
Golven en deeltjes 
uit de kosmos

Wat elektromagnetische straling in het 
universum ons leert

Deel 1: radio- en microgolven, infrarood

Walter Simons

http://www.urania.be/


Elektromagnetisch spectrum



ELEKTROMAGNETISCH SPECTRUM



type straling
golflengte 

(nm)

temperatuur

stralingsbron 

(K)

stralingsbron

radio > 106 < 10 koude, donkere stofwolken

infrarood 103-106 10-103

interstellaire koude stof- & 

gaswolken, planeten, 

satellieten

zichtbaar 400-700 103-105 steroppervlak 

ultraviolet 20-400 105-106 zeer hete sterren, SNR

X (röntgen) 0,01-20 106-108 gas in galaxieclusters, 

SNR, zonnecorona

gamma < 0,01 > 108 uitbarstingen, AGN  



STERREN INTERSTELLAIR MEDIUM

GAS + STOF

Het spectrum van sterren

~ zwarte straler   Planck-curve, bepaald door effectieve temperatuur

afwijkingen: absorptielijnen /

moleculen in steratmosfeer

(in geëxciteerde toestand)

alle elementen behalve H en He:

“metalen”



klassieke

theorie

stralingswetten

stralingscurve

(Planck)

E = σ T4 (Stefan – Boltzmann)

λmax T = b  (Wien)
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Ejnar Hertzsprung 

(1873-1967)

Henry Norris Russell

(1877-1957)





Astronomische waarneming

• optische astronomie: spiegels, lenzen, SS-detectoren (400-
700 nm)

• infraroodastronomie (> 1 µm) ruimtetelescopen 
(vnl. reflectie)

• radioastronomie (m-dam) (30 MHz-700 GHz) of (10 m – 0,4 mm)

• hoge-energie-astronomie
– röntgenastronomie (X-stralenastronomie)
– (V)UV-astronomie
– γ-stralenastronomie
– neutrino’s, kosmische stralen
zwarte gaten, neutronensterren, actieve galactische centra, 

supernova’s + restanten, gamma-flitsen

f = c/λ



Radiogolven

Heinrich Hertz (1857-1894) TH-Karlsruhe 1890 generatie 

en detectie / elektromagnetische golven

Guglielmo Marconi (1874-1934) 

St.John’s (Newfoundland) – Poldhu 

(Cornwall), 1901 (3200 km): Morse-

signaal S (…) – weerkaatsing op 

ionosfeer

van duizend km tot mm

van honderden Hz tot honderden GHz

 Hoge populariteit van 1920 af



microgolven

• MASER (H2O, OH., CH3OH, HCHO, SiO, RR, MWkernen, circumstellaire schijven)

• onderzoek melkwegstelsel [H-atoom: 21 cm (1420 MHz)]

• 1931: verbinding over het Kanaal (Karl Jansky) 

 radioastronomie

• grote antennes, gevoelige ontvangers

• RADAR: grote vlucht vanaf 1940 (WO II)

• satellietcommunicatie (reeds beschreven door Arthur C. Clarke in 1945,

lang vóór eerste lanceerraketten, ’60)

penetreert aardatmosfeer



Radioastronomie 
ontwikkeld jaren ’30 – in WO II militaire communicatie

1951 grote doorbraak: spectrale lijnemissie van H

 onafhankelijk van klimatologische omstandigheden

 alleen menselijke interferentie storend 

(radio-tv-stations, gsm, microgolven) 

 maximale resolutie ~diffractielimiet

θ ~ 1,22λ / D (D = diameter apertuur telescoop)

grootste: Arecibo, D = 305 m (bij λH = 21 cm 

ruimtelijke resolutie 3 bgmin)

 interferometrie

 optisch venster aardatmosfeer: 350 – 900 nm (NUV…VIS…NIR)

 radiovenster: 1 mm – 10 m

( gemiddelde λ 106λVIS, gem. energie / foton 10-6 EVIS)



Karl Guthe Jansky (1905-1950)
• allereerste ‘home-made’ radiotelescoop (wielen Ford T)

(‘Jansky’s merry-go-round’)

• Bell Laboratories (New Jersey); opdracht onderzoek naar storingen / 

transatlantische communicatielijnen

• storing 23 uur en 56 minuten  afkomstig uit Melkweg (Sagittarius)

• 20,5 MHz (14,6 m) 1 jaar onderzoek

• wereldkundig New York Times, May 5, 1933,

daarna lang geen belangstelling (recessie)

https://www.bing.com/images/search?q=karl+jansky&view=detailv2&&id=55946E109AC2FCBFF8A9B55DA6FE8752306C8610&selectedIndex=0&ccid=6zqGwnTs&simid=608040368204221025&thid=OIP.Meb3a86c274ec53af3a4453ad3033276do0
https://www.bing.com/images/search?q=karl+jansky&view=detailv2&&id=86BE251BED68BF5AA12A056BBFBA2FBE951FC991&selectedIndex=18&ccid=p5tIe3bB&simid=608032310837643493&thid=OIP.Ma79b487b76c11f28b1cbe52f9d98ce93o0
http://www.nrao.edu/whatisra/images/jansky3.gif


Grote Reber (1911-2002)
• pionier / radioastronomie 

(10 j lang enige radio-sterrenkundige ter wereld)

• 1937: radioantenne uitgebreid tot 

radiotelescoop (2000 $, in achtertuin)

• verbetering / Karl Jansky’s telescoop

• initiator / explosie / radioastronomie na WO II

• vele laagenergetische radiobronnen in de hemel (aangetoond)

• onderzoek / onbekend hectometer-gebied 0,5-3 MHz (cf. AM-radio)

• 1954: Tasmania: op koude nachten geen ionosferische reflectie / 

lange golflengten (150-300 m; 1-2 MHz)

 eerste radiotelescoop (Reber, 1937) Wheaton, Illinois

 parabolisch, 9 m; radio-ontvanger in focus 8 m

 1ste ontvanger 3300 MHz ( 9 cm)  geen signalen

 2de ontvanger 900 MHz (33 cm)  geen signalen

 1938: 3de ontvanger 1,87 m eerste ‘radioruis’ centrum MW

 ‘landkaart’ v radiobronnen (1943)

 Cygnus A, Cassiopeia A, Puppis A (nevels)



Radioastronomie
30 MHz (10 m) – 700 GHz (0,4 mm)

1931-’33 Karl Jansky (Bell Labs), New Jersey: signalen < Sagittarius A

’50-er jaren:  < elektronen in magneetveld  synchrotronstraling

1937 Grote Reber: radiotelescoop ø 9 m in achtertuin - Cygnus A – Cassiopeia A

1944 Henk Van de Hulst (Utrecht-Leiden): 21 cm-recombinatielijn H
(berekend, 1951 waargenomen  H in MW e.a. galaxieën)

Karl Jansky

(1905-1950)

Grote Reber

(1911-2002)

VOORDELEN: 

 geen extreme gladheid / paraboolantennes vereist

(~cm - cf.optisch: < 100 nm)

 dag- en nachtobservatie mogelijk (circumpolaire bron: 24/24)

NADEEL: geringe resolutie  interferometrische opstellingen

voor straling van

λ = 80 cm (f = 300 MHz)

 resolutie slechts

2000 bgsec 

(~diameter / zon)

θ = 1.22 λ / D  (rad)

θ = 69,9 λ / D  (°)
Effelsberg

100 m-telescoop

Hendrik 

Van de Hulst

(1918-2000)

7850 m²

3200 ton

360° in 12 min



De 21 cm-lijn van waterstof

• ‘spin flip’; verboden overgang  zeldzaam, 1420,4 MHz

• enorme abundantie van neutrale H in universum

• Henk Van der Hulst (Leiden, geheime lezing) op verzoek van 

Jan Hendrik Oort  berekening 21 cm-lijn

• 15 april 1944: colloquium Nederlandse Astronomen Club (Leiden) 

over mogelijkheden / radioastronomie

• zoektocht naar 21 cm-lijn (Oort + technicus Lex Muller)

• omgebouwde Würzburg-radarantenne Ø 7,5 m

• Radio Kootwijk (Veluwe) (brandstichting 1950)

• Harold (‘Doc’) Ewen + Edward Purcell hoornantenne (300 $)

• vondst 25 maart 1951: radiostraling voorspeld door Vd Hulst

• Vd Hulst en Oort bezoek Harvard College

• 11 mei 1951: waarneming Radio Kootwijk

radioantenne

Würzburg 

(‘Würzburg Riese’)

 Melkweg

kaart / waterstof

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Origin_21cm_line.jpg
https://www.bing.com/images/search?q=jan+hendrik+oort&view=detailv2&&id=E3B0DAF5B6C739F0C748E10FB436EB81C23FBEAF&selectedIndex=4&ccid=%2bM5WOQa6&simid=608017798148196583&thid=OIP.Mf8ce563906baa257444858de08460edcH0
https://www.bing.com/images/search?q=hanek+van+de+hulst&view=detailv2&&id=ADD926A683AA7CF0BCD7130D3F8A35D13BE75533&selectedIndex=6&ccid=sI%2bqXy3Y&simid=607985968141830024&thid=OIP.Mb08faa5f2dd88371ccfa0b34701b350eo0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:W%C3%BCrzburg_Reize_radar_at_the_Planetron_in_Dwingeloo_(NL).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galaxy_map_1958_MNRAS.jpg


MEDIA AFSPELEN
Installatie radio-telescopen in 1968

Kamp Westerbork (Drente)

parabolische antennes

350 MHz - 8,3 GHz 

(92 - 3,6 cm

(apertuursynthese)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerbork_Synthese_Radio_Telescoop

Filmpje / vervoer en installatie laatste van 12  Westerbork-radiotelescopen (1968):

“…heelal, dat naar schatting 10 miljard lichtjaren oud”!!!

Jan Hendrik Oort (1900-1992)
• °1900 Franeker  Groningen (Jac. Kapteyn)

• 1930 lector univ. Leiden (dankzij De Sitter)

• 1934 plots overlijden van Willem De Sitter

 Ejnar Hertzsprung hoogleraar en directeur /

Leidse Sterrenwacht (tot 1970)

 hoogleraar Leiden 

• herkomst / kometen  ‘Oortwolk’

• belang ESO  optische telescoop Chili

• fondsen / radiotelescoop Dwingeloo

invloed v waarnemingen / Grote Reber

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Westerbork_Synthese_Radio_Telescoop.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Overzicht_van_de_Radiotelescoop_-_Dwingeloo_-_20421528_-_RCE.jpg
https://www.bing.com/images/search?q=jan+hendrik+oort&view=detailv2&&id=A5CFB856117A78B5FAC0FBF89534B842968B6CE3&selectedIndex=6&ccid=jdtoClvn&simid=608042288039200461&thid=OIP.M8ddb680a5be7f30a732be0092a8bf0dfo0


Franeker, 2012



Heber Curtis (1872-1942)

1918: M 87 

er is maar 1 Melkweg

en de zon staat er ver af

er zijn vele galaxieën

(spiraalnevels)

Harlow Shapley Heber Curtis

het grote Curtis-Shapley-debat

(1920)

Edwin Hubble

1920 Mount Wilson:

CepheIde-variabelen in M 31

afstand

en grootte

correct

aantal

correct



Enkele ‘beroemde’ sterke radiobronnen

Cassiopeia A – SNR Centaurus A 

lensvormig

sterrenstelsel
Fornax A 

lensvormig

sterrenstelsel

Orion A 

(Orionnevel) 

H II-gebied
Sagittarius A

galactisch centrum

Taurus A

(Krabnevel) 

SNR

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cassiopeia_A_Spitzer_Crop.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centaurus_A.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ngc1316_hst.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orion.nebula.arp.750pix.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chandra_image_of_Sgr_A.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crab_Nebula.jpg


Verschillende golflengtegebieden

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:800crab.png


Radiogalaxieën
 zeer grote afstand

 roodverschuiving z > 1 (record z = 5,19 TN J094-2201),

Lyman-α in rust UV, verschoven tot 753 nm

 radiostraling >> ZL-straling (mag. slechts -24)

 meest intense natuurlijke bronnen van radiogolven!

 energiebron: AGN: SMBH

 elliptische melkwegstelsels S0

 2 emissiegebieden (grote lobben aan weerszijden v schijnbaar 

onschuldige moedergalaxieën), vele Mpc groter dan zichtbare 

galaxieën, door smalle jets met elkaar verbonden

 materie versneld tot ~c

 synchrotronstraling

Virgo A (M 87)

Cygnus A

Centaurus A (NGC 5128) (zuidelijk)



Radiosterrenstelsel Hercules A

jets
• plasmajets 1 Mlj

• lijkt 1 grote galaxie 1015 MO = 103 MMW

• waarnemingen in radiogebied  centraal ZG met M = 4.109MO

radio 

IR

24 µm
X

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centauros_a-spc.png?uselang=fr


 Virgo A (Messier 87) (foto Hubble)

 supermassief !!!

 eerst ontdekte radiogalaxie, 

emissie λ > 25 µm

 SMBH massa ≈ 6,4.109 M☺ (niet centraal)

 jet 7000-8000 ly

 groot aantal bolhopen (12000)

 relativistische plasmajets 

1500 pc = 4900 ly

Virgo A (M 87)



Arecibo (Puerto Rico) (1963)

 Ø 305 m - 2de grootste ter wereld

 sferisch (niet parabolisch: ontvanger beweegt op en neer)

 meetbereik: 3 cm tot 1 m

• rotatieperiode Mercurius 59 dagen, geen 88

• eerste bewijs / neutronenster

• periodiciteit Krabpulsar

• eerste binaire pulsar

• eerste ms-pulsar

• eerste asteroïde

• probiotische moleculen CH2NH, HCN

• boodschap naar M13 (25.000 lj ver) (1974)

Russell Hulse-Joseph Taylor: 1974
Nobelprijs 1993 1913+16

pulsar + zware compagnon: bewijs dat

het systeem energie verliest door

uitzenden / gravitatiegolven

PSR B1257+12

(Aleksander

Wolszczan) 

eerste (2)

extrasolaire

planeten



sinds 25 september 2016 en 3x gevoeliger dan

Arecibo: 

Five hundred meter Aperture 

Spherical Telescope

(FAST) (China, prov. Guizhou) 

4600 panelen 

nuttige opp. 196.000 m2

meetgebied: 0,3-5,1 Hz

afgelegen zone (geen stoorsignalen)

RADIOBRONNEN:
 neutrale H (distributie  vorming van galaxieën, 

donkere materie)

 pulsars (zwakke, zeldzame, binaire, ms-, X-stralen-…)

(polarisatie…) 

 leiding VLBI-netwerk (andere continenten)

 interstellaire moleculen (cm- & dm-emissie) OH., CH3OH,

galactische masers, stervormingsgebieden



 Atacamawoestijn op 5000 m, N-Chili  zeer droog  geen absorptie 

door watermoleculen

 66 schotelantennes Ø 7-12 m

 ≤ mm  tussen microgolven en IR (VIR)

Atacama Large Millimeter/submillimeter 

Array (ALMA)

• detectie extrasolaire planeten & protoplaneten & protoplanetaire schijven

• CO-emissie / gevorderde sterren

• stervorming 

• astrochemie

• erupties / vulkanen op Io

• zonnewind

•… 



Foto’s: P.Willems

Radiotelescoop van Humain

(Koninklijke Sterrenwacht van België)

48 paraboolantennes ø 4 m,

op hoogte 620 m (plateau) 20 m van elkaar

in T-vorm (rijen 28 resp.16)

“verkommerd, verpauperd, het verdriet van België’’!!!



Karl Jansky Very Large Array (VLA)
 Socorro, New Mexico (1980 + volledig vernieuwd!)

 hoogte 2124 m

 17 schotels ø 25 m opstelling Y (elk been 21 km)

 meetbereik 0,6-410 cm

 apertuursynthese (interferometrie)

 zwarte gaten

 protoplanetaire schijven

 gasdynamica Melkweg

 radiogalaxieën

 quasars

 pulsars

 zon en planeten

 astrofysische masers

 communicatie 1989 met Voyager 2 

(vlucht Neptunus)



LOFAR (Low Frequency Array) (1)

 ICT-project – onderzoek / prille begin / heelal (‘Dark Ages’)

 grootste radiotelescoop ter wereld (bouw 2009-2010)

 100x gevoeliger dan huidige telescopen

 netwerk / duizenden sensoren (‘phased array’):

25000 kleine, omnidirectionele dipoolantennes, 

interferometrie + gekoppeld aan supercomputer via 

uitgestrekt glasvezelnetwerk, transmissiesnelheid 10 

Gbit/s, rekencentrum Groningen (HP-cluster, Linux)

 + 49 stations Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, 

Zweden, Polen

 15x hogere beeldscherpte. Zeer hoge resolutie (~0,2 bgsec)

•Low Band Antenna (LBA) (draadantenne) 0-80 MHz,    

•High Band Antenna (HBA) (in donkere folie)120-240 MHz

•combinatie met VLT (ESO, Chili), Westerbork  

•radio-quasar 3C196 (~6,9 miljard ly), ‘radio relics’

•precisielandbouw, geofysisch (‘geofoon’), bodem-,    

waterbouwkundig onderzoek, aardgas

•zonnestormen  noorderlicht, verstoring communicatie

radiotelescoop

Effelsberg (Eifel)

96 dipool-

antennes

30-340 MHz (10-1,25 m)

telescoop / 100 km in NL

1000 km met omringende



LOFAR (Low Frequency Array) (2)

Revolutionaire doorbraak in precisieastronomie !
(geen bewegende parabolische antennes, Very Large Array,…)

mogelijk dankzij computeralgoritmes (grote hoeveelheid software!)

(strijd tegen door mens gemaakte stoorzenders:

- radiozenders

- hoogspanningsleidingen

- vonkoverslag / bovenleidingen / spoorwegen

- windturbines)

storingen / dynamische ionosfeer voor metergolven: breking

 faseverschillen [plasmafrequentie ionosfeer ~10 MHz, alle golven beneden

deze grens gereflecteerd (welbekend bij kortegolfzenders)]

onderzoek / zeer verre universum (6 < z < 10)  herionisatie van H 

verschuiving

/ 21 cm-lijn naar LOFAR-venster

verre galaxieën (1,5 < z < 7), clusters, AGNs, signalen / eerste 

sterren(stelsles), vroege heelal

intergalactisch medium, kosmische stralen (UHECR), magneetvelden,

pulsars, extrasolaire planeten,…



LOFAR-meetstation (meetcluster) 
Exloo (Drente)

• sensoren geclusterd in antennestations = groot aantal (20.000) goedkope antennes 

• even bruikbaar als grote, zeer kostbare schoteltelescopen! 

• twee types: Low Band Antenne (LBA): signalen 10 - 90 MHz 

High Band Antenne (HBA): 110 - 250 MHz
• operatonele flexibiliteit (elektronisch richtbaar) 

 onmiddellijke verandering / kijkrichting

 meerdere kijkrichtingen tegelijk

noordoosten / Nederland: 36 dergelijke stations verspreid over ~100 km² 

½  (18) velden / 2 ha in kerngebied 2x3 km tussen dorpen Exloo, Buinen en Buinerveen

andere ½ (buitenstations) binnen straal / 50 km 



spectroscopie

http://3.bp.blogspot.com/_7cUbB9oDb3Y/TPKzBN2T7dI/AAAAAAAAAD8/XYnnGTsoq4U/s1600/classificazione.gif




Spectroscoop + telescoop



Analyse van sterrenspectra

• samenstelling (soort lijnen)

• temperatuur (soort lijnen)

• type ster (reus, dwerg, …) (lijnbreedte)

• magneetveld (verdubbeling lijnen < 
Zeemaneffect)



Niet allen de KLEUR is belangrijk, maar ook de KLEURTEMPERATUUR



Astrospectroscopie: korte historiek

1835 Auguste Comte: de mens zal nooit in staat zijn de chemische

samenstelling van sterren te achterhalen (!!!!!!!!!)

 reeds 1813 Joseph von Fraunhofer (München):

lijnen in zonnespectrum

 lenzen, prisma’s

roosters, spectroscoop

1859 Gustav Kirchoff

Robert Bunsen
(Heidelberg):

verklaring /

donkere 

lijnen in 

spectrum 

spectrum = fingerprint  identificatie / 

16 elementen in zonnespectrum 

(Kirchoff) 

Edward Charles Pickering 

William Huggins (1824-1910)

(nevels-melkwegstelsels,

roodverschuiving,…)

Angelo Secchi
(1818-1878)   astrofysica

heliospectrograaf
vanaf 1860: classificatie van sterren

(1846-1919)

(Harvard)



Antonia Maury

Anna Draper

‘Pickering’s women’:

assistenten Harvard College 

Observatory

analyse / sterrenspectra (jaren 1880)

Henry Rowland
(1848-1901)

diffractieroosters met grote 

resolutie

(revolutionaire ontwikkeling)

(Johns Hopkins University)

George Ellery Hale
(1868-1938) 

zonne-astronomie

(spectroheliograaf 1889)

…within a comparatively few years, a new branch of 

astronomy has arisen which studies the sun, moon, 

and stars for what they are in themselves and in 

relation to ourselves.

Samuel Pierpont Langley 1888 ‘The New Astronomy’

(1834-1906)

Annie Jump Cannon (1863-1941)

classificatie spectraaltypes O, B, A, F, G, K, M, R, N, S

bijna 400.000 sterren!



Gustav Robert Kirchoff

(1824-1887)

Robert Wilhelm Bunsen 

(1811-1899)





absorptiespectra

(vroeger: fotografische film)

SOORTEN

SPECTRA





terugval niveau 3  niveau 2

(karakteristieke rode kleur van

emissienevels)

(grootste golflengte, dus kleinste

energieverschil in Balmerreeks)



spectrograaf

Dopplerverschuiving
 informatie over

 dubbelsterren (periodische

opsplitsing en recombinatie / 

spectraallijnen) 

 helioseïsmologie (harmonische

oscillaties / zon e.a. sterren)

 exoplaneten (1995: 1ste Jupiter-

achtige exoplaneet rond 51 Pegasi)

(Doppler wobble)



H

He

Ne

Ar

Hg

H

He

Ne

Ar

Hg

Laboratorium-

spectra 



Spectroscopisch onderzoek van het licht van sterren 

informatie over de samenstelling van sterren duizenden lj ver

calcium

uranium

zuurstof

ijzer

stikstof
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(kosmologische) roodverschuiving

spectrum / quasar CXOCDFS J033229.9-275106: 

Lyman-alfalijn verschijnt door roodverschuiving bij 

~ 575 nm i.p.v. 122 nm (Wikipedia)
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afstand te berekenen uit

(H = Hubbleconstante)

quasar

ULAS J1120+064

z  > 7

• fenomenale lichtkracht (< vroege universum)

• ‘voeding’ door SMBH ~2.109 M☺

• licht ‘uitgerekt’ door expansie / heelal,

• komt op aarde aan, verschoven naar IR

• ‘meest recente quasar’ (vorige: z = 6,4)



Emissiespectrum van een quasar
2dF QSO (18,70mag)  oorspronkelijk aanzien als zwakke ster (continu spectrum)

ECHTER: heldere karakteristieke emissielijnen gesuperponeerd op breed continuüm!

Lyman α-lijn (overgang n=1  n=2) (neutrale H) verwacht bij 121,6 nm (UV), evenwel 

hier bij 410,0 nm (VIS)  roodverschuiving z = 2,3251 wegens recessiesnelheid (expansie)



Space Telescope Imaging Spectrograph



http://users.telenet.be/j.janssens/Zon.html



galaxie UGC 12915

Spectra & 

roodverschuiving

laboratorium

656 nm:

roodverschuiving 

Orionnevel

EVIDENTIE /

EXPANDEREND

UNIVERSUM

650 nm

(vingerafdruk)



galaxie UGC 12508

galaxie KUG 1750

galaxie KUG 1217

galaxie IRAS F09159

HOE MEER 

ROODVERSCHUIVING,

HOE SNELLERE

RECESSIE



Hoe groter de roodverschuiving, des te groter

de snelheid van de ster

Helium

Helium met matige roodverschuiving: ster verwijdert zich van ons

Helium met grotere roodverschuiving: snelheid groter



Even terloops… politie verschalken?
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rood verkeerslicht… ? Bekeuring…?

naderende auto  blauwverschuiving

 rood  groen

“door Dopplereffect”…!

rood licht: λ = 700 nm 

groen licht: λ = 500 nm

(~4444 x rond de aarde in 1 uur)



Eta Carinae
2 sterren: η Car A, η Car B

A: hyperreus 100-150 MO

7500 lj ver

explosie (SN) binnen 1 Mj

erupties sinds 200 j

massaverlies ~1 zon op 1000 j

 nevel (Homunculus)

Ontdekking: Halley 1677

1868: verdwenen

1990: opnieuw

1998-1999 dubbel zo helder

STIS (Space Telescope Imaging Spectrograph) 

(HST) en Eta Carinae



Atmosferische vensters
informatie vanuit of naar de aarde moet door atmosfeer passeren.

Deze is transparant voor bepaalde delen v.h. elektromagnetische 

spectrum, maar absorbeert andere delen ( informatie verloren ) 

 atmosfeer (min of meer) transparant voor de golflengte-intervallen:

zichtbaar licht - IR (λ < 100 µm) - microgolven (λ > 10 mm) - radio (λ < 30m)

radiovenster



astronomische spectroscopie
onderzoek / straling / sterren e.a. hemelobjecten:

chemische samenstelling, temperatuur, massa, helderheid, afstand, 

relatieve beweging (Dopplerverschuiving) 

λ < 300 nm (UV, X): absorptie / 

O3 en O2  satellieten
IR: absorptie /

H2O, CO2  satellieten schotel-

antennes



Friedrich Wilhelm Herschel

= (Frederick) William Herschel (1738 - 1822)

Ontdekking van het IR

 1757 Hannover (op 19 j)  Engeland (Leeds, Halifax, Bath)

(herhaling / proeven / Newton met prisma)

carrière begonnen als musicus!

 astronoom / hof George III (1816 adelstand: ‘sir’)

 grootste telescoop ter wereld ( f = 12 m) 

 muziektheorie (musicus: hobo, viool, harp, orgel; componist)

 zus Caroline (emigreert 1772) (astronome)

 Royal Society

 ‘zon is deel van de Melkweg’

 1781 Uranus (1797 manen Titania en Oberon)

 1789 manen Mimas en Enceladus / Saturnus

 2500 nevels (Messier) General Catalogue of Nebulae

(+ zoon John) NGC (Dreyer)

 800 dubbelsterren

 1800: kleuren en temperatuur  infrarood



infrarood

780 nm - 10 µm NIR

10 - 30 µm MIR

30 µm - 300 µm VIR

300 µm  - 1 mm sub-millimetergebied

WAARNEMING:
 huid

 sommige fotografische emulsies

 warmtebeeldkijker (Ge)

 digitale camera

 bolometer

 passieve infrarood (PIR)-detector



Oorsprong van IR (warmtestraling) 

stralingsenergie met lange golflengten wordt gegenereerd door

• (microgolf)oscillatoren

• gloeiende bronnen (= moleculaire oscillatoren)

continue straling

 dichte gassen (gassen bij hoge druk)

 vaste stoffen

 vloeistoffen

 geïsoleerde moleculen 
straling in smalle 

gebieden (banden)

chemische bindingen (>C=O, -C=C- enz.)

(gekwantiseerde) vibraties rotaties



infrarooddetectie
2 soorten detectiemechanismen: thermische & fotonische

thermische: T-afhankelijke fenomenen (geen KM-effecten)

(micro)bolometers (weerstandsverandering)

thermokoppels (thermoïonische, thermoëlektrische effecten

Golay-cellen (pneumatisch, uitzetting = mechanische verplaatsing)

pyroëlektrische detectie (capaciteit) (in IR-spectrometrie)

fotonische: koeling nodig (zeer gevoelig ruisonderdrukking)

(kwantumdetectoren) (selectieve ontvangers λ ~ 4-5 eV)

halfgeleiders met smalle bandkloof

fotoconductie, resistiviteit

fotovoltaïsch (pn-junctie)

fotodiode

III-V-verbindingen: InGaSb, InAsSb, InGaAs, Ge, PbS, PbSe, InSb, InAs, 

PtSi, MCT = HgCdTe, MZT = HgZnTe, LiTaO3, 

TGS = DTGS = triglycerinesulfaat, V2O5



Belang van IR voor de astronomie (1)

 kosmisch stof absorbeert of verstrooit VIS maar is transparant voor IR

interstellaire extinctie bij 2 µm slecht 1/10 van die in VIS

 IR kan door VIS-blokkerend(koud) stof (bv. centrum / MW) ontsnappen 

 weelde van (jonge) sterren zichtbaar (bv. Orionnevel)

 stof in staart / kometen

 stofschil rond jonge sterren

 studie van koude objecten (bruine dwergen, protosterren, objecten 

diep in moleculaire wolk, nevels, planeten)

 waarneming bij grote roodverschuiving (bv. UV-straling / verre 

sterrenstelsels  opzet / JWST)

 IR-spectraallijnen van interstellaire moleculen, atomen, ionen, radicalen

(VIR: objecten < 100 K – MIR: PAK e.a.)

NIR: 0.7-1 tot 5 µm MIR 5 tot 25-40 µm VIR 25-40 tot 200-350 µm



 atmosferische vensters vr observatie vanop aarde OF: satellieten

 halfgeleiderdetectoren  koeling

 IR-signalen verduisterd door:
- warmte / atmosfeer en telescoop
- niet-thermische emissie / nachthemel (ionisatie / hydroxylradicalen OH.

door zon in hoge atmosfeer)
- zwarte stroom (donkerstroom) / detector zelf  koeling

Belang van IR voor de astronomie (2)

VIS NIR: meer (koelere) sterren

zichtbaar; stof wordt transparant 
MIR: stof zelf gloeit



Infraroodastronomie

 koele sterren

 IR-galaxieën

 wolken rond sterren

 nevels

 interstellaire moleculen

 bruine dwergen

 planeten

 Dopplerverschuiving / 

verre objecten

Andromedanevel bij 24 µm

De hemel is veel helderder in IR dan in VIS !!!
( hemelachtergrond aftrekken van beelden)



trillingsmoden van een drieatomige molecule of

groep CH2X2

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Scissoring.gif
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Wagging.gif
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Modo_rotacao.gif
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Scissoring.gif
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Asymmetrical_stretching.gif
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Symmetrical_stretching.gif


spectraal-
gebied 

golflengte 
(µm)

temperatuur
(K)

wat we zien

NIR 0,7-1 tot 5 740 tot 3000-5200
koude rode sterren
rode reuzen
stof is transparant

MIR 5 tot 25-40 92,5-140 tot  740

planeten, kometen, asteroïden
protoplanetaire schijven
stof opgewarmd door straling /  

sterren

VIR 25-40 tot 250-350 10,6-18,5 tot 92,5-140 
emissie / koud stof
centrale gebieden / MWstelsels
zeer koude moleculaire wolken

Astronomisch kijken met infraroodogen



IR- en VIS-astronomie 

gebruiken vaak dezelfde 

telescopen:

• dezelfde spiegels en lenzen

• dezelfde detectoren (vastestof) 

(IR: HgCdTe)

• IR-telescopen zo hoog mogelijk 

(vermijden / absorptie door H2O)

• ruimtetelescopen - bv.:

Herschel Space Observatory

Spitzer Space Telescope

Chajnantor-plateau

(Atacama Large Millimeter Array, Chili)

↑ Orion (VIS-IR)(IRAS)

↓ Tarantulanevel (Hubble)

NUT:

koele objecten (geen VIS-straling)

(planeten, circumstellaire

schijven, nevels)

(geblokkeerd door stof)

langere IR-λ dringen door 

stofwolken heen

( observatie mogelijk van

protosterren in GMC’s, kernen

MWstelsels) (WISE)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Wrapped_Up_for_the_Cool_Cosmos.jpg


Naam Jaar Golflengte (µm)

IRAS 1983 5–100

ISO 1996 2,5–240

Spitzer 2003 3–180

Akari 2006 2–200

Herschel 2009 55–672

WISE 2010 3–25

JWST gepland 0,6–28,5

ENKELE INFRAROOD-RUIMTETELESCOPEN



INFRAROODSTELSELS

LIRG Luminous Infrared Galaxy L > 1011LO

ULIRG Ultra … L > 1012LO

HLIRG Hyper … L > 1013LO

• meer IR-straling 8-1000 µm dan in andere λ-gebieden

• oorzaak: stervorming, in ULIRG ook AGN

• rijk aan gas + stof  absorbeert VIS en straalt IR uit

• ULIRG: < interagerende sterrenstelsels (merging) 

• tienduizenden ontdekt door IRAS (hemelatlas, Mir en VIR

12, 25, 60, 100 µm) 

dichtstbijzijnde + helderste:

M82

sigaargalaxie

(Grote Beer)

Arp220

(Slang)

[merger]

• spiraalstelsels

• interagerend

https://en.wikipedia.org/wiki/File:M82_HST_ACS_2006-14-a-large_web.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Galaxy_arp_220.jpg


Het grootste; meest complexe en succesvolle ruimtetuig ooit:

Cassini-Huygens-missie (NASA-ESA-ASI)
Doel: onderzoek Saturnus en manen (inz. Titan) - magnetosfeer

Lancering 15/10/1997 (Titan IV-raket, Cape Canaveral)

(baan via Venus - Aarde – Jupiter: gravity assist flyby)

Saturnus 1/7/2004

Energievoorziening: thermoëlektrische isotopen (Pu -238) (controverse!)

4m

6,8m

hoofdsonde (Cassini) 2150 kg

instrumentatie (12) 365 kg

hulpsonde (Huygens) (lander) 350 kg

instrumentatie (6)

14 km bedrading

1.630 elektronische componenten

• ringen – ijsmanen –

windsnelheid – blikseminslagen

temperatuur –

chemische samenstelling –

• 3 nieuwe manen ontdekt –

• water op Enceladus (3 flybys)

• 11 Titan flybys

• close encounters tot 2015



Uniek, want aurora kan hele pool bedekken (rond aarde en Jupiter door magneetvelden 

begrensd tot ringen rond de polen) – langduriger dan op aarde

Grootte en variabiliteit wijzen op geladen deeltjes (energetische elektronen) vanuit de zon 

botsen op magnetisch veld boven Saturnus (onverwacht!)i

(Cassini-Huygens)



NASA and E. Karkoschka (University of Arizona) 

(samengestelde foto)

hoeveelheid gereflecteerd NIR

afhankelijk van hoogte / methaanwolken

( kleurverschillen)

hoge wolken

lage wolken

nog lagere wolken

Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer (NICMOS)

(Hubble Space Telescope, NASA)



• waarnemingen op verschillende λ(IR)  info over energie- & materiaaltransport

• 1979: Voyager 1

• ruimtesonde Juno (lancering 2011) 3 miljard km  4 juli 2016, vanaf 27 aug.2016: 36 

orbitale flyby’s (Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) (It) – polen zeer glad, aurora / e- !!!

Jupiter in IR en ZL

sterke aurora

(afkomstig van Io en

Inwendige elektrische 

stromen)



Herschel Space Observatory

Far InfraRed and Sub-millimetre Telescope (FIRST)   (2000) Herschel

lancering 2009 (Ariane 5, Kourou)

grootste IR-instrument en IR-telescoop ooit

verre IR tot sub-mm

spiegel 3,5 m

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Herschel_Space_Observatory.jpg


Spitzer Space Telescope (SST) (NASA)

- lancering 25 aug.2003 (CC, Delta2)

- na 5 jaar 9 mnd, 36000 observaties

- langzaam opgewarmd

- detectie IR 3-180 µm

- 85 cm-telescoop

- 3 cryogene (supervlb.He) (~0 K) 

zeer gevoelige instrumenten

- zonnescherm

 1ste licht / planeet buiten zonnestelsel

 pas gevormde sterren in nabije GMC’s

 spiraalarmen Melkweg

 grootste ring / Saturnus

 verre massieve galaxieën (samen met Hubble)

 1ste buckyballs in de ruimte

 meest gedetailleerd beeld Melkweg



De Phoebe-ring van Saturnus
 okt. 2009: Spitzer ontdekt Phoebe-ring (genaamd naar maan Phoebe)

ver buiten zichtbare ringen  / Saturnus

 zeer lichtzwak  onzichtbaar

 2010-2011: WISE aftasting hele hemel in 4 verschillende golflengtegebieden

(Wide-field Infrared Survey Explorer)

Phoebe voortdurend gebombardeerd door 

interplanetaire objecten

 materiaal uitgeslagen  grootste deel naar ruimte, 

ander deel naar omloopbaan

 verklaring van donkere en lichtere zijde van Japetus

onderzoek / λ = 22 µm  ware dimensies

tegenstelling met andere ringen: 

dikke schijf 2,4.106 km (4,3 x afstand aarde-maan) 

(40 x straal / Saturnus, 10x meer dan grootste zichtbare ring)

buitenø 32,6.106 km (1/5 afstand aarde-zon) (540 x straal / Saturnus)

binnenø 100-270 Saturnusstralen (onzeker)

•eerste fotografisch ontdekte satelliet 

(William Henry Pickering 1899)

•onregelmatige, zeer pokdalige retrograde

maan (inslagen < Kuipergordel)

•door Voyager II onvoldoende in beeld 

gebracht  Cassini



Andromeda-galaxie in IR

https://www.bing.com/images/search?q=andromeda+galaxy+in+infrared&view=detailv2&&id=D99FB98E292D0051A598E2F1457C173D1DA300A6&selectedIndex=1&ccid=vJX2MeQG&simid=607994815766267997&thid=OIP.Mbc95f631e406a170f8bfe20e49433b17o0


Sinds vroege jaren ‘80: toename IR-bronnen met 70% dankzij IRAS 
(InfraRed Astronomical Satellite)

Centrum Melkweg Regio Cygnus

grote stofwolken blokkeren 

zicht op verre objecten

koelere sterren beter zichtbaar

stofwolken deels transparant

(merk bult / Melkweg op)

nog nauwelijks sterrenlicht

alleen stofwolken zichtbaar

(ofschoon koud, toch genoeg IR)



IRAS (1)
• lancering 1983 (Vandenberg luchtmachtbasis, Santa Barbara County, Cal.) 

•10 maand actief 1983 Nl, USA, UK eerste ‘all sky survey’ in IR

• uiterst succesvol: 350.000 individuele bronnen gedetecteerd!

• Ø 57 cm; He-koeling: dewarvat, werking bij 2 K

• 12, 25, 60 en 100 µm, 20 bgsec, enorme gevoeligheid

(fietslampje op 5000 km!)

WAARNEMINGEN, ONTDEKKINGEN:

 planetoïden, kometen (Araki-Alcock), protosterren,… 

verre sterrenstelsels

 Stofschijf rond sterren ( planetenvorming):
o Wega (in Lier), hete, blauwwitte ster op 25 lj;

circumstellaire schijf, stofdeeltjes < 0,1 mm

o Formalhaut A (in Zuidervis) 

o ß Pictoris (voornaamste bron / meteoroïden + CO)    

o ε Eridani (aarde-achtige planeet?)

 Bokwolken (Bokglobules) (H2, CO, He), 

nabij HII-gebieden, Ø 1 ly, donkere wolken

vorming / meervoudige sterren (Bart Bok,1906-1983)



IRAS (2)

LIRG & ULIRG sterrenstelsels [(Ultra-)Luminous Infrared Galaxies]:

99% IR, bv. Arp (250 Mly), M82

veel stof, stervorming, AGN

IR-cirrus; slierten stofdeeltjes, 15-30 K, sluier < opgevangen sterlicht

zeer helder bij 12 µm

centrum / Melkweg zichtbaar gemaakt

WISE was 1000 x gevoeliger dan IRAS en heeft meer planetoïden ontdekt

stofspoor / kometen, bv. Tempel-2 (10P/Tempel, Ø 10,6 km; 1925 

op 0,35 AE, 6,5mag - opnieuw verwacht 2026 op 0,41 AE) 

(genaamd naar Ernst Wilhelm Tempel)

IRAS exploreerde 20.000 galaxieën, 130.000 sterren, 90.000 clusters e.a.



https://en.wikipedia.org/wiki/File:IRAS_overview.jpg


WISE J224607.57-052635.0
extreem lichtsterke IR-galaxie (ELIRG) 

(voorlopig) HELDERSTE GALAXIE IN HET UNIVERSUM!

VMBH slikt grote hoeveelheid massa in  hoge energie  in snel roterende schijf

 VIS, IR en röntgenstraling, geabsorbeerd door kosmisch stof  verhitting 

 IR-straling

zwart gat waarschijnlijk n.104 M☺

https://en.wikipedia.org/wiki/File:WISE_artist_concept_(PIA17254,_crop).jpg


(Mauna Kea, Hawaï)

MOSFIRE (2012) Multi-Object Spectrograph For Infra-Red 

Exploration 

+ wide-field camera voor NIR (0,97 – 2,41 μm)

Deep Extragalactic Imaging Multi-Object Spectrograph: 

130 galaxieën in één opname

High Resolution Echelle Spectrometer 

Near Infrared Camera (NIRC)

Keck Interferometer

https://en.wikipedia.org/wiki/File:KeckTelescopes-hi.png


Gran Telescopio Canarias

(GTC)
La Palma (2009)

10,4 m

FF



Centaurus A (gigantische galaxie), waarneming in verschillende gebieden van 

het elektromagnetische spectrum

Zwart gat in centrum

~106 MO

jets langs as/galaxie

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:BlackHole1.jpg


open sterrenhoop (ontdekt door Galilei, 1617) (alle sterren gelijk geboren)

protosterren: 2000-3000 K  IR

omringende cocon van gas + stof blokkeert ZL

koelste stof straalt in microgolfgebied

Trapezium-cluster
VIS IR



Trapezium cluster (θ Orionis)
Open sterrenhoop

in Orionnevel (M42)

1600 ly ver, ø 10 ly

Galilei 4/2/1617 (A,C,D)

1656: Christiaan Huygens

1673: D (Jean Picard)

1888: 8 stuks

dubbelsterren

4 helderste: 15-30 MO (A,B,C,D)

helderste: C (5,13 mag)

100 objecten / lage massa

 bruine dwergen 13-80x massa/Jupiter

 free floating planets (geen periodiciteit, ‘sterloos’)

 reuzenplaneten ~ 8x massa/Jupiter

 1 Mj oud, nog warm sinds vorming

 zwart gat > 100 MO

ZL    Hubble    IR



UKIRT (United Kingdom Infrared Telescope)

Mauna Kea (Hawaï), 4154 m

3,8 m spiegel - reflectietelescoop

Cassegrain 

2de-grootste grondtelescoop IR 

1-30 µm

1975-1979 afgewerkt, nu NASA

o 2011: quasar (roodverschuiving)

o stervorming in Melkweg

o free floating planets Orionnevel

o zwakke gelaxieën

o bruine dwergen

o nevels

o interstellaire moleculen



IR-spectrografie en de zoektocht naar exoplaneten



ZOEKOCHT NAAR EXOPLANETEN: CÁRMENES
Calar Alto high-resolution search for 

M dwarfs with Exoearths with Near-

infrared and optical Échelle Spectrographs

hoge resolutie-spectrograaf voor ‘t eerst in NIR
doel: massa-arme rode dwergen (steeds verwaarloosd) en

(voor leven vatbare) planeten (tot 2MA) in de Melkweg

1969 exoplaneten gedetecteerd op 5 oktober 2015

(tot 25x massa/Jupiter)

Duits-Spaans consortium

bestemd voor 3,5m telescoop in Calar Alto Observatorium 

(Sierra de Los Filabres, Almeria, Andalucia)

meetbereiken (2 telescopen) 0,5-1,0 µm en 1,0-1,7 µm

methode: radiale snelheid (tot 1 m/s) (sterren waggelen ietwat heen en weer 

wegens gravitatie / planeten)

http://carmenes.caha.es/  

https://www.google.be/search?hl=nl&q=Extrasolar%20Planets%20Encyclopaedia

&ei=Oym7VdXCDar5ywOT9Zv4CQ – google Extrasolar Planets Encyclopaedia

https://www.google.be/search?hl=nl&q=Extrasolar%20Planets%20Encyclopaedia&ei=Oym7VdXCDar5ywOT9Zv4CQ
https://www.google.be/search?hl=nl&q=Extrasolar%20Planets%20Encyclopaedia&ei=Oym7VdXCDar5ywOT9Zv4CQ


ZOEKOCHT NAAR EXOPLANETEN: PLATO
PLAnetary Transits and Oscillations of stars

 ESA-ruimteobservatorium

 planning 2024 (Cosmic Vision 2015–25 Programme )

 34 verschillende kleine telescopen en camera’s

 zoektocht naar planeten rond 1 miljoen sterren in N-halfrond

 kleine helderheidsvariaties / sterren wegens transits + seïsmische activiteit

 aangevuld (voor zuidelijk halfrond) door:

ESPRESSO = Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable 

Spectroscopic Observations (VLT, La Silla Paranal, ESO, Chili)

 sterren / spectraaltype M: meest voorkomende in melkwegstelsel

 massa-arme sterren, oppervlaktemperatuur 2200-4000 K 

(cf. zon-achtige sterren: 5000-7000 K)

 te lichtzwak voor HARPS = High Accuracy Radial velocity Planetary Search

(La Silla – ESO, Chili) of HIRES = HIgh Resolution Echelle Spectrometer 

(Keck Observatory, Mauna Loa, Hawaï)

 uitweg: IR --- M-dwergen (900 nm = “rode dwerg”)

(cf. zon: λmax 550 nm) 3,5 m Zeiss-telescoop


