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Geacht Bestuur,

Deze brief behelst een aanvraag voor de bate van f 30.000,– die in 2001 door uw Maatschappij zal worden
verleend tot bevordering van de astronomie, ten behoeve van zonsonderzoek met de Dutch Open Telescope
in de vorm van ingebruikname van een te Irkutsk ontwikkeld nauwbandig spectraalfilter.

In de door u gevraagde volgorde:
a. Aanvrager: Dr. Robert Jelle Rutten

Woonadres: ’t Oosteneind 9, 4158 CA Deil
Instelling: Sterrekundig Instituut, Faculteit Natuur- en Sterrenkunde, Universiteit Utrecht.
Functie: senior docent/onderzoeker, project scientist van de Dutch Open Telescope.

b. Doel: modernisatie en inbouw van een smalbandig Lyotfilter voor de Ba II 4554 Å lijn uit Irkutsk
in de Dutch Open Telescope (DOT) op La Palma, door Russische experts.

c. Begroting:
a. f 20 000,– aan reiskosten, voor twee drie-weekse reizen van Irkutsk naar La Palma vv. door

Dr. V. Skomorovsky en Ir. G. Domishev.
Specificatie: deze kosten zijn begroot op grond van het initiëel tiendaags verblijf op La
Palma van dit tweetal de afgelopen zomer. De goedkoopst mogelijke tickets Irkutsk–Moskou
en Moskou–Madrid–La Palma kwamen op f 2500 pp, ve vervoerskosten van het filter op f
1600, de verblijfskosten op La Palma op f130 pppd.

b. f 10 000.– aan apparatuurlosten om het filter te optimaliseren en moderniseren (optiek,
mechanische componenten, computersturing).
Globale specificatie: veldlens en 2 herafbeeldingslenzen f 2000, aberratie correctielens (sp-
ciale produktie) f 2000, prefilter f 3000, 3 motoren voor de verstelling van de polarisatie-
optische elementen van het filter inclusief electronische sturing f 3000. Deze prijzen kunmem
pas bij de levering precieser worden gesteld.

d. Toelichting:

Zonnefysica. Het front van de optische zonnefysica ligt in het verklaren van de buitengewoon
rijkgeschakeerde magnetische verschijnselen in de zonsatmosfeer. In de fotosfeer (de laag waar
het zichtbare licht uitkomt) vertonen zich vlekken, fakkels en andere magnetische uitingen van de
onbegrepen zonnedynamo in het zonsinwendige; in de chromosfeer daarboven wint het magneetveld
het van de gasdruk en dicteert het de verschijnselen. Dit is een rijk onderzoeksgebied met tal van
openstaande vragen.



Dutch Open Telescope (DOT). De DOT is een nieuwe en innovatieve zonnetelescoop ontworpen
door R.H. Hammerschlag van het Sterrekundig Instituut en gebouwd door de universitaire werk-
plaatsen te Utrecht en Delft (zie e.g., Natuur & Techniek jaargang 67 nr. 5, 1999). Hij werd
eind 1997 door Prins Willem-Alexander ingezegend (“First Light Ceremony”) en is inmiddels de
scherpste zonnetelescoop ter wereld. Daaraan dragen drie hoedanigheden bij. Ten eerste staat de
DOT op wat voor zover bekend de beste plaats voor optische zonnewaarnemingen op aarde is: de
vulkaanrand van de Caldeira de Taburiente op het Canarische eiland La Palma. Als de noordoost-
passaat daar flink tegenaan blaast is de luchtonrust die de waarnemingsscherpte verziekt (“seeing”)
er bijzonder klein. Ten tweede: de open structuur van de DOT en de 15-meter hoge DOT toren
waar de passaat dwars doorheen blaast. De DOT verstoort de laminaire passaat minimaal en de
passaat verschoont het DOT-inwendige maximaal van interne turbulentie — bij zonnetelescopen
is die altijd een probleem omdat de zonnestraling inclusief zonnewarmte in het focus gebundeld
wordt. Ten derde: de spikkelreconstructietechniek waarmee de DOT-beelden worden gecorrigeerd
voor de seeing in de hogere luchtlagen. Deze techniek is ingebracht door Pit Sütterlin, een met
EU-geld aangestelde postdoc die de combinatie La Palma, DOT en spikkelreconstructie heeft uit-
gebuit in zijn productie van de eerste DOT beeldsequenties. Die zijn als films op de DOT website
(1) aanklikbaar en zijn van fabelachtige kwaliteit! Ze hebben de DOT al een grote naam bezorgd
— zozeer dat de Duitsers en de Amerikanen nu grotere (en véél duurdere) zonnetelescoopprojecten
opstarten die het DOT-principe volgen.

Nieuw afbeeldingssyteem. De Utrechtse Instrumentatiegroep Fysica (IGF) heeft inmiddels een
nieuw data-acquisitiesysteem opgezet waarmee de scherpe DOT beeldregistratie (tot dusver met
een eenvoudige analoge videocamera op maar één golflengte) wordt uitgebreid tot een digitaal meer-
kanaalssysteem waarmee de zonne-atmosfeer op meerdere hoogtes tegelijk wordt bemonsterd. De
DOT krijgt daarmee unieke mogelijkheden tot het scherp in kaart brengen van de magnetische
topologie en dynamica van de fotosfeer, chromosfeer en overgang naar de corona. Meer hierover
op de DOT website.

Ba II 4554 filter uit Irkutsk. Bij toeval vernam ik een jaar gelden dat twee optische experts in
Irkutsk in de jaren zeventig van de afgelopen eeuw een smalbandig Lyotfilter hebben ontwikkeld om
de zonnefotosfeer mee af te beelden in het licht van éénmalig gëıoniseerd barium op een golflengte
van 4554 Å. Door de grote massa van het bariumatoom heeft deze lijn weinig thermische verbred-
ing zodat niet-thermische turbulente bewegingen al vlug overheersen in de waargenomen Doppler-
breedte. Dat maakt de lijn in principe interessant als snelheidsdiagnostiek in het maken van “Dopp-
lergrammen” van de fotosfeer. Dat eist een Lyotfilter (een reeks dubbelbrekende kristalplaten van
toenemende dikte) met een spectrale bandbreedte van maar 80 mÅ; daarin waren de twee Russen
geslaagd — vermoedelijk is dit het smalste Lyotfilter in de wereldwijde zonnefysica. De Russische
bouwers, Dr. V. Skomorovsky en Ir. G. Domishev, verbonden aan het Institute of Solar Terrestrial
Physics (ISZF) te Irkutsk, hebben er indertijd veelbelovende beelden mee gemaakt maar die voor-
namelijk in Russsiche literatuur gepubliceerd zodat het filter in het westen niet bekend is geraakt
(ik werd getipt door een Hongaarse collega) .

Initiële proef met de Zweedse zonnetelescoop. Na het leggen van contact vorige winter is er de
afgelopen zomer een “bariumexpeditie” geweest waarin de beide Russen met hun filter naar La
Palma zijn gekomen voor een eerste proef. Het filter is groot en past helemaal niet zonder meer
in de beperkte ruimte rondom het primaire focus van de DOT, maar gelukkig was vorige zomer
de Zweedse zonnetelescoop op La Palma nog beschikbaar. De DOT wordt vanuit het Zweedse
telescoopgebouw bediend in hechte samenwerking met de Zweedse collegae, en die waren bereid
waarnemingstijd beschikbaar te stellen kort voor de ontmanteling van hun telescoop (welke wordt
vervangen door een nieuwe met grotere apertuur). De resultaten van de proef zijn van verbluffende
kwaliteit. Enkele beelden zijn toegevoegd in een bijlage. Het duidelijk kunnen onderscheiden van
fluxbuizen in intergranulaire lanen in het Dopplergram is uniek, maar ook de markante aftekening
van de abnormale granulatie in het fakkelveld laat zien dat dit filter bijzonder gevoelige diagnostiek
biedt. Waarschijnlijk komt dat omdat bij hoog ruimtelijk scheidend vermogen (dankzij de spikkel-

1http://dot.astro.uu.nl; daar kunnen ook publikaties over de DOT worden aangeklikt.
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reconstructie) de spectraallijn zonder versmering over de verschillende fijnstructuren veel smaller
wordt zodat de spectrale aanscherping door de zware atoommassa des te gevoeliger meetelt.

Permanente inbouw in de DOT. Het ligt nu voor de hand dit bariumfilter permanent in de DOT
op te nemen als uitbreiding van de meer-kanaals optiek waarvoor de behuizing momenteel wordt
vervaardigd. Het DOT ontwerpteam heeft daar een oplossing voor bedacht. Daarnaast heeft
een Spaanse collega er op gewezen dat de Ba II 4554 lijn de grootste gevoeligheid voor lineaire
polarisatie biedt in het hele zichtbare spectrum. Dat maakt een proef met polarisatie-optiek
wenselijk, en kan ons wellicht zelfs een Stokes-vector magnetometer leveren — samen met de
ongeëvenaarde DOT beeldscherpte een zeer veelbelovende combinatie.

Deze aanvraag. De aanvraag behelst de aanschaf van optische, mechanische en electronische com-
ponenten om het bariumfilter in de DOT te kunnen plaatsen, alsmede een tweetal reizen van de
beide Russen naar La Palma om daarbij te helpen. De eerste zal dan komende zomer of najaar
plaatsvinden, na het gereedkomen van de meer-kanaals optiek. De tweede zal dan in 2002 volgen
om de polarisatie-mogelijkheden te testen zoniet uit te buiten.

Waarom deze aanvraag? Laat mij toelichten waarom deze “vervolg-bariumexpedities” niet uit an-
dere bronnen kunnen komen. De lopende DOT-financiering uit universitaire en landelijke bronnen
voorziet niet in deze onvoorziene (maar veelbelovende!) uitbreiding. Daarnaast wordt de DOT ook
gesteund uit EU-gelden (als deel van een “Europees netwerk” waarvan ik de coördinator ben) maar
de EU staat geen gebruik van haar fondsen voor apparatuur dan wel voor niet-EU-ingezetenen toe.
De initiële bariumexpeditie naar de Zweedse telescoop werd bij wijze van uitzondering gefourneerd
door een drietal Nederlandse fondsen maar zonder uitzicht op herhaling. Het DOT-team wendt
zich derhalve tot U.

Tenslotte. Wij verwachten dat beeldreeksen verkregen in de bariumlijn met de ongeëvenaarde
scherpte die de DOT haalt niet alleen wetenschappelijk uiterst waardevol zullen zijn maar ook
spectaculair zullen ogen — en wij zullen ons inspannen deze ook te “populariseren” naar het
grotere publiek.

Graag ben ik bereid verdere toelichting te verschaffen.

Hoogachtend,

Dr. R.J. Rutten
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