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Public outreach

Sažetak (Croatian Summary)

Doktorski rad: Jelić V., 2010, “Kozmološki 21cm eksperimenti: U potrazi za iglom u plastu

sijena”, Kapteyn astronomski institut, Sveučilǐste u Groningenu, Nizozemska

Oko 400 milijuna godina nakon rodenja Svemira, nastaju prvi objekti koji svojim
jakim zračenjem unǐstavaju, tj. ioniziraju okolni plin. 600 milijuna godina kasnije,
sveprožimajući plin je u potpunosti ioniziran. Ova značajna epoha u povijesti Svemira
naziva se “Epohom reionizacije Svemira”, a koja predstavlja ključ za razumijevanje
nastanka i razvoja struktura u Svemiru, te je nedostajući dio slagalice našeg zna-
nja o Svemiru. Ipak, naše trenutno nepotpuno znanje nadopunit će se dovršetkom
nove generacije radioteleskopa koji imaju mogućnosti direktno istražiti epohu reioni-
zacije Svemira. LOFAR radioteleskop je prvi teleskop te vrste koji će pomoću mreže
jednostavnih radioantena loviti zračenje koje emitira neutralni vodik tijekom epohe re-
ionizacije Svemira. Valna duljina ovoga zračenja je 21 cm, ali uslijed širenja Svemira
njegova se valna duljina, na putu prema nama, rastegne do oko 1–2 m što odgovara
radiovalnom području. Detekcija ovog kozmološkog signala biti će pravi izazov jer pos-
toji nekoliko faktora koji otežavaju cijeli postupak. Na primjer, kozmološki signal je
toliko slab da se može usporediti sa iglom u plastu sijena, tj. zračenje naše galaksije
i izvangalaktičkih radioobjekata koji se nalaze u prednjem planu naprosto dominiraju
nad traženim signalom. Ovaj rad istražuje svojstva ”plasta sijena”, način na koji
on utječe na LOFAR-EoR eksperiment, te pozadinsko zračenje Svemira (najstarije
svijetlosti u Svemiru) kao dodatne metode istraživanja epohe reionizacije Svemira.

Epoha reionizacije Svemira

Naširoko je prihvaćeno da je Svemir nastao prije 13.7 milijardi godina u eksploziji koju
nazivamo Veliki prasak (eng. the Big Bang). Svemir je bio vrlo gust i vruć, ali je uslijed
širenja evoluirao u prostran i puno hladniji kosmos u kojem danas živimo.

Oko 380 tisuća godina nakon Velikog praska Svemir je bio većinom ispunjen slobodnim
protonima i elektronima, te zračenjem (fotonima). Uslijed širenja, temperatura Svemira
se spustila ispod 3 000 K tako da su se protoni i elektroni sjedinili u neutralne atome vo-
dika. U istom trenutku Svemir postaje providan, jer zračenje slabo medudjeluje s neutral-
nim atomima. Zračenje Svemira iz toga doba detektiramo danas u mikrovalnom području
elektromagnetskog spektra, te ga nazivamo pozadinskim zračenjem Svemira (eng. Cosmic
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Microwave Background radiation, CMB). Pozadinsko zračenje Svemira je ujedno i najsta-
rija svijetlost u Svemiru, tako da proučavanje njegovih svojstva omogućuje fundamentalna
kozmološka mjerenja, npr. odredivanje starosti, zakrivljenosti, sadržaja i razvoja Svemira.

Ubrzo nakon nastanka prvih atoma neutralnog vodika, Svemir ulazi u tzv. “Mračno
doba” (eng. Dark Ages), jer osim tinjajućeg pozadinskog zračenje Svemira nema drugih
izvora svijetlosti. Oko 400 milijuna godina nakon Velikog praska, uslijed gravitacijskog
sažimanja, u područjima veće gustoće nastaju prve zvijezde i crne rupe. Novonastali
objekti počinju zračiti te zračenje razbija (ionizira) okolnu materiju, većinom neutralne
atome vodika. Mračno doba Svemira je gotovo, te započinje novi period “Epoha reioniza-
cije Svemira” (eng. Epoch of Reionization, EoR). Ova epoha traje slijedećih 600 milijuna
godina, pri čemu gotovo svi neutralni atomi vodika u meduzvijezdanom prostoru budu
razbijeni (ionizirani) na slobodne protone i elektrone (vidi Sliku 1).

Obzirom da epoha reionizacije Svemira igra ključnu ulogu u nastanku i razvoju struk-
tura u Svemiru postoji veliki interes za njezinim proučavanjem. Dosadašnja kozmološka
mjerenja uspjela su samo okvirno procijeniti vremenski period reionizacije, dok odgovori
na pitanja što, kada i kako je reioniziralo Svemir su i dalje nepoznanica. Stoga, da bi se
pronašli odgovori na postavljena pitanja, je potrebno provesti ciljana promatranja koja će
direktno istražiti epohu reionizacije Svemira. Od svih promatračkih metoda, 21 cm linija
neutralnog vodika je najpogodnija, jer omogućuje direktnu kartografiju neutralnog vodika
u Svemiru (vidi Sliku 2).

LOFAR-EoR eksperiment

Dvadeset jedan centimetarska linija koja potječe iz epohe reionizacije Svemira, tijekom
putovanja kroz prostor koji se širi, razvuče se do veličine od 1–2 m. Npr., 21 cm foton koji
je emitiran s crvenog pomaka 9 (tj. prije 13.1 milijardi godina), danas ima valnu duljinu
od 2.1 m, što odgovara frekvenciji od ∼ 140 MHz. Da bi se moglo promatrati 21 cm
zračenje iz doba reionizacije Svemira potreban je radioteleskop koji radi u niskofrenkvent-
nom dijelu radioelektromagnetskog spektra (100− 200 MHz). Nažalost svi radioteleskopi
koji su trenutno u upotrebi nemaju dovoljnu osjetljivost za detekciju kozmološkog 21 cm
zračenja. Ipak, tijekom ove, 2010. godine situacija će se promijeniti s početkom rada dva
nova radioteleskopa: LOFAR (eng. Low Frequency Array) i MWA (eng. Murchison Wi-
defield Array), koji imaju zajednički cilj detektirati 21 cm zračenje koje potječe iz epohe
reionizacije Svemira. LOFAR teleskop je europski projekt predvoden Nizozemskom, dok
je MWA projekt predvoden Australijom i Sjedinjenim Američkim Državama.

LOFAR je nov i inovativan teleskop koji ima mogućnost detektirati zračenje niskovalnih
radiofrekvencija, tj. zračenje iz Svemira najniže energije koju je moguće detektirati sa
Zemlje. Teleskop se sastoji od velikog broja senzora (dipolnih antena) koje rade zajedno
kao jedan veliki radioteleskop, tj. interferometrijski radioteleskop. Inovacija LOFAR
teleskopa sastoji se u vrlo jednostavnoj mogućnosti odabira vidnog polja teleskopa. Naime
svi dosadašnji teleskopi su imali mogućnost promatrati samo odredeni dio neba na koji su
se usmjeravali mehanički. Radioantene LOFAR teleskopa promatraju istovremeno cijelo
vidljivo nebo, a smjer promatranja se definira elektronički. Na taj način LOFAR teleskop
ima mogućnost promatranja u vǐse smjerova istovremeno. LOFAR teleskop i LOFAR
projekt nastali su u suradnji znanstvenih institucija, sveučilǐsta i industrije Europe, a
predvodeni Nizozemskim institutom za radioastronomiju (ASTRON).

LOFAR teleskop sastoji se od dvije vrsta antena: niskofrekventnih (eng. Low Band
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Slika 1: Ilustracija nekih značajnijih epoha razvoja Svemira gledana od strane atoma vodika.
Oko 380 tisuća godina nakon Velikog praska slobodni protoni i elektroni se sjedinjuju u atome
vodika (epoha iz koje potječe pozadinsko zračenje Svemira, eng. Cosmic Microwave Background)
i vodik ostaje u neutralnom stanju daljnjih nekoliko stotina milijuna godina (mračno doba Sve-
mira, eng. Dark Ages). Oko crvenog pomaka 10 nastaju prve zvijezde, galaksije i kvazari, koji
svojim zračenjem zagrijavaju i ioniziraju okolni vodik (epoha reionizacije Svemira, eng. Epoch of
Reionization).
Epoha reionizacije Svemira može se opažati pomoću LOFAR radioteleskopa, koji detektira 21 cm
zračenje vodika. Sama opažanja su otežana raznim zračenjem iz prednjeg plana (eng. foreground,
npr. zračenje naše galaksije i izvangalaktičkih objekata), te ionosferom koja izaziva smetnje.
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Antenna, LBA) i visokofrekventnih (eng. High Band Antenna, HBA). LBA antene imaju
osjetljivost od 10 do 80 MHz, dok HBA antene izmedu 120 i 240 MHz. Unutar senzorske
mreže LOFAR teleskopa, LBA i HBA antene su organizirane u stanice. Trenutno je u
izgradnji 36 LOFAR stanica u sjeveroistočnom dijelu Nizozemske: polovina stanica, tzv.
18 sredǐsnjih stanica nalazi se u krugu od 2 km pokraj nizozemskog sela Exloo, dok je
preostalih 18 stanica rasporedeno u krugu od 80 km. U izgradnji su i medunarodne
LOFAR stanice u Njemačkoj, Švedskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj, dok za
Hrvatsku LOFAR stanicu postoje planovi.

Isto tako, važno je istaknuti da će napredna tehnologija LOFARa otvoriti potpuno
novi pogled na Svemir u radiofrekventnom području izmedu 10 i 240 MHz, tj. u valnom
području izmedu 1.2 i 30 m. Astrofizička istraživanja s LOFARom imat će do sada još
nedostignutu kutnu rezoluciju i osjetljivost, te su moguća velika otkrića, otkrića novih
svemirskih objekata i astrofizičkih fenomena.

Definirano je šest glavnih znanstvenih studija (ključnih znanstvenih projekata) koji će
istraživati fundamentalnu LOFAR znanost. Jedan od njih je LOFAR-EoR eksperiment
koji je namijenjen detekciji kozmološkog 21 cm zračenja neutralnog vodika iz epohe re-
ionizacije Svemira. Na kraju treba napomenuti da će LOFAR-EoR eksperiment većinom
koristiti visokofrekventne HBA antene rasporedene unutar i okolo sredǐsnjice LOFAR te-
leskopa.

U potrazi za iglom u plastu sijena
LOFAR-EoR eksperiment, kao i drugi eksperimenti koji tragaju za kozmološkom 21 cm
linijom, neće biti jednostavni jer postoji nekoliko faktora koji ih otežavaju. Na primjer,
u planiranom frekventnom području opažanja EoR signala (∼ 100− 200 MHZ), zračenje
naše galaksije je 3–4 reda veličine veće od očekivanog kozmološkog 21 cm signala. Prema
tome, zračenje naše galaksije zajedno s zračenjem izvangalaktičkih objekata djeluju kao
smetnje iz prednjeg plana, a i Zemljina ionosfera i sam teleskop takoder stvaraju smetnje.
Radiosignali koji prolaze kroz Zemljinu ionosferu su iskrivljeni uslijed medudjelovanja
radiozračenja i elektrona, dok elektronika radioteleskopa stvara šum koji je za red veličine
veći od kozmološkog signala (vidi Sliku 1).

S obzirom na sve izazove koje treba prevladati da bi se pouzdano detektirao EoR signal,
lov na kozmološki 21 cm signal može se s pravom usporediti sa potragom za iglom u plastu
sijena. Medutim, u posljednjih nekoliko desetljeća ulaže se veliki teorijski i eksperimentalni
napor da se istraže svi aspekti EoR eksperimenta, koji će omogućiti konačnu detekciju
kozmološkog signala.

Nedavno je grupa znanstvenika LOFAR-EoR projekta razvila cjelovitu simulaciju
LOFAR-EoR eksperimenta, koja će pomoći u testiranju i razvoju naprednih metoda
detekcije kozmološkog signala iz vrlo zahtjevnih radioopažanja. Uz to će simulacija
olakšati razumijevanje svih komponenti eksperimenta, njihovog utjecaja na traženi sig-
nal, te omogućiti testiranje dodatnih metoda istraživanja epohe reionizacije Svemira.

Ovaj doktorski rad
Ovaj doktorski rad bavi se slijedećim aspektima LOFAR-EoR eksperimenta: astrofizičkim
zračenjem koje dolazi iz prednjeg plana i pozadinskim zračenjem Svemira. Cilj prvog dijela
je razviti cjelovit model astrofizičkog zračenja koje dolazi iz prednjeg plana, dok drugi dio
istražuje pozadinsko zračenje Svemira kao dodatne metode istraživanja epohe reionizacije
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Slika 2: Neutralni atom vodika sastoji se od jednog protona i elektrona. Proton i elektron mogu
se “okretati oko svoje osi” u istom smjeru (tj. imati paralelne spinove), te u suprotnom smjeru (tj.
imati antiparalelne spinove). Stanje paralelnih spinova ima nešto vǐsu energiju od antiparalelnog
stanja, pa će vodik prilikom prijelaza iz vǐseg u niže energetsko stanje zračiti svijetlost valne
duljine od 21 cm. Ovo zračenje ako potječe iz epohe reionizacije Svemira, tijekom putovanja kroz
prostor koji se širi, razvuči će se do veličine od 1–2 m. Prema toma za njegovu detekciju potreban
je radioteleskop, npr. LOFAR (eng. Low Frequency Array).

Slika 3: Radioslike astrofizičkog zračenja iz prednjega plana u EoR eksperimentima. Slike su
napravljene pomoću modela objašnjenog u ovom doktorskom radu, a model je razvijen za potrebe
LOFAR-EoR eksperiment. Napomenimo da je zračenje iz prednjega plana oko tri reda veličine
veće od kozmološkog 21 cm signala.
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Svemira. Pored ova dva cilja u radu se putem simulacija i opažanja istražuju svojstva
sinhrotronskog zračenja (zračenje uslijed medudjelovanja elektrona i magnetskog polja)
naše galaksije, te utjecaj zračenja iz prednjeg plana na detekciju kozmološkog signala.

Na temelju dobivenih rezultata prezentiranih u ovome radu, možemo zaključiti da
ovaj razvijen model astrofizičkog zračenja iz prednjega plana ima sposobnost simulira-
nja vrlo realnih slika naše galaksije i ekstragalaktičkih objekata u radiovalnom području
elektromagnetskog spektra, pa će taj model biti sastavni dio cjelovite LOFAR-EoR si-
mulacije (vidi Sliku 3). Unakrsna korelacija izmedu slika pozadinskog zračenja Svemira
i kozmološkog 21 cm zračenja nije pouzdana tehnika za istraživanje epohe reionizacije.
Ipak, analiza slika samog pozadinskog zračenja Svemira može razotkriti neke dodatne
informacije o ovoj epohi.

Prvi krug LOFAR-EoR promatranja predviden je za kraj 2010. godine, pa će bliska
budućnost biti vrlo interesantna i uzbudljiva. Uspješnost detekcije EoR signala otvorit će
potpuno novu eru kozmologije koja će rasvijetliti mračno doba Svemira, dok će dobivene
detaljne slike najdaljeg Svemira omogućiti istraživanja astrofizičkog zračenja u radioval-
nom području elektromagnetskog spektra koja do sada nisu bila moguća.
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Nederlandse samenvatting (Dutch Summary)

Proefschrift: Jelić V., 2010, “Kosmologische 21 cm experimenten: Zoeken naar een naald in

een hooiberg”, Kapteyn Instituut, Rijksuniversiteit Groningen

Vertaald door: André Offringa en Mark den Brok

Ongeveer vierhonderd miljoen jaar na het ontstaan van het Heelal vormden zich de
eerste objecten, die vervolgens begonnen met het ioniseren van omringend gas door
hun krachtige straling. Zeshonderd miljoen jaar later was dit alomtegenwoordige gas
van een neutrale naar een geioniseerde toestand overgegaan. Deze belangrijke periode
in de geschiedenis van het Heelal wordt het Herionisatietijdperk (eng. Epoch of Reio-
nization, EoR) genoemd. Het vormt de sluitsteen van structuurvorming en -evolutie,
maar is aan de andere kant ook een missend puzzelstukje in ons begrip van het Heelal.
Momenteel is dit aan het veranderen door de komst van een nieuwe generatie radio-
telescopen, waarmee het mogelijk is om direct het EoR te onderzoeken. LOFAR is
de eerste telescoop van deze soort en zal gebruik maken van een reeks van eenvoudige
radio-antennes om jacht te maken op de straling die werd uitgezonden door neutraal
waterstof tijdens het EoR. De golflengte van deze straling is 21cm, maar wordt op
weg naar ons door de expansie van het Heelal opgerekt naar golflengtes van 1–2 m.
Echter, door een aantal complicerende factoren is de detectie van deze straling een
behoorlijke uitdaging. Het gezochte signaal is bijvoorbeeld zó zwak door de overweldi-
gende voorgrondstraling van onze Melkweg en andere extragalactische radiobronnen,
dat het lijkt op het zoeken naar een speld in een hooiberg. Dit proefschrift onderzoekt
zowel de eigenschappen van de “hooibergen” en de manier waarop zij het LOFAR-EoR
experiment beinvloedt, als de Kosmische Achtergrondstraling (de oudste straling in het
Heelal) als alternatieve onderzoeksmethode voor het EoR.

Het herionisatietijdperk
Over het algemeen wordt aangenomen dat het universum 13,7 miljard jaar geleden geboren
is in een gebeurtenis genaamd de Oerknal. Het universum was toen heet en dicht, en
sindsdien begon het zich uit te dijen en evolueerde het zich in de grote en veel koelere
kosmos waar we nu in leven.

Ongeveer 380 000 jaar na de oerknal was het universum voornamelijk gevuld met pro-
tonen, elektronen en straling (fotonen). De temperatuur koelde af tot onder de 3 000 K,
laag genoeg voor protonen en elektronen om zich te combineren tot neutrale waterstof.
Direct daaropvolgend werd het universum transparant, doordat licht en neutraal waterstof
nauwelijks interactie vertoont. De overgebleven straling van dat moment detecteren we
vandaag de dag in het microgolfspectrum en staat bekend als de kosmische achtergrond-
straling. Deze achtergrondstraling is het oudste licht van het universum en het bestuderen
van haar kenmerken geeft ons de mogelijkheid om fundamentele eigenschappen van de kos-
mologie te meten, bijvoorbeeld, het kunnen begrenzen van de leeftijd, kromming, inhoud
en evolutie van het universum.

Ondertussen begaf het universum zich in een periode, die bekend staat als de donkere
tijden van het universum, doordat er geen stralende bronnen waren, afgezien van de
gradueel donker wordende kosmische achtergrondstraling. Ongeveer 400 miljoen jaar na de
oerknal begonnen de eerste sterren, zwarte gaten, enzovoorts, zich te vormen in gebieden
met een hoge dichtheid. Deze eerste objecten begonnen straling te produceren welke de
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Figuur 1: Deze schets illustreert het vermoedelijke verloop van het Herionisatietijdperk (EoR).
Ongeveer vierhonderd duizend jaar na de Big Bang recombineert waterstof en blijft voor ongeveer
vierhonderd miljoen jaar neutraal totdat de eerste stralingsbronnen verschijnen, een tijdperk dat
bekend staat als de ’donkere middeleeuwen van het Heelal’. Rond z∼10 wordt het intergalactisch
medium (IGM) verwarmd en gëıoniseerd door de eerste sterren, sterrenstelsels en quasars. LO-
FAR kan het neutrale IGM waarnemen door de roodverschoven 21 cm emissielijn van neutraal
waterstof. Echter, instrumentele, ionosferische, Galactische en extragalactische contaminatie be-
derven het 21 cm signaal en bemoeilijken de waarnemingen.
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omgevende materie ioniseerde, voornamelijk waterstof. De donkere tijden waren voorbij
en een nieuw tijdperk brak aan: het herionisatietijdperk. Het herionisatietijdperk duurde
600 miljoen jaar, en gedurende deze periode transformeerde het kosmische gas van bijna
volledig neutraal naar bijna volledig gëıoniseerd (zie Fig. 1).

Het herionisatietijdperk bevat de sleutel tot de structuurvorming en de evolutie van
het vroege universum, en de studie van deze cruciale periode raakt vele fundamentele
vraagstukken in de kosmologie. Desondanks geven de huidige waarnemingen ons slechts
een voorlopige schatting van de roodverschuivingsduur van het herionisatietijdperk, maar
zijn de vragen wat, waar en hoe het universum herioniseerde nog niet beantwoord. Hieruit
volgt de noodzaak voor een experiment dat toegewijd is aan het direct observeren van
het herionisatietijdperk. De 21cm-overgangslijn van neutraal waterstof (zie Fig. 2) is de
meest prominente sonde voor dit experiment, aangezien zij de neutrale waterstof in het
universum in kaart brengt.

Het LOFAR herionisatie sleutelproject

De 21cm-emissielijn, welke afkomstig is van het herionisatietijdperk, is door de uitdijing
van het universum roodverschoven naar een golflengte van ongeveer twee meter. De 21cm-
fotonen die uitgezonden zijn op een roodverschuiving van 9 (13,1 miljard jaar terug)
hebben tegenwoordig bijvoorbeeld een golflengte van 2.1m, wat equivalent is aan een
frequentie van ∼ 140 MHz. Zodoende is voor het observeren van de dese-straling een
radiotelescoop nodig die opereert in het laagfrequente gedeelte (100-200 MHz) van het
radiospectrum. Bij alle bestaande radiotelescopen ontbreekt het aan gevoeligheid op deze
frequenties. Gelukkigerwijs zal dit echter dit jaar veranderen met de komst van twee
nieuwe radiotelescopen: de Low Frequence Array (LOFAR) en de Murchison Widefield
Array (MWA). Beide telescopen hebben het specifieke doel om de kosmologische 21cm-
lijn van het herionisatietijdperk te observeren. De LOFAR is een Europees inspanning
welke geleid wordt door Nederland, terwijl de MWA gebouwd wordt door Australië en de
Verenigde Staten.

LOFAR is een nieuwe en innovatieve telescoop die de lage radiofrequenties gaat ob-
serveren; het laagenergetische uiterste van het spectrum dat toegankelijk is vanaf aarde.
De LOFAR-telescoop bestaat uit vele sensoren (dipool antennes) die samen één grote
telescoop vormen, dat wil zeggen, een interferometrische aperture synthesis array. Het
innovatieve aspect van LOFAR is zijn niet-mechanische richtsysteem. De LOFAR an-
tennes detecteren daarentegen de straling van de hele observeerbare hemel tegelijkertijd.
Het richten wordt vervolgens elektronisch gedaan. Dit geeft de mogelijkheid om meerdere
observaties tegelijkertijd te doen en maakt tevens van LOFAR een IT (informatie tech-
nologie) telescoop. LOFAR wordt ontwikkeld door een consortium van kennisinstituten,
universiteiten en industriële partijen in Europa, geleid door het Nederlands Instituut voor
Radioastronomie, ASTRON.

Er zijn twee verschillende typen LOFAR-antennes: antennes voor de lage en de hoge
band. De lagebandantennes zijn gevoelig in het frequentiebereik van 10 tot 80 MHz,
terwijl de hogebandantennes gevoelig zijn in het frequentiebereik van 120 tot 240 MHz.
De lage- en hogebandantennes zijn opgedeeld in stations. Op het moment worden 36 van
deze stations gebouwd in het noordoosten van Nederland. De helft van de stations, de
18 zogeheten ker-stations, zijn gesitueerd in een gebied van twee kilometer doorsnee in de
buurt van het dorp Exloo. De overige 18 afgelegen stations zijn verspreid rond de kern
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op afstanden tot 80 km. Ook worden er verscheidene internationale stations gebouwd in
Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Vanwege de innovatieve technologische aanpak zal LOFAR een volledig nieuw venster
van ∼ 10− 240 MHz (corresponderend met een golflengte van 1,2 tot 30m) op ons univer-
sum openen. Het zal een brede verscheidenheid aan astrofysische studies verschaffen met
ongeëvenaarde resolutie en zal een doorbraak in gevoeligheid brengen dat kan leiden tot
onverwachte ontdekkingen zoals de detectie van objecten van een nieuwe klasse of nieuwe
astrofysische fenomenen.

Er zijn zes grote wetenschappelijke projecten van de grond gekomen om de funda-
mentele wetenschappelijke vraagstukken te beantwoorden die met LOFAR nagestreefd
kunnen worden. Een van deze is het experiment van het LOFAR-herionisatietijdperk,
dat voornamelijk gebruik zal maken van de hogebandantennes in het kern-gebied van de
LOFAR-telescoop.

Zoeken naar een naald in een hooiberg
Zowel het experiment van het LOFAR-herionisatietijdperk als vele andere experimenten
ontworpen om het kosmologische 21cm-lijn vast te leggen, zal door een aantal gecompli-
ceerde factoren niet makkelijk zijn (zie Fig. 1). Zo zendt ons sterrenstelsel straling uit
dat vier tot vijf ordes van grootte sterker is dan het verwachte 21cm-signaal. Daarom zijn
de straling van ons sterrenstelsel en extragalactische bronnen (sterrenstelsels en clusters
die zichtbaar zijn in het radiogedeelte van het electromagnetische spectrum) als een voor-
grond vervuiler van het signaal. De ionosfeer van de aarde en het instrument zelf werken
ook als vervuiler, dat wil zeggen, het radiosignaal wordt in hoge mate verstoord wanneer
het de ionosfeer passeert, terwijl het instrument ruis introduceert dat een orde van grote
sterker is in vergelijking tot het kosmologische signaal.

Gegeven al de uitdagingen die overwonnen moeten worden om het herionisatietijdperk
betrouwbaar te detecteren, kan de jacht op het kosmologische 21cm-signaal inderdaad
vergeleken worden met het zoeken naar een speld in een hooiberg. Desondanks is er in
de laatste decennia een grote hoeveelheid aan theoretische en observationele bijdrages
geweest. Deze helpen om alle haken en ogen aan het experiment te kunnen ontdekken en te
begrijpen, en om ons voor te bereiden op de daadwerkelijke resultaten van de observaties.

Recentelijk heeft het team van het LOFAR-herionisatietijdperk een alles omvattende
simulatie ontwikkeld voor het herionisatie-experiment dat ons helpt met het ontwikkelen
van een robuust signaalextractieschema voor de extreem uitdagende observaties van het
herionisatietijdperk. Ook helpt het ons om alle gegevenscomponenten zeer goed te be-
grijpen, alsmede ook om de bëınvloeding van het gewenste signaal te begrijpen en het
ontdekken van complementaire detectiemogelijkheden van het herionisatietijdperk.

Dit proefschrift
Dit proefschrift wijdt zich aan twee aspecten van het wetenschappelijke herionisatie sleu-
telproject van LOFAR: de voorgrondstraling en de kosmische achtergrondstraling. Het eer-
ste deel richt zich op het geven van een gedetailleerd voorgrondmodel voor de herionisatie-
simulatie-pipeline, terwijl het laatste deel de kosmische achtergrondstraling als extra pijler
van het herionisatietijdperk zal bestuderen. In toevoeging daarop hebben we de eigen-
schappen van de galactische diffuse synchrotronstraling bestudeerd, zowel de totale als
de gepolariseerde intensiteit, gebruikmakend van simulaties alsook de huidige observaties.
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Figuur 2: Neutraal waterstof bestaat uit een proton en een elektron. Deze draaien ieder om hun
eigen as, ofwel in dezelfde richting (parallele spintoestand), ofwel in tegenovergestelde richting
(antiparallele spintoestand). Het eerste systeem heeft een iets hogere energietoestand. Tijdens de
overgang van de parallele naar de antiparallel spintoestand zendt het waterstofatoom een foton
uit met golflengte van 21cm. Als dit foton is uitgezonden tijdens het EoR, wordt het op weg naar
ons door de expansie van het Heelal uitgerekt tot een golflengte van meters. Daarom hebben we
voor de detectie van dit signaal radiotelescopen nodig, bijvoorbeeld de Low Frequency Array.

Figuur 3: Gesimuleerde plaatjes van voorgrondstraling in het EoR experiment. Deze plaatjes
zijn verkregen met de voorgrondmodellen uit dit proefschrift. Let op dat de voorgrondstraling
ongeveer drie ordes van grootte helderder is dan het kosmische 21 cm signaal.
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Hierbij hebben we de bëınvloeding van de voorgrondstraling op de signaalextractieschemas
van het kosmologische 21cm signaal verkend.

Gebaseerd op de behaalde resultaten kunnen we concluderen dat ons ontworpen voor-
grondmodel zowel geschikt is voor het simuleren van realistische galactische en extraga-
lactische stralingsafbeeldingen zowel in totale als gepolariseerde intensiteit (zie Fig. 3), en
dit model zal een integraal deel vormen van toekomstige LOFAR-herionisatiesimulaties.
De correlatie tussen de kosmologische achtergrondstraling en de kosmologische 21cm-
afbeeldingen is geen betrouwbare techniek voor het detecteren van de herionisatieperiode.
Desalniettemin kunnen de gegevens van de kosmologische achtergrondstraling zelf toege-
voegde limieten leveren die gelden voor deze periode in de geschiedenis van het universum.

De eerste waarnemingen van de herionisatie met LOFAR zijn gepland om plaats te
vinden aan het eind van dit jaar. Derhalve zal de nabije toekomst een zeer interessante
en opwindende tijd zijn voor het werk dat gepresenteerd is in dit proefschrift. Een obser-
vationeel succes zal het startschot zijn van een compleet nieuwe era in de kosmologie. De
donkere tijden van het universum zullen belicht worden, terwijl de diepste afbeeldingen
van de laagfrequente radiohemel wetenschappelijke studies zullen helpen die voorheen niet
mogelijk waren. Dit succes luidt een tijdperk in die voornamelijk zal bestaan uit de fysica
van de voorgronden.




