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Amateur Radio Astronomie – De Waterstof lijn 
 
 
Theorie 
 
 
Melkweg Galaxy in 21 cm 
 
Als we opkijken op een donkere, heldere nacht, worden we getroffen door de schoonheid van 
sterren. Als we goed kijken, zien we een wazige lichtband die zich langs de hemel uitstrekt, bekend 
als de Melkweg, ons eigen sterrenstelsel. Omdat we ons binnen de Melkweg bevinden, kunnen we 
de werkelijke structuur van de Melkweg niet zien in zichtbaar licht, behalve de structuur raden door 
buurstelsels te observeren. Maar het is mogelijk om de structuur te achterhalen die binnen de 
Melkweg blijft met behulp van neutrale atomaire waterstofemissie in het radiospectrum. 
 
Neutrale atomaire waterstofemissie: 
Het waterstofgas wordt waargenomen als geïoniseerde, neutrale atomaire en moleculaire 
toestanden. De neutrale atomaire waterstof is belangrijk voor ons omdat het het meest 
voorkomende element in ons sterrenstelsel is en energie afgeeft in 1420 MHz (of 21 cm 
golflengte). Het is algemeen bekend als de 21cm-lijn. Deze lijn werd voor het eerst 
voorspeld door de Nederlandse astronoom H.C. van de Hulst in 1945, die de frequentie 
theoretisch bepaalde. De reden waarom het energie afgeeft, is interessant. In een 
waterstofatoom zitten één elektron en één proton. Normaal gesproken heeft het elektron 
dat rond het proton beweegt een spin in dezelfde richting (parallel) als de spin van het 
proton. Maar de energietoestand van een elektron die antiparallel draait, is iets lager dan 
de energietoestand van een parallelle spin. Omdat atomen altijd in de laagst mogelijke 
energietoestand willen zijn, zal het elektron uiteindelijk in de richting van de anti-parallelle 
spin draaien als het in de parallelle spinrichting was. Het energieverschil is erg klein, dus dit 
gebeurt spontaan slechts ongeveer eens in de tien miljoen jaar voor een gegeven 
waterstofatoom, de enorme hoeveelheid waterstof in de Melkweg maakt de 21 cm lijn zelfs 
detecteerbaar in een kleine radiotelescoop. 
 
 
 
 
 
 



De Bouw 
 
Die ‘kleine’ radiotelescoop ben ik gaan bouwen. Mijn opzet was om zoveel mogelijk alles 
automatisch, remote en autonoom te laten werken. Ik heb gekozen voor een 1.5 meter 
telescoop van RF Hamdesign (een bouwpakket) vanwege de beperkte ruimte op mijn dak. 
De ontvanger (Feed) heb ik ook daar laten maken omdat de feed exact op 1420 Mhz 
getuned moet zijn. 
Omdat ik alles vanuit huis wil besturen heb ik ook besloten om er een Alt-AZ rotator bij te 
nemen. Deze rotor kan indien gewenst het object volgen. Vervolgens moeten er direct 
achter de feed (omdat het signal uiterst zwak is) de versterkers en eventuele filters komen. 
Ik heb na veel experimenteren de volgende contructie gebouwd: 
Een LNA (Low Noise Amplifier) van Micro Circuits dan een bandpassfilter om storing te 
filteren en vervolgens een tweede LNA van Nooelec. Dit alles gevoed door een bias-T 
(hetgeen de lna’s van spanning voorziet zonder het signaal te storen). 
Via een 15 meter Coax kabel komt het signal via een rtl-sdr (een usb radio ontvanger) de 
laptop in. 
In eerste instantie heb ik alles opgesteld op het dak van mijn woning in Den Haag. Dat was 
een hachelijke klus om met betonblokken in een rugzak over een dakrand van 12 meter 
hoogte te lopen ter versteviging van het geheel. Helaas bleek al gauw dat de storing (rfi – 
Radio Frequency Interference) zo hoog was dat waarnemingen onmogelijk waren. 
Gelukkig waren mijn ouders bereid om een plek op hun schuur in de Haarlemmermeer vrij 
te geven voor mijn telescoop. 
De gehele radiotelescoop is volledig geautomatiseerd (!) te bedienen vanuit Den Haag (via 
Teamviewer en een resetbare Internet repeater). Om minder last van grondstraling te 
hebben en om de gevoeligheid te verbeteren heb ik met stukken kippengaas de schotel 
diameter weten te vergroten naar 1.9 meter. 
 





 
 
 
 
De Software 
 
In de radio- astronomie is het uiteindelijk resultaat een bestand met data. Meestal is dat de 
gemeten frequentie afgezet tegen de gemeten signaal-ruis verhouding. 
Er zijn 2 belangrijke programma’s om het signaal zichtbaar te maken. De ene methode 
maakt gebruik van het programma SDR# (sdr sharp). Mijn voorkeur geniet het zelf (in 
Python) geschreven programma van de Griekse student Apostolos Spanakis Misirlis: VIRGO. 
https://github.com/0xCoto/VIRGO 
Omdat ik nogal wat extra eisen had t.a.v. het programma heeft hij het in de loop der tijd 
aangepast en ben ik later zelf in Python gaan programmeren om weer nieuwe aanpassingen 
door te voeren. Tevens heb ik de laatste maanden ook nieuwe Python programma’s 
geschreven om de verwerking van data te vereenvoudigen en te versnellen. Ook Eduard 



Mol heeft mij geholpen, onder andere met de uitleg hoe je de data kunt verwerken in Excel, 
wat een reuze handige tool is voor dit soort werk.  
 
De aansturing van de schotel geschied met het programma PsTRotator. Dit is een uitgebreid 
programma waarin je zelfs met Python commando’s de schotel kunt besturen hetgeen later 
erg goed van pas kwam bij mijn Big Galaxy Project, daar kom ik op terug. Het gratis 
beschikbare programma Cartes du Ciel is gekoppeld aan PsTRotator om de schotel de waar 
te nemen objecten te laten volgen. 
 
Remote Control vanuit Den Haag: 

 
 
Werkwijze 
 
Het uitgangspunt is om de 21 cm waterstoflijn vast te leggen. Omdat het signaal erg zwak is, 
is het van belang om, net als in de astro-fotografie, een dark te maken. Dat is een meting 
waarin er weinig/geen waterstof aanwezig is. Dat kan dus op een andere frequentie dan 
1420 Mhz (bijvoorbeeld 1422 Mhz) of om de schotel te richten op een waterstof vrij gebied 
(rond Ursa Major). Dit signaal wordt later afgetrokken van de officiële meting waardoor je 
radio ruis kunt verwijderen. 
De metingen kun je indien gewenst vergelijken met een simulatie site: 
https://www.astro.uni-bonn.de/hisurvey/euhou/LABprofile/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTATEN 
Standaard meting 
 
Er is een bekend referentie punt Longitude 132 Latitude -1 genaamd S7 waarin we een sterk 
signaal vinden van neutraal waterstof. 
Wanneer we een meting doen (rond de 3 tot 5 minuten) en vervolgens de frequentie tegen 
de SnR afzetten verkrijgen we de volgende grafiek. Duidelijk is de neutraal waterstof (HI) lijn 
te zien op 1420.405 Mhz. 
 

 
 
 
 
 
Zon driftscan 
 
Een andere meetmethode is de drift scan. We zetten de schotel vast op 1 punt en laten de 
rotatie van de aarde zijn werk doen. In plaats van frequentie tegen Snr, zetten we nu de 
Power uit tegen de tijd. De zon genereerd vele soorten straling en ook op 1420 Mhz kunnen 
we de zon detecteren (thermal radiation). In deze grafiek een zon transitie. Uit de Gauss 
kromme kunnen we de schotel bundel berekenen. Op 50% van helling 1 meten we de tijd en 
op 50% van helling twee meten we nogmaals de tijd. In dit geval komen we uit op 2000 
seconden. De aarde draait met een snelheid van 4 graden per uur. Dat geeft een schotel 
bundel (effectieve beamsize) van 8.6 graden, hetgeen overeenkomt met een 



schoteldiameter van 1.9 meter. Een schotel diameter van bijvoorbeeld 25 meter heeft een 
bundel van 0.6 graden. Dus een veel hogere resolutie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melkweg driftscan 
 
Een interessante driftscan is het meten van waterstof emissie van onze eigen Melkweg. We 
richten de schotel op een vast punt waarin binnen 24 uur de Melkweg 2 maal passeert. Ook 
dit is duidelijk te zien in onderstaande driftscan. De kleurenplot is gemaakt met een 
eenvoudig Python script. De zwart wit plot is een conversie van de data met Excel in 
kleurwaarden (Conditional Format). De sinus vormige structuur heeft te maken met het 
Doppler effect ontstaan door de omwenteling van de Aarde. 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Waterstof detectie  3 spiraal armen van de MelkWeg (Deneb) 
 
Een van de meest opzienbarende metingen was de ontdekking van de spiraalarmen van de 
Melkweg. Als de schotel bijvoorbeeld gericht wordt richting de ster Deneb dan ontstaat de 
volgende grafiek. 
We zien 3 maal een waterstoflijn detectie met een klein verschil in frequentie en intensiteit. 
Dit heeft te maken met de Doppler shift van de 3 signalen. Onze eigen arm waarin wij (ons 
zonnestelsel) zich bevindt is exact  1420.405 Mhz. 
Maar ook de emissie van waterstof uit de 2 andere armen worden gedetecteerd door de 
schotel. Omdat de snelheid van deze armen groter is dan onze arm is er sprake van een 
blauwverschuiving in het spectrum. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Polaire coördinaten en formules 
 
Er is een aantal wezenlijke formules die nodig zijn om bijvoorbeeld de positie te bepalen van 
het gemeten punt. Wanneer we namelijk diverse positiebepalingen (polaire coördinaten) 
uiteenzetten in een grafiek wordt de spiraalstructuur van onze Melkweg duidelijk zichtbaar! 
Een vrij uniek iets omdat wij ons als het ware zelf in de Galaxy cloud bevinden. Dit is 
mogelijk met een 1.5 meter radio-telescoop! 
 
Ik wil er niet te diep op in gaan, maar het heeft mij vrij veel rekenwerk en uitzoek werk 
gekost om de belangrijkste formules op een rij te krijgen. Deze zijn onder andere essentieel 
voor de plot van de spiraalarmen van de Melkweg. 
In volgorde hier de formules om de plaats te bepalen van de meting (polaire coördinaten). 
Een aantal gegevens staan vast: 
 
𝑐: lichtsnelheid 
𝑙: longitude 
𝑓!: 1420.406 
𝑓": gemeten waterstof emissie frequentie 
𝑉!: (snelheid zonnestelsel) 220 km/s 
𝑅!: afstand zon tot centrum Melkweg 8.5 kpc 
 
 
Snelheid van het meetpunt 
 

𝑉# = 𝑐 ∗ (
𝑓! − 𝑓"
𝑓! − 𝑉!

) 

 
Afstand van het meetpunt tot centrum van de Melkweg 
 
𝑅 = (𝑅! ∗ 𝑉! ∗ sin 𝑙)/(𝑉! ∗ sin 𝑙) + 𝑉"  
 
Afstand van het meetpunt tot de zon 
 
𝑟	 = $

%
𝑠𝑞𝑟4𝑅& − 𝑅!&𝑠𝑖𝑛&𝑙7 + 𝑅! ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑙 

 
Polaire Coördinaten 
 
𝑋 = 𝑟 ∗ cos(𝑙 − 90!) 
𝑌 = 𝑟 ∗ sin	(𝑙 − 90!) 
 
Rotatie Curve 
 
𝑋 − 𝑎𝑠 = sin 𝑙 ∗ 𝑅! 
𝑌 − 𝑎𝑠 = 𝑉" + (𝑉! ∗ 𝑠𝑖𝑛𝑙) 
 
 



Mijn grootste project waar ik later op terugkom is het vastleggen van 945 metingen van de 
gehele Melkweg en haar omgeving. 
Daaruit kun je dan de benodigde polaire coördinaten vastleggen met bovenstaande 
formules en vervolgens in een plot verwerken. 
Uit onderstaande plot zie je duidelijk de spiraalstructuur van onze Melkweg gemeten met 
de 1.5 JRT radio-telescoop. 
Het rode vlak is de spiraalarm waarin ons zonnestelsel zich bevindt 
Het blauwe vlak is de Perseus Arm 
Het gele vlak is de Outer Arm. 
De zichtbaarheid van de armen is dus gevormd door zo’n 900 neutraal waterstof emissie 
metingen om te zetten in coördinaten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melkweg plot longitude 20 – 230 latitude 0 
 

 
 
Een andere meting die interessante resultaten kan opleveren is om de emissie van 
waterstof te meten op verschillende longitudes van de Melkweg waarin de latitude 0 is. 
Geen driftscan dus maar per meting volgen met de rotor. 
Bovenstaande afbeelding zijn in totaal 45 opnames geweest van 15 minuten elk. Het geeft 
een weergave van de verdeling van HI (neutraal waterstof) in de Galaxy die zichtbaar is voor 
mijn locatie (dus van longitude 20 tot 240 in stappen van 5 graden). 
De vergaarde data is in een Excel sheet gezet waarbij je 45 kolommen genereerd. 
De hoogste en laagste waarde worden omgezet in een kleurtabel (wit is hoog zwart is laag). 
Een fraaie representatie van HI verdeling van onze Melkweg. 
 
 



Anti Centre Shell 
 
Als ik wil werken met lange ‘belichtingstijden’ kies ik voor objecten die in eerste instantie 
moeilijk detecteerbaar zijn. 
De ACS (Anti-Center Shell) is zo’n object. Een grote wolk die zich bevindt op 180 graden t.o.v 
het centrum van de Melkweg. 
Pas ontdekt in 1979 maar detecteerbaar met een 1.9 radio-telescoop. 
In dit geval is er 1 uur belicht en dan wordt duidelijk de waterstof emissie van de ACS 
zichtbaar als kleine piek.  
 

 
 
 
 
 
 
 
The Big Galaxy – Magnus Opus 
 
Ten slotte een groot project wat ik heb uitgevoerd met de JRT.  
De idee was om een groot deel van de zichtbare Melkweg en omstreken vast te leggen. 
Ik begon met een matrix van 945 coördinaten!  
Er is veel geprogrammeerd in Python om het een en ander te vereenvoudigen. 
PsTRotator werkt met RA DEC input. Maar om 945 RA DEC coördinaten in te voeren met de 
hand is vragen om problemen. 
 



Dus de volgende stappen zijn gemaakt: 
1) Ontwikkel een meetmatrix 
2) Genereer 945 long lat coördinaten die de matrix vertegenwoordigd 
3) Genereer 945 RA DEC coördinaten 
4) Laat de JRT autonoom alle metingen verrichten 

 
Omdat ik per 24 uur maar een beperkt aantal waarnemingen kan doen (de Melkweg draait 
intussen ook verder) moest ik het aantal waarnemingen verdelen over 8 dagen. 
Alle observaties over 8 dagen ( a 150 seconden per observatie) zijn geheel autonoom 
uitgevoerd. VIRGO leest de coördinaten van het door Python gegenereerde tekst bestand en 
stuurt de telescoop naar het juiste punt, doet een opname van 150 seconden en slaat de 
data op. 
Een aangepast Python script genereerd een kleurenplot van de meetwaarden. 
Aan de andere kant heb ik de 945 waarden met de hand in Excel gezet (de matrix) en 
omgezet in kleur. Hoe meer HI hoe lichter blauw de waarde. 
Tot slot zijn de waarden omgezet in een Mollweide projectie. De ontbrekende data is niet 
zichtbaar vanaf mijn locatie. 
Het resultaat is een overzicht van de Melkweg en omgeving tussen latitude -50 en +50 en 
longitude 20 tot 230 in stappen van 5 graden! 
 
 
 

 



 
 
 
 
Zelf aan de slag, toekomstige projecten 
 
Mocht je zelf aan de slag willen, maar indien het budget je in de steek laat, kun je gebruik 
maken van remote radio schotels. Een goed startpunt zijn de twee 2.3 meter schotels in 
Zweden van het SALSA project: 
https://vale.oso.chalmers.se/salsa/welcome 
 
Toekomstige projecten: 
Synchrotron straling,  
Pulsars,  
Galaxy rotatie curve,  
Andere galaxies in het radio spectrum vastleggen,  



Verbeteren gevoeligheid,  
Interferometrie, etc. 
Kortom voldoende werk aan de winkel. 
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