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Samenvatting

Draai die bas omhoog! Prestatieverbetering in het laagfrequente gebied van seismische
verzwakkingssystemen en trillingssensoren voor de zwaartekrachtsgolfdetectoren van de
toekomst.

Ik vind het een groot voorrecht om in deze periode een proefschift te mogen schrijven
in de zwaartekrachtsgolffysica. Op deze paar pagina’s licht ik graag toe wat er zich in
deze tijd heeft afgespeeld, zowel om mij heen als betreffende mijn eigen onderzoek.
Eerst geef ik een beschrijving en discussie van de grootse resultaten van de LIGO-Virgo
Collaboration en de gebruikte meetmethode. Daarna zoom ik in op het onderzoek
bedreven tijdens mijn promotie.

Zwaartekrachtsgolven, luisteren naar ons universum

De eerste detecties van zwaartekrachtsgolven zijn een doorbraak in de natuurkunde en
astronomie. Net zoals de uitvinding van de telescoop een nieuw tijdperk van ontdekking
en begrip van het heelal heeft ingeleid, is de verwachting dat de bestudering van
zwaartekrachtsgolven dat ook zal doen. GW150914, GW151222, GW170104,
GW170608, GW170814 en GW170817 (GW staat voor Gravitational Wave en de zes
cijfers geven de datum van de detectie aan in jaar-maand-dag format) hebben ons laten
zien dat bestudering van (paren van) zwarte gaten en neutronensterren nu voor het
eerst mogelijk is. Wat echt ongekend is aan deze eerste detecties is dat het ons de
mogelijkheid geeft om het heelal op een totaal nieuwe manier te bestuderen. Het
vermogen van de mensheid om zwaartekrachtsgolven direct te detecteren is te
vergelijken met doof zijn en nu plotseling kunnen horen. Een volledig nieuwe
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gereedschapskist aan astrofyisische metingen is nu beschikbaar!

De gemeten binaire systemen zijn honderden miljoenen tot enkele miljarden jaren
geleden tot botsing met elkaar gekomen na een zeer lange dans rond elkaar. Deze
golven hebben tot nu gereist om hier op aarde aan te komen. Toen sommige van de
gemeten golven begonnen aan hun reis, begon zich hier op aarde net meer-cellig leven
te ontwikkelen. Dat is doorgeëvaluaard naar de mensheid. Binnen die mensheid heeft
een genie iets meer dan honderd jaar geleden voorspeld dat er zwaartekrachtsgolven
zouden zijn. Dit genie, genaamd Albert Einstein, dacht dat het miniscule effect van die
golven, als deze op aarde aankomen, nooit gemeten zou worden. Ook al zijn die golven
echt - hij twijfelde of het niet gewoon een wiskundig artifact was - hij dacht dat het
technisch onmogelijk was om ze te meten. Ongeveer 50 jaar geleden zijn
wetenschappers toch begonnen met het proberen van deze meting en hebben zij
uiteindelijk detectoren gebouwd die deze golven konden meten aan het eind van hun
kosmische reis.

Figuur S.1: Een nieuwe blik op de zwarte gaten en neutronenster populatie van het
universum. Studies gebruikmakend van röntgenstraling hebben een familie van zwarte
gaten verzameld (paarse bollen) die bijna allemaal onder de 20 zonnemassa’s zwaar
zijn. Onze zwaartekrachtdetecties bewijzen dat er ook zwaardere zwarte gaten zijn
(blauwe bollen). Het is onbekend of het product van de eerste gemeten samensmelting
van neutronensterren een zware neutronenster of een licht zwart gat is. Credit:
LIGO/Virgo/Northwestern/Frank Elavsky.
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Wat leren we van de eerste detecties?

De vijf detecties van binaire zwarte gaten werpen licht op ons begrip van het donkere
universum. Zwarte gaten werden daarvoor nooit eerder direct gemeten, laat staan een
samensmelting van twee van deze pure ruimte-tijdobjecten. De eerste detectie was de
nauwkeurigste afstandsmeting ooit uitgevoerd, namelijk over meer dan 23 orden van
grootte. De meting is 50.000 maal accurater dan het verschil in het waterniveau van het
Ijsselmeer (± 1000 km2) als er één druppel water in gegooid wordt!

De eerste ontdekking van GW150914 liet ons zien dat drie zonnemassa’s in
ruimte-tijdsgolfenergie kunnen verdwijnen in 0.2 seconde. Dit was het meest krachtige
evenement dat ooit werd gemeten, namelijk 50 keer het uitstralend vermogen van het
zichtbare universum (op het piekvermogen van het event). Het evenement werd
veroorzaakt door twee zwarte gaten van elk ongeveer 30 zonsmassa’s zwaar. Dat
dergelijk zware binaire systemen van zwarte gaten bestonden, was ook nieuw in de
sterrenkunde, zoals getoond in Fig. S.1.

De studie van de algemene relativiteitstheorie (lees: de zwaartekracht) kan nu tot een
heel nieuw niveau worden getild, namelijk het sterke veldsregime. Met deze nieuwe
metingen kunnen data-analisten nu bepaalde parameters meten die in eerder tests niet
bereikbaar waren. Hierin hopen zij hints te vinden naar waar de algemene
relativiteitstheorie - de beschrijving van al het grote - kan passen in de grotere context
van een vereniging met de kwantummechanica - de beschrijving van al het kleine.

Figuur S.2: Nachthemel lokalisatie
van zwaartekrachtsgolfdetecties
door Advanced LIGO (GW150914,
LVT151012, GW151226 en
GW170104) en in combinatie
met Advanced Virgo (GW170814
en GW170817) gedaan door de
LIGO Virgo Collaboration. Credit:
LIGO/ Virgo/ NASA/ Leo Singer/
Alex Mellenger.

De eerste paar detecties zijn met de twee LIGO detectoren gedaan. Met twee
detectoren kun je uit de timingsverschillen een ring in de hemel van potentiële source
posities halen en deze zijn verstuurd naar (conventionele) astronomen. Uit de
signaalsterkteverschillen tussen de twee detectoren - de LIGO detectoren liggen in een
verschillend vlak omdat de aarde rond is en de detectoren aan weerszijden van de
Verenigde Staten zijn gebouwd - kan die ring iets doorbroken worden, maar het blijft
typisch een gebied honderden malen groter dan de maan in de nachthemel. Dit is te
zien in Fig. S.2. Met Virgo zie je dit gebied enorm krimpen, zeker als het een sterk
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signaal is, en dit geeft meer kans op zogenaamde multi-messenger astronomie, i.e. een
complementaire meting met elektromagnetische- en zwaartekrachtsgolven. Voor
GW170814 zagen we dit al en drie dagen later, met GW170817, werden voor het eerst
zwaartekrachtsgolven van samensmeltende neutronensterren gemeten. Na deze
botsing gloeide er weken lang elektromagnetische straling vanuit een punt in het gebied
dat, met behulp van de lokalisering van de LIGO en Virgo detectoren, snel was
gevonden door conventionele telescopen. In deze nagloeier zagen we voor het eerst het
lang getheoriseerde process dat verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van zware
metalen in ons universum, zoals goud, platinum en uranium!

Hoe meet je zwaartekrachtsgolven?

Omdat er een verband bestaat tussen kromming van ruimtetijd en zwaartekracht, zal
een zwaartekrachtsgolf de manier veranderen, waarop objecten ten opzichte van elkaar
vallen. Wanneer er een zwaartekrachtsgolf twee objecten passeert, zal de er een
meetbaar effect zijn. De fysieke afstand tussen de twee objecten zal uitrekken en
samentrekken zolang de zwaartekrachtsgolf passeert. Zwaartekrachtsgolven worden
gemeten door het zeer nauwkeurig monitoren van de positie en beweging van
zogenaamde testmassa’s. Hiervoor gebruikt men interferometers; dit zijn kilometers
grote laseropstellingen met allerlei optische elementen zoals half-reflecterende spiegels
(de zogenaamde bundel-splitser), een zeer krachtige laser (typisch honderden Watt) en
zeer hoogreflectieve spiegels, welke in dit geval cylinders van silicium zijn van tientallen
kilograms zwaar. De bundel-splitser en spiegels fungeren als testmassa’s en de afstand
tussen hen wordt constant met een duizelingwekkende precisie gemeten.

Het basis-principe is redelijk gemakkelijk uit te leggen. Een laser schiet een bundel
licht, bijvoorbeeld richting het oosten, door een bundel-splitser en 50% van het licht
vervolgd zijn pad oostwaarts in de ene arm van de interferometer. De andere 50%
kaatst in een hoek van 90� met de andere bundel naar het noorden in de andere arm
van de interferometer. Beide bundels komen aan het eind van de arm een
hoogreflectieve spiegel tegen en kaatsen terug naar de bundel-splitser. Daar komen de
bundels elkaar weer tegen en, als beide armen even lang zijn, doven zij elkaar uit in de
zuidelijke richting waar een photo-detector staat; al het licht gaat weer terug in
westelijke richting naar de laser. Dit is het resultaat van (destructieve) interferentie; de
lichtgolven zijn in anti-fase met elkaar en doven elkaar uit. Als een zwaartekrachtsgolf
passeert, zullen beide arm in anti-fase uitrekken en samentrekken. Dit zorgt voor een
ander restulaat van de interferentie, omdat de golven elkaar niet meer precies uitdoven.
Er arriveren nu kleine lichtflitsjes bij de photo-detector.

Al deze zwaartekrachtsgolfdetectoren zouden niets anders meten dan seismische ruis
zonder dat alle elementen van een de detector zijn geı̈soleerd van de altijd aanwezige
minuscule trillingen van de aarde. Deze trillingen zijn namelijk typisch honderd miljard (!)
maal groter dan het te meten effect. Toch voelt u niets van deze altijd aanwezige trillingen
die voor zwaartekrachtsgolfjagers vele orden van grootte te veel zijn. De trillingen zijn
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honderderden nanometers groot en men probeert nano-nanometer - ofwel attometer,
10�18 m - afstandsveranderingen te meten in de twee kilometers lange armen van de
eerder genoemde interferometers.

Het onderdrukken van trillingen doen wij met harmonische oscillatoren. Om snel te
begrijpen wat dat zijn kunt u zich een uitgerolde jojo voorstellen (of deze even snel uit
de la pakken!). Pak de jojo aan het uiteinde van het touwtje vast. Uw hand stelt in dit
geval de aarde voor - dit zijn de trillingen die u wilt onderdrukken - de jojo is de spiegel
(of een ander optisch object) en het gehele systeem gedraagt zich als een harmonische
oscillator. Als u uw hand langzaam heen en weer laat gaan is er geen onderdrukking van
de trillingen; de jojo beweegt even veel als uw hand. Er is een tempo van bewegen (ofwel
frequentie) waarbij u de beweging van de jojo opzwiept; dit heet de resonantie frequentie
en er is sprake van trillingsversterking. Dit is de prijs die we moeten betalen voor het
gedrag van het systeem boven de resonantiefrequentie. Beweeg nu uw hand snel heen
en weer en u ziet dat de jojo niet volgt; boven de resonantiefrequentie is er sprake van
trillingsonderdrukking (en wel met één gedeeld door de frequentie in het kwadraat).

De prijs die we moeten betalen (de resonantiefrequentie) dempen we eruit met
regeltechniek; sensoren meten de beweging en een computer vertelt actuatoren
(typisch een magneetje en een elektische spoel) wanneer er een kracht(je) naar het
systeem gestuurd moet worden om de resonanties te dempen. U kunt zich misschien
voorstellen dat die regeltechniek continue moet draaien om die enorme interferometers,
in de praktijk een complexe optische opstelling met tientallen opgehangen spiegels,
uitgelijnd te houden gedurende de metingen. Er zijn honderden zogenaamde
feedbackloops die alles in de gaten houden.

Sinds de negentiger jaren is er veel werk vericht om een wereldwijd netwerk op te
tuigen. De twee LIGO detectoren in Hanford, Washington en Livingston, Louisiana in de
Verenigde Staten van Amerika en de Virgo detector dichtbij Pisa, Italië zijn al
operationeel. KAGRA, een ondergrondse detector in Japan (vanaf 2020) en LIGO-India
(vanaf 2022) zullen het netwerk gaan versterken. Daarnaast worden er al nieuwe
detectoren ontworpen die de gevoeligheid van de detectoren van nu zullen overtreffen.
De zogenaamde Einstein Telescope in Europa en de Cosmic Explorer in de Verenigde
Staten staan op het programma voor het derde decennium van deze eeuw. Met
gevoeligere detectoren kunnen we niet alleen meer detecties per jaar verrichten, maar
ook verder (terug) in het Universum kijken!

In Advanced Virgo zijn nu ook de tafels, waarop optica staat die metingen doen om de
spiegels beter uit te lijnen, geı̈soleerd van de aardse trillingen door ze aan een
isolatiesysteem te hangen. De compacte seismische isolatiesystemen daarvoor zijn
ontwikkeld op het Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef. Dit proefschrift
beschrijft aan eigen onderzoek de seismische isolator voor de optische tafels
(hoofdstuk 3), een nieuwe trillingssensor om o.a. de prestaties van seismische
isolatoren beter te kunnen monitoren (hoofdstuk 4) en het werk van de auteur aan
vergelijkbare aspecten van de KAGRA zwaartekrachtsgolfdetector gedaan in drie
bezoeken aan Japan (hoofdstuk 5).
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Compact seismisch isolatiesysteem

Het systeem dat de eerder genoemde optische tafels ophangt in Advanced Virgo heet
MultiSAS. In de prototype fase (2011 tot en met 2014) hebben Nikhef wetenschappers
en engineers veel geleerd over de mechanische resonanties van het systeem met
zogenaamde finite element (FEM) en state space modellen. Dit heeft geleid tot minieme
ontwerpsaanpasssingen en het installeren van bijvoorbeeld dempers. De
prestatiemetingen van MultiSAS hebben ook geen verrassingen laten zien. Volgend op
deze prototype campagne, zijn er vijf systemen geconstrueerd en geı̈nstalleerd in de
Virgo detector. De systemen gedragen zich volgens verwachting en binnen eisen
gesteld door het Advanced Virgo-ontwerp.

Alle systemen zijn getest met een dummy massa. Na deze campagne in 2014
werden de dummy massa’s verwijderd en de MultiSASs waren klaar om de optische
tafels op te hangen. In de aanloop naar O2, een observatie run samen met LIGO, is alle
regeltechniek ontworpen en er zijn ook een aantal andere tests gedaan. Voorbeelden
van deze tests zijn het kijken of constructietoleranties de prestatie van MultiSAS kunnen
verminderen, het testen van thermische schilden voor delen van de mechanica en het
bepalen van de maximale druk van het vacuüm waarbij akoestische effecten nog niet
zichtbaar zijn. Aan vier van de vijf systemen heeft tijdens O2 een optische tafel in
vacuüm gehangen. SIB2, de optische tafel van het injectiesysteem, is ook klaar om
opgehangen en afgepompt te worden. Dit was nog niet noodzakelijk om aan O2 deel te
nemen. De overige vier systemen, SNEB, SWEB, SPRB en SDB2 isoleren kritische
optische componenten voor de lineaire- en hoekuitlijning. SDB2 - opgehangen
detectietafel 2 - herbergt ook de fotodiodes die de GW170814 en GW170817 signalen
aan het einde van O2 hebben opvangen!

De prototype opstelling fungeert nu als geavanceerd sensor- en regeltechniek-
testopstelling bij Nikhef. De ontwikkeling van de MEMS accelerometer en de
monolithische accelerometer met interferometrische uitlezing wordt gedaan op de
seismisch geı̈soleerde tafel. De stilste optische tafel in Europa is nu in Amsterdam ook
beschikbaar voor commerciële partijen om sensoren te testen .

Interferometrische uitlezing van een trillingssensor

MultiSAS heeft opgehangen optische tafels gerealiseerd, die zo stil zijn dat de beste
commerciële sensoren alleen zelfruis meten vanaf 5 Hz. Nikhef heeft een combinatie
van twee ideeën voorgesteld om een trillingssensor met ongeëvenaarde gevoeligheid
te realiseren. Zo een sensor is nodig om de beweging van het seismisch geı̈soleerde
object beter te kunnen monitoren. Deze zogenaamde monolitische accelerometer met
een interferometrische uitlezing is getest in de MultiSAS testopstelling en heeft een zelf-
ruisvloer van 8 fm/

p
Hz vanaf 30 Hz, hetgeen bij die frequentie een factor 10 gevoeliger

is dan de beste commerciële trillingssensor ter wereld, zoals te zien is in Fig. S.3.
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Figuur S.3: Femtometer-precisie behaald met Nikhef’s nieuwe trillingssensor.
Vergeleken met de Sercel L4C geofoon (zowel meting als specificatie) en de GeoTech
GS13 (specificatie van ’s werelds beste commerciële trillingssensor) geeft deze sensor
toegang tot trillingsmetingingen van enkelen miljoensten van miljardsten van meters
(ofwel femtometers, nieuw gebied is groen gearceerd). Het doel van de sensor is de
overgebleven trillingen in onze seismisch geı̈solateerde objecten nog preciezer te kunnen
meten.

Ook is diezelfde sensoruitlezing gerealiseerd, maar dan gebruikmakend van
glasvezel. Deze uitlezing behaald een gevoeligheid van 4 pm/

p
Hz vanaf 10 Hz. De

volgende stap is het instaleren van deze sensor op de door MultiSAS opgehangen
optische tafel in vacuüm. Een dergelijke sensor kan geı̈nstalleerd worden in stralings- of
hoge magnetische veld omgevingen, zoals in de volgende generatie deeltjesversnellers.
Het voordeel van het gebruik van glasvezel is dat elektrische componenten niet in de
buurt van de mechanica van de sensor hoeven te worden geı̈nstaleerd. Ook kan de
uitlezing als onafhankelijke bewegingssensor gebruikt worden om bijvoorbeeld de
spiegels van onze detectoren in de gaten te houden.

Controls voor KAGRA’s ophangingssystemen

De auteur heeft Japan bezocht als onderdeel van het ELiTES uitwisselingsprogramma
tijdens de ontwikkeling en constructie fase van de KAGRA zwaartekrachtsgolfdetector.
Bij NAOJ (Mitaka, Tokio) is meegeholpen aan ontwikkeling en testen van regeltechniek
op de laatste trap van de zogenaamde Type B(p) trillingsonderdrukkende systemen.
Hierbij is er werk verricht om het sensor-deel van de OSEM, de combinatie van sensor
en actuator gebruikt in KAGRA, te verbeteren. Dit deel bestaat uit een zogenaamde
schaduwsensor en hiervoor is een zo homogeen mogelijke lichtbundel nodig. Het testen
van allerlei opstellingen met verschillende LEDs en (collimator) lensen heeft het
ontwerp, dat uiteindelijk in KAGRA gebruikt zal worden, verbeterd. De prestaties van de
control loops vallen binnen de door het KAGRA ontwerp gestelde eisen.
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In de berg waar KAGRA wordt gebouwd is de eerste trap van de seismische
isolatiesystemen voor de belangrijkste elementen van de detector een zogenaamde
inverted pendulum stage. Dit is een systeem met een zeer lage resonantiefrequentie
(< 0.1 Hz) met als doel de microseismische bewegingen van de aarde, veroorzaakt door
golvenactiviteit van oceanen, te onderdrukken. Simulaties om te bepalen welke
sensoren men het beste kan gebruiken om dit doel te behalen zijn uitgevoerd. De
volgende stap is het daadwerkeijk meten van de door simulaties voorspelde beweging
en te beslissen welke sensor gebruikt moet worden.

De toekomst van zwaartekrachtsgolfastronomie is schitterend, of zou men luid moeten
zeggen?! Het universum horen, na eeuwen van geluidsloze astronomie, is een zegen
voor de sterrenkunde. Nieuwe ontdekkingen en verdere tests van Einstein’s algemene
relativiteitstheorie worden verwacht. Houdt u dus het nieuws in de gaten!


