
Detectie van de pulsar B0329+54 met een 1.9 meter dish. 
 
Een pulsar is het snel rondtollende en pulserende overblijfsel van een geëxplodeerde ster. 
 
PSR B0329+54 is a pulsar approximately 3,460 light-years away in the constellation of Camelopardalis. It 
completes one rotation every 0.71452 seconds and is approximately 5 million years old 
 
Alles wijst erop dat ik mogelijk de pulsar B0329+54 heb weten te detecteren met JRT [Job’s Radio 
Telescoop]. Deze schotel heeft een diameter van 1.9 meter en daarmee zou het de eerste keer zijn dat 
deze pulsar is gedetecteerd met een schotel van dit formaat zover ik kan nagaan. Dit resultaat is 
verkregen mede dankzij de goede hulp en software van Michiel Klaassen. 
 
Dit is de figuur waarin de pulsar zichtbaar is (de ‘hoorbare’ audio versie wordt aan gewerkt). 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Voor de hardware is er gebruik gemaakt van twee gevoelige ruisvrije lna’s (ZX60-3ULN33+) en een 
dedicated interdigitaal bandpassfilter. 
 

 
 
Tevens heb ik een nieuwe (tweedehands) computer aangeschaft met het besturing systeem Windows 
XP. Dit vanwege het feit dat Windows 10 te veel taken doet achter de schermen en dat is net niet de 
bedoeling als ik data binnenhaal van een zwak signaal.  
Er draaien dus 2 computers, volledig remote bedient (50 km). De ene zorgt voor tracking (Radio-Eyes & 
PSTRotator) en de Windows XP computer voor het binnenhalen van de data (rtl_sdr.exe) 
 
 



 
 
Ook heb ik gebruik gemaakt van een (nieuw aangeschafte) Nooelec Smart SDR om geen last te hebben 
van verloop van frequentie en samplerate. 
 
De software is geschreven door Michiel Klaassen en is dedicated om pulsars vast te kunnen leggen. 
Je kunt deze vinden op zijn website http://parac.eu onder project MK17. 
In dit specifieke geval is de pulsar vastgelegd op 1418 MHz met een samplerate van 2 MHz. 
Datum 14 mei 2022. 
 
Uiteraard ga ik het resultaat toetsen door vaker opnames te maken.  
Wordt zeker vervolgd. Vooralsnog behoorlijk trots op dit unieke resultaat!  
 
Overigens geeft Michiel zelf een prima toelichting over het verschil in detecteren van een continu 
signaal (bijvoorbeeld HI – neutraal waterstof) of een puls (pulsar B0329+54). 
 
 
Ik citeer: 
 
“ 
Meten van H1. 
Dit is een, in tijd constant, signaal. Om een sterker signaal te krijgen zijn er diverse mogelijkheden. 
Een ervan is stacken ofwel integreren. Hierbij wordt een aantal samples in een register gezet. Hierop 
wordt een FFT functie uitgevoerd. Het resultaat is een spectrum. Dit wordt in een som register telkens 
opgeteld. Cfrad telt bv 100000 spectra op in 5 minuten. Na 5 minuten wordt het eindresultaat gedeeld 
door 100000 en als file weggeschreven naar de disk. 
Als referentie ofwel 'dark' wordt naar een regio gekeken waar weinig H1 te vinden is. De eerste twee 
files worden vaak als ref gebruikt (2X5minuten). Als er erg veel RFI is kan ook curve fitting gebruikt 
worden. 
De ref wordt nu gebruikt om de overige metingen te corrigeren voor de niet vlakke doorlaat band, dus; 
correcte meting= meting*1/ref=mijn methode.  
Het resultaat is een amplitude plot als functie van frequency. 
 
 
 
 



Meten van pulsars. 
Dit is een in tijd variërend maar wel repeterend signaal. 
Ook hier is het signaal zo klein dat er gesommeerd moet worden. Echter dat kan niet meteen. Door de 
grotere vertraging van het laag frequentere signaal tov het hoog frequent deel (DM) komen de pieken 
als het ware achter elkaar binnen. Direct optellen heeft dan geen zin. 
Een manier om dit op te lossen is om een aantal samples te nemen in een register en dan de FFT ervan 
te nemen. Vervolgens wordt die frequentieband opgedeeld in 10 of 20 delen. Elke frequentie band bin 
wordt nu meer of minder verschoven (de-dispersion), en naar file geschreven.  
In het plot script worden alle 10 of 20 spectrum banden bins getoond. 
Alle spectrum banden bins worden nu opgeteld en geven het pulsar profiel. Optellen van alle 
gecorrigeerde periodes geeft hetzelfde resultaat.    
Door de spectra bins per periode naar file te schrijven kan dus per periode een sommatie beslissing 
genomen worden; bv een RFI rijk kanaal uitgesloten worden van sommatie. Ook kun je zo individuele 
pulsen zien = mijn methode. 
Het resultaat is een amplitude plot als functie van tijd. 
 
“ 
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