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Opbouw van de radiotelescopen



Urania wetenschappelijke site 



Radio astronomie: Wat is dat ? 

●  Radio astronomie kijkt naar de ruimte “met andere ogen..”

● Met een optische kijker zien we alleen wat ‘zichtbaar’ is …

● In de radioastronomie bestuderen  we het “onzichtbare”van 
de ruimte 
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Optische telescoop            Radio-telescoop



● Een radio-telescoop ‘vangt‘ radiogolven zoals een optische 
telescoop licht vangt.

● Die radiogolven kunnen ons vertellen  wat er in de ruimte 
omgaat.

● De werkgroep Urania kijkt vooral naar de radiogolven die door 
atomaire waterstof(H) uitgezonden worden..

● Atomaire waterstof is overal aanwezig in de ruimte bvb in de 
spiraalarmen van de Melkweg, ...  

Hoe werkt een radio-telescoop ? (1)



Hoe werkt een radio-telescoop ? (2)

● Een  geschikte  radio ontvanger ontvangt de signalen van 
atomaire waterstof

● Die signalen worden gedigitaliseerd en op een harde schijf 
weggeschreven.

● Op die digitale informatie  kunnen we bewerkingen 
uitvoeren die ons wat leren over de atomaire waterstof in de 
ruimte

● Zo kunnen we de passage van een waterstofwolk 
detecteren of zelfs een beeld maken van spiraalarmen in de 
Melkweg  

  



Eenvoudige waarneming van een waterstofwolk

● Waterstof zendt een vaste frequentie uit nl. 1420,406MHz en gedraagt 
zich dus als een radiozender 

● Wanneer echter een zender beweegt t.o.v. de ontvanger zal de 
ontvanger een licht verschoven frequentie ontvangen
 

● Dat verschijnsel noemt men “Doppler-effect”

● Binnen een waterstofwolk bewegen de waterstof atomen ook (Brownse 
beweging)

● Al die bewegingen kan men terugvinden in wat men een spectrum 
noemt

● In een spectrum verschijnen alle frequenties die in het ontvangen 
signaal zitten   



Hiernaast enkele voorbeelden van Hiernaast enkele voorbeelden van 
radiospectra van waterstofstraling radiospectra van waterstofstraling 
(frequentie [f] vs. signaalsterkte)(frequentie [f] vs. signaalsterkte)

(a) Indien een bron onbeweeglijk zou zijn, (a) Indien een bron onbeweeglijk zou zijn, 
wordt die als een enkele lijn waargenomen; wordt die als een enkele lijn waargenomen; 
allerlei effecten maken dat de lijn allerlei effecten maken dat de lijn 
uitgesmeerd wordtuitgesmeerd wordt
(b) Effect van een wolk die weg van de (b) Effect van een wolk die weg van de 
waarnemer beweegt (frequentie is lager)waarnemer beweegt (frequentie is lager)
(c) Turbulentie binnen de wolk verbreedt het (c) Turbulentie binnen de wolk verbreedt het 
ontvangen spectrumontvangen spectrum
(d) Een typisch waterstofspectrum is (d) Een typisch waterstofspectrum is 
samengesteld uit de straling van samengesteld uit de straling van 
verschillende zones die tegen verschillende verschillende zones die tegen verschillende 
snelheden bewegensnelheden bewegen

Stationaire wolk

Wolk beweegt van 
ons weg

Stationaire wolk met interne 
turbulentie

Δf

f
Rustfrequentie 
1420,406 MHz

(a)

(b)

(c)

(d)
Typisch spectrum

Waterstofspectrum
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Cassiopeia-A gezien door een “waterstofbril” 

Radioastronomie

Cassiopeia-A uit 2 waterstofwolken, die zich in de rechterhelft van het beeld bevinden.
Dat betekent  dat die wolken zich naar ons toe bewegen en wel met een snelheid van 
50 tot 100km/s ..  
Cassiopeia bevindt zich op 11000 lichtjaren … aan 100km/s zou het 33 miljoen jaar 
duren om tot bij ons te komen..



De transit van Cassiopeia-A  gezien door een “waterstofbril”
 [dit is geen foto van Cas-A ! ]  

Waarneming van Cassiopeia-A gedurende 3 uur
De zwarte lijn geeft de plaats aan  waar het vorige beeld (spectrum) stond 



Hoe maken we een foto van de Melkweg ?

● Door middel van de spectra kunnen we een eerste beeld 
opbouwen van de Melkweg.

● De radiotelescoop volgt het vlak van de Melkweg (ook Galactisch 
vlak genoemd)en registreert een spectrum  om de 10 sec . 

● Als we alle spectra na elkaar te zetten onstaat er een beeld dat 
de snelheden van de waterstof wolken in de Melkweg 
weergeeft...    



Weergave van de snelheden in het  vlak van de Melkweg
(voor het gedeelte zichtbaar bij ons)



Beeld van de spiraalarmen van de Melkweg….

● Een beeld van de spiraalarmen kun je in principe ook samenstellen op 
basis  van spectra

● De moeilijkheid is dat er in dat proces ambiguiteiten optreden die niet 
zonder meer op te lossen zijn. 

● Er zijn echter ook andere methodes waarvan de werkgroep er eentje 
heeft uitgewerkt.

● Zoals steeds blijft het beeld beperkt tot wat vanuit onze 
waarnemingsplaats  (Noorderbreedte: ~51°) kan gezien worden   



Gedeeltelijk beeld 
Spiraalarmen van

de Melkweg 

Sagittarius-A
Centrum van de 

Melkweg

Spiraal-armen

Stoorsignalen tgv de 
zon



           WGRA bouwt een interferometer

Met twee antennes kunnen we een interferometer bouwen ..

De signalen door elk van de antennes ontvangen worden zodanig 
gecombineerd dat het stelsel van de twee antennes zich gedraagt 
als een antenne met een diameter gelijk aan de afstand tussen de 
twee antennes ( voor onze interferometer ~ 31m)

Wat kunnen we doen met een interferometer?
•  de transit van een radio-bron of radio-ster nauwkeurig bepalen 
•  de coördinaten van de bron bepalen

Hoe gebeurt dat ?
• ontvangen signalen interfereren en geven als resultaat fringes, 

waaruit we o.a.  de coördinaten van de radiobron kunnen afleiden
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 Interferometer – principe

Baseline: D

θ

Wegverschil : d

d = D x sin θ

+

θ  D = 149λ

De baseline is Oost West 
georiënteerd.
De antennes zijn  naar het 
zuiden gericht

Richting van de 
radiobron



Fringes zijn het resultaat van de interferentie van de  signalen 
van de 2  antennes  

Wat zijn fringes?

Fringes Sagittarius-A  ra 17:45:40.03 – dec  29° 00' 28.16''



Wat kunnen we nog doen met die fringes ?

● Wanneer we waarnemingen doen “zien” we natuurlijk een groot aantal 
radio-bronnen passeren.

● Elk van die bronnen wordt gekenmerkt door fringes…
● Door alle fringes op een speciale manier te bewerken is het mogelijk 

een beeld te maken waaarop alle waargenomen bronnen te zien zijn...
( weliswaar in artificiële  kleuren )

● Deze bewerkingen vragen een eerder complexe software



Resultaat bewerking van meerdere  fringes
Scan over 24h op declinatie 48° 

Op deze lijn liggen de 
waargenomen radiobronnen

Deze boog is een storing 
veroorzaakt door de zon



 Ben je geïnteresseerd door Radioastronomie ?? 

● Laat het ons weten

● Alle begin vraagt een aanpassing

● De werkgroep Radioastronomie (WGRA) kan je wegwijs maken

● Contact via Urania:  info@urania.be

● Uw vraag wordt aan de WGRA doorgegeven 

mailto:info@urania.be
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Het  WGRA kern-team

RADIO ASTRONOMIE IS BOEIEND  !!     
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