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400 jaar Telescopen
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Astronomische Telescopen
een blik op de toekomst
Fred Kamphues – Mill House

Optische vertragingslijnen
in de tunnel tussen de
telescopen in Paranal.
Door spiegels met nanometer precisie over deze rails
te verschuiven worden de
lichtwegen van de telescopen gelijkgemaakt voordat
het beeld op een detector
valt. Het systeem is door
Dutch Space en TNO ontwikkeld.
Foto: Fred Kamphues

Afgelopen maand was het 400 jaar geleden dat de Middelburgse brillenmaker Hans Lipperhey
patent aanvroeg voor een "seecker instrument om verre te sien". Het nieuws over dit apparaat verspreidde zich in Europa als een lopend vuurtje, en in 1609 ontdekte Galileo Galilei de manen van
Jupiter met behulp van de Nederlandse vinding. Dat was het begin van de moderne astronomie, die
de afgelopen 400 jaar een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. In dit artikel blikken we
vooruit op de komende decennia en de inbreng van Nederlandse instituten en bedrijven op het
gebied van opto-mechanische instrumenten.
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Nederland heeft altijd een sterke rol gespeeld in de astronomie, zowel bij de bouw van instrumenten als bij de
wetenschappelijke ontdekkingen zelf.
De Nederlandse sterrenwachten, tegenwoordig verenigd
in NOVA, hebben astronomen van wereldnaam voortgebracht, zoals bijvoorbeeld Christiaan Huygens en Hendrik
Jan Oort. Oort was één van de pioniers van de radioastronomie en de motor achter de Westerbork Synthese
Radio Telescoop (WSRT). De WRST wordt beheerd door
ASTRON en bestaat uit 14 radiotelescopen die gezamenlijk als interferometer werken.
Het succes van interferometrie met radiotelescopen was
aanleiding om dit ook in het optische domein toe te passen. Dit resulteerde begin deze eeuw in de Very Large
Telescope Interferometer (VLTI), die door de European
Southern Observatory (ESO) wordt beheerd. Een probleem met optische interferometrie is dat de padlengtes
van de diverse telescopen tot op kleine fracties van de
golflengte (slechts enkele nanometers) nauwkeurig moet
worden afgeregeld, zie foto. Dit gebeurt met Optische
Vertragingslijnen, die voor de VLTI door Dutch Space en
TNO werden ontwikkeld.
Een recente toevoeging op de VLTI is de PRIMA facility.
Deze facility maakt het mogelijk om astrometrie te doen
met een nauwkeurigheid van slechts enkele microboogseconden. Dat is vergelijkbaar met het meten van de
dikte van een haar op een afstand van 1000 km. Eén van
de hoofddoelen van PRIMA is het ontdekken van exo-planeten (planeten bij andere sterren).
Op dit moment bouwt ESO (samen met de VS en Japan)
de Atacama Large Millimeter Array (ALMA) op een hoogte van 5000 meter in de Chileense Atacama woestijn.
ALMA wordt een interferometer van 60 radiotelescopen,
en moet in 2012 operationeel zijn. Een belangrijke
Nederlandse bijdrage aan ALMA’s instrument komt van
SRON, Mecon en Airborne.
Inmiddels is ESO al bezig met de opvolger van de VLT.
De European Extremely Large Telescope (E-ELT) krijgt
een spiegel met een middellijn van 42 meter. Omdat een
dergelijke spiegel niet uit één stuk te maken is, wordt
deze opgebouwd uit 906 hexagonale segmenten. Deze
segmenten moeten afgeregeld worden tot op minder dan
5 nanometer, om samen één perfecte spiegel te vormen.
TNO ontwikkelde een ‘low cost’ nanoactuator prototype
voor de E-ELT.
Een belangrijke beperking van waarnemen op de grond is
de verstoring door turbulentie in de atmosfeer. Met behulp
van adaptieve optiek kan dit nadelige effect echter sterk
worden teruggebracht, zodat waarnemingen met zeer
hoge resolutie mogelijk worden. In het artikel "Adaptieve
Optiek" in dit PT jaarboek leest u daar meer over.
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Nog beter is het natuurlijk om observatoria buiten onze
dampkring te maken. In de ruimte kan het hele elektromagnetische spectrum van Gammastralen tot lange
radiogolven worden waargenomen (de atmosfeer is maar
transparant in een klein deel van dit spectrum). De meest
bekende ruimtetelescoop is de Hubble, die later dit jaar
een servicebeurt krijgt van de Space Shuttle, en nog
steeds spectaculaire ontdekkingen doet. Nederland
bouwde in de jaren 70 de ANS, en later de IRAS, en doet
tegenwoordig mee in ESA projecten in Europees verband. Begin volgend jaar wordt het Herschel Space
Observatory gelanceerd, waarvoor Nederland (SRON) leiding gaf aan het internationale consortium voor het HIFI
instrument. Herschel zal gaan waarnemen in het verre
infrarood en submillimeter gebied, een tot nu toe onontgonnen terrein. In 2012 wordt de opvolger van de Hubble
gelanceerd: De James Webb Space Telescope (JWST).
ASTRON levert een belangrijke bijdrage aan het MIRI
instrument voor deze missie.

De ESA Herschel Space Observatory in de clean room bij
ESTEC in Noordwijk
Foto: Fred Kamphues

In 2012 wordt ook de Europese Gaia telescoop gelanceerd, die een uiterst nauwkeurige 3D kaart van ons
heelal gaat maken. TNO bouwt de onboard metrologiesystemen, die extreem preciese astrometrie (plaatsbepaling van sterren) mogelijk maken.
De ontwikkeling van astronomische instrumenten gaat
momenteel enorm snel. De eisen voor stabiliteit worden
steeds hoger. Geavanceerde materialen zoals silicium
carbide maken dit mogelijk. Betere besturingsalgoritmes
en elektronica zorgen voor subnanometer positionering.
Met deze nieuwe instrumenten staan we aan de vooravond van vele spectaculaire nieuwe ontdekkingen. Ik
sluit zelfs niet uit dat de volgende generatie astronomen
buitenaards leven ontdekken op een planeet bij een
andere ster.

