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WSRT-rondleiding
Toen we bij WSRT (Westerbork Synthese Radio Telescoop) aankwamen, kregen we een
rondleiding door iemand van JIVE. WSRT bestaat uit 14 schotelantennes met elk een
diameter van 25 meter. De eerste 10 schotelantennes staat op een vaste positie, de
laatste vier zijn verrijdbaar op een spoor. Bij elkaar vormen ze een enorme radiotelescoop.
Dit komt, omdat ze allemaal op een rechte lijn staan. Zo kun je ze allemaal met elkaar
verbinden, waardoor je bij wijze van spreken één enorme radiotelescoop maakt met
een enorme diameter. Hierdoor kun je het heelal erg nauwkeurig bestuderen.
Radiotelescopen kunnen overal op aarde gebruikt worden, omdat ze ook door bewolking
heen radiostraling op kunnen vangen.

LOFAR-rondleiding
Vervolgens zijn we met de bus naar LOFAR gegaan. Dit staat voor Low Frequency Array.
Het is een serie van duizenden kleine antennes die samen één grote radiotelescoop nabootsen.
Vanwege het drassige moeras waar het op is gebouwd, zijn de antennes op terpen gezet.
LOFAR bestaat uit twee soorten antennes; LBA, Low Band Antenna, en HBA, High Band Antenna.
Ze meten zwakke stroomsignalen die ontstaan zodra er een lange radiogolf op komt. De LBA
bestaat uit een PVC-buis die vastgezet is met vier scheerlijnen, zoals je ook een tent vastzet.
De buis staat op een raster van betonijzer, waardoor er metingen gedaan kunnen worden
waarbij twee keer de lengte van de buis wordt gesimuleerd. De antennes van de HBA
zitten in zwarte dozen. Er wordt met LOFAR vooral onderzoek gedaan naar radiosignalen
uit het zeer jonge universum.

Reviews
Tirza: ik vond deze excursie erg leuk! De sfeer met de groep zat er goed in, wat het erg gezellig maakte.
Met name de rondleiding bij WSRT vond ik interessant en die enorme radiotelescopen waren erg
indrukwekkend om te zien. Het werd goed en duidelijk uitgelegd. De rondleiding bij LOFAR vond ik persoonlijk
iets saaier, vooral omdat er gewoon wat minder te zien was. Ook was het op de vlakte waar het best hard
waaide, dus het werd ook best koud op een gegeven moment. Daarnaast was de busreis wel erg lang… maar de
pizza maakte alles weer goed! :)
Aleyna: De excursie was super leuk en gezellig! Ik vond het leuk en erg interessant om de radiotelescopen van
dichtbij te bekijken en er meer over te leren. Ook vond ik het leuk dat ik tijdens de rondleiding bij WSRT
dingen herkende uit de colleges. De sfeer tijdens deze rondleiding was ook erg gezellig. Van LOFAR had ik eerlijk
gezegd wel iets meer verwacht.  De late lunch en de lange busreizen waren ook wat minder leuk, maar ondanks
dat was het een super leuke en leerzame dag!


