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Anthony Anthony HewishHewish kreeg de Nobel prijs in 1974kreeg de Nobel prijs in 1974

(zo ging dat toen…)(zo ging dat toen…)



Onze DT doet ook aan pulsars!Onze DT doet ook aan pulsars!

PSR B0329+54 is onze live ‘huispulsar’. 3460 PSR B0329+54 is onze live ‘huispulsar’. 3460 ljlj ver weg!ver weg!

Altijd een groot succes  bij rondleidingenAltijd een groot succes  bij rondleidingen



Pulsars zijn fascinerende objecten!Pulsars zijn fascinerende objecten!



Wetenschappers gebruiken doorgaans LINUXWetenschappers gebruiken doorgaans LINUX

Ik weet/begrijp daar niets van….Ik weet/begrijp daar niets van….

CAMRAS draait zijn pulsar demo met LINUXCAMRAS draait zijn pulsar demo met LINUXCAMRAS draait zijn pulsar demo met LINUXCAMRAS draait zijn pulsar demo met LINUX

Ik kan het bedienen maar daarmee houdt het op Ik kan het bedienen maar daarmee houdt het op ☺☺

Ik was dus heel blij toen ik in mei 2017 in Ik was dus heel blij toen ik in mei 2017 in ÖrebroÖrebro was was 
en hoorde dat OE5JFL iets met Windows en pulsars deed!en hoorde dat OE5JFL iets met Windows en pulsars deed!



Hannes OE5JFL in Hannes OE5JFL in ÖrebroÖrebro



Schotel van OE5JFL  7,5 meter offsetSchotel van OE5JFL  7,5 meter offset
Op het dak van de school waar hij werktOp het dak van de school waar hij werkt
Wordt op afstand via internet bediend!Wordt op afstand via internet bediend!



Zijn resultaten:  meer dan 50 pulsars!Zijn resultaten:  meer dan 50 pulsars!



De bedenker is IW5BHYDe bedenker is IW5BHY





Zowel Hannes als Andrea gebruiken nu breedbandigeZowel Hannes als Andrea gebruiken nu breedbandige
oontvangers en andere software (Presto), ntvangers en andere software (Presto), 
maar ze begonnen simpel. maar ze begonnen simpel. 



Waar staat de pulsar?Waar staat de pulsar?



Een verscheidenheid aan software gebouwd in Virtual Een verscheidenheid aan software gebouwd in Virtual InstrumentsInstruments



Best ingewikkeld en niet onbetwist logisch Best ingewikkeld en niet onbetwist logisch ☺☺
Maar Windows en werkbaar!Maar Windows en werkbaar!



En thuis werkt het ook!!En thuis werkt het ook!!



Nog een hele mooie…..Nog een hele mooie…..



Stand per 13 oktober 2018Stand per 13 oktober 2018

Pulsars @ PI9CAM

70 cm 23 cm opm.

B0329+54 J J single pulses

B0531+21 J

B0950+08 J J

B0740-28 J

B1133+16 J J single pulses

B1237+25

B1508+55 JB1508+55 J

B1541+09

B1642-03 J single pulses

B1742-30

B1749-28 J

B1821-19

B1826-17

B1844-04 vrijwel

B1929+10 J

B1933+16 J J single pulses

B1937+21

B2016+28 ? J

B2020+28 J

B2021+51 J

B2111+46 J

B2217+47 vrijwel

J1643-1224



Er valt nog veel te verbeteren maar het begin is er Er valt nog veel te verbeteren maar het begin is er ☺☺

Met de DT zouden we meer dan 100 pulsars moeten kunnen detecterenMet de DT zouden we meer dan 100 pulsars moeten kunnen detecteren

Met de Met de AstropeilerAstropeiler Stockert (ook 25 m) heeft men dat al gedaan…Stockert (ook 25 m) heeft men dat al gedaan…



OPROEP!OPROEP!

-- Heb je een Heb je een eleveerbaareleveerbaar antennesysteem voor 432 MHz?antennesysteem voor 432 MHz?
-- Grote kans dat je daarmee B0329+54 kunt detecteren!Grote kans dat je daarmee B0329+54 kunt detecteren!
-- Probeer het eens!Probeer het eens!

-- Heb je een schotel van 3 m of meer op 1296 MHz?Heb je een schotel van 3 m of meer op 1296 MHz?-- Heb je een schotel van 3 m of meer op 1296 MHz?Heb je een schotel van 3 m of meer op 1296 MHz?
-- Grote kans dat je daarmee B0329+54 kunt detecteren!Grote kans dat je daarmee B0329+54 kunt detecteren!
-- Probeer het eens!Probeer het eens!

-- Het is het ultieme Het is het ultieme WeakWeak SignalSignal werk werk ☺☺
-- En SUPER DX!!!En SUPER DX!!!


