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Beste mede amateurs, 
 
Al ruim 2 maanden ben ik bezig met mijn project ‘NML Cygni OH maser’, gestimuleerd door 
waarnemingen van Eduard Mol en Michiel Klaassen. 
Dit project behelst de ontvangst van de OH spectraal lijn van NML Cygni met een relatief kleine 
radio schotel. JRT – Job’s Radio Telescoop, 1.8 meter. 
 
NML Cygni 

NML Cygni is een rode hyperreus in het sterrenbeeld Zwaan. NML Cygni heeft een straal van 
tussen de 1183 en 2770 zonneradii en behoort tot de grootste bekende sterren. 

De ster werd in 1965 ontdekt door Neugebauer, Martz en Leighton, die zochten naar extreem 
koele sterren. De naam van de ster (NML) verwijst naar de ontdekkers. 

Locatie: 20H46M21S 40D06M59S.  (20:46:21 40:06:59) 

Deze ster NML Cygni , een rode reus, laat een radiosignaal/spectraal lijn zien op 1612.231 MHz. 
 
Zoals Eduard Mol dat mooi heeft verwoord: 
 
“Normaal gesproken zijn deze spectraallijnen veel te zwak om met een amateur radiotelescoop 
te detecteren, maar onder speciale omstandigheden kunnen OH-lijnen wel veel sterker worden. 
Dit komt door gestimuleerde emissie. Gestimuleerde emissie is het omgekeerde van absorptie. 
Bij absorptie neemt een atoom of molecuul een foton op dat precies de juiste energie heeft om 
het atoom in een hogere energietoestand te brengen. Bij gestimuleerde emissie valt het atoom 
of molecuul juist terug van de hogere naar de lagere energietoestand door interactie met een 
foton met de juiste energie. Hierbij wordt de overtollige energie uitgestraald als een extra 
foton. Wanneer het merendeel van de atomen of moleculen zich in een hogere 
energietoestand bevinden, domineert gestimuleerde emissie over absorptie en kan licht dat de 
juiste golflengte (dus foton energie) heeft enorm versterkt worden. Er moet uiteraard wel een 
mechanisme zijn om de atomen of moleculen constant terug in het hogere energieniveau te 
"pompen". In het geval van de OH-lijn kan dit door sterke infrarode straling of door botsingen 
van de OH-moleculen met andere atomen en moleculen. Objecten die door gestimuleerde 
emissie versterkte OH- lijnen uitstralen worden "OH- masers" genoemd. De term "maser" staat 
voor Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. “ 
 
Hard- en software 
 
 
 
 
 



Het is een zwak signaal en zover ik weet niet eerder vastgelegd met een 1.8 meter 
radiotelescoop. Vanwaar dit getal? Mijn radiotelescoop is 1.5 meter maar ik heb met extra 
stukken gaas de diameter verlengd tot 1.8 meter. Dit vooral om overspill te voorkomen maar na 
metingen aan een zon driftscan bleek ook de beam van de schotel 8 graden te zijn ipv de 10 
graden die staat voor een 1.5 meter schotel. Dit is gunstig voor een zwak signaal meting. [Fig 1] 

 
 
Fig 1. De radiotelescoop 
 
 
Verder moest ik de gevoeligheid verbeteren door gebruik te maken van een specifieke Feed 
(ontvanger) op de schotel die speciaal is afgesteld op 1612 MHz. 
De feed heb ik zelf gebouwd van aluminium en een koperen probe. [Fig 3] 
Met behulp van een Excel sheet van Michiel Klaasen heb ik de juiste maten toegepast. [Fig 2]. 
De bodem van de feed is geheel afgesloten. Met een nano VNA geprobeerd om een zo goed 
mogelijke SWR te creëren. 1 : 1.37. [Fig 4] 
 



 
 
Fig 2. De afmetingen van de ontvanger 
 

 
 
Fig 3. De ontvanger 
 



 
 
Fig 4. Afstemmen van de probe 
 
Tenslotte probeer ik met ruisvrije LNA’s (Low Noise Amplifiers) en een specifiek gebouwd filter 
exact de 1612 MHz te ontsluiten van rfi en een goede versterking te bewerkstelligen. Het filter 
is gebouwd door Bert Modderman. De LNA’s zijn van Mini Circuits, ZX60-P33 ULN+, met een 
ruisgetal van 0.47 dB. [Fig 5] 
 

 
 
Fig 5. De LNA’s en het filter 
 
Alle data is ontvangen met SDR# en een airspy mini als sdr. 
 
 
 
 



Resultaten 
 
Het signaal van NML Cygni is uiterst zwak en moeilijk detecteerbaar met mijn bescheiden opzet. 
De afgelopen 2 maanden veel geëxperimenteerd en meer dan 25 verschillende pogingen 
gewaagd met verschillende uitgangspunten. Bijvoorbeeld met Virgo soft en rtl-sdr bandbreedte 
2.4 MHz. Of met SDR# met een rtlsdr 2.4 MHz, maar ook sdr# met airpsy mini op 3 MHz en 6 
MHz bandbreedte. Op zonnige dagen, op regenachtige dagen, etc. 
20 verschillende opname pogingen mislukten (het is een mooie hobby), maar 5 opnames 
sprongen er toch uit. De beste combinatie was in dit geval toch SDR# met een Airpsy mini op 3 
MHz bandbreedte ingesteld. Losse opnames van 5 minuten gestacked. 
Overigens zijn alle registraties minimaal 6 uur gevolgd met de rotor. 
NML Cygni heeft een blauwverschuiving van rond de -25 km/s. 
Sommige opnames voldoen exact aan deze blauwverschuiving, anderen zitten er enigszins 
naast. Dat verbaast mij en ik kan niet achterhalen wat de oorzaak zou kunnen zijn. 
Ik heb geprobeerd om VLSR toe te passen op de metingen (de dopplershift van de aardrotatie), 
maar dat is een ingewikkeld proces en wellicht liggen daar nog wat kleine meetfouten. 
Overigens is de 22 december 2020 opname niet aangepast met VLSR. 
 
Conclusie 
 
Omdat het zo’n ontzettend moeilijk meetbaar signaal is met mijn schotel, durf ik niet een 
‘claim’ te leggen op de resultaten, maar gezien het feit dat er minstens 5 keer een duidelijke 
verhoging is te zien van het signaal sluit ik af met een tevreden gevoel. 
Binnenkort zal dus de 1612 MHz feed weer vervangen worden voor de 14120 MHz HI Feed 
alsmede de lna’s en filters.  
Of…..ga ik mij wagen aan OH 26.5+0.6 (V437 Sct), of V669 Cassiopeia? 
Er is nog veel meer te ontdekken…… 
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De grafische resultaten: 
 

 
 
1612 MHz spectrum van NML Cygni, 9 november 2021 
 
 



 
 
1612 MHz spectrum van NML Cygni, 22 december  2021 
 
 
 



 
 
1612 MHz spectrum van NML Cygni, 26 december 2021 
 
 



 
 
1612 MHz spectrum van NML Cygni, 27 december 2021 
 
 
 



 
 
1612 MHz spectrum van NML Cygni, 8 januari 2022 
 
 


