
Je krijgt 2 parabolen kado.... 
 

Wat doe je ermee?  



Radio- Telescoop 
Radio-Interferometer 

Broechem 

J. Clevers Urania 12/03/2014 
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Onze doelstellingen 

   

Doelstelling: 

– bouw van een interferometer met 2 Radio-Telescopen 

– ontvangen van de waterstoflijn op 1420,4 MHz 

– in kaart brengen van de Melkweg : spiraalarmen, bronnen..   

– waarnemen van specifieke bronnen , zoals : Cygnus, Taurus, 
Cassiopeia, e.a.   



Een interferometer.... 
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Overzicht 

Optische Telescoop ↔ Radio telescoop 

Signaalbronnen op 1420,4 MHz 

Radio-Telescoop  :  bouwstenen 

Wat haal je uit die signalen ? 

Radio-Interferometer : 

 Werking 

 Fringes 

Eerste Radio-Telescoop: 

 “Afbraak”  

 Heropbouw en opbouw 

 Test en voorlopige resultaten. 
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Optische telescoop  versus radio-telescoop 
(1) 
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Optische telescoop  versus radio-telescoop 
(2) 

Een optische telescoop ontvangt enkel straling uit het zichtbare deel 
van het electromagnetisch spectrum 



De waterstoflijn  

Electromagnetisch straling Spectrale lijn veroorzaakt door een 
verandering in de energietoestand van het neutrale waterstofatoom. 
 
frequentie 1420.405752177 Mhz  
Golflengte 21.10611405413 cm 
 
Groot doordringend vermogen 
Zeer stabiele frequentie  
Lijn verbreding door Doppler  
 
Radiobronnen:  
 
De Melkweg :  Taurus, Cygnus, Cassiopeia 
De zon 
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De waterstoflijn 



13/03/2014 Interferometer 10 

Radio-Telescoop 

 
Convertor 

Down 
Ontvanger 

Informatie 
Data 

Filter 

Feed 

LNA 

Testfrequentie 



13/03/2014 Interferometer 11 

De Feed 

De feed is de eigenlijke antenne. 

afgestemd op de ontvangstfrequentie  

en heeft een zekere bandbreedte  
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LNA ( Low Noise Amplifier) 

 De lage ruis versterker is nodig om het zeer zwakke signaal te 
versterken zonder er (teveel) eigen ruis bij te voegen.  

 Die versterker bepaalt grotendeels  de kwaliteit van het 
ontvangstsysteem 

 Versterking tot 35 dB ( = ~ 3000 maal) 
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Filter 

 Het ingangsfilter beperkt het frequentiebereik van de ontvangst.  

 Dat is nodig om ongewenste signalen te vermijden, zoals: 

 GSM  

 GPS  

 Inmarsat                                             

 NOAA /Eumetsat 

 Filterkarakteristieken: 

– Center frequency: 1420.4 MHz 

– Doorlaatband: ~32 MHz 
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Downconvertor 

 De downconvertor brengt de ontvangst-frequentie naar een lagere 
frequentie over.  

 Dat gebeurt door de ontvangstfrequentie te mengen met een 
instelbare frequentie  

X 
F

in 

Filter 

F
o 

F
in
 - F

o 

Deze bewerking gebeurt met behoud van de informatie die het signaal 
meedraagt 
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Ontvanger 

 

De ontvanger levert de informatie die we nodig hebben. 

» Spectrum 

» Doppler 

» Signaalsterkte  

 

– Ofwel direct : via meetapparatuur     

» Signaalsterktemeter 

» Spectrum analyser 

– Ofwel indirect : data  

• Signaal bemonstering (sampling)  
voor verdere digitale processing (DSP) 
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Ontvanger 

Power meter 

Spectrum  
analyser 

ADC 
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Q 

DSP 
Signaalsterkte 

Doppler 
Spectrum 

of 
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Spectrum 

 

Informatie = het spectrum rond de waterstoflijn frequentie 

 

Te bekomen met een Fast Fourrier Transformatie   (FFT) 

Het signaal als functie in het  tijdsdomein  wordt omgezet naar een 
functie in het frequentiedomein 

     f(t) → FFT  → F(ν) 

Dat geeft een overzicht van de frequentie componenten die in het 
signaal aanwezig zijn.  
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Fourier(transformatie) 

 

Jean-Baptiste Joseph Fourier : Frans wiskundige 

“Auteur van de Fourier transformatie “ 

 

 

 De fouriertransformatie ontbindt een functie in een continu spectrum van 
frequenties.. 

Een gegeven signaal ( =functie in de tijd) kan ontbonden worden in 
samenstellende freqiuenties (spectrum) 
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Tijdsdomein - frequentiedomein 
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Spectrum 
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Doppler 

[Doppler : ook blauw – of rood verschuiving. ] 

Wanneer een (geluids- of radio-)bron nadert tot of zich 
verwijdert van een waarnemer verhoogt of verlaagt de 
waargenomen frequentie.  

De frequentie verschuiving is een functie van de 
oorspronkelijke frequentie en de relatieve snelheid 
waarmee de bron nadert tot of zich verwijdert van de 
waarnemer.    

Formule: f = ( 1 + Δv/c) fo      
 met Δv = vr – vs 

vr =  snelheid waarnemer  , vs   = snelheid bron 

De Doppler informatie volgt ook uit het spectrum ! 
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Interferometer 24 

 

.  
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Doppler 

Zon 

5 

Galactisch 
centrum 
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Principe van de interferometer 

Het signaal van twee antennes wordt gekoppeld. 

 – Ofwel opgeteld (adding interferometer) 

 – Ofwel gecorreleerd ( cross correlation interferometer) 

De twee signalen interfereren met elkaar.  

Er ontstaan positieve en negatieve interferenties →  fringes 

De breedte van de hoofdfringe is kleiner dan de breedte van de 
hoofdlobe van de antenne 

Gevolg : met de interferometer is de plaatsbepaling van de bron 
nauwkeuriger!  
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Interferentie 

 

 

 

0° 
d = 0 

90° 
d = λ/4 

180° 
d = λ 
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Principe van de interferometer 

 

 

 

 

 
   

Baseline: D 

θ 

Wegverschil : d 

d = D sin µ 

 
 
Antennes staan vast opgesteld 
op een Oost-West baseline en 
zijn enkel in elevatie 
instelbaaar 
 
 
 



13/03/2014 Interferometer 29 

Principe van de interferometer 

 

 
 

 

 

   

Baseline: D 

θ 

Wegverschil : d 

d = D x sin θ 

+ 

θ D = 146 x sin θ 

Kabellengtes moeten 
identiek zijn! 
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Fringes 

Fringe breedte = golflengte/baseline 
 
 =   λ  / D 
 
= λ / 146 λ ¸      →   1/146 (radialen) 
 
Of :  (1/146) * (180/pi) = 0.392436 ° 
 
Antenne 3 dB punten : 3.9° 
 
Bevat 11 fringes  
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Principe van de interferometer 

 

 
 

 

 

   θ 

+ 

θ 

RX DSP 
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Principe van de interferometer 

 

 
 

 

 

   θ 
θ 

RX 

DSP 

~ RX 

Deze opstelling stelt 
bijzondere eisen aan het 
ontvangstsysteem 
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Voordelen interferometer opstelling  

 

1. met het 'fringe' patroon is het mogelijk de positie van een bron zeer 
nauwkeurig te bepalen  

2. in principe is het mogelijk  de grootte van een bron (nl de hoek 
waaronder de bron gezien wordt) te bepalen  

3. wanneer de baseline voldoende groot is kunnen  in de Melkweg ook 
kleinere radiobronnen gedetecteerd worden.  

 

( de interferometer te Broechem heeft een vaste baseline)  
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“De weg naar de interferometer” 
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Het transport... 
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Stockeren te Broechem 
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Werkschema 

 

- Opbouw van een eerste parabool 

- samenstelling en test van de feed 

- aanbrengen van een manuele elevatieregeling 

- inbouw van de feed , LNA, filters , bekabeling 

- eerste test ontvangst 

- verdere verbetering (afscherming) 

- experimenteel ontvangstsysteem 

- meer uitgebreide testen ( waarneming van 03/08 22:00u tot 04/08 05:00) 

- opbouw tweede antenne 

- oplijning oost west as + hoogte antennes 
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Opbouw van een eerste antenne 
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 Feed test 
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 Feed test 
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Feed meting 
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aanbrengen van een manuele 
elevatieregeling 
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inbouw van de feed , LNA, filters , 
bekabeling 
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Feed Montage 
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Feed montage 



13/03/2014 Interferometer 46 

Test ontvangst op de zon 
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eerste test ontvangst 
Meting op de zon 
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Taurus 

Ver afgelegen bronnen komen heel wat 
zwakker door 
 
Signaalsterkte verloop bij de passage van 
Taurus (6500 ly) 
 
Y-factor = ~0.2 dB  
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verdere verbetering (afscherming) 

Afscherming instraling onder lage 
hoek 
 
Verbetering van de G/T 
kwaliteitsfactor 
 
Zwakkere bronnen kunnen 
ontvangen worden.  
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experimenteel ontvangstsysteem 

Ontvangstsystemen worden meer en meer in software uitgevoerd. 
 
SDR : Software Defined Radio 
 
Het signaal wordt zo vlug mogelijk digitaal gemaakt en verder softwarematig bewerkt. 
 
 

x ADC 
I 

Q 

Data samples 

f
LO Sample rate 
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De oplossing (?) 

Alle functies in één “ toestel “     – >  USB Dongle  

Oorspronkelijk : bedoeld voor TV ontvangst op laptop   

Instelbaar van ~50 MHz tot 1.7 GHz / 2.2 GHz) 

Sample rate : ~2 Ms/s  ( I + Q samples)  

Te bedienen via commando's op de computer 

Data  kunnen op de computer ofwel verder worden  

bewerkt of op HDD opgeslagen worden.   

Hardware en software opensource 
Linux, GNURadio-companion 
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experimenteel ontvangstsysteem 
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meer uitgebreide testen_1  

- Waarnemingen  3 augustus 22:00u tot  4 augustus 05:00u 
 
- passage van Cygnus en Taurus ( Crab Nebula) 
 
- gebruik makend van het experimenteel ontvangstsysteem  
 
- real time spectrum evolutie ( o.a screenshots) 
 
- ontvangen data niet gestockeerd ( Disk space!) 
 
 

Dit zijn de eerste meer uitgebreide testen bedoeld om een beter idee te 
krijgen van de werking van het systeem en na te zien waar er 
verbeteringen nodig zijn.   
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meer uitgebreide testen_2 

 
Antenne-elevatie: 79° Zuid 
Testfrequentie 1421,2 MHz 
Spectrum shift : 230 kHz  ( 200 kHz translation + ~30KHz Dongle error) 

230 kHz shift 
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meer uitgebreide testen_3 

 
Antenne-elevatie: 79° Zuid 
Testfrequentie 1421,2 MHz 
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Bewerkte beelden... 
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Kabelgrachten 1 
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Kabelgrachten 2 



13/03/2014 Interferometer 63 

Voorlopige conclusies 

 
De Radio-Telescoop nr 1 werkt volgens verwachting. 
 

Het experimenteel ontvangstsysteem werkt goed. 

Het is ondertussen met geijkte meetapparatuur geverifieerd  en  

kan verder gebruikt worden mits een aantal kleine aanpassingen 

 

 - afstemfout ( ~30kHz) wegwerken 

 - opslag van spectrum aanpassen en verbeteren 

 - opslag van ruwe data gegevens voor offline bewerking 

 

Verdere waarnemingen van langere duur : automatische laten lopen. 
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Opbouw van de tweede antenne 

   
De fundering, montage van draagstructuur en parabool is uitgevoerd. 
 
Kabelbuizen zijn ingegraven op 90 cm diepte ( ~40 m) 
 
Beschikbaar:  
 
  - onderdelen van de feed  
 - Materiaal voor de montage van de feed  
 - Lna en volgende versterkers 
 - Ontvangstsysteeem 
 - verbindingskabels voor interferometerwerking (getest op temperatuur) 
 - signaal en controle kabels 
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Volgende activiteiten 

- plaatsen van : 
 
Coaxkabels (1420 MHz ontvangst) 
Coaxkabels (1420 MHZ testsignaal) 
Reservekabels 
Controlekabels  ( sturing elevatie, meting temperatuur, … ) 
Voedingskabels (elevatiemotor, LNA, …) 
 
- Testen : 
Meting van fringes : zon, maan, Taurus, Cygnus 
 
- Waarnemingen over langere periodes in interferometer mode 
 
- Software voor dataprocessing (spectrum, defintie van antenne-eigenschappen)  
 
- Correlatie waarnemingen met galactische kaart.   
 
- Verder onderzoek voor aanpak cross correlation interferometer 
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Met dank...   

 

Het interferometer project werd mogelijk gemaakt dank zij: 

–  het budget beschikbaar gesteld door  Urania 

– de sponsoring van Antwerp Space 

– de onvermoeibare inzet van : 

Jules, Dré, Jean, Herman, Fred, Frank, Bob, Georges, Valère 

– de blijvende interesse van de  leden van de WG Radio-Astronomie  

 


