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Samenvatting

De mensheid bestudeert de hemel al duizenden jaren en op deze wijze heeft zij in toene-
mende mate kennis opgedaan van de aard van de kosmos. Dit heeft in de 16e eeuw onder
andere geleid tot de verwerping van de Aarde als het centrum van het Universum en de
adoptie van een heliocentrisch model. Na de introductie van de optische telescoop waren
astronomen in staat hun modellen te verfijnen en nieuwe planeten, en zelfs hun manen,
te ontdekken. Deze ontwikkelingen leidden uiteindelijk, in de 19e eeuw, tot het begrip
dat de Zon niet het middelpunt van ons heelal is, maar slechts een van de miljarden
sterren die de Melkweg vormen.

In de 20e eeuw maakte de astronomie een gouden eeuw door, dankzij een breed scala aan
nieuwe technologische hulpmiddelen, die het mogelijk maakten ook elektromagnetische
straling buiten het zichtbare licht te observeren. Zo voorzagen radio- en infraroodas-
tronomie in nieuwe manieren om de hemel te observeren. Door het hele spectrum van
elektromagnetische straling te benutten hebben natuurkundigen hun onderzoek naar het
Universum, en onze plaats daarin, voortgezet.

Tot op vandaag blijft echter nog een aantal fundamentele vragen onbeantwoord. Om deze
vragen te helpen beantwoorden, staan wetenschappers nu op het punt om observaties met
een volkomen nieuwe soort straling te ontsluiten: gravitatiestraling. Gravitatiestraling
herbergt een schat aan informatie over het dynamische gedrag van de kosmos, en kan
aanwijzingen geven over de vroegste stadia en evolutie van het Universum.

Wat is zwaartekracht?

De zwaartekracht speelt een rol bij het dynamisch gedrag van alle materie en energie.
Rond het begin van de 20e eeuw was de gangbare zwaartekrachtstheorie die van Isaac
Newton, die voor het eerst gepubliceerd werd in 1687. Newton beschreef de zwaartekracht
als een instantane kracht die wordt uitgeoefend tussen twee objecten, die evenredig is met
de massa’s van de twee objecten en afvalt met het kwadraat van hun onderlinge afstand.
Op basis van deze aanname kon Newton de bewegingen van verschillende hemellichamen
beschrijven, zoals die van de Maan en planeten. Bepaalde verschijnselen bleven echter
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onverklaarbaar, waaronder de notie dat een kracht direct en over een grote afstand
door een vacuüm uitgeoefend kan worden, zonder enige andere tussenkomst. Een ander
vraagstuk was de precessie van Mercurius’ elliptische baan, die niet op basis van Newtons
theorie verklaard kon worden.

In 1915 publiceerde Albert Einstein zijn algemene relativiteitstheorie, die het conventi-
onele beeld van zwaartekracht volledig overboord zette. De algemene relativiteitstheorie
beschrijft zwaartekracht als een kromming van ruimtetijd: een flexibel veld dat het gehele
Universum beslaat. Einsteins berekeningen laten zien hoe de aanwezigheid van materie
en energie ruimtetijd kromt, terwijl het tegelijk de beweging van materie en energie be-
paalt. Fig. 1 op pagina 204 illustreert hoe ruimtetijd kromt in de nabijheid van de Zon
en hoe de banen van de Aarde en andere planeten bepaald worden door deze kromming.
Einsteins theorie heeft een revolutie teweeggebracht in ons vermogen de waarneembare
effecten van de zwaartekracht te beschrijven. Zijn theorie is zeer accuraat in de beschrij-
ving van planeetbanen. De theorie bewees ook succesvol te zijn in het beschrijven van
het afbuigen van licht rondom de zon, en wordt tegenwoordig gebruikt om de evolutie
van het gehele Universum te modelleren.

Het concept van gravitatie als dynamisch veld baande de weg voor de notie van gravi-
tatiegolven: een van de laatste nog direct te observeren voorspellingen van de algemene
relativiteitstheorie. Gravitatiegolven zijn rimpelingen in ruimtetijd, die geproduceerd
worden door dynamische veranderingen in het gravitatieveld. Ze bewegen zich door de
ruimte op een manier die vergelijkbaar is met de beweging van de golven die gevormd
worden wanneer een steen in een vijver wordt gegooid.

Ruimtetijd is echter in zeer geringe mate aan verandering onderhevig en daarnaast is de
interactie tussen gravitatiegolven en materie uiterst zwak. Daarom wordt aangenomen
dat de eerste waar te nemen gravitatiegolven veroorzaakt zullen worden door de meest
energetische astrofysische gebeurtenissen, zoals de supernova explosie van een verouderde
ster of de samensmelting van twee compacte objecten zoals neutronensterren of zwarte
gaten.

De studie naar gravitatiegolven zal het Universum blootleggen op niet eerder vertoonde
wijze. Dit zal ons in staat stellen de algemene relativiteitstheorie in de meest extreme
omstandigheden te toetsen en een beter begrip van het Universum en haar oorsprong
te verkrijgen. Sterker nog, geheel nieuwe ontdekkingen staan ons wellicht te wachten in
dit maagdelijke veld binnen de astronomie.

Gravitatiegolven meten

Omdat er een verband bestaat tussen kromming van ruimtetijd en gravitatie, zal een
gravitatiegolf een verandering teweeg brengen in de manier waarop objecten ten op-
zichte van elkaar vallen. Neem ter illustratie twee vrij vallende objecten. Wanneer er een
gravitatiegolf passeert, zal de fysieke afstand tussen de twee objecten uitrekken en sa-
mentrekken, op een manier die vergelijkbaar is met de relatieve hoogte van twee kurken
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die drijven op het oppervlak van een vijver. Gravitatiegolven kunnen gemeten worden
door de beweging van vrij bewegende testmassa’s nauwkeurig te bestuderen. Dit wordt
gedaan met behulp van laserinterferometers die kilometers lang zijn. Een interferometer
verdeelt een coherente lichtstraal van een laser in twee loodrechte bundels met behulp
van een beamsplitter. De lichtstralen propageren door vacuüm in buizen van enkele ki-
lometers lang en worden dan weerkaatst door hoogreflectieve spiegels, die hier fungeren
als testmassa’s. De lichtstralen worden vervolgens herenigd bij de beamsplitter. Het re-
sulterende interferentiepatroon van het licht is een maat voor het weglengteverschil van
de twee lichtstralen. Op deze manier kan de relatieve beweging van de spiegels door een
passerende gravitatiegolf waargenomen worden. Echter moet deze met grote nauwkeu-
righeid gemeten worden, gezien de zwakke interactie van gravitatiegolven. De benodigde
nauwkeurigheid is in feite vergelijkbaar met een meting van de afstand tussen Aarde en
Maan met een precisie van minder dan een miljoenste van de breedte van een haar. Om
aan dergelijke criteria te kunnen voldoen, dienen meetruis en andere externe effecten die
de meetresultaten kunnen verstoren, sterk onderdrukt te worden.

Er is een wereldwijd netwerk van grootschalige interferometrische gravitatiegolfdetecto-
ren opgesteld. De eerste generatie van deze detectoren heeft de technische haalbaarheid
van de detectie van gravitatiegolven al succesvol gedemonstreerd. Op dit moment wor-
den deze detectoren omgebouwd tot tweede generatie detectoren. Hun gevoeligheid zal
tien maal groter zijn dan die van hun voorgangers. Verwacht wordt dat deze detectoren
ongeveer een gravitatiegolf per week zullen kunnen detecteren.

De eerste van deze detectoren zullen waarschijnlijk in 2016 in werking zijn. Dit zijn
Advanced Virgo in Italië (zie Fig. 2 op pagina 206) en de twee Advanced LIGO detec-
toren, een in Louisiana en een in Hanford, Verenigde Staten. Rond 2018 zullen andere
tweede generatie detectoren het netwerk versterken, waaronder KAGRA in Japan, en
mogelijk een derde LIGO detector in India. Daarnaast worden er nieuwe instrumenten
ontwikkeld die de gevoeligheid van de tweede generatie detectoren zullen overtreffen.
Dit proefschrift beschrijft Einstein Telescope, een beoogd Europees observatorium voor
gravitatiegolven.

De signalen van gravitatiegolven van de eerder beschreven bronnen worden verwacht
binnen de audioband (ongeveer 1 Hz tot 1 kHz) te vallen. Er is een aantal potentiële
bronnen van gravitatiegolven ontdekt die aan de lage kant van deze bandbreedte stralen.
Verder heeft de studie van samensmeltende compacte objecten er baat bij als golven met
zo laag mogelijke frequentie kunnen worden waargenomen. De detectie van gravitatie-
golven bij deze frequenties is cruciaal en het ontwikkelen van detectoren die gevoelig
genoeg zijn in dit lage frequentiegebied is een belangrijke experimentele uitdaging.

Enkele beperkingen van de gevoeligheid van detectoren bij lage frequenties worden ge-
associeerd met seismische activiteit. Dit is het gevolg van twee fundamentele effecten.
Allereerst, de seismische beweging die mechanisch koppelt aan ongewilde vibraties van
componenten van de detector. Dit wordt seismische ruis genoemd. Daarnaast produ-
ceert de seismische activiteit fluctuaties in de dichtheid van de omliggende bodem, wat
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resulteert in variaties in het lokale gravitatieveld. Deze krachten zijn sterk genoeg om de
detectie van gravitatiegolven te bëınvloeden en kunnen op geen enkele wijze afgeschermd
worden. Dit wordt Newtoniaanse ruis genoemd.

De aard van seismische grondbeweging, de verschillende mechanismen waarlangs het
gravitatiegolfdetectoren bëınvloedt en de bestrijding van deze effecten zijn het onderwerp
van dit proefschrift.

Seismische activiteit

De aardbodem is een elastisch medium dat constant in beweging is. We voelen deze
verplaatsingen doorgaans alleen tijdens aardbevingen of wanneer er een trein langsrijdt,
maar toch is de grond onophoudelijk in beweging. De krachten die deze beweging ver-
oorzaken bepalen de karakteristieke perioden waarmee de grond vibreert. Trillingen met
perioden tussen 1 en 10 seconden (0.1 en 1 Hz) worden veroorzaakt door de golfslag
van oceanen op de kust en op de oceaanbodem. Dit staat bekend als microseismische
activiteit. Alhoewel die overal op Aarde aanwezig is, wordt de intensiteit ervan bepaald
door de afstand tot de kust. Daarnaast varieert het per seizoen. In de winter wordt het
effect bijvoorbeeld verergerd door stormen op zee. De seismische activiteit bij 0.5 Hz
op een winterse dag (13 februari 2011), gemeten op verschillende plaatsen in Europa
is te zien in Fig. 3a op pagina 207. Er is een duidelijke trend: op locaties ver van de
Atlantische oceaan is er minder microseismische activiteit.

Bij hogere frequenties wordt de seismische activiteit gedomineerd door culturele ruis.
Deze term wordt gebruikt om alle seismische activiteit die wordt veroorzaakt door men-
sen, zoals de verkeer en industrie, te beschrijven. Het is het duidelijkst te zien aan de
dagelijkse variatie boven 1 Hz. ‘s Nachts kan de seismische activiteit ordes van grootte
kleiner zijn dan overdag. Ook wekelijkse variaties zijn meetbaar. Met name zondag is
een rustige dag. In Fig. 3b op pagina 207 is de seismische activiteit te zien gedurende
een aantal dagen in het Zwarte Woud in Duitsland. Op de horizontale as staat de tijd
in dagen na middernacht op een vrijdag in juli 2010, op de verticale as de frequentie.
De kleuren geven het niveau van de seismische activiteit aan. De microseismische piek
is duidelijk zichtbaar tussen 0.1 en 1 Hz. Boven 1 Hz is er een duidelijke dag en nacht
variatie te zien en zondag is klaarblijkelijk de rustigste dag.

Bovengrondse interferometrische gravitatiegolfdetectoren hebben het meeste last van
seismische activiteit tussen de 1 en 10 Hz: de frequentieband waarin culturele activi-
teit de dominante ruisbron is. Deze ruis ontstaat op het oppervlak. Daarbij propageren
seismische trillingen voornamelijk langs het aardoppervlak, terwijl ze in amplitude afne-
men met toenemende diepte. Daarom ondervinden ondergrondse locaties waarschijnlijk
minder hinder van seismische ruis in dit frequentiegebied. In dit proefschrift wordt een
studie gerapporteerd die zich richt op het karakteriseren van de seismische activiteit,
aan het aardoppervlak en onder de grond, op een aantal locaties verspreid over de hele
wereld. Het doel was een beter begrip te krijgen van de aard van ondergrondse seismi-

212



Samenvatting

sche activiteit en het definiëren van realistische eisen voor seismische ruis voor Einstein
Telescope. Uit de studie blijkt dat er een aantal locaties in Europa is die een acceptabel
niveau van seismische activiteit hebben. Op deze locaties is de seismische activiteit ordes
van grootte lager dan op de huidige detector locaties.

Wat te doen aan seismische activiteit?

Om de effecten van seismische activiteit te verminderen zijn er stappen ondernomen
om de detector te isoleren van ongewenste vibraties. De gevoeligste onderdelen van de
detector zijn opgehangen aan zogenoemde seismische isolatiesystemen. Dit zijn geavan-
ceerde schokdempers die bestaan uit mechanische filters van bladveren en slingers. Een
seismisch isolatiesysteem waaraan een optische tafel kan worden gehangen wordt be-
schreven. Dit systeem heet MultiSAS wat is afgeleid van multi-stage seismic attenuation
system. Een terugkoppelsysteem wordt gebruikt om actief de positie van een optische ta-
fel te regelen. Dit proefschrift beschrijft een innovatieve manier om terugkoppeling toe te
passen op de verticale vrijheidsgraden van MultiSAS. Het controlesysteem is gebaseerd
op een Kalman state observer die twee sensoren op verschillende plaatsen in het systeem
gebruikt om een controlesignaal te genereren voor een enkele actuator. Het is aangetoond
dat deze techniek een betere prestatie geeft dan conventionele regelsystemen.

Ondanks alle inspanningen om de mechanische koppeling van seismische ruis te ver-
minderen, zal de detector toch verstoord worden door Newtoniaanse krachten afkomstig
van seismische fluctuaties van de bodem, die alle filtersystemen kunnen omzeilen. Deze
gravitationele fluctuaties werken direct op de testmassa, en kunnen niet worden afge-
schermd. In plaats daarvan beschrijft dit proefschrift een methode om het effect van
deze Newtoniaanse ruis af te schatten en het detectorsignaal ervoor te compenseren.
Om dit te bewerkstelligen worden de seismische vibraties waargenomen met een net-
werk van sensoren. Gebaseerd op de correlaties tussen het signaal van de interferometer
en de sensoren in het netwerk kan het gravitatiegolfsignaal optimaal worden gefilterd.
Volgens simulaties kan bij typische seismische activiteit tot 90% van de Newtoniaanse
ruis worden gecompenseerd met een netwerk van enkele honderden sensoren op gelijke
afstand. Betere resultaten worden behaald als de onderlinge posities van de sensoren
zorgvuldig worden geoptimaliseerd.

Toekomstig onderzoek

Het onderzoek dat is gerapporteerd in dit proefschrift heeft geleid tot een beter begrip
van seismische trillingen en hun effecten op gravitatiegolfdetectoren. Een wereldwijde
studie van de seismische activiteit stelt richtlijnen voor de selectie van een geschikte
locatie voor toekomstige gravitatiegolfdetectoren. Verdere studies zullen worden onder-
nomen om te bepalen wat de beste locatie is voor Einstein Telescope. Het seismische
isolatiesysteem, MultiSAS, zal binnenkort worden gëınstalleerd in Advanced Virgo en
het bijbehorende meet- en regelsysteem zal verder ontwikkeld worden. Zodra Advanced
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Virgo volledig in bedrijf is, zal het gebruik van een sensornetwerk om het interferome-
tersignaal te compenseren voor Newtoniaanse ruis, in de praktijk worden getest. Dit zal
waardevolle bevindingen opleveren voor toekomstige generaties gravitatiegolfdetectoren
zoals Einstein Telescope.
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