Antennen voor de Astronomie
door Willy Acke ON4AW.
Enkele antennen voor sterrenkundige waarnemingen.
1) Voorgeschiedenis : de optische telescoop met lenzensysteem.

De waarnemingen met optische telescopen, uitgerust met lenzen, werden te sterk gehinderd door
stof in de ruimte. Daarom heeft men vanaf 1946 het Universum vooral verkend met
radiotelescopen.
2) Moderne optische spiegeltelescoop.
In 1989 detecteerden de 8 m- en 10 m- Magic-parabool reflectoren op het Canarische eiland La
Palma, voor het eerst, een hoge energiestraling afkomstig van de Pulsar in de Krab-Nevel
(Messier 1 in het sterrenbeeld : de Stier).

Telescoop met 17 m diameter reflector. (foto: Philippe Corneille)
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Tezelfdertijd begon het Max Planck instituut voor Kernfysica, te Dortmund, in samenwerking met
het Armeense Yerevan instituut, aan de uitbouw van de High Energy Gamma Ray Astronomy
(HEGRA)- matrix die een oppervlakte van 40000 vierkante meters in nam op het ‘Roque de los
Muchachos’- observatorium op een 2200 m hoog gelegen locatie van het eiland.
In 1992 werd de eerste Cherenkov reflector aan HEGRA toegevoegd. Deze telescoop bestond uit
18 ronde spiegelsegmenten met een totale oppervlakte van 5 vierkante meters op een azimutale
montering. Het duo van de HEGRA telescopen bestond uit 30 spiegelsegmenten.
Het bouwen van Magic-I begon in augustus 2001. De telescoop bestaat uit een mozaïek van
aluminium spiegelsegmenten, die gedragen worden door een lichtgewicht koolstof- vezelstructuur.
Een ingenieus system van laserstralen laat toe, elk van de 240 spiegelpanelen (956
spiegelsegmentjes vormen een oppervlakte van 242 vierkante m) precies te positioneren en te
richten naar de te onderzoeken sterren(-stelsels).
De bouw van Magic-II werd in 2005 aangevat en de telescoop werd op 25 april 2009 officieel
ingehuldigd. Dit is een verbeterde versie met een totale oppervlakte van 247 vierkante meters.
Beide telescopen staan 85 meter uit elkaar, hetgeen observaties in stereoscopische modus
toelaat, zodat een driedimensionaal beeld van de straling verkregen wordt.
Voor beide telescopen bestaat de detector uit een mozaïek-camera opgebouwd uit 576
fotovermenigvuldigingsbuizen die een 3,5 graden gezichtsveld opleveren.
Het Magic-project zorgde voor enkele belangrijke resultaten in de hoge energie- astrofysica, zoals
de detectie van de Quasar 3C279 -uitbarsting in 2007. De telescopen worden eveneens ingezet
voor een gedetailleerde studie van de Krabnevel in het 60-400 GeV energiebereik.
3) A)De radioastronomie bestrijkt een breed elektromagnetisch spectrum, gebaseerd op
antennen, elektronica, hoogfrequent techniek, software, enz. voor het verzamelen van gegevens
over verre objecten zoals sterren, sterrenstelsels, Pulsar’s, Quasar’s… die nuttig zijn voor het
bestuderen van het heelal.
Voor sterrenkundige doeleinden, kan men gebruik maken van de 1 centimeter tot 10 meter
radioband. De grenzen aan de radioband worden aan de kant van de lange golflengte bepaald
door de verzwakking van de radiogolven in de ionosfeer, en op de kortere golflengten, door de
absorptie in de atmosferische gassen.

Voor de thermische emissie van radiogolven door sterren, geldt de formule van Planck voor
zwarte lichamen, zoals trouwens ook voor optische telescopen. Voor objecten op hoge
temperaturen, zoals een groot aantal sterren, vindt het maximum van het emissiespectrum plaats
dichtbij de golflengte van zichtbaar licht.
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Grote sterren stralen veel meer licht uit, dan dat ze hoogfrequente straling uitstoten. Voor koude
lichamen zoals de maan is de toestand omgekeerd.
Het uitgezonden licht is te verwaarlozen, maar thermische radiogolven zijn rechtstreeks
meetbaar. De maan is een koud lichaam, en de enige waargenomen radiogolven, afkomstig van
de maan, worden thermisch uitgestraald.

Elektromagnetische antennehoorns voor centimeter-golflengten waarop golfgeleiders werkzaam
zijn, zijn vaak min of meer ruitvormig, niet erg selectief, dus breedbandig, mechanisch niet
kritisch van afmetingen, en geschikt als hoogfrequente stralers voor antennen met een
parabolische reflector.
B) De willekeurige aard van Radio-Astronomische signalen.
Radiostralingen uit de sterrenhemel gedragen zich als continue willekeurige processen. Hun
kansdichtheidsfunctie p(x) kan als Gaussiaans in de waarschijnlijkheidsrekening uitgedrukt
worden door :

waarin σ de standaarddeviatie is (= de vierkantswortel uit de variantie),  het gemiddelde, en x
de stochastische veranderlijke.
C) Kosmische straling
Waaruit bestaat kosmische straling?
De bovenkant van de aardatmosfeer wordt voortdurend getroffen door hoogenergetische
elektronen, protonen, heliumkernen en kernen van zware elementen (zoals koolstof, stikstof,
kiezel,....). Deze hoogenergetische deeltjes worden samen aangeduid als ‘kosmische straling’.
In de deeltjesfysica is een hadron (Grieks : ἁδρός, hadrós, = dik) een deeltje dat samengesteld is
uit quarks [uit de quantum-mechanica] die samengehouden worden door een sterke kracht, op
dezelfde manier als moleculen bij elkaar kunnen gehouden worden door een sterk magnetisch
veld. Quarks zijn elementaire deeltjes die ontwerp-intelligentie bevatten, en de allereerste
picoseconde na de Oerknal vrijgekomen zijn als het begin van alles, 13,6 miljard jaar geleden.
Ze hebben zich geïntegreerd in het proton van elk waterstofatoom, waterstof die slechts in een
later stadium na de Oerknal verschenen is. Vermits waterstof de basis-bouwsteen is van alles wat
er bestaat in het Heelal, en wat er ooit gevormd is in het Universum, kan men stellen dat wij
ontworpen zijn door intelligente Quarks via de nucleaire verbranding van waterstof in de Zon en
haar gemoduleerde straling naar de Aarde, in het bijzonder naar de oppervlakte van oceanen en
zeeën. Daardoor ontstaan aminozuren, nog zo’n belangrijke bouwsteen voor Leven.
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Hadrons worden ondergebracht in twee families : de baryons (zoals protonen en neutronen, die
elk bestaan uit drie quarks), en de mesonen (zoals de pionen die bestaan uit 1 quark en 1 antiquark). In een hadron zullen protonen en neutronen die gebonden zijn aan een atoomkern, stabiel
blijven in de tijd, maar er zijn er ook die onstabiel zijn, en vervallen tot vrije neutronen die
wegsterven na 15 minuten.
Het muon [van de Griekse letter mu μ)] is een elementair deeltje dat gelijkt op een elektron, met
een eenheid- negatieve elektrische lading van ongeveer -1 en een spin van 1/2, maar met veel
meer massa (105,7 MeV/c2). Samen met het elektron (massa 0,511 MeV/c 2), de tau (massa
1,777,8 MeV/c2), en de neutrino's, wordt het muon ingedeeld als een lepton.
Zoals bij andere leptonen, bestaat de muon niet uit eenvoudiger deeltjes. Het muon is een
instabiel subatomair deeltje met een gemiddelde levensduur van 2,2 microseconden.
Deze relatief lange uitdovings-levensduur is te wijten aan de zwakke interactie met het omringend
medium. De enige langere levensduur voor een onstabiel subatomair deeltje is dat van een vrij
neutron, dat is een baryon-deeltje dat samengesteld is uit quarks.
Als een muon vervalt, produceert het ten minste drie deeltjes, waaronder een elektron met
dezelfde lading als het muon, plus twee neutrino's van verschillende types.
Net zoals alle andere elementaire deeltjes, bezit het muon een bijbehorend antideeltje met een
tegengestelde lading (+1), maar wel met dezelfde massa en spin: het anti-muon (ook wel
positief muon genoemd). Als een muon onderschept wordt door een proton, ontstaat er een
muonisch waterstofatoom, aangeduid met μ-. De anti-muonen die op dezelfde manier ondervangen worden door een proton, vormen een μ + waterstofatoom.
In dergelijke waterstofatomen wordt het elektron dat rond het proton draait, vervangen door een
muon.
De energetische kosmische straling (tot ~300 MeV) is afkomstig van de Zon, en wordt
veroorzaakt door magnetische processen aan het oppervlak van de Zon.
Een sterkere energetische kosmische straling (tot 5 x 1015 eV en wellicht zelfs tot 1019 eV) komt
van supernova-resten. Het gas in een Supernova, dat uitgeworpen werd door een zware ster,
botst met het gas tussen de sterren en dit veroorzaakt een schok met een sterk magnetisch veld.
Behalve scheikundige reacties veroorzaken de deeltjes uit de kosmische straling ook kernreacties.
Door botsing met gasmoleculen kunnen ze bijvoorbeeld snelle neutronen uit atoomkernen slaan.
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Zo'n snel neutron kan een stikstof-atoom omzetten in een koolstof-14 atoom C14, door de lading
van een proton over te nemen.
De koolstof- C14 kern is onstabiel, en vervalt met uitzending van een elektron (en een elektronneutrino) tot stikstof, met een halve-waarde-tijd van 5730 jaar.
De halve-waarde-tijd is de tijd waarin de helft van een radioactief element vervalt. Het evenwicht
tussen de nieuwe aanmaak, en het verval van koolstof-14 leidt tot een min of meer constante
fractie van koolstof-14-atomen in de aardatmosfeer, namelijk ongeveer 1 op 1012 koolstofatomen.
Levende wezens zoals wij (= H,C,N,O,P,Ca) hebben dezelfde fractie koolstof-14 in hun lichaam,
zolang ze maar eten. Als ze sterven vervalt de koolstof-14.
Deze eigenschap verschaft de mogelijkheid om organisch materiaal te dateren, bijvoorbeeld de
eerste soorten mensen, gevonden in beenderen, skeletten en fossielen, en speelt een belangrijke
rol in de archeologie.

Bericht uit een krant van 1931:
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D) De radio-telescoop, en een typisch ontvangstsysteem daarvoor:

Typisch Basis Radio-Ontvangstsysteem.
Met deze opstelling kan ook de zogenaamde antenne-temperatuur TA berekend worden. (cfr. de:
wetten van Planck en Boltzmann).

Basis – schema van een heterodyne radiotelescoop-ontvanger. De lage ruisniveau HF versterker
(LNA= Low Noise Amplifier), mengtrap, plaatselijke oscillator, MF versterker, detector,
gelijkspanningsversterker en gegevensregistratie met een computer, zijn weergegeven.
Een analoog naar digitaal omzetter ADC, maakt de door een kwadratische detector
gedemoduleerde middenfrequente spanning bruikbaar om een computer mee te sturen als
registreerapparaat.
4) Over radiobronnen en de manier om hun straling te ontvangen.
De bepaling van het spectrum van een radiobron vereist het meten van de fluxdichtheid (de
stroom ontvangen per eenheid bandbreedte op een oppervlakte-eenheid op de aarde) in absolute
termen.
Metingen zijn mogelijk op verschillende frequenties zoals bv. op 38, 400, 1400 en 3200 MHz.
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De gebruikelijke techniek steunt op de ontvangst van het vermogen van de bron dat ontvangen
wordt door een antenne met een nauwkeurig gekende effectieve oppervlakte, en de vergelijking
met het ruisvermogen dat opgewekt wordt in een verwarmde weerstand of een ruisdiode, (bij
bv. astronomische bronnen zoals 3C123, 161, 196, 348, 353, 380 en 409).
Voor het ijken van de ontvanger, gebruikt men een ruisgenerator, vaak een temperatuurverzadigde diode, namelijk ene waarin de anodespanning zo gekozen is, dat alle elektronen die
door de kathode uitgestoten worden, opgeslorpt worden door de anode.
Dioden met rechtstreeks verhitte wolfram filamenten worden gebruikt omdat het door deze soort
dioden afgeleverde spectrum identiek is met de golfvorm die afgeleverd wordt door de antenne
van een radiotelescoop.
Op de langere dan centimeter golflengten, 3 of 4 meter, zijn interferometers geschikt om een
sterrenbron te onderscheiden van de achtergrond (-ruis). Een interferometer bestaat uit
meerdere in fase gecombineerde antennen, zodat een antennesysteem met groot scheidingsvermogen ontstaat.
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Voorbeeld van een telescoop-ontvangstsysteem met ijking door een ruisdiode:

In het frequentiegebied boven 500 MHz werken sommige superheterodyne ontvangers zonder
hoogfrequent versterker, en sturen ze de ontvangen antennespanning rechtstreeks naar een
kristaldiode (1N23) -mengtrap. Op lagere frequenties wordt de mengtrap voorafgegaan door één
of twee trappen hoogfrequent versterking. De middenfrequentie van een dergelijke ontvanger
wordt meestal op 30 MHz gekozen.
De gevoeligheid van een ontvanger voor astronomie wordt niet beperkt door de ongeschiktheid
om een grotere versterking te verkrijgen, maar door de elektrische ruis opgewekt in de
weerstanden en actieve versterkers (vooral de ingangstrappen), door hun ruisfactor en hun
ruistemperatuur Pr= k*T*R*Δf, waarin k de constante van Boltzmann is (= 1,37 * 10-23 Joule
per graad). Hierover is reeds voldoende bericht tijdens de bespreking van bolometers, en over
de cryogene koeling van deze systemen om de ruis te verkleinen.
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5) De polarisatie van antennen in de astronomie.
Veel van de straling in de Melkweg is lineair gepolariseerd, en deze polarisatie volgt een redelijk
overzichtelijk patroon in de Melkweg, vooral op de lagere radiofrequenties.
Daardoor heeft men ook ontdekt dat oude sterren vervallen zijn tot Witte Dwergen of Neutronensterren, en dat telkens wanneer een komeet door een minuscuul Zwart Gat opgeslokt wordt, er
gammastraling vrijkomt.

De meeste buitenaardse radiogolven zijn willekeurig gepolariseerd, maar enkele zijn rechtlijnig,
circulair of elliptisch gepolariseerd.
We spreken hier van polarisatie ten opzichte van de straling in een bepaalde richting en zin, en in
een zeer smalle frequentieband. Als de straling volledig elliptisch gepolariseerd is, wijzigen de
ellipsen voortdurend in amplitude op een ritme bepaald door de bandbreedte Δf van de straling,
maar wel met behoud van een constante vorm, oriëntatie en draairichting.
De polarisatie wordt rechtsdraaiend, als de veldvector draait in een (meestal vertikaal) vlak (x, y
in de ruimte) loodrecht op de z-as, rechtsom (= in de wijzerzin), bekeken in de richting en de zin
van de voortplanting. De tegenovergesteld zin is linkshandig.
Een elliptische polarisatie is samengesteld uit twee onderdelen :2 draaiende vectoren die
loodrecht op elkaar staan in een bepaald gekozen gebied. Ze vormen een vlak of golffront, en
men kan de twee loodrecht op elkaar staande richtingen in het golffront F x en Fy. noemen.

Het samenstel x,y,z wordt ‘de Poyting-vector’ genoemd.
Omdat het in deze soort (elliptische) toepassingen gaat over een smalle frequentieband, zullen Fx
en Fy, voorgesteld kunnen worden door sinusgolven waarvan de amplitude en de fase verschillen,
afhankelijk van de bandbreedte.
Op de lange termijn in de tijd blijkt dan dat het product Fx*Fy een nul gemiddelde waarde heeft,
d.w.z. dat Fx en Fy ‘onsamenhangend' zijn of ‘niet gecorreleerd’.
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Lineaire en circulair gepolariseerde componenten van het electromagnetisch veld zijn echter de
meest voorkomende. Er bestaan dus op de vorige uiteenzetting, uitzonderlijke gevallen. Bv. als
Fx= 0 of Fy= 0, dan treedt er een lineaire polarisatie op in y- of x-richting. Als Fx = Fy heeft men
te doen met een cirkelvormige polarisatie.
6) Omzetting van of naar lineair gepolariseerde golven.
Op kortere golflengten, 10 centimeter en kleiner, is een zogenaamde sleufantenne toepasbaar,
vervaardigd met kwartgolf platen in de vorm van evenwijdige metalen lamellen die op een zelfde
onderlinge afstand gegroepeerd zijn (een beetje zoals de lamellen van een zonnescherm).

De breedte van de stroken is zodanig gekozen dat de elektrische veldvector van de invallende
elektromagnetische golf die parallel loopt met de lengte van de stroken, een kwart golflengte
ziet op zijn/haar doorreis.
De loodrechte component van de Poynting vector wordt door die doorgang niet beïnvloed, maar
de rechtsdraaiende of linksdraaiende gepolariseerde golf wordt wel omgezet in een lineair
gepolariseerde.
Circulair gepolariseerde golven met tegengestelde draairichtingen geven een lineaire polarisatie
met twee vectoren die loodrecht op elkaar staan, zoals de figuur toont, omdat elk van deze
vectoren door de omzetting, een 45° (= λ/4) verschuiving verkrijgt door het doorlopen van de
kwart golf platen.
In het algemeen kunnen lineair gepolariseerde golven omgezet worden in elliptische of circulair
gepolariseerde golven, of omgekeerd, door middel van een golf polariseerder met horizontaal of
vertikaal opgestelde platen of lamellen. Stel bijvoorbeeld dat een lineair gepolariseerde golf reist
in de negatieve z-richting, en dat het polarisatievlak een hoek van 45° maakt ten opzichte van de
positieve x -as :
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Stel dat deze golf invalt op een rooster met een groot aantal evenwijdige diëlectrische (dit mag
ook i.p.v. metalen) platen met een diepte L, en met een luchtruimte er tussen.
De plaat-afstand (in de x-richting) is slechts een klein deel van de golflengte. Het invallend
elektrisch veld E kan ontbonden worden in twee componenten, de ene evenwijdig met de x -as
(Ex) en de andere evenwijdig met de y-as ( Ey) zoals ook in de tweede vorige figuur.
Dan is E= a* Ex + b* Ey.
De x-component (Ex) doorloopt relatief ongewijzigd de platen. Echter zal Ey vertraagd worden.
Indien de diepte L van de platen juist voldoende groot is om E y over 90° in fase te vertragen t.o.v.
Ex, dan zal de golf die uitkomt aan de achterkant van de platen, circulair gepolariseerd zijn op
voorwaarde dat de absolute waarden gelijk zijn: | Ex | = | Ey |.
Bekijkt men de zich voortbewegende golf vanuit een punt op de negatieve z-as, dan zal de Evector draaien in de uurwerkzin, dus met de klok mee. Indien de diepte van de platen verhoogd
wordt tot 2*L, zal de golf die de platen aan de achterzijde verlaat opnieuw lineair gepolariseerd
zijn, vermits Ex en Ey de tegengestelde fase hebben, maar E zich onder een negatieve hoek van
45° beweegt ten opzichte van de positieve x -as.
Het vergroten van de plaatdikte tot 3*L maakt dat de zich voortbewegende golf circulair
gepolariseerd is, maar deze keer met een rotatie in de tegenwijzerzin van de klok wat E betreft
(gezien vanaf een punt op de negatieve z-as).
Vergroot men tenslotte de breedte van de lamellen tot 4*L, dan zal de golf lineair gepolariseerd
worden onder een hellingshoek van 45° d.w.z. dezelfde hoek als de invallende golf.
Het diëlektrisch raster in dit voorbeeld gedraagt zich als de atomaire vlakken van een uni-axiaal of
een één-assig kristal, zoals calciet (= een stabiele polymorfe vorm van calciumcarbonaat CaCO 3)
of zoals rutiel (=titanium-dioxide TiO2), inzake de voortplanting van licht.
Bij dergelijke kristallen is de voortplantingssnelheid van het licht lineair gepolariseerd, parallel
met de optische as.
Hieronder is het licht afkomstig van een spiraalvormig sterrenstelsel.
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Omzetting van circulaire polarisatie in lineaire polarisatie.
7) Praktische toepassing van dit alles.
Het kruisprincipe kan gecombineerd worden met dit roosterprincipe om een antennesysteem te
verkrijgen dat werkt op 20 cm golflengte met een potlood-beam van slechts 3 boogminuten
breed. Een voorbeeld van een dergelijk antennesysteem is gebouwd in de buurt van Sydney, en
bestaat uit vierenzestig 19 - meter diameter parabolen, gerangschikt in de vorm van een kruis,
waarin elke arm bestaat uit dertig dubbele paraboolantennen op gelijke onderlinge afstanden op
een lijn die 1200 meter lang is.
Een ander soortgelijk systeem dat werkt op 10 cm werd gebouwd in Californië. Andere systemen
werden ontworpen om te werken op 25 tot 210 MHz (12 m tot 1,4 m golflengte).
De antennen kunnen door een servosysteem gepositioneerd worden, om automatisch
aangedreven, een ster te volgen langs de sterrenhemel. Elke antenne is aangesloten op een
voortdurend in frequentie gewijzigde ontvanger die elke seconde over een afgebakend
frequentiebereik wordt afgestemd (‘scanning’). De uitgangsspanningen van de ontvangers
worden gecombineerd door een tijdverdeling-programma om het resultaat in een bepaalde
volgorde weer te geven op een kleurenbeeldscherm. Alle binnenkomende informatie wordt digitaal
vastgelegd, of met regelmaat gefotografeerd. Men is op die wijze in staat om in de juiste volgorde
het ster-spectrum te tonen op een kleurenbeeldbuis, als een intensiteit - gemoduleerde lijn, of als
een grafiek van de signaalsterkte in functie van de frequentie.
8) Opvatting van de bron -helderheidstemperatuur.(TB).
Geschatte helderheidstemperaturen in het midden, en in de 'koude' delen van de Melkweg:
Golflengte
15 m
0 tot 1 m
20 tot 3000 MHz

̊K
200000
50000
500 tot 10000

Signalen die opgevangen worden door een radiotelescoop, bevatten ook ruis uit de achtergrond
van het heelal, nog aangevuld door de eigen ruis van de ontvanger (in het bijzonder als de
antennebundel breder is dan de grootte van de ster als radiobron). De meting met een antenne
is afhankelijk van de hoekrichting van de bron ten opzichte van die van de antennebundel.
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Er bestaan drie mogelijkheden:
(1) De bron kan een zeer kleine hoekige diameter bezitten, daardoor fungerend als een puntbron;
(2) Een discrete bron heeft een meetbare hoekige diameter, maar is kleiner dan de bundel van de
telescoop;
(3) De brongrootte is groter dan de bundelbreedte van de telescoop, bepaald door de
openingshoek van de antenne.

In het geval (2) kan de telescoop de afmetingen meten van het voorwerp zoals een ster, alsook
de helderheid door de uitgestraalde intensiteit van de bron over de openingshoek  te integreren.
In het geval (3) valt een gedeelte van de bron buiten de bundel van de telescoop-antenne, zodat
in dat geval de gemeten lichtflux geringer is dan de totale helderheid van de bron.
In dit laatste geval is het rendement van de bewerking dus te klein. Noemt men S de grootte van
de lichtflux, P het door de antenne ontvangen microgolf-vermogen binnen een zekere
frequentieband Δ [= de Griekse letter ‘nu’, gelijk aan een frequentie f, en kan dus niet
geschreven worden als een ‘vé’=v] opgevangen door een oppervlakte A van de antenne, en dit
met een rendement η.
Dan berekent men :

Lichtflux S = 2*

P
watt m2 Hz 1
η*A*Δν

Voor puntbronnen hangt TB af van de fluxdichtheid van de straling. In het ander geval (geen
puntbron, maar echte of ‘discrete’ bron) is TB gelijk aan de gemiddelde temperatuur van de bron.
Voor het derde geval (bron groter dan telescoop beam) kan TB verschillend zijn op verschillende
plaatsen in de bron. In dat geval zal de antenne-uitgangsspanning van waarde veranderen als de
antennebundel beweegt over de oppervlakte van de bron.
9) De zichtbaarheidsfunctie.
Wanneer we niet meer met een puntvormige bron, maar met een zekere intensiteitsverdeling I(θ)
te maken hebben, dan wordt de uitgangsspanning van de ontvanger gelijk aan de som van alle
bijdragen uit de verschillende richtingen. De intensiteitsverdeling I(θ) loopt gedurende de
waarneming door de meridiaan. Indien beide antennes (van een interferometer) de bron volgen,
dan kan het resultaat aan de uitgang van de ontvanger als functie van de tijd beschreven worden
met R(θ0) =
-

+  [A(θ)*I(θ)*cos{2*π*s*(θ-θ0 )}dθ]
waarin weer θ0 = (t – α)*cos(δ) is, dus afhankelijk van de tijd.
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Schematische voorstelling van de hoeken en de helderheidsverdeling I(θ) : θ en θ0 worden in
tegenovergestelde richtingen gemeten; θ0 is evenredig met de tijd.
Als A de oppervlakte is van de antenne, dan is haar gain : G = (4*π*A)/(λ2).
Deze uitdrukking geldt ook voor alle isotrope antennen waarvan de straling even sterk is in alle
richtingen.
10) Herbekijken we enkele kenmerkende definities over antennen.
1) een isotrope antenne is een antenne (bv. een puntbron) die even sterk ontvangt of straalt
in alle richtingen.
2) De versterking of gain van een antenne, kan gedefinieerd worden door
G =

Vermogen uitgestraald in een bepaalde richting en zin
Vermogen in die zelfde richting uitgestraald door een isotrope straler

3) Bij een bolvormige antenne is het gemiddeld uitgestraald vermogen :
G = de hoek bestreken door of gesneden uit de bol
de openingshoek van de antenne
of:

Hierin is Ae de effectieve oppervlakte van de antenne, en die is altijd kleiner dan de werkelijke
oppervlakte A, want Ae= η*A me t h et r e n d e men t η typisch gelegen tussen 0,4 en 0,8.
Merken we op dat uit G hierboven volgt dat
D = de apertuur of opening van de antenne op de golflengte λ en volgt uit de volgende figuur
(met D = λ/θ), en ΩA is de hoek waaronder de bundel van de antenne straalt en ontvangt.
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Hierboven werd gezegd dat de door de antenne opgevangen stralende flux van een object zoals
een ster, gelijk was aan:

in watt m-2 Hz-1.
Op die manier kan men ook de fluxdichtheid van een grote bron aan de sterrenhemel definiëren
als S’ < S, omdat het voorwerp te groot is om door de bundel van de antenne volledig omvat te
kunnen worden:
S’ = (2kT/λ2)*ΩA = 2kT/D2
Hierin is de k de constante van Boltzmann en T de zogenaamde antenne-temperatuur (T= TA).
Als men in de laatste uitdrukking ΩA vervangt door de waarde die daarboven staat, bekomt men :

P in de uitdrukking van (flux) S hierboven, is het vermogen dat de antenne naar de ontvanger
stuurt, en uit de bovenstaande uitdrukkingen volgt dat P= k*T*Δ waarin T dus de antennetemperatuur TA is, hetgeen dus geen echte temperatuur in graden Celsius of Kelvin is, maar een
benaming die eigen is aan de technologie van de antennen.
Men noemt dit de formule van Nyquist => [P = k*T*Δ ].

15

11) Enkele typische antennen die toepasbaar zijn voor astronomische waarnemingen.

Deze ALMA telescoop is ontworpen om licht te bestuderen dat afkomstig is van de koudste sterren
in het Universum, alsook moleculair gas en stof, net zoals de overgebleven straling van de
Oerknal. Dat licht heeft een golflengte van ongeveer 1 millimeter, dus tussen infrarood licht en
radiogolflengten. In dat verband spreekt men over millimeter en sub-millimeter straling.

10 antennen van het ‘Atacama Large Millimeter Array’ = ALMA.
De volledige opstelling bestaat uit 50 antennen met 12 m diameter van elke parabool, en uit
elkaar verspreid over afstanden die oplopen tussen 150 m en 16 km. Elke antenne weegt 100 ton
en is dus reuzengroot en zwaar. Alle 50 antennen samen wegen dus 5000 ton.
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12) Met een servosysteem richtbare telescoop.

GBT= Green Bank Telescope, is 's werelds grootste bestuurbare Radio-Telescoop.
De bouw van 1 enkele- schotel-radiotelescoop zoals deze, wordt beperkt door de fysieke grootte
en afmetingen. Bestuurbare antennes met bv. een diameter van 45 meter werken op 120 MHz
tot 1500 MHz met een bandbreedte van 32 MHz.
13) Een andere soort antenne-reflector, dan de parabolische.
Deze variante is hieronder afgebeeld. Op de reflector wordt straling geprojecteerd, die
invalt en weerkaatst wordt op een vlakke spiegel.

Met deze opstelling bekomt men ook een groot scheidingsvermogen of resolutie.
Aan de uitgang van de antenne (in het brandpunt van de gebogen reflector) is een
ontvanger gekoppeld, voor de ontvangst van de astronomische radiogolven, soms
‘radiometer’ genoemd. De energie die opgevangen wordt door de antenne wordt zonder
wijziging van de frequentie toegevoerd aan de ontvanger. Hierin wordt het signaal zeer
sterk versterkt, bijvoorbeeld met 120 decibel of met de 10 12 -de macht, en dan
gelijkgericht.

17

De gelijkgerichte uitgangsspanning, die een maat is van het ontvangen vermogen, kan in
de eenvoudigste vorm
toegevoerd worden naar een registratiemedium met een
milliampèremeter. Om deze te ijken, kan een daartoe geschikte (ruis-) bron tijdelijk
aangesloten worden in plaats van de antenne.

Het beschreven systeem is vergelijkbaar met het ontvangstgedeelte van een radarsysteem met
een kathodestraalbuis-scherm voor het registreren van de ontvangen informatie.
De wezenlijke verschillen vloeien voort uit de geringe sterkte van de ontvangen kosmische
radiogolven, waardoor meer nadruk gelegd wordt op de grotere gevoeligheid van de radiometer
en zijn aanpassing aan dat type te ontvangen golven. Hierbij kan de Fourier-transformatie van
het stralingsdiagram van de gebruikte antenne behulpzaam zijn om de detectie van de zwakke
ingangssignalen te verbeteren.
14) Kruisantennen, waaronder ook enkele, toepasbaar door de radioamateur.
Gewone radio-antennen ontvangen een lineair gepolariseerde component van een golf die vanuit
een bepaalde richting invalt op de antenne, denken we bv. aan een horizontaal opgestelde dipool
waarmee een elektrische veldvector evenwijdig ligt tijdens de ontvangst.
In het geval van antennen met een parabolische reflector, werkt de polarisatie echter meestal
elliptisch. Radiogolven die bijvoorbeeld vertrekken uit de Zon, zijn zelden lineair gepolariseerd,
bijna steeds cirkelvormig, en een ellips is een bijzondere vorm van een cirkel.
Circulair gepolariseerde golven kan men ontvangen met een zogenaamde kruisantenne, waarbij
twee dipolen of gevouwen dipolen, loodrecht op elkaar gemonteerd worden.
Die moeten dan wel op de gepaste manier gevoed worden, de ene een kwart golf in fase (via een
λ/4) verschoven t.o.v. de andere.
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Hier zien we hoe twee lineair gepolariseerde spanningen die invallen op twee gevouwen dipolen
(of 2 gewone enkelvoudige dipolen), een circulair gepolariseerde spanning veroorzaken aan de
uitgang van deze gecombineerde antenne.
Op golflengten langer dan 20 centimeters, kunnen twee onderling loodrecht op elkaar
gemonteerde lineair gepolariseerde antennes in fase gevoed worden door tussen beiden een
kwartgolflengte vertragingslijn (= 90̊ faseverschuiving) in de gewenste draairichting
(rechtsdraaiend of linksdraaiend gepolariseerd [door een slag draaien van dit lijnstuk]) tussen te
voegen.

Gekruiste antennen met daaronder een reflector.
Deze soort antenne is ook bruikbaar voor Oscar satellietontvangst, en wordt vaak een variante op
een ‘turnstile’ antenne genoemd. Hieronder staat links 1 segment van deze soort antenne, die in
niets gelijkt op de vorige (het is in feite een breedband λ/2 dipool), maar men kan meerdere van
deze secties boven elkaar monteren en ze dan in fase voeden.
Als men er dan ook nog evenveel met dezelfde afmetingen loodrecht daarop aan toevoegt, op de
juiste manier gevoed, dan begint een dergelijke opgebouwde structuur al veel meer te gelijken
op de hierboven afgebeelde kruisdipolen, en blijkt bovendien een gelijkaardig omnidirectioneel
stralingsdiagram te bezitten.

19

Dit systeem wordt in het groot toegepast met twee rijen radiotelescopen die loodrecht op elkaar
staan, en op een zekere manier in fase gevoed worden voor een betere ontvangst van
sterrensignalen, zoals bv. het Mills-kruis in Australië.

Twee conventionele antennes ( rhombic’s of ruitantennen zijn hiervoor ook reeds toegepast en
geschikt) NZ en OW met een aanzienlijke lengte, werden opgebouwd op een groot terrein.
Er zijn drie manieren om de uitgangsspanningen van NZ en OW met elkaar te combineren :
1) De uitgangsspanningen van beide reeksen antennen worden in fase samengevoegd ;
2) De antennen worden verbonden in tegenfase : dan wordt de respons van de 2 armen niet
aangetast, maar die van het centrum wordt tot nul herleid;
3) De antennen worden gecombineerd door middel van een fase -schakelaar die periodiek de fase
omkeert, waardoor de centrale regio een sterk uitgangssignaal zal opleveren, terwijl de armen
niets geven.
Twee dergelijke kruisen zijn gebouwd in de buurt van Sydney, ene voor 3,5 m golflengte met een
armlengte van 1500 meters en een bundelbreedte van 0,8° en het ander kruis werkt op 15 m, en
heeft een armlengte van 3500 meters en een bundelbreedte van l,4 °.
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De ruitantenne of rhombic behoort tot een familie van antennes die werkt met lopende golven
(indien op het einde ohms afgesloten op 600 Ω of 800 Ω met een koolweerstand) in plaats van
staande golven, en is geschikt voor astronomische waarnemingen en als radio- spectrometer over
een golflengtegebied van 2 tot 1, gunstig wegens haar grote tolerantie ten opzichte van
mechanische details.
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De helix : nog een zeer goede antenne, eenvoudig door elke radioamateur te bouwen voor
sterrenkundige waarnemingen.
15) Meer over de gekruiste antenne (in het groot) in de sterrenkunde.
Een mogelijkheid is het hieronder voorgesteld VLA (=Very Large Array) in Nieuw Mexico
(opgesteld in zogenaamde Y-vorm met een nogal brede V van de Y bovenaan):

Deze antenne bestaat uit 25 x 25 paraboolreflector-antennen, elk geplaatst op een basislijn van
36 km, en werkend op een golflengte die kan gekozen worden tussen 1 cm en 1 m.
Indien de uitgangsspanningen van twee antennes met loodrecht op elkaar staande assen in fase
worden toegevoerd naar een enkele ontvanger, zal de resulterende antennebundel de som zijn
van de twee bundels, en versterkt zijn in het midden (fig. a hieronder). Combineert men de
uitgangsspanningen van de twee antennen in tegenfase, dan verdwijnt de bundel in het midden
van de kruising (b).
Indien echter de uitgangsspanningen van de twee antennen met elkaar vermenigvuldigd worden,
dan zal de resulterende richtkarakteristiek de vorm van een potlood-beam hebben (c) met een
bundelbreedte die gelijk is aan de oppervlakte van het gebied waar de twee rijen antennen elkaar
snijden. Ongewenste zijlobben in het stralingsdiagram kunnen daarbij grotendeels weggewerkt
worden door de voedingslijnen van de antennen af te sluiten op hun karakteristieke impedantie.
Mills bouwde (zoals reeds hierboven vermeld) een dergelijk systeem in Australië, met een groot
scheidingsvermogen, dus goede resolutie, zodat men de sterrenhemel in detail kan bekijken,
beter dan met grootste en beste enkelvoudige paraboolantenne, die met servosystemen regelbaar
is in azimut en elevatie.
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.
Dergelijke kruisantennen kunnen met twee soorten polarisatie toegepast worden over een breed
golflengtegebied. Door de uitgangsspanningen van de antennen op een aantal verschillende
manieren met elkaar te combineren, verhoogt het rendement van het ganse systeem.
Maar de ingewikkeldheid van de manier van voeden neemt op elektronisch en hoogfrequent
gebied wel toe.

.
Tussen de twee voedingspunten zit er nog steeds een kwart golf-faseverschuiving. Omdat dit hier
een stuk coaxiale kabel is, moet men rekening houden met de snelheids-coëfficient (meestal 0,66)
om de lengte daarvan te berekenen => 0,66*(λ/4).
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16) De echelon telescoop.

Zeer grote weerkaatsende telescopen kunnen, zoals de reusachtige reflector- telescoop in Puerto
Rico (te Arecibo), gebouwd worden door op de gepaste wijze grote weerkaatsende schalen op een
vlakke ondergrond of bodem te monteren.
In deze techniek wordt een groot aantal vlakke of licht gebogen platen verdeeld over een
uitgestrekte oppervlakte, zodat ze de invallende electromagnetische golven weerspiegelen naar
één en dezelfde primaire antenne (soms aangevuld door een secundaire en tertiaire), gemonteerd
op een toren. De platen kunnen servo bestuurd worden met een computer, zodat de stralenbundel
nauwkeurig kan gericht worden naar een gekozen ster in het aanzienlijk groot bestreken
gezichtsveld.

Degenen die de Arecibo radiotelescoop voor het eerst zien zijn verbaasd over de enorme
afmetingen van het spiegeloppervlak, met een 305 m diameter radiospiegel, tot 55 m diep in de
grond gegraven, en met een oppervlakte van twintig hectaren.
Het oppervlak is gemaakt van 40000 geperforeerde aluminium panelen,(elk meet 3 meter bij 6
meter), ondersteund door een netwerk van stalen kabels die gespannen zijn over de
onderliggende uitgegraven holte. Het is een sferische (dus niet -parabolische) reflector.
Op 90 meter boven de reflector hangt een 900 ton platform in de lucht, ondersteund door
achttien kabels, die bevestigd zijn aan drie torens uit versterkt gewapend beton.
Eén daarvan is 120 meter hoog, en de andere twee zijn 88 meter hoog. Alle drie toppen liggen op
dezelfde hoogte. Elke toren is rechtop aangespannen d.m.v. 7 gevlochten stalen kabels, elk 10 cm
diameter, zoals men er gebruikt om er reusachtige stalen bruggen mee op te hangen, en ze zijn
op het einde vastgemaakt aan grondankers in gewapend beton. Een ander systeem met drie paar
kabels loopt van elke hoek van het platform naar grote betonblokken onder de reflector.
Op het platform is een cirkelvormig spoor aangelegd, waarop de azimut arm van de antenne
draait. Die arm is een boogvormige structuur 100 meter lang. Het gebogen gedeelte van de arm
is een ander spoor, waarop een sledehuis enerzijds en een gregoriaanse koepel anderzijds tot
twintig graden t.o.v. een vertikale lijn kunnen verplaatst worden.
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Binnen de gregoriaanse koepel bevinden zich twee subreflectoren (een secundaire en een
tertiaire) waarmee men de uit te zenden of de te ontvangen straling kan richten naar een gekozen
punt in de ruimte en waar een stel van hoorn-antennes geplaatst is om de invallende straling te
verzamelen. Bovendien zijn in de controlekamer beneden verschillende lineaire antennes (elk)
afgestemd op een smalle band van frequenties. Alle antennes zijn zeer gevoelig, en uitgerust met
zeer complexe radio-ontvangers.
Deze toestellen werken ondergedompeld in een bad van vloeibaar helium, dat een zeer lage
temperatuur handhaaft om de elektronische ruis in de radio-ontvanger(s) zeer klein te houden,
zodat enkel de zeer zwakke binnenkomende radiosignalen nuttig versterkt worden.
Het Arecibo-systeem werkt op een frequentie van 50 MHz (6 m golflengte) tot 10000 MHz (3 cm
golflengte). Een totaal van 26 elektromotoren regelen de positie van het platform. Deze motoren
drijven de azimut en de gregoriaanse koepel aan tot inname van een gewenste positie, tot op de
millimeter nauwkeurig. Een 1 MW planetaire radarzender bevindt zich in een speciale ruimte van
de koepel, en stuurt radargolven uit om objecten in ons zonnestelsel en daarbuiten te bereiken.
Het analyseren van de echo’s verstrekt informatie over de oppervlakte-eigenschappen en de
dynamiek van het geviseerde object.

17) Samengestelde of gecombineerde antennen.
De bouw van zeer grote enkelvoudige antennen, is wegens allerlei praktische overwegingen vanaf
een zekere afmeting niet meer te verwezenlijken.
Daarom combineert men een aantal kleinere antennen tot een in fase samenwerkend systeem,
waarvan hieronder een voorbeeld staat met vier antennen:

.A is de som van de vier individuele apertuur zones :
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en de vertragingen op alle verbindingskabels en vertragingslijnen of integratoren, worden gelijk
gehouden:
(voor de vier gecombineerde antennen).
De toestand is verschillend van zodra de antennen onder een zekere hoek geplaatst worden.
Dan blijken de vertragingen te moeten worden bijgesteld:
τ1 = 3*Δτ ; τ2 = 2*Δτ ; τ3 = Δτ ; τ4 = 0 voor het combineren van de signalen.
Indien de antennen op een grotere afstand van elkaar geplaatst worden zoals in dit laatste geval,
om te vermijden dat de schaduw van de rand van een antenne valt over de andere, en deze
gedeeltelijk afdekt, verkrijgt men de volgende toestand :

(a) Signalen worden in fase samengevoegd na fasecorrectie met behulp van geschikte
vertragingen;
(b) De genormaliseerde stroompatronen op een zekere schaal voor een combinatie van vier
isotrope antennen;
(c) De werkelijke systeem respons voor een systeem met vier echte antennen, berekend voor een
zekere golflengte.
De door de antennen opgevangen signalen bereiken elke volgende antenne na een tijdsinterval
Δτ= d* sin(/c).
De totale uitgangsspanning is de gecombineerde som van de vier uitgangsspanningen der
individuele antennen : Vuit= (V1 + V2 + V3 + V4). Omdat de paden van elke antenne tot aan de
detector identieke elektrische lengten bezitten, combineren de signalen van de inkomende straling
in fase.
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