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Samenvatting en conclusies
Het, in dit proefschrift, gepresenteerde onderzoek beschrijft de optimalisatie en de 
toepassing van Ramanspectroscopie (RS) voor detectie van sporen van leven op andere 
planeten en/of manen in ons zonnestelsel. De doelen in dit project waren: het testen van 
diverse Ramanspectroscopische technieken voor het karakteriseren van extremofiele 
levensvormen en het optimaliseren van de instrumentele variabelen voor het detecteren 
van biomarkers van levende en dode organismen voor toekomstige planetaire missies.

De uitdaging is: detectie van lage concentraties, mogelijk (deels) afgebroken, organisch 
materiaal, ingebed in verschillende mineralen op Mars (of andere hemellichamen, 
maar voor de leesbaarheid wordt Mars gebruikt). Hieruit kan men opmaken dat 
men alle mogelijke technologie nodig zal hebben om dit mogelijk te maken. In 
het beschreven onderzoek  wordt de aanname gedaan over de aanwezigheid van 
levensvormen (en dus moleculen) die lijken op de Aardse levensvormen voor het 
testen van de Ramanspectroscopische methoden en technieken. Een onverwachte 
uitdaging is beschreven in hoofdstuk 5: fotodegradatie bij Ramanresonante condities 
(en zelfabsorptie, maar dat is alleen het geval bij hoge concentraties). Meten bij 
Ramanresonante condities is een nuttige eigenschap voor het verlagen van de 
detectielimiet en het creëert een hoge selectiviteit voor het chromofore component, 
maar een neveneffect is fotodegradatie van ditzelfde component. Buiten de analytische 
uitdaging om zal een planetaire rover met Ramaninstrumentatie ook de weerscondities 
op Mars, de lancering en landing moeten overleven. De Ramaninstrumentatie moet 
dus aan de ene kant erg gevoelig zijn voor de detectie van biomarkers en aan de 
andere kant robuust genoeg om de reis en de weersomstandigheden op andere 
planeten/manen te overleven.

De Ramaninstrumentatie welke gebruikt is binnen dit onderzoek is draagbaar noch 
robuust. Het bestaat uit grote en zware regelbare lasersystemen op zware optische 
tafels. Zowel de titaan-saffierlaser als de optische parametrische oscillatorlaser 
gebruikt een hoog vermogen. Desalniettemin worden dit soort systemen niet meteen 
aan de kant geschoven betreffende hun praktisch nut voor planetair onderzoek. De 
technologische vooruitgang zal deze apparatuur verder reduceren in formaat, massa 
en energieverbruik zodat een rover hiermee uitgerust kan worden.

Ramanspectroscopie (RS) is gebaseerd op de inelastische verstrooiing van licht 
(fotonen) op materie (moleculen). Er is een hele kleine kans dat dit daadwerkelijk 
gebeurt, bij slechts 1 op de 10 tot 100 miljoen interacties van fotonen met materie 
wordt er energie uitgewisseld. Deze energie komt overeen met één van de moleculaire 
vibraties in het molecuul. Elk molecuul heeft tientallen of zelfs honderden verschillende 
vibraties. De combinatie van vibraties zijn karakteristiek voor elk verschillend 
component (moleculaire vingerafdruk). Dit maakt RS tot een effectieve methode voor 
de identificatie van componenten op basis van hun Ramanspectrum.



Hoofdstuk 3 richt zich op de mogelijkheid om door mineraallagen heen te meten 
met behulp van tijdopgeloste (time resolved) Ramanspectroscopie (TRRS) voor 
het gebruik in planetair onderzoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een, in 
250  picoseconde (ps) geschakelde, geïntensiveerde ‘charge-coupled device’ (ICCD) 
detector. Er zijn verschillende configuraties van translucente en transparante 
minerale lagen gebruikt om TRRS te vergelijken met ruimtelijke verschil (spatially 
offset) Ramanspectroscopie (SORS) en conventionele confocale Ramanmicroscopie. 
Het belang van het meten door translucente en transparante mineralen is de 
mogelijkheid dat micro-organismen in het mineraal gevangen kunnen zitten. 
Deze micro-organismen kunnen daar per ongeluk in terecht zijn gekomen doordat 
water verdampt is, in het geval van sulfaten en halogeniden of opzettelijk waar 
het micro-organisme het mineraal biotransformeerd. De TRRS- en SORS-metingen 
zijn uitgevoerd met een excitatiegolflengte van 720 nm in backscatterconfiguratie. 
Met TRRS kan een beter onderscheid gemaakt worden op basis van het verschil in 
de piekverhoudingen van de Ramanpieken afkomstig van de verschillende lagen, 
ondanks dat de signaal-ruisverhouding van de TRRS-metingen slechter zijn dan die 
van de SORS-metingen met continue detectie. De mineralen welke gebruikt zijn als 
tweede laag konden door 40 mm transparant steenzout (NaCl) of 10 mm translucent 
calciet (CaCO3) gedetecteerd worden. Om de TRRS-methode verder te testen is 
er gebruik gemaakt van een drie-lagensysteem bestaande uit pyroop granaat 
(Mg3Al2(SiO4)3), gips (CaSO4·2H2O) en calciet. De desbetreffende Ramanpieken werden 
gedetecteerd na een vertraging van 0, 50 en 175 ps, respectievelijk.

De confocale Ramanmicroscoopmetingen werden uitgevoerd met excitatiegolflengten 
van 532 en 785 nm. Het SORS-effect werd waargenomen tijdens het focussen en 
defocussen van de microscoop op het oppervlakte van een gelaagd mineraalmonster. 
Als twee verschillende soorten mineralen homogeen gemengd worden, zal de 
intensiteit van de Ramanpieken van de mineralen met een gelijke verhouding 
veranderen tijdens het (de)focussen van de microscoop. De intensiteit van de 
Ramanpieken van een heterogeen gemengd monster zullen met een verschillende 
verhouding veranderen wanneer er ge(de)focusseerd wordt, afhankelijk van de positie 
van het mineraal in het monster. Het optimale collectierendement van Ramansignalen 
van de eerste laag wordt behaald als er op de oppervlakte van deze laag gefocust wordt. 
Van beide lagen wordt het Ramansignaal waargenomen. Tijdens het defocusseren zal 
de intensiteit van de Ramanpieken van de oppervlaktelaag relatief veel meer afnemen 
dan van de dieper gelegen lagen.

Ramanspectra van dieper gelegen lagen konden waargenomen worden door enkele 
centimeters dik transparant mineraal of door millimeter dik translucent mineraal. 
Bovendien nam de bijdrage van de fluorescentieachtergrond van het calciet, wanneer 
deze als eerste laag gebruikt werd, af door het defocusseren. Hiermee hebben 
wij aangetoond dat een confocale Ramanmicroscoop gebruikt kan worden om 
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morfologische informatie over het monster te verkrijgen (homogeen of heterogeen 
gemengd). Hoewel dit effect al in 2007 door Eliasson is beschreven[116], laten wij de 
relevantie met betrekking tot planetair onderzoek zien.

In hoofdstuk 4 wordt er verder gegaan op dit onderzoek. De metingen zijn herhaald 
met dezelfde instrumentele opstellingen, nu met de mineralen als eerste laag en 
organische componenten als tweede laag. In dit hoofdstuk wordt de toepasbaarheid 
van Ramanspectroscopie met betrekking tot planetair onderzoek uitgelegd aan de 
niet-Ramanexpert. Met behulp van ultraviolet-zichtbaar (UV/VIS) diffuse reflectie-
spectroscopie (DRS) wordt de reflectiviteit van licht op een vast materiaal gemeten. 
Deze techniek is gebruikt om de reflectiviteit van het micro-organisme Deinococcus 
radiodurans (D. radiodurans) of van β-caroteen in verschillende minerale matrices 
te meten voor het vaststellen van de optimale excitatiegolflengten voor verder 
onderzoek. De verschillende korrelgroottes en het verschil in optische transparantie 
zorgde voor grote verschillen in reflectiviteit tussen de verschillende monsters. Hoe 
verder het licht in het monster doordringt, hoe groter de kans dat het geabsorbeerd 
wordt. Ramansignalen van 1 mg D. radiodurans-cellen per gram calciet werden 
gemeten met behulp van een confocale Ramanmicroscoop met een excitatiegolflengte 
van 532 nm om de methode, welke gebruikt werd bij de β-caroteen-calcietmonsters, 
verder te testen. De Ramanpieken van de carotenen in het celmembraan van de 
D. radiodurans waren duidelijk waar te nemen. De biomarker β-caroteen werd 
gedetecteerd door 2.5 mm translucent calciet of door 40 mm transparant steenzout 
onder Ramanresonante condities, waarbij gebruik werd gemaakt van de confocale 
Ramanmicroscoop met 532 nm excitatie.

Carotenen omvatten een familie van meer dan 600 verschillende componenten. 
Caroteenspectra zijn gevoelig voor de elektronische omgeving; piekverbreding 
en piekverschuiving in absorptiespectra treden op door verschillen in 
aggregatietoestand, verschillende matrices en verschillen in de moleculaire 
structuur. Deze invloeden moet men in het achterhoofd houden bij het selecteren 
van één of meerdere excitatiegolflengten ten behoeve van planetair onderzoek. 
Zelfs een flexibel lasersysteem met regelbare excitatiegolflengte zou in overweging 
genomen kunnen worden. Ramanmetingen van een mengsel van calciet en de 
cyanobacterie Chroococcidiopsis met een excitatiegolflengte van 720 nm illustreert 
het verschil tussen de snel schakelende ‘gated’ detector en een continue detector 
op de fluorescentieachtergrond in Ramanspectra. De ‘gated’ detector verbetert 
de signaal-basislijnverhouding van de Ramansignalen ten opzichte van de 
fluorescentieachtergrond.

Om de spectrale verschillen tussen verschillende carotenen en verschillende 
aggregatietoestanden van β-caroteen te illustreren zijn Ramanspectra opgenomen 
van D. radiodurans, Chroococcidiopsis,  β-caroteen als zuiver component en β-caroteen 



opgelost in cyclohexaan. Bovendien zijn er Ramanspectra met verschillende 
excitatiegolflengten opgenomen om de invloed van de golflengte van het licht op 
de Ramanspectra te illustreren. Spectrale verschillen, tot een tiental golfgetallen in 
piekpositie, zijn waargenomen. Deze onderstrepen dat identificatie van carotenen 
op basis van de Ramanpiekposities met de grootst mogelijke voorzichtigheid gedaan 
moet worden en dat de omliggende matrix bekend moet zijn.

Zelfabsorptie en fotodegradatie als concurrerende processen van resonantie 
Ramanspectroscopie (RRS) zijn behandeld in hoofdstuk 5. Om de fotodegradatie 
van β-caroteen in een matrix van calciet beter te kwantificeren, werden verschillende 
monsters, bestaande uit 10 mg·g-1 β-caroteen in calciet, voor 30 minuten bestraald 
met verschillende lasergolflengten. De reflectiviteit van de monsters werd voor en na 
het bestralen bepaald met UV/VIS DRS. Een laservlek met een diameter van 17 mm 
werd onder resonante (285, 439 en 532 nm) en niet-resonante (785  nm) condities 
gebruikt om het monster te bestralen. Het caroteen in het monster breekt af onder 
invloed van licht wat resulteert in een hogere reflectiviteit van het monster. Hoe korter 
de golflengte, hoe meer fotodegradatie werd gemeten ondanks de verschillen in het 
laservermogen. Vervolgens werden er opeenvolgende Ramanspectra opgenomen van 
een monster van 10 mg·g-1 β-caroteen in calciet onder resonante condities en werd 
een afname in de piekintensiteit van de C=C strekvibratie op 1515 cm-1 geobserveerd. 
De caroteenmoleculen verliezen hun resonante eigenschap als het chromofore deel 
van het molecuul fotodegradeerd onder invloed van de gebruikte excitatiegolflengte 
van 440 en 532 nm. Als gevolg hiervan zijn er minder moleculen Ramanresonant actief 
en neemt de piekintensiteit af. Met een excitatiegolflengte van 785 nm werd er geen 
fotodegradatie waargenomen, omdat deze buiten het absorptiespectrum van het 
caroteen ligt.

De tweede uitdaging in RRS van carotenen is zelfabsorptie. Een serie 
kalibratiestandaarden van β-caroteen in calciet variërend van 10 mg·g-1 tot 0.1 µg·g-1 
in stappen van tien werd gemaakt en gemeten. In alle gevallen bestaan de monsters 
voor meer dan 99% uit calciet, maar de Ramanpiek van calciet op 1085 cm-1 werd 
niet met dezelfde intensiteit waargenomen of ontbrak zelfs in het Ramanspectrum. 
Bovendien werd er geen lineariteit tussen het Ramansignaal van β-caroteen en de 
concentratie waargenomen. De 1085 cm-1 Ramanpiek van calciet werd gebruikt als 
interne standaard om te corrigeren voor de zelfabsorptie. Het gebruik van de interne 
standaard heeft als bijkomend voordeel dat er gecorrigeerd kan worden voor verschillen 
in de instrumentele parameters zoals uitlijning en vermogen. De Ramanpiekintensiteit 
van het calciet in de kalibratiestandaard met de laagste concentratie aan β-caroteen 
werd gebruikt voor de correctie van de overige Ramanspectra. Voor het planetaire 
onderzoek zou dit betekenen dat de omliggende matrix gebruikt kan worden voor 
het corrigeren van mogelijke zelfabsorptie.
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Voor het bepalen van de concentratie aan carotenen in D. radiodurans werd gebruik 
gemaakt van dezelfde serie kalibratiestandaarden. Ramansignalen van de carotenen 
werden waargenomen tot een concentratie van 1 mg·g-1 D. radiodurans in calciet. Er 
werd ook een monster gemeten met 10 mg·g-1 D. radiodurans in calciet en hoewel dat 
vanuit een astrobiologisch oogpunt relatief hoog is (naar verwachting) is het een reële 
concentratie voor vruchtbare grond of wateromgeving op Aarde. De intensiteit van 
de Ramanpieken van 1 mg·g-1 D. radiodurans in calciet komen overeen met die van 
5 µg·g-1 β-caroteen in calciet. Dit betekent dat 0.5% van de celmassa uit carotenen 
bestaat, maar dit moet als semi-kwantitatief beschouwd worden. Er moet in het 
achterhoofd gehouden worden dat verschillende organismes verschillende carotenen 
kunnen bevatten, eenzelfde stof een andere elektronische omgeving kan ervaren (en 
dus verschillen in het UV/VIS spectrum) en dat verschillende individuen van dezelfde 
soort verschillende concentraties aan carotenen kunnen hebben onder verschillende 
fysiochemische omstandigheden.

Het hiervoor beschreven onderzoek komt samen in het laatste deel van dit proefschrift: 
hoofdstuk 6, de detectie van micro-organismen door mineraallagen. Dit hoofdstuk 
combineert de methode van tijdsopgeloste Ramanspectroscopische metingen door 
mineraallagen (hoofdstuk 3) met RRS detectie van caroteen bevattende micro-
organismen (hoofdstuk 5) na optimalisatie van de resonante condities en het 
verminderen van de fluorescentieachtergrond van deze organismen met een snelle 
250-ps detector (hoofdstuk 4).

Micro-organismen die zijn ingevangen in een translucent of transparant mineraal 
kunnen gedetecteerd worden met behulp van RS. TRRS met een excitatiegolflengte 
van 440 nm is gebruikt om D. radiodurans en Chroococcidiopsis waar te nemen door 
5 mm translucent calciet of 20 mm transparant steenzout. De methode is verder getest 
met detectie van micro-organismen door een combinatie van 2.5 mm translucent 
calciet en 5 mm transparant gips. De TRRS-meting zijn vergeleken met de SORS-
achtige detectiemethode van D. radiodurans en Chroococcidiopsis achter 2.5 mm 
translucent calciet of 20 mm transparant steenzout met behulp van een confocale 
Ramanmicroscoop met een 532 nm excitatiegolflengte. De TRRS-opstelling levert met 
behulp van een op 250 ps geschakelde detector met een vertragingsstapgrootte van 
25 ps morfologische diepte-informatie op mm-resolutie.

Om de invloed van fluorescentie op een Ramanspectrum te illustreren is continue 
detectie, onder gelijke omstandigheden, vergeleken met de 250 ps geschakelde ICCD-
detector. Door de extra fluorescentieachtergrond neemt de signaal-basislijnverhouding 
van de Ramansignalen af. Om te profiteren van de laagst mogelijke detectiegrenzen is 
het van belang om de achtergrondsignalen zo laag mogelijk te houden. D. radiodurans 
is gebruikt om de invloed van een fluorescentieachtergrond op het Ramanspectrum 
te illustreren. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een continue detector worden 



alle Raman- en fluorescentiesignalen bij elkaar opgeteld, het typische caroteensignaal 
wordt gedetecteerd, maar met een lagere signaal-basislijnverhouding. Door gebruik te 
maken van de 250 ps geschakelde detector verbeterd de signaal-basislijnverhouding 
doordat er een tijdsafhankelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de instantane 
Ramansignalen en de tragere fluorescentiesignalen.

Er zijn aanvullende metingen gedaan met een optische parametrische oscillator 
(OPO) Ramanopstelling met een continue detector met een excitatiegolflengte van 
440 nm. Een gedefinieerde laag van D. radiodurans werd gemeten achter verschillende 
mineralen. Als eerste laag werd 4 millimeter labradoriet, 0.5 mm spectroliet of 1 mm 
spessartien gebruikt. Het typische Ramansignaal van de laag micro-organismen werd 
gedetecteerd door de voorgenoemde mineralen.

Samengevat laat het beschreven onderzoek zien dat het mogelijk is om kleine 
hoeveelheden carotenen en caroteen dragende organismen te detecteren in en achter 
minerale matrices onder Ramanresonante condities. Bovendien is er een eerste poging 
gedaan om het caroteensignaal van D. radiodurans te kwantificeren. Het onderzoek 
laat zien dat men rekening moet houden met fotodegradatie van carotenen. Zelfs met 
korte meettijd (1 versus 1000 seconden) en lage vermogensdichtheid (2.2  mW·cm-2 
bij 385 nm voor het fotodegradatie-experiment versus 3 kW·cm-2 bij 532  nm voor 
een typisch confocale Ramanmicroscoop experiment). Ander onderzoek laat zien 
dat afstands-Raman een belangrijk instrument kan zijn voor de eerste selectie van 
wetenschappelijk interessante geologische (en mogelijk biologische) locaties op 
andere planeten[16]. RS is een ideale techniek voor chemisch-specifieke analyse zonder 
monstervoorbewerking en het voorziet in informatie over de chemische structuur van 
zowel organisch als anorganisch materiaal. Bovendien is RS te combineren met andere 
spectroscopische technieken.

Vooruitblik
Toekomstig Ramanspectroscopisch planetair wetenschappelijk onderzoek zou zich 
moeten focussen op de analyse van monsters en op instrumentele ontwikkeling. 
In het beschreven onderzoek is enkel gebruik gemaakt van monsters van 
laboratoriumkwaliteit zoals bacteriële reinculturen, gezaagde mineralen en chemisch 
zuivere stoffen als mineraalsurrogaat. De beschreven methoden zouden herhaald 
moeten worden onder planetaire omstandigheden (zoals de heersende atmosferische 
condities op Mars) en dit moet uitgebreid worden naar monsters uit het veld om de 
beschreven analytische Ramanmethoden volledig te testen of deze geschikt zijn 
voor planetair wetenschappelijk onderzoek. Met het bestuderen van veldmonsters 
uit verschillende extreme milieus wordt er gekeken naar een (mogelijk) complexere 
(interfererende) matrix en dit zal de best mogelijke test zijn, buiten de monsters om 
die daadwerkelijk van Mars komen.
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Men moet rekening houden met het feit dat de penetratiediepte voor Ramanmetingen 
van translucente en transparante monsters in de orde van millimeters tot centimeters 
ligt. In dit onderzoek was de penetratiediepte voor het translucente monster 10 mm en 
voor het transparante monster 40 mm. Op basis van de gerapporteerde waarden kan 
men verwachten dat de penetratiediepte van transparante monsters het meervoudige 
kan zijn. De fysieke afmeting van het monster was de beperkende factor, er zijn 
geen grotere stukken mineraal verkregen. De typische korrelgrootte voor minerale 
stenen uit het veld ligt ongeveer tussen de 50 µm en een paar mm en in bijna alle 
gevallen is de korrelgrootte (veel) groter dan de excitatiegolflengte van het licht. Dit 
heeft als gevolg dat de verstrooiingsafstand (de gemiddelde afstand tussen twee 
verstrooiingsgebeurtenissen in een opeengepakt poeder) de beperkende factor is. 
Met behulp van Monte Carlo simulaties is de gemiddelde penetratiediepte vastgesteld 
op ongeveer 17 keer de verstrooiingsafstand[110]. Dit impliceert een typische 
penetratiediepte van enkele mm, wat overeenkomt met onze observaties. Boorkernen 
kunnen gebruikt worden voor Ramanmetingen van gesteente op grotere diepte.

Als men overweegt Ramanspectroscopie toe te passen in een planetaire omgeving 
dan moet er rekening gehouden worden met de invloed van de fysische omgeving 
op de monsters. Verschillen in temperatuur (T) en atmosferische druk (P) kunnen 
invloed hebben op het Ramanspectrum. Motamedi (2013) beschrijft een, op de Vrije 
Universiteit aanwezig, instrument om de atmosferische omstandigheden op Mars na 
te bootsen[178]. De ‘Mars atmosphere simulation chamber’ (MASC) is een instrument 
welke gebruikt is om Ramanmetingen uit te voeren onder een gereduceerde druk 
en onder een CO2-atmosfeer. De cilindrische stalen container met een volume van 
0.261  m3 heeft ruimte om de Ramanlaserspectrometer (RLS) te herbergen om de 
invloed van temperatuur en druk op Ramanmetingen te bestuderen.

Verschillen in T en P kunnen, tijdens of tussen de metingen, leiden tot faseovergangen. 
Mineralen kunnen bij het verstrijken der tijd van compositie veranderen wanneer 
de omgevingsfactoren veranderen (soms al binnen enkele minuten), zowel na 
monstername uit het veld als tijdens de verandering naar de op Mars heersende 
atmosferische condities. In het geval van veranderende atmosferische condities (T, 
P en 

α C c E fvib h I0 IRaman k ki λ λ0 λscattered MA MB N t ν ν0 ν ν0 νi µ

PH2O P i

1

) moet rekening gehouden worden met het mogelijk ontgassen en (her-)
absorberen van water door het mineraal. Ramanmetingen van de dehydratie van 
monsters bestaande uit Al-, Fe-, Mg- en Ca-sulfaten zijn beschreven door Wang & 
Zhou (2014) en laten zien dat veranderingen in T, P en de partiële H2O-druk (

α C c E fvib h I0 IRaman k ki λ λ0 λscattered MA MB N t ν ν0 ν ν0 νi µ

PH2O P i

1

) van 
invloed zijn op het aantal moleculen kristalwater in de kristalstruktuur[179].

Van enkele organische materialen is bekend dat er een faseverandering op kan 
treden bij veranderende fysische omstandigheden. Boldyreva (2009) beschrijft de 
faseverandering van enkele kristallijne aminozuren bij een lage temperatuur en een 
hoge druk[180].



Op lagere temperaturen ondervinden minder moleculen zogenaamde ‘hot bands’. 
In het geval van een ‘hot band’ is er een hoger vibrationeel niveau bezet waar 
normaal alleen het ‘normale’ vibrationele grondniveau bezet is. Dit resulteert in 
extra Ramanpieken op de vn-v1 frequenties naast de conventionele vn-v0 frequenties. 
Temperatuurverlaging vermindert de kans op mogelijke ‘hot bands’.

Temperatuurveranderingen kunnen ook leiden tot het uitzetten en inkrimpen van 
de spectrometer. Dit kan resulteren in een ruimtelijke verschuiving van de invallende 
fotonen op de CCD-detector. Deze verschuiving kan leiden tot een verschuiving van 
de Ramanpiekpositie. Motamedi (2015) heeft tijdens een temperatuurverlaging van 
283 naar 285 K geen horizontale piekverschuiving en een 3 pixel verticale verschuiving 
voor het RLS-instrument waargenomen[181]. Door het systeem regelmatig te kalibreren 
kunnen deze verandereingen worden ondervangen. Lagedruk gasontladingslampen 
(Geisslerbuis) kunnen gebruikt worden als een absolute kalibratiebron omdat het 
emissiespectrum van deze lampen niet veranderd. Een andere optie is het gebruik 
van standaarden met een bekend Ramanspectrum, zoals paracetamol, als relatieve 
kalibratiestandaard om de relatieve piekpositie te bepalen.

Fotodegradatie kan één van de neveneffecten zijn van RS. Hoe korter de golflengte, 
hoe hoger de kans is op fotodegradatie, in het bijzonder onder resonante condities. Er 
zijn twee instrumentele strategieën beschreven in hoofdstuk 5 om fotodegradatie 
van carotenoïden te verminderen of te voorkomen. Fotodegradatie kan voorkomen 
worden door een langere excitatiegolflengte dan de resonante condities te gebruiken. 
Voor β-caroteen werd geen fotodegradatie waargenomen bij een golflengte van 
785 nm. Een nadeel van het gebruik van langere golflengten is de 
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4 afhankelijkheid 
van de Ramanverstrooiing waardoor de intensiteit van de verstrooiing afneemt bij 
langere golflengte, bovendien verliest men het voordeel van RRS versterking. Het is 
ook mogelijk om de fotodegradatie onder resonante condities te verminderen door 
het invallende laserlicht over een groter oppervlakte te verspreiden met als gevolg 
een verminderde flux (stralingsvermogen per oppervlakte, W·m-2).

Een mogelijke Ramanspectroscopische methode om de flux te verminderen is het 
gebruik van ‘wide field global imaging’. In de ‘wide field’ modus (vergelijkbaar met 
groothoek) wordt het laserlicht verspreid over een groot oppervlakte, mogelijk tot 
1 cm2. Dit vermindert de flux met als resultaat een verminderde fotodegradatiesnelheid. 
De flux kan met zes ordegroottes (1 miljoen maal) verminderd worden als een 
laservermogen van 5 mW in een ‘wide field’-opstelling (laser spot grootte, r = 0.5 cm) 
gebruikt wordt in vergelijking met een confocale Ramanmicroscoop (laserspotgrootte, 
r=2.5 µm). In ‘global imaging’ wordt er één specifieke Ramanfrequentie gemonitord 
door gebruik te maken van een smalbandfilter. Door gebruik te maken van lasers en/of 
bandfilters waarvan de golflengte regelbaar is, kunnen er meerdere Ramanfrequenties 
gemonitord worden. Door het gebruik van ‘wide field global imaging’ onder 
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Ramanresonante condities worden selectiviteit en gevoeligheid gecombineerd 
met een relatief snelle monitoring van een groot oppervlakte voor een specifieke 
Ramanfrequentie.

Aanbeveling voor de ESA voor een Ramaninstrument ten behoeve 
van planetair onderzoek
RS is mogelijk een krachtige analytische methode voor planetair wetenschappelijk 
onderzoek en dit is erkend door de ruimtevaartorganisaties. Zowel de ESA als de NASA 
hebben plannen om in respectievelijk 2018 en 2020 een, met Ramaninstrument(en) 
uitgeruste, Marsrover te lanceren. Als op langere termijn een opvolger van de ExoMars 
2018 missie nodig blijkt te zijn voor de detectie van tekenen van leven dan adviseren 
wij, op basis van dit proefschrift, voor de ontwikkeling van een Ramaninstrument 
uitgerust met een laser welke een regelbare excitatiegolflengte heeft met een focus 
op een excitatiegolflengte van 440 nm in combinatie met een ICCD-detector.

De excitatiegolflengte van 440 nm heeft bewezen dat dit ideaal is voor de detectie van 
caroteenachtige verbindingen vanwege het resonantie-effect welke het Ramansignaal 
van carotenen versterkt. Ramanspectra van cyanobacteriën konden gemeten worden 
bij 440 nm excitatie ondanks de hoge fluorescentieachtergrond. De voordelen van 
een regelbare excitatiegolflengte zijn dat er optimale resonantiecondities gekozen 
kunnen worden en daarbij geeft het de mogelijkheid om onderscheid te maken 
tussen Ramanpieken en scherpe fluorescentiebanden. Een nadeel om in overweging 
te nemen is de mogelijkheid op fotodegradatie van fotogevoelige verbindingen bij 
excitatiegolflengten kleiner of gelijk aan resonante condities. Ramanspectra van de 
omliggende matrix kunnen verzameld worden als interne standaard om te corrigeren 
voor mogelijke zelfabsorptie wanneer dit optreedt bij excitatie onder resonantie 
condities.

Geschakelde detectie zal voor een verbetering zorgen van Ramanspectra wanneer 
er sprake is van een bijdrage van fluorescentie en/of omgevingslicht. Dit is 
voornamelijk relevant wanneer RS gecombineerd wordt met detectie op afstand. De 
verschillende geschakelde detectiesystemen worden beschreven in hoofdstuk 2. Bij 
het onderzoek dat beschreven is in de hoofdstukken 3, 4 en 6 is gebruik gemaakt 
van een ICCD-camera. Geschakelde detectie met een ICCD-detector is mogelijk voor 
sluitertijden van minder dan 250 ps. Het grote voordeel van een ICCD-detector ten 
opzichte van andere geschakelde detectoren is de mogelijkheid voor veel langere 
sluitertijden (verscheidene ordes). Deze benadering biedt de mogelijkheid om de 
detector te gebruiken voor fluorescentiemetingen. Een ICCD-detector heeft geen 
hoogvermogenlaserpulsen nodig, in tegenstelling tot een Kerr-effectschakeling; het 
heeft een hogere spectrale resolutie ten opzichte van een ‘single-photon avalanche 
diode’ (SPAD) detector; en kan bediend worden met een herhalingsfrequentie van 
80  MHz. Deze eigenschappen resulteren in hogeresolutie-Ramanspectra binnen 



een korte tijd en een laag energieverbruik. Daarnaast kan deze techniek voorzien in 
informatie over de morfologie (gelaagdheid) van het mineraal op de sub-cm schaal.

SORS is een uitstekende methode om informatie over de heterogeniteit van stenen 
en boorkernen van translucente monsters te verkrijgen. Dit kan worden gedaan 
met behulp van het focussen en defocussen van een microscoopobjectief wanneer 
deze gebruikt wordt voor zowel het exciteren van het monster als het opvangen van 
verstrooide fotonen. Een tweede mogelijkheid is het aanbrengen van een ruimtelijk 
verschil tussen het excitatiepunt en het verzamelpunt. SORS kan informatie verschaffen 
over de heterogeniteit van een boorkern of steen wanneer er Ramanmetingen 
worden gedaan met verschillende focusafstanden of met verschillende ruimtelijke 
afstanden. Veranderingen in de relatieve piekintensiteiten wijzen op heterogeniteit 
van het monster. De pieken welke het meest beïnvloed worden door een verandering 
zijn indicatief voor materiaal aan de oppervlakte van het monster. Pieken welke 
minder beïnvloed worden door een verandering zijn indicatief voor dieper gelegen 
verbindingen. Dit zijn relatief simpele technische trucs om ruimtelijke informatie 
over een monster te verkrijgen en kan bovendien gebruikt worden om een mogelijke 
fluorescentieachtergrond van het oppervlaktemateriaal deels te verminderen.

Een groot voordeel van het gebruik van een regelbaar lasersysteem op een 
planetaire rover is de mogelijkheid om ‘verschoven golflengte-excitatie’ te gebruiken. 
Ramanpieken zijn dan gemakkelijk te onderscheiden van scherpe fluorescentiebanden 
als de excitatiegolflengte een klein beetje verschoven wordt in combinatie met een 
gefixeerde spectrometer. Op de golflengteschaal zullen de Ramanpieken van positie 
veranderen terwijl de fluorescentiebanden en fluorescentieachtergrond hun positie 
zullen behouden. Bijvoorbeeld wanneer er een excitatiegolflengte van 440 nm 
wordt gebruikt zal een excitatiegolflengteverschil van slechts 0.2 nm zorgen voor 
een Ramanpiekverschuiving van ~10 cm-1, de typische breedte van een Ramanpiek. 
Wanneer het verschil wordt genomen van twee opeenvolgende spectra zal dit 
resulteren in een pseudo-eerste afgeleidespectrum welke een vlakke basislijn heeft 
en enkel de Ramanpieken laat zien. De fluorescentieachtergrond en de scherpe 
fluorescentiebanden zijn verdwenen. Men moet wel in het achterhoofd houden dat 
deze methode alleen lukt als de Ramanpieken niet zo overstuurd worden door de 
fluorescentieachtergrond dat zij in de strooiing van de ruis verdwijnen.

Een regelbaar lasersysteem zou gecombineerd kunnen worden met een regelbaar 
bandsperfilter of laagdoorlaatfilter (of een set met verschillende bandsperfilters 
of laagdoorlaatfilters) om volledig te profiteren van het bereik van het regelbare 
lasersysteem. Dit biedt de mogelijkheid voor resonante en niet-resonante 
Ramanmetingen en een bijkomend voordeel is het reduceren of voorkomen van 
fluorescente interferenties wanneer de excitatiegolflengte aangepast wordt.
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Het merendeel van de hiervoor beschreven methoden maakt gebruik van 
regelbare lasers, regelbare filters en/of geschakelde detectoren. Voordat er een 
levensvatbare planetaire missie met dit soort apparatuur uitgevoerd kan worden, 
zal de technologische ontwikkeling zich moeten focussen op het miniaturiseren van 
regelbare lasersystemen, regelbare filters en het optimaliseren van ICCD-detectoren 
met betrekking tot de afmetingen, energieverbruik, spectrale gevoeligheid en het 
dynamische bereik.

Deze laatste paragraaf is gewijd aan een wenselijke, maar nog niet bestaand, alternatief 
voor de detectie van fotonen uit het UV/VIS en nabij infrarood (NIR) op basis van hun 
energie. Energiedispersive detectie is een gangbare techniek uit de X-ray spectroscopie 
(hoog-energetische fotonen in een golflengtegebied tussen de 0.01 en 10 nm) en is 
gebruikt voor de detectie van extreem-UV-licht[182] maar deze bestaat (nog) niet voor 
UV/VIS- en NIR-spectroscopie. Dit type detector hoeft geen gebruik te maken van 
een monochromator en zou dus, in theorie, erg dicht op het monster gepositioneerd 
kunnen worden. Difuusverstrooide fotonen kunnen gedetecteerd worden vanwege 
een grote kijkhoek (gezichtsveld). Energiedispersive detectie zou de instrumentele 
afmetingen en massa verder kunnen verkleinen en zodoende hooggevoelige ‘wide-
field’-detectie mogelijk maken.
 


