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B
ĳna iedereen heeft s’nachts wel eens omhoog gekeken en de met sterren bezaaide
hemel bekeken. Op zo’n moment rĳzen er vaak vele vragen zoals: Hoe groot is het?

Wat zĳn die sterren nou precies? Is er ander leven daarbuiten? De sterrenkunde is een
tak van de wetenschap die zich bezig houdt met deze vragen en eigenlĳk alle andere vra-
gen die zich opwerpen wanneer de mens de hemel bestudeerd. Echter, sterrenkundigen
kĳken niet met het blote oog naar de hemel maar gebruiken gigantische telescopen en
digitale camera’s.

Met de ontdekking van de telescoop werd in de sterrenkunde een grote stap voor-
waarts gemaakt. Nu konden we veel meer zien dan alleen de kleine witte licht puntjes aan
de hemel waar wĳ allen zo vertrouwd mee zĳn. Deze kleine witte licht puntjes, oftewel
sterren, zĳn namelĳk maar een heel klein deel van het gehele universum. De sterren die
wĳ s’nachts met het blote oog kunnen zien zĳn de buren van de enige ster die we overdag
zien, de zon. De zon is een ster zoals alle andere sterren. De enige reden waarom de zon
zo speciaal is voor ons is dat hĳ zoveel dichter bĳ staat. Daarom verbleekt overdag het
licht van alle andere sterren bĳ het licht van de zon.

Zo’n 100 miljard sterren,waarvan de zon er één is, vormen samen onze Melkweg. De
sterren in onze Melkweg zĳn zo georganiseerd dat als je van buitenaf zou kĳken alle
sterren samen een ronddraaiende schĳf vormen. Je zou het kunnen vergelĳken met een
langspeelplaat∗ die wordt afgespeeld. In deze plaat zou dan elk atoom een ster zĳn.

Onze Melkweg is slecht één van de vele melkwegstelsels in het heelal. Om dit in te zien
was de ontdekking van de telescoop zo cruciaal. De andere melkwegstelsels zĳn namelĳk
bĳna niet met het blote oog te zien. Deze melkwegstelsels komen voornamelĳk voor in
twee smaken; Elliptische stelsels en spiraalstelsels. In elliptische stelsels zĳn de sterren zo
georganiseerd dat ze eéń grote sterrenbol vormen. Spiraalstelsels bestaan uit de eerder
beschreven schĳf en een sterrenbol in het centrum, een beetje zoals een gebakken ei eruit
ziet. Deze sterrenbol in het centrum word de ’bulge’ † genoemd en is afhankelĳk van het
spiraalstelsel in meer of mindere mate aanwezig. Het meest bekende voorbeeld van een
spiraalstelsel is onze Melkweg. Spiraalstelsels heten spiraalstelsels omdat, als hun schĳf
van bovenaf wordt bekeken deze bĳna altĳd een spiraal (draaikolk)-structuur vertoont.

De basisonderdelen van een spiraalstelsel zĳn dus zĳn schĳf en de ’bulge’ . Echter,
naarmate sterrenkundigen betere instrumenten ter beschikking kregen werd het duidelĳk

∗ een hele grote oude cd
† In de Oxford Dictionary wordt bulge beschreven als een ronde zwelling die een plat vlak verstoordt
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dat spiraalstelsels nog vele andere componenten bevatten. In de jaren ’40 werd hier in
Nederland een belangrĳke stap voorwaarts gemaakt in de observationele sterrenkunde.
Men realiseerde zich dat het meest voorkomende element in het heelal, neutraal water-
stof, radiogolven uitzend. Dit waterstof, waarvan we de radiogolven kunnen opvangen
met grote antennes zoals die in Westerbork, bleek een integraal onderdeel van spiraal-
stelsels. Het meeste van dit waterstof bevindt zich tussen de sterren in de schĳf van
spiraalstelsels. Echter, er is ook een een redelĳke hoeveelheid gas dat zich niet in deze
gas schĳven bevindt maar erboven of eronder. Dit gas wordt ook wel ’extra-planar’∗ gas
genoemd. Dit proefschrift gaat over dit extra-planar gas.

Om dit gas boven en onder de schĳf van spiraalstelsels te kunnen bestuderen concen-
teert dit proefschrift zich op stelsels met een speciale oriëntatie. In de sterrenkunde wordt
de oriëntatie van de schĳf beschreven door de hoek die de schĳf van een stelsel maakt
met het vlak van de hemel. Deze hoek wordt de inclinatie genoemd en is 0◦ wanneer
we de schĳf van boven af bekĳken en 90◦ als we de schĳf perfect op zĳn kant zien. In
stelsels met een hoge inclinatie wordt al het licht dat in de schĳf op verschillende stralen
wordt geproduceerd bĳ elkaar opgeteld. Hierdoor worden de zwakke buitendelen van
spiraalstelsels veel makkelĳker waarneembaar. Daarom zĳn dit soort stelsels uitermate
geschikt voor het bestuderen van de buitendelen van spiraalstelsels. Een ander groot
voordeel van spiraalstelsels die we van de zĳkant waarnemen is dat de verticale structuur
van zo’n stelsel makkelĳk te bestuderen is. Omdat wĳ geïntereseerd zĳn in de moeilĳk
waarneembare buitendelen en verticale structuur van spiraalstelsels hebben alle stelsels
die in dit proefschrift worden bestudeerd een inclinatie van 85◦ of meer. De zogenaamde
’edge-on’ stelsels.

Uiteraard heeft elk voordeel zĳn nadeel, zo ook stelsels met een hoge inclinatie. Dit
komt omdat naast sterren en gas spiraalstelsels ook grote hoeveelheden stof bevatten.
Dit stof is vergelĳkbaar met de rook dat van een vuur of een sigaret komt. Eén van de
meest bekende eigenschappen van dit stof is dat het licht absorbeert. In stelsels met een
hoge inclinatie is de absorptie door stof groter omdat het stof over minder gezichtslĳnen
verdeeld is. Dit veroorzaakt de zwarte banden in het midden van spiraalstelsels die vanaf
de zĳkant gezien worden. Het is niet zo dat in dit soort stelsels er geen sterren in het
vlak zĳn maar al het ster licht wordt simpelweg geabsorbeerd door het stof. Gelukkig
bevind het meeste stof zich erg dicht bĳ het vlak van spiraalstelsels waardoor de delen
ver weg van het vlak gewoon zichtbaar blĳven.

Laten we nu eens wat dieper in gaan op de materie van dit proefschrift en de in-
dividuele spiraalstelsels die zĳn onderzocht. Dit proefschift gaat over 8 melkwegstelsels
waarvan er 3 in meer detail worden bestudeerd dan de rest. Deze 3 stelsels zĳn NGC
891, UGC 1281 en NGC 7814†. We zullen deze stelsels en onze bevindingen nu één voor
één beschrĳven. Te beginnen met NGC 891.

∗ Buiten het vlak
† In de sterrenkunde worden sterren stelsels over het algemeen aangeduidt met een nummer en een

afkorting van de naam van de catalogus waarin ze genummerd zĳn. Als een stelsel dus voorkomt
in meerdere catalogussen zal het dus ook meerdere namen dragen. NGC 891 en NGC 7814 zĳn bĳ-
voorbeeld dezelfde stelsels als UGC 1831 en UGC 0008. NGC staat voor de New General Catalogue
en UGC voor Uppsala General Catalogue
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NGC 891

NGC 891 is een groot spiraalstelsel dat we bĳna perfect op zĳn kant zien (Zie Figuur
1.2). Eén van de meest interessante aspecten aan NGC 891 is dat het enorme hoeveel-
heden extra-planar gas bevat. Zoveel zelfs dat bĳna 30% van het neutrale waterstof in
dit stelsel zich niet in de schĳf bevindt maar er buiten. Als we nagaan dat tot de jaren
’70 sterrenkundigen nog dachten dat al het neutrale waterstof gas zich voornamelĳk in
de schĳf bevond krĳgen we enigzins een idee van hoeveel gas dit is. En hier houdt het
niet op: dit gas dat zich boven en onder de schĳf bevindt, draait langzamer rond dan
het gas in de schĳf.

Dit effect is moeilĳk te verklaren in de huidige theoriéen over de structuur van spi-
raalstelsels. Daarom probeert dit proefschrift meer informatie te verzamelen over waar
dit gas vandaan komt. Tot nu toe zĳn er twee gangbare verklaring voor de oorsprong
van dit gas. Van de ene kant kunnen de spectaculaire ontploffingen die gepaard gaan
met de dood van een ster (supernova’s) het gas vanuit het vlak omhoogblazen. Aan de
andere kant kan het ook zo zĳn dat er grote hoeveelheden gas tussen de sterrenstelsels
zĳn. Dit gas zou dan door de zwaartekracht van de spiraalstelsels naar het stelsel toe
worden getrokken en op die manier het extra-planar gas vormen.

In dit proefschrift hebben we het geïoniseerde gas in NGC 891 onderzocht. Dit gas
gedraagt zich op dezelfde manier als het neutrale waterstof gas en roteert ook langzamer
naarmate de afstand tot de schĳf groter wordt. Dit effect lĳkt sterker te zĳn in het
centrum dan in de buitendelen van NGC 891. Met andere woorden: de rotatie kromme
stĳgt minder snel naarmate de afstand tot het vlak groter wordt.

Als we de verdeling van het geïoniseerde gas bekĳken blĳkt dat aan de noordwest-
kant er veel meer geïoniseerd gas is dan aan de zuidoostzĳde van NGC 891, oftewel de
verdeling van het geïoniseerde gas is asymmetrisch. Deze asymmetrie kunnen we zowel in
de schĳf als er boven vinden. Omdat waterstofgas wordt geïoniseerd door jonge sterren
wordt het vaak gezien als een indicator van ster formatie. Daarom werdt er gedacht dat
de hoeveelheid stervorming in het Zuidoostelĳke gedeelte van NGC 891 veel minder is
dan in het Noord Westen.

Deze asymmetrie is niet even duidelĳk aanwezig op alle golflengten. Als we NGC 891
waarnemen op de golflengten waar voornamelĳk de oude sterren hun licht uitstralen is er
nauwelĳks een asymmetrie te vinden. Op golflengten waarin we de stervorming kunnen
zien is de asymmetrie wel duidelĳk zichtbaar. Echter, bĳ waarnemingen bĳ golflengten
die worden geabsorbeerd door stof is de asymmetrie veel groter dan bĳ golflengten die
niet worden geabsorbeerd door stof.

Door de asymmetrie in de verschillende golflengten te meten als functie van hoogte
boven het vlak kunnen we de hoeveelheid absorptie boven het vlak bepalen. Op deze
manier bepalen we de dus ook de hoeveelheid stof boven het vlak. Hierbĳ vinden we dat
tot op ongeveer 2 kiloparsec∗ boven het vlak er genoeg stof aanwezig is om voor absorptie
te zorgen. Dit is in tegenspraak met het gangbare idee dat stof zich voornamelĳk in de
schĳf van spiraalstelsels bevindt.

Dit stof komt hoogstwaarschĳnlĳk uit de schĳf van NGC 891. Omdat dit door su-
pernova’s moet zĳn gebeurd is het zeer aannemelĳk dat ook het neutrale waterstof in de
halo deels door supernova’s omhoog is geblazen.

∗ 1 parsec is ongeveer 3 keer de afstand die licht in een jaar aflegt
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UGC 1281

UGC 1281 is een spiraalstelsel dat vele malen kleiner is dan NGC 891. Spiraal stel-
sels die afmetingen hebben die vergelĳkbaar zĳn met UGC 1281 worden ook wel dwerg
sterrenstelsels genoemd. Dit zĳn dus de kleinste stelsels die we nog rekenen tot de groep
van melkwegstelsels.

In dit proefschrift hebben we diepe waarnemingen van het neutrale en geïoniseerde
waterstof in dit stelsel geanalyseerd. De waarnemingen van het geïoniseerde waterstof
zĳn gedaan met een optische spectrograaf zodat we ook hier de snelheid van het gas
kunnen bepalen aan de hand van de Doppler verschuiving.

Door alle verschillende snelheden waarop we gas in het stelsel zien bĳ elkaar op te
tellen krĳgen we kaart van de gehele verdeling van het gas in dit stelsel. Op deze kaart
kunnen we zien dat het geïoniseerde waterstof zich bevindt in een aantal duidelĳke pieken
in het vlak. Eén van deze pieken ligt niet in het vlak van UGC 1281. Echter, door de
’edge-on’ oriëntatie van UGC 1281 kunnen we niet zien of deze piek onder het vlak ligt
in de binnen delen van UGC 1281 of in een verbuiging van het vlak in de buitendelen.

Op de kaart van het neutrale waterstof kunnen we duidelĳk zien dat de schĳf van
UGC 1281 in zĳn buitendelen verbogen is, de zogenaamde warp∗. Ook kunnen we bĳ
deze waarnemingen duidelĳk zien dat in UGC 1281 er zich gas boven en onder het vlak
bevindt. Om te bepalen of dit gas uitsluitend behoort tot de warp of dat in UGC 1281
het gas boven en onder het vlak ook langzamer roteert, zoals in NGC 891, maken we
’tilted ring’ modellen van dit stelsel. Een tilted ring model is een model van een aantal
ringen die het waterstof gas in het stelsel representeren. Deze ringen kunnen geïnclineerd
zĳn ten op zichte van elkaar en op deze manier dus een warp simuleren. Als we deze
modellen vergelĳken met de waarnemingen komen we tot de conclusie dat een model met
gas boven het schĳf dat langzamer roteert de data net zo goed beschrĳft als een model
met een warp die deels in onze gezichtslĳn ligt.

De verschillen tussen het model met de warp en de langzamer roterende halo zĳn erg
klein. Het is dus ook van het grootste belang om zeer voorzichtig te zĳn met het bepalen
van het juiste model.

NGC 7814

In NGC 7814 is een spiraalstelsel met een zeer prominente bulge en een kleine schĳf.
Dit stelsel is van dezelfde orde van grootte als NGC 891. NGC 7814 is door ons uitsluitend
in het neutrale waterstof geobserveerd en hier kunnen we door gebrek aan resolutie
geen extra-planar gas waarnemen. Echter, als we de verschillende onderdelen van de
waarneming zo bĳ elkaar optellen dat we uitgestrekte zwakke gas structuren kunnen
waarnemen, zien we in het centrum twee vreemde structuren. Deze structuren lĳken te
roteren met snelheden hoger dan het gas in de schĳf en strekken zich boven en onder
het vlak. Hun positie in het stelsel is symmetrisch rond het centrum. Een mogelĳke
verklaring voor deze ’features’ zou kunnen zĳn dat NGC 7814 in zĳn binnendelen een
zo geheten ’bar’† bevat. Bĳ de uiteinden van deze bar zouden er grote hoeveelheden
∗ In de Oxford Dictionary wordt warp beschreven als een verbuiging of een verdraaiing van een vorm
† In ongeveer de helft van de spiraalstelsels eindigen de spiraal armen in een rechthoekige structuur

in het centrum van het stelsel. Deze rechthoekige structuur wordt een bar genoemd
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sterren kunnen worden gevormd die, als ze sterven, het gas uit het vlak blazen. Echter,
het bestaan van zo’n bar in NGC 7814 is niet aangetoond en zeer onzeker.

Correlaties in spiraalstelsels met een halo

We hebben de drie voorgaande stelsels gecombineerd met nog drie stelsels waarvan
diepe neutrale waterstof waarnemingen beschikbaar zĳn. Deze 6 stelsels variëren in massa
en in de hoeveelheid sterren die zich per jaar vormt in het stelsel. We hebben deze stelsels
gemodelleerd met ’tilted ring’ modellen en op deze manier bepaald of zĳ een een verticale
gradient bevatten in hun rotatie kromme boven het vlak. Op deze manier vinden we dat
drie van de zes stelsel een verticale gradient bevatten in hun rotatie kromme, de zogeheten
’lag’. Voor twee van deze stelsels (NGC 891 en UGC 7321) was dit al bekend. Echter
voor het dwerg stelsel UGC 4704 is dit nieuw. Als we de lag van deze stelsels uitzetten
tegen hun massa of hun hoeveelheid ster formatie dan kunne we geen correlatie tussen
deze parameters vinden. Dit is op zichzelf al een zeer interresant feit omdat als halos
worden gecreërd door processen die gerelateerd zĳn aan stervorming zo’n correlatie er
zeker zou moeten zĳn met de de hoeveelheid stervorming in het stelsel. Dit betekend dat
de oorsprong van het gas in de halo niet uitsluitend in de schĳf van de stelsels ligt of dat
een process ongerelateerd aan stervorming de halos vormt.

Conclusies en vooruitblik

In dit proefschrift concluderen we dat het gas in de halos van spiraalstelsels niet
uitsluitend door processen die bĳ stervorming horen omhoog worden gebracht. Echter,
aan de hand van een analyse van het stof in NGC 891 hebben we kunnen zien dat een
deel van dit gas wel degelĳk uit de schĳf komt. In de toekomst zullen we meer stelsels
met een verticale gradient moeten bestuderen om zo beter de mogelĳke correlaties te
kunnen uitsluiten of aantonen.

Een mogelĳkheid om de hoeveelheid gas uit het vlak te scheiden van de hoeveelheid gas
dat van buitenaf komt in de halos van zulke stelsels zou het waarnemen van stof boven
en onder het vlak kunnen zĳn. Omdat we weten dat stof waarschĳnlĳk uit het vlak
komt zou de hoeveelheid stof een aanwĳzing kunnen zĳn van de hoeveelheid waterstof
gas die uit het vlak komt. Echter, om dit te doen zou het stof direct moeten worden
waargenomen door middel van stof emissie. Zulke waarnemingen zĳn extreem tĳdrovend
en ingewikkeld op dit moment. De bouw van een nieuwe submillimetertelescoop zoals de
Atacama Large Millimeter Array zou hier uitkomst kunnen bieden.

De individuele stelsel in dit proefschrift tonen aan dat gas boven en onder het vlak
erg normaal is in spiraalstelsels. Al onze stelsels kennen een vorm van extra-planar gas.
Echter, dit kan komen door het feit dat we diepe HI waarnemingen hebben gebruikt. Dit
soort waarnemingen kosten veel tĳd (Gemiddeld zo’n twee dagen per stelsel) en worden
dus voornamelĳk gedaan op stelsels waarin er al aanwĳzingen zĳn voor een interresante
gasverdeling.

Om alles in een paragraaf samen te vatten. Dit proefschrift verdiept de kennis die we
hebben over spiraalstelsels met gas ver boven en onder hun schĳf en een verticale gradiënt
in hun rotatie kromme. Dit nieuwe onderzoeksgebied van ’extra-planar’ gas biedt grote
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mogelĳkheden om ons begrip over de evolutie, vorming en structuur van spiraalstelsel te
verbreden.




