
Cygnus Complex met JRT (Job’s Radio Telescope) 
 
Opzet: 
Na de positieve resultaten van de Cassiopeia A driftscan, is een poging om het Cygnus-
complex (een sterke radiobron aan de hemel) vast te leggen met de JRT een logische 
stap. 
Het Cygnus complex bestaat uit Cygnus X (4500 lichtjaar verwijderd) en Cygnus A (730 
miljoen lichtjaar verwijderd). Omdat de beam van de schotel 8 graden is, zal de totale 
flux een optelling zijn van beide complexen. 
Een ander detail waar rekening mee moet worden gehouden is dat de resultaten 
verstoord kunnen worden door de synchrotron straling van de Melkweg. Zoals 
beschreven wordt door een artikel van Astropeiler: 
“Synchrotronstraling van het galactische vlak: Naast specifieke, sterke doelwitten zoals 
radiosterrenstelsels, stervormingsgebieden en supernovarestanten is er een vrij sterke 
continuumstraling van het galactische vlak. Deze is bijzonder intens in het gebied rond 
het galactisch centrum….. Metingen wezen uit dat deze synchrotron straling op 55° 
lengtegraad in wezen verdwenen is”. 
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Het Cygnus complex ligt op lengtegraad 79°. Dat zou betekenen dat er weinig tot geen 
synchrotron straling gemeten zal worden. 
Om daar zekerheid over te hebben is het plan om eerst het Cygnus Complex te meten 
en vervolgens een ruime 15 graden (de schotel beam is 8 graden) naast het complex ook 
een meting te verrichten.  
 
Resultaten. 
Op 19 september en 20 september zijn er driftscans gemaakt van 3 uur van het Cygnus 
Complex. Meetfrequentie 1424 MHz. 
Beide keren met een positief resultaat! 
Zowel met de python applicatie VirgoSoft aangesloten op een RTLSDR als met SDR# 
aangesloten op een airspy mini. 
 
Zoals beschreven in de opzet is er op 21 september een driftscan gemaakt 15 graden 
naast het Cygnus Complex. Ook hier positief resultaat met dien verstande dat er op die 
positie GEEN verhoging van Power in een Gauss kromme is gemeten waarbij de 
aanwezigheid van galactische synchrotron straling uitgesloten kan worden. 
 
Kortom een fijn resultaat met JRT. 
 
Job Geheniau 
Nederland 
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