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Vcorwoord van onz6 Yo orzitter.

Elnde11Jk is het dan zo ver het contactblact voor 1ed.en, begunstigers,
en belangstellentten van tle rrsterrenwacht Hercules Heerlenrr ls ult.
ÀIs Yoorzitter van rrllercules'r is het mij een waar genoegen on
een woordje in ons eerste blad te schrijven, zeker ondat rr Hercules[
een verenlging is d.ie zich onderscb.eidt van andere verenigingen
d oor zi Jn kara.]tter .

Eeu vereniging a1s tle onze kon je niet alle dagen tegen en je
wofèt er ook niet zo nakkelijk Iid van, juist om dat karakter.
Hoe vaak 1g ons al€ laatste tljd niet gevrèagd wat ls clat, rrsterren-
wachtrr? f,at doen Ju1lie? §r als we dan uitleg hadden gegeven werd
vaak gezegd 'r Íat noe11j. jk" en ook rrïgat interesgant .
Dat het interessant is, noeten ctle vljf mensen van onze verenigtng
zeË laar geleden ook al eezíen hebben, en dat het moeilijk ie,
bebben ze ook ondervonden, naar juiot claarom zljn ze ook door
gegaan, en tloor tlle geweltlige noed en durf hebben ze gewomen.
Gewonnen, want na viJf jaar ging t' Hercules fl groeien van baby
tot tiener.
Een tiener nu, uet 20 1ed.en, op vreg naar de volwassenheld. veel
1s er tussen eeptenber 1975 en nu gebeurd. [wee grote actle rs
hebben we gehad voor het publiek, d1e geweldig geslaagd zi jn,
ea waarui t naar voren is gekomen dat Zuld - trinburg een sterrenwacht
nodlg heeft. Ook binnen de vereniging is veel gebeurd, allereerst
le er een goede sfeer, en d.e wilskracht, moed en durf 1s overgenonen
cloor ledereen van onze vijf oprichters. Yerder worden er actj-e rs
voorberelci voor de toekorast. Door een redactie is hard gewerkt
aan tlit contactblad. We hebben een eigen gebouw, waaraan op het
uonent nog hard gewerkt wordt on het zo spoedlg mogelijk in orde
te hebben. Korton het bJ-ljkt dat rtSterrenwacht Hercules Heerlen n

leeft, en geniet van een blakende gezondheld. We nogen nu echter
niet tevreden ziJn, rtrant we beglnnen pas. Onze wllskracht mag nlet
verslappen, we noeten d.oorgaan met werken, totdat onze tiener
volwaseen is. lÍieuwe actleve letlen, clonateurs, belangstellenden,
en begunstlgers kan rtHerculesrt nog steeds goed gebrulken, en ziJn
dan ook van harte welkon.
IÍamens het bestuur nag ik a1le leden danken yoor hun nedewerkÍ_ng
en vertrouwen. Sanen zullen we het proberen te gaan naken en het
zal, k.a:a, en noet lukken.

Wa11y St evens ,
Yoorzitter.
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De e s cbi edenl s vannHE RCUr E S. ll

Ik wi1 even lets vertellen over de geschiedenis van
rrHerculeert. Het ls nu a1 meer dan vijf jaar geleden, om
precles te zijn cp 20 augustus 19?0, d.at een groepJe jong_
eren besloot om lets aan astronomie te gaan doen. Dit
groepje bestond uit vijf man, nanelijk : Karel Sadza, Iyillem
Sljstermans, Jo Visschers, Karel Stevene en Maurice van dc
i9a11e. Men besloot om aIs eerste over te gaan tot het
waarnenen d.er Orioniden, die ieder jaar 1n oktober te zien
zijn.

Aangezien het groepje naar uit enkele personen bestond.
wertl besloten on uit te kijken naar nog enige geinteres_
eeeralen tlie mee wilden doen. Er kwanen toen drle man blj :
Ed Kurvers, Rob Ioma en Ton Joosten. Dl t gr.repje hield echtcr
nlet lang stand en viel a1 gauw ult elkaar.

Xen van de groepJes is blijven bestaan en noende
zich rr Hercules rt en bestond al vlug weer ult vljf nan.
Dit nleuwe greepje ls weer begonnen net het zoeken naar
nÍeuwe leden, zodat nen Breer man kreeg en zodoende ook meer
kon gaan organiseren binnen de vereniglng, r[aar ook tegen-
over de buitenwereld. Er sloten zich enkele personen aan
zoals Jan Yerbroeken, Henk Janssen en ?au1 Bauwens.

Er zijn toen eníge avonden georganiseerd voor publiek
in Heerlen en in Brunssum. Het betrof hier verschillend.e
dia-avonden en een filnavoncl . Er is toen een film gedraaitl
dle we uit Ànerlka hadden laten konen en die enige weken
na onze filmavond op de Nederlanilse tel_evisie is geweest.
Deze avonden zijn, ondanks het kleine aan tal toeschouwers,
altijd retlelijk goect geslaagd.

'n Yerdere aetlviteit van n Hercules rr was om begin
augustus tle Pereelden rÍa&r te nemen. D1t 1s een gunstige
zwerm aangezlen hlj a1tlJd in de zomervakantie va1t. yoor
het waarnemen werd steeds een kanp georganiseerd zodat
men nlet led.ere dag in a1le vroegte naar huis moest.
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Er zlJn op een gegeyen ooment ook enkele duivenklokken
aangeschaft on de tijden rran roete.ren vast te 1eggen. verder
is men begonnen net het fotografelen van neteoren, wat echter
geen resultaten heeft opgeleverd.. We hopen al_s het enigszlns
mogelijk is on ook dit jaar weer een karop te organiseren.

De vereniging is na een nislukte poging om subsldle
te krlJgen toch blijven draaien, totdat in augustus 1!J!
besLoten werd een laatste poging te doen on nieuwe leden
te krljgen. Het resultaat is hoopgevend. Er zijn nu ongeveer
20 actieve leden die grortse 1deëen hebben en er hard aan
werken on ze te verwezenl,l jken.

Maurlce.

STERBEDXK KINGEN

0p zatertlag 14 februari 19?6 weril in hotel Beaunont
in Maaetricht een lezing gehouden over sterbedekktngen ,

0p deze lezíng, waer ongeveer 40 nan aanwezig waren, werd.
tloor Dhr. Schnialt, die zelf a1 meer d.an 25 jaar ster-
bedekklngen waarneeot, in eenvoualige naar duldelijke taal
over d1t ontlerwerp iets vertelal. Hij deed dit aan de hand
van enj.ge tekeningen en diars. Hij begon met iets te vertellen
over ale bewegingen van de maan, zoals het ontstaan van zijn
e11lpt1sche baan en zijn snelheid. Hierna vertelde hij over
de tijdrekening, zijn ontstaan en de fouten die hierbij
optreden.

Na een korte pauze, waarin stencils werden uitgedeeld
over het hoe en waarom van sterbedekkingen ( zie archief
voor tlit stencll ), ging Dbr. Schmidt over tot het behandelen
van de sterbedekkingen zelf. Hierbij ging het vooral over
tte rnanier van waarnenen, wat nen er voor nodig heeft en over
tle manier van de tiJdsbepaling.

ne geplantle jaarvergadering van de werkgroep sterbe_
dekklngen van de N.V.W.S. kon niet doorgaan daar de penning_
meester wegens persoonlijke redenen niet aanwezlg kon z1jn.

II.R



Kort verslag van tie 1e d enve rgaal erlne tl .d. 15 februarl 1976.

De voorzitter heet
Ger Couoans in het

ieilereen van harte welkon, en deelt mede dat
bestuur tot vice-voorzltter is gekozen.

0p het nonent kunlen we voor oud
ontvangen. Daarom vragen we a1le
v erzamel en .

papier nog een aardig bedrag
leden om zoveel nogelijk tc

De d1a-avond ls over het algemeen bljzonder goett verlopen. Ile
trebben ook nog enkele reakties gekregen. À1s eerste van Marcel
van de Wa1le. Dle scbriJft o.a.:rDe inrlchting van het 1okaa1
was goed, a11een janner dat nlet biJ e1k object iemand aanwezig
was. Over het algemeen kon je nerken dat de sprekers weinig
ervaring haalden om voor een grote groep uensen te praten. Sons
waren het te veel gegevens in een keer. L[€Àar ondanks deze schoon_
heidfoutjes is het een goede informati e-avond geweest[.
De tweede reaktie was van leontine Lempers, die schreef o.a.:
rrHet wae een lnteressante avond, naar een beetje rornmellg. De
pAuze waB goed georganiseerd, nisschien te 1ang.I De derde
reaktle was ]Ian Aanemie van der Steen. Z1J nerkte o.a. op:rrDankzij
cle goede 1ndel1ng van de beschikbare ruimte wÉj,s er een goede
sfeer. De dia,s waren interessant. Jarnner dat er in het begln
zoveel getallen wertlen opgesomd, die wat verwarr enal werkten.
Ondanks tleze nenselijke haperingen heb ik genoten van de avond
en ben ik weer wat wijzer geworden.'l

over het gebouw was iedereen razend. enthousiast. Met algemcne
stenEen is besloten dat de oven d1e er in staat, toch naar af_
gebroken moet worden.Er 1s een werkgroep opgericht die het op_
knappen en lnrichten van het gebouw op zich za\ nenen. In deze
werkgroep zitten: Jan-yi1lem Souren, peter Nieskens, Rolf Heugen,
Wally Stevens, Uaurlce van de !ya1Ie,en Ger Counans (co_ordlnatcr)
Een van clezc aensen zulIen altijd aarlwez:-g zljn als er gewerkt
wortlt. Yerder is natuurliJk led.ereen welkcm, wqnt er 1s werk
genoeg. yan ons gebruw zijn twee sleuteIs. Eén sleutel is op
Scheleberg 7O2 et de andere op Schelsbe rg 7O2a.

A1s waarnenlngsleitter voor Meteoren 1s peter Nieskens gekozen.

De Sekretarls.
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Fantas i e en werkeli.ikheiti.
Sons staan nog enkele mensen weemoedig en net tranen in de
ogen te kijken hoe onder het voortdurend dreunen van de slgpers_
haner de muren van de oven uit el-kaar spatten. Ondertussen. staan
andercn vo1 ongeduld te wachten totdat zíj aan de slag kunnen
net schildcren en pcetsen.
Wat eens het bolwerk was van een gezond bakkersbedrijf wortit nu
afgebroken ola straks, binnen enkel-e maanden de trots te worden
(en te zljn) van een gezonde, groeiende vereniging. Niet al1een
de trots van de vereniging, maar oak van een gemeente Heerlen,
een gemeente Srunssun, kortrm van geheel Zuid-liobrg. Xen
gebouw, een plaats waar de nensen naar toe kunnen gaan voor tnt-
spanning, een gebouw waaÍ ze net plezier naar tce zull_en konen,
om weer eens te genieten van de pracht van de sterrenhemel, getoond
aan de hand van d.iars. Een gebouw rflaar de nensen terecht kunnen
voor informatie over van alles en nog wat.
Maar voor laet zo ver is zal et nog behoorlijk rnoeten worden aan-
gepakt, Veel is reeds getlaan, er moet echter nog meer aan gedaan
wortlen. De slopersbrigacle is tijna k1aar, daarna kunnen wÍj met
zijn a1leà beginnen met de inrichting, om er een gezellig klub-
Iokaal van te maken, waar we straks met plezier zulfen vertoeven.
Zeker, er zal nog het nodige zweet van vele gezichten stromen
vooralat we zover zijn, maar de moeite en de tijd zullen rijkeliJk
b eloor.d worden.

IYat mij opvalt is dat nog nooit iemand net suggesties .f id.eeën
naar v3ren is gekomen, om de ruimte een bepaalde bestenming te
geven. Ikzelf heb daar we1 eens mijn gedachten .rver laten gaan.
Het halletje zouden we kunnen gcbruiken als ontvangstruinèe,
rechts a1s men binnenkomt het lrket voor de entree kaartjes
en voor verkoop van frtors en andere naterialen.
Links plaatsen we een prachtige kijker, die alient a1s blikvanger.
Àan de wanden brengen we fotors aan, of we bevestigen een paneel
met tle noordelijke sterrenhemel aan een muur. De sterren van dit
paneel worden door lanpjes voorgesteld dle men kaJr laten oplichten
(per sterrenbeeld ), door drukknopjes.
Het vroegere magazijn (waar het loket is) kan gebruikt word.en
a1s kantoor, biblirtheek enlof vergaderruimte voor het bestuur,
ïverkgroepen en redlaktie.
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Ook dit kunnen we stiJlvol en warn inrlchten, zodat ledereen er
zich thuis voelt. Er dan dle antzaggelijke grote ruinte, neerc
dan B0 n' ligt er gereed on gebruikt te worden. De ene naand
te gebruiken a1s expositle-ruimte, dan weer a1s vergailerruimte
of als di.a-vertoun zaal , maar ook a1s werkplaats yoor de bouw van
kijkers en andere apparatuur. Ideaal zou bet natuurlijk zijn a1s
we ergens een mobiele tussenwand konden plaatscn, zodat we over
twee zaaltjes kunnen beschikken. Een daarvan kan dan pernanent
gebrulkt worden voor het publiek. Het and.ere gedeelte kunnen we
weer zelf gebruiken.
Maar laten we met beid.e benen stevig op dc grond blljven staan.
Dc oven is nauwelijks weg, de poetsers zijn nog druk bezig en ile
schilders staan nog altijd. te popelen.
Een ding moeten we echter niet vergeten, a11es wat er gedaan is
en wordt is het werk van rns aIlemaal . Soms is atit niet zichtbaar
of merkbaar, naar i-edereen weet clat we niet al 1enaa1 even goed
ziJn in één en hetzelfde ding.
Xr ;i j;. lieiisetl die met veel pijn en rnoeite tot 's avoncls 1aat
werken om a1les in gretle banen te leiden, nensen die proberen
on het ons mogelijk te maken on ook nog het volgende jaar en het
jaar daarop in ons gebouw te zijn. Iedereen helpt en werkt mee,
samen zu1len we het gebouw gereed roaken voor de opening en samen
zullen we het gebouw openen.

Karel Stevens.

OPROEP ttltlt

De voltooiing van het gebouw za1 nlet a1 te lange tijd. neer op
zich laten wachten. A1s straks al1es een kleurtje heeft gekregen
kan het gebouw in gebruik genonen worden. 0n echter goed in het
gebouw te kunnen werken en vergaderen zijn er nog enlge dlngen
nodig. Ik zou tlaarom I EDEREEN wi1len vragen on het huls nog eens
van kelder tot zolder te willen tloorzoeken naar eventuele bruik-
bare zaken voor het gebouw. Hierbij wordt gedacht aan !
stoelen, tafels, bureaurs, boekenplanken, kasten,rekken,
servies en noem maar .p. A1s je op deze speurtocht door huis
(of bij de buren) nog oud papier tegenkoxot, breng dit dan mee
naar het gebouw waar het voorlopig bewaard kan worden. Bij
voorbaat dank aan allen dle wat neebrengen.

H.R.
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Naar aanleiding van cle dia- en voorllchtingsavond
die gehouden werd op 27 januari 1976 in de kantine v&n
het Be rnardinusc o11ege wilde ik even een paar woorden
ze88en.

Deze avond nag duidelijk a1s geslaagd beschouwd worden.
Dl t bliJkt uit de brieven die we ontvangen hebben naar
aanleiding van deze avond. Natuurlijk zijn er ook dingen
die achteraf gezien niet gelopen zijn zoals ze hadden
rnoeten lopen. Maar laat ik eerst iets zeggen over de goeile
kant van de zaak.

De werkgroep, dle deze avond organiseerde, heeft
duidelljk zijn best gedaan. De keuze en de inrichting vaÍl
het 1okaa1 waren uitstekend. Verder was het publlek ook
we1 te spreken over de gedraaide diars en d.e llanier
waarop tle pauze georganiseerd was. A1les was goed en
overzichtelijk 1n het lokaal opgesteltl .

Erige punten, die het publiek opgevallen waren, die
niet zo goed liepen waren tlat tijdens de pauze niet bij
alle afdelingen genoeg mensen stonden o!0 uitleg te geven
en dat tle rnensen dle er wel stond.en te veel- een afwachtenaie
houding aannamen. Vertler had het publiek ook enige aan-
merkingen over de lezingen. Men vond b.v. ttat de nicxo-
foon te veel van tle een naar de ander ging, zotlat nen
af en toe de draad kwijt was wie er nu eigenlijk met de
lezing bezig was. Duidelijk was ogk tlat tle sprekers te
weinig ervaringen hailden. Dit kan niemand hen kwalijk
nenen aangezien men het eerst een paar keer noet cloen on
ervaring te kri j gen.

De avond is echter goed. geslaagd en we hebben er veel
van geleerd. Iedereen heeft zijn steentJe bijgedragen
en hiervoor wil lk dan ook iedereen hartelijk danken.

D I À - A V O N D.

H.R.
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29 apríl 1976 ZONSVERDUISTERING

Zonsverdui st eringen kunnen we a1s volgt onderverdelen te weten:
de totale, een rlngvormige en tie partiël_e eclips. Bij een totale
z onsverdui s t ering is natuurl-i jk de gehele zon verduisteral . De
naanschijf dekt dan volledig de zonneschijf af. Een ringvormige
eclips ontstaat doordat de ma.anschi jf tie zonneschijf niet volledig
afdekt. Er blijft tlus een snnalle rlngvormige rrlichtstrookrr over.
Direkt na het maximum als de bedekking weer afneemt treedt de
bercemde dianond-rlng op. 0m zorn ringvormige verduistering waar
te nenen zou men 2! april a.s. naar Cyprus of zuid_Griekenland
rooeten reizen. De partië1e verduistering is ons al-len weI bekend.
Men kan dan duidelijk waarnemen hoe uit tie zon een flinke hap is
genomen. Sl-echts een klein gedeelte van de zon wordt door de maan
bedekt. 0p 29 april valt er weer in ons land zorn gedeeltelijke
z onsverduj- s tering waar te nenen.

Natuurlijk weten we al_1enaa1 hoe bij zorn zonsverdui s t ering de
stand van de aard.erzon en rnaan is : n.1. zon-maan-àarde. Dn wel
op één rechte lijn. Een zonsverdui s tering treedt dus op bij nieuwe
maan. Dit is echter niet genoeg, de naan noet ook nog in een van
de snijpunten van tle maanbaan en de ecliptica staan, willen we
een z onsverdui s t ering krijgen. Uit het feit dat we in Nederland
naar een gedeeltelijke eclips te zíen krijgen en 1n zuld-Grieken-
land een ringvormige blijkt wel hoe belangrijk de plaats van de
waarnemer is. Niet alfeen de positle van de waa.rnener maar ook de
onderlinge afstand van de heroellichanen is van belang. Omdat de
afstand naan-aarde nogal aanzienlijk kan veranderen verandert de
s chi -inbare dÍame ter van de naan tok. Deze schornmelt tussen max.
l1tro't en nin. 2)t22rt. Daar de diameter van de zon ook nog vari-
eert nanenlijk tussen max. 72 'J6'r en nin.J1t32f ís de kans op een
totale zonsverdui s tering op één bepaalde plaats gering. lyi j noeten
dan ook tot 1982 wachten voordat zorn verschijnsel zich hier voor-
doet.

Het waarnemen en de gegevens.

PAS O? VOOR UW O G E N !1:11 Ki jk
bescherm Uw ogen door een stel go
ken, oÍ gebrui.,. te maken van een
telescoop gebruik dan een goetl zo
naar tle zon daar dit slecht is vo
telescoop liefst een zonnef i1t er
beveBtigd, en nÍet op het oculair

nooit direct naar de zon. Maar
ed gezwartte negatieven te gebrui-
zonnefilter. Kijkt U net tle
nnefilter en kijk nooit te lang
or de optic. (Gebruik bij de
die voor op de telescoop is
. I.v.rn. nogelijk springen)
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Noteer de tijden waarop de verduisterlng begint, zijn maxinun
bereikt en wanneer die eindigt. Maakt U fotors dan moet U natuurlijk
met zo kort roogelijke belichtingstijden werken. Ncteer ook hier
alle gegevens. Beter één nauwkeurige waarneming dan ? waarne-
mingen die onnauwkeurig zi jn.
De gegevens :

De tijdstlppen gelden voor raidden Nederland (5o5' Ol en 5eo NB)
de waarden a en b zijn in seconden en zijn correctie-factoren.
U kunt nu de tijdstippen voor Uw woonplaats als volgt berekenen:

aal + ba.i.

WaarbijA \het verschil in geografische lengte in booaninuten,
+ gerekend naar het westen, en A tf is het verschil in geografische
breedte ook in boogminuten. to is gegeven in M.X.I.
De grootte van de eclips kunt U als volgt berekenen:

M=Mo *p,.\ + e,er,.i..
Waarbij p en q de correctie-factoren zijn. De geografische lengte
en breetlte van Uw woonplaats kunt U opvragen bij de Geologische
Dlenst in Heerlen.

Mo = 0,44562 p = - 0'0001241 e= - 0:OOO1251

t= t +

Eerste contac t
Maxinum
laatste contac t

10

11

12

21

41

,51

,63

h 06 ' oB ",Jg
41

00

Bronnen

a

- o,69665
- 1,51484

- 2,10141

De St errengids
Un ive rsum .

+ 2,82808
+ 1,4!181
- 0,70?59

bto

Karel Stevens.

Ik wil rr Hercules tt graag iedere naand ontvangen :

Naam :

Adres:
Plaats :

U gelieve ö,arr f 20 1-- oy€r te naken op rekeningnunmer :

448106910 van de ÀMRO-bar:-k te He erlen ontier vermelding
clulblad sterrenwacht rrHercules Heerlen" en U ontvangt dan
12 naanden ons clubblaal. U kunt ook deze stroyk afknippen

invullen en opsturen naar : Sterrenwacht 'tHercqles Heerlenrl
p/a Schelsbetg 1O2 a HeerLen
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Koneet 'iÍest.

Hier volgen enige erverringen welke ik heb opgedaan blJ het
waarnemen van de komeet ïíest. Ioor mijn ervaring, die ik met
de korneet Kohoutek had opgedaan (it< tret 4 avonden tevergeefe
geprobeertl hem te zien te krijgen), leek het mij verstandigor
een telescoop te gebruiken. MiJn eerste waarnemingsochtenti
(2 naart) beloofde een fiasco te zul1en worden. lla een haLf
uur tevergeefs afspeuren van de oostelijke hemel ontdekte ik de

koneet iYest plotseling vlak naast
een boonkrrin, waarachter hlj julst
vantlaan noest zljn gekonen. IIet
was toen echter al O6h 15m en het
storencle licht van de opkomende
zon was reed.s cluidelijk merkbaar,
Blj een vergrotlng van jOx kon ik
de kern en een zeer 1JIe korte
staart zien. In de vroege ochtend-
uren van J naart ben ik nasr een
open veld gegaan en wat lk daar
te zlen kreeg naakte eenzelfde
grote indruk op nij, a1s toen ik
voor het eerst de ringen van

' Saturnus waarnan, De staart was
erg lang en daarou. was ile koneet
ook zonder hulpnld.delen goed waar-
neenbaar (dat was onstreeks 05h
45m). Op zaterdag 6 naart trachtten
Maurice en ik de koneet op de ge-
voelige plaat vast te leggen. Men
hatl voorspeld dat de bewolklng ta
de ochtencluren vanuit het oosten

te verwachten was. Toen wij onstreeks O5h 1Om otze canerars
opstelden kwam plotsellng een dicht wolkendek opzetten. Van de
koneet hebben wij tlie ochtend niets meer te zien gekregen.
I{oensdag 10 naart was tret dan eindelijk zover. Hoewel oncler niet
al te gunstlge onstandlgheden (begin van de opnametijd 06h O9m

en een zicht dat verslechterd rerd door een licht sluierdek)
nan ik 5 fotu's net een 85 mm o!;s.tief. later bleek dat de
belichtingstljden, variërend tussen J0 seconden en 1 ninuut
te lang waren gereeest. 0p tle negatieven was de zwartlng,
veroorzaakt door het zonlÍcbt, reeds zc groot ttat zij de zwar _
tlng van de komeet teniet deed.
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0p zontlag 14 naart heb lk onder goede weers ons tand igheden een
reeks fotore genaakt, waarbij ik objectleven met verschlllende
brandpuntsafstand er. gebruikte. De opnanen werden gemaakt tusa€n
05h 10n en O5h 47m. 81 j e1k type objectlef nam lk bellcbtlngo-
tlJclen van 10 seconden tot 2 minuten, (net intervallen van 10
seconden). Kwalltatlef ale beste opnanen waren !

20O nn f 4 10 sec.
200 nm f 4 80 sec.

ne gebruikte f11m was Kodak pan trl - X 20 rolnuten ontwikketat
1n Kotlak Mlcrodot X 1 : 1 bij 680 F.
ook bij het maken van deze opnanen weral ik mlj er weer eens
terdege van bewust, hoe noodzakelljk een volgmechanisme we1 niet
1s blj deze tak van fotografie.

Jos HeuyerJans.

V I A in New l\Iexico.
ALs men goed met een radiotelescoop wi1 werken, is het noodzakeliJk
dat deze een goed scheidend vernogen heeft. Om d1t biJ een radio_
telescoop te kunnen bewerkstelllgen 1s een grcte spiegeldlaneter
noodzakelijk. D1t berelkt men dorr een aantal kleine antennes
te bouwen en tleze ttan in een bepaalde volgorde te zetten. Hetgeen
tlan ontstaat noemt nen een radio-tuterferomet er . Men doet ttlt op
d.eze wijze omilat het nlet mogelijk is om schotelantennes net
glganiische doorsneden te bouwen. Bij een rad i o-interferome ter
wordt door d.e draaiing van de aard.e een volledig beeltt gesyn_
thetiseerd. De allernleuwste radi o-1nt erferoneter w.ralt n.nenteel
gebouwd in New Mexico, Verenigde Staten van Amerika. De 2.1. te
bouwen spiegels (elk 25 meter doorsnee) worden op spoorrails
geplaatst in cle vorn van de 1etter y, waardoor merr ze raet een
speciale transportwagen net een snelheid van g km per uur kan
vervoeren. Dlt wordt gedaan on bepaalde scho telgro eperingen te
krijgen, a1 naar gelang de waarnening het vereist. De VLA (Very
L,arge Array) zoals deze interferoneter heet, noet kunnen
opereren bij windsnelheden van 65 kn per uur en de schotel
antennes zijn bestand tegen windsneLheden van 1?5 kn per uur.
Er wordt gewerkt op de golflengtes 1rrr 6, en jg _ 20 cm. IIet
slgnaal dat wordt opgevangen gaat naar het contr6legebouw,
gelegen op het snij-punt van de J armen dle e1k 21 kiloneter
lang zijn. Hier worden a1le sigzralen geconbineerd. Het is
on net d.eze 27 schotels JJ1 paar-conbinatles te vornen
(nl . 27 x (27 - 1) t 2). Men hoopt de VlÀ tn 1981 operationeel
te hebben, Ín 1977 za\ echter reeds een gedeelte in gebrulk
genonen worden.

Karel St evens.
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Ilaarnemingskal-end er van 5 april 19?6 tot en net , rleí 1976.

22h, Juno s
11h, Mars 0
5,2.

Titan in grootste oostelljke elongatle.
4h, maan in conjunctle met Mars, 7 graden ten zuiden van aleplaneet.
2Oh55n, de ster Lranbda Gen.(nragn.1,6) verttwijnt aan de on-verlichte nraanrand..
2h, Mars bedekt een-heldere ster! Het gaat om Xpsilon Gemlnorun,een ster.van rnagn. 1,2. Mars zel.f zal van nagrr.- +1 ,Z zíiíl, u'eteen schijnbare diametel yal- 6,1 bovgsecondenl Nedeiland-}ígtjuist even -buiten het bedekkingsgebi ed en maakt ge en bedek[1ngnaar een zéér nauwe conjunctle-mée.
1Jh,_naan in conjunctie met Saturnus, 6 graden te zuiden vande planeet.
1!h, Mercurius in conjunctie met Jupiter. Beide planeten zlJnhelder naar staan op 11 graden van àe zon, Met binocul_alr téproberen kort na zonsondergang.
Titan in zijn grootste westeliJke elongatie.
11h, maan in conjunctie rnet Spica. In éen deel van tle Stll1e
Oceaan en in Centraal- en Zuid Arerika wordt cle ster door de
maan bedekt.

o50476
070476

070476

080476

080476

120476

11047 6
140476

150476
160476

lationair in rechte klimming.
'26' ten noorden van 0mega ëem, u.n ster van magn.

17047 6 Betlekking van Beta Sco (magn.2r!) door ale naan. Terdwijnt aanoe verirchte rand on OhJ?m, wederverschi jning om th45m-aan dedonkere rand van de naan.
210476 I
250476 6
270476 2
280476 7

c

itan in zijn grootste oostefi jke elongatie.
h,Uranus in oppositie . De gehele nacht zichtbaar.th,Jupiter 1n conjunctie met de zon.
h Mercurius in zijn grootste oostel_i jke elongatie, op 21
raden van de zon. Een gunstige avondverschi j ning .itan in zijn grootste westel ijke elongatie.
onsvertlui s t erin Grootte van de verduistering ongeveer 0r45

rond het jdstip van bet maximum za1 dus iets ninder dan dehelft van tle zonnediameter door de ma
uitgebreid artikel elders 1n Hercules
12h, Pa11as in conjunctie net de zon.
5h, maan in conjunctie roet Mercurius.
van tle planeet.

an bedekt zijn. Zíe verder

4 graden ten zuiden
22h02a, de ster 19 B.Gem. (magn.6,2) verdwijnt aan de onverllchte
na"anranal .
5h, -Mars 5 graden ten zuiden van Pollux. laat je niet mis-Ieiden door het tijdstip: Mars is rs avonds te-zlen!1lh, naan in conjunctie net Iltars, 7 graden ten zuiden Ían deplaneet.
221t, _maan 1n conjunctie met Saturnus, 6 graden ten zuiden van
d.e planee t .

tot zover het algemene gedeelte.

290476 1
290476 z

290476
o10576

o70r76

050576

o50r76

050576



SterbekkÍneen. B.

Datun
197 6

Tl Jd-
stip

z.c Naam v. d.
Bter

Magn. nron- ll, r.
gatle tr.

It

Lzhab
nr

Sex
Sex
Sco
Sco
B.Sco

? B.Sgr
B. Gem,/Cri

r In oÍ uittretle
Z.C.nr. het nunmer van de bedekte ster in tle Zodiacal Catalog van

Robertson.
P posltiehoek geeft aan op welk punt van de maanrantl de ster verdwljnt

of verschijnt. De hoek word.t gerekend vanaf het noortieliJkste punt
yan- $e_ maanschijf tegengesteld. aan de beweging van de wljzers van
de k:t ,"',, .

À2. Àzinuth gerekend vanaf het Noorden.
Ir hocgte van tle ster te Utrecht op het tlJdstip van de bedekklng.

f, correctie factoren tr,=to+ ar.À+ bA,i . (zie ook artlkel tver
zonsverduistering)

9 1106
2 1217
1 14A2
2 1495
4 2102
e 2702
7 2101
7 2787
2 943

o
92

104
112
111
217
217
217
257

51

261
145
161
161
14'
2A1

n
20
20
)7

z
24

1

1,

3
22

rrr o
16'
116
82

150
B?

295
296
256
7t

Do
226
197
21'

-,
-1
-0

o
47
51
19
1'
tè.
16
16
12
15

m

-0,
-1 ,

7 apr
Ft ap=

10 apr
11 apr
16 apr
17 apr
17 apr
20 apr
I nei

54
24

8
jq

17
44
44
18

2

1n
in
1n
in
tn
ult
uit
ult
in

14
19

.,í

56
1B
19

Gem 1
6
6
tr

5
6
6

6
4
1
9
9
9
I

+
2

,
,
5
1

1

2
2
2
1

-2
+1
+0
+0
+1
-1

-1 ,
-0,
-1rt

-lr
-1 ,
-1 ,

I
1

6
2
1

2
z
,
2-0 ,

,
,
t
,
,
,
t
,
,

Ie_rS,nÈe_+ij-ke s.!.gg_e4. C .

M1nÍna van Algol .

.'.n"ri1 : 5. ):O9i 11 . 11215;
6. 1258; 20. 10:04;
8.22t47; 21 . 6257;

11. 19t76; 26. 1242;
14. 16226; 29. 0t71;

Tariabele maxima.
aptil . 1. Í Columbae, 051517, 7.5

4. RT Cygni, 194048,7,,
5. R CYgni,191449,'l ,5

16. RR Scorpii, 165010, 5,9
nel : 4. S Herculis, 1647 15, 7,6

6. R Aquilae, J90108, 5,1

17. R Camelopardalls, 142584 1

21. R Lyncis, 065355, 7,9
21. R Ursae Majoris, 1jr769t 7

29. S Canls L{lnoris, O727O8, 7

nei : 1 21t20;
18:09;
14:58;

4

7

7r9

5

5



Ueteoren. D

Zwatlr Perlod.e Radlant Maxinum Z.H.R, Opn.

Hydrltlen
lyri tl en
Vlrglniden
Hercul i d en
Àquariden o.
Àpr11-Yuurbol l en

15 mrt - 10 apr
18 - 24 apr
1 - 15 apr

10 - 20 apr
1-10nei

10 - 50 apr

o

-27 lapr? 2

+11 22 apr
-06 8 apr
+45 1l apr
-O2 5/6 r.eL
+O24apr?

helder

snel naI .

nal . sp?P'
Equ. zwerm

hn
12 00

18 04

13 20
16 

'222 16
I

à5
10

?

5

10
.2

Planeten. I.

Mercuri.ug r

0p 28 april om Olh bereikt Mercurius zijn grootste oostelljke elongatle
tlit voar tle tweede keer dit jaar; de grootste hoekafstand tot de zcn
bedraagt 21 graden. De planeet is een genakkelijk te vinden object boven
de westelijke horizon, kort na zonsondergangrDi t dankzlJ cle gunstige
ecliptica oo tle horizon. net het blote oog waarneenbaar.
0p 12 april on 19h stapt I ercurius 1019 ten noorden van Juplter, deze
saurenstand looet met een kijker na zonsondergang (12 aprl1: 19ln }Zn)
bekeken worden .

Mars:
illars bevindt zlch deze maand in het sterenbeel_d Tweelingen ten oosten
van de planeet Saturnus. Een conjunctie met de maan vindt plaats op
7 april om 04h, tle rode planeet staat tlan 70 ten noorclen van de dan
7r5 dagen oude rnaan.

Saturnu s :

De planeet net de ringen is tleze maand nog tot na niddernacht te vlnd.en
1n het gterrenbeeltl Tweelingen ten zuiden van Castcr en pollux. 0p
8 april te 1lh is Saturnus in conjunctie met ale naan, de maan gaat op
een afstanal van 60 ten zuiden aan de planeet voorbij.

Uranus. lleptunus en ?1uto.
Uranus ls op 25 april te 06h in oppositie met de zon en heeft
helderheld varl 5r7 n. Gebruik voor het opsporen van de planeet
binoculair.

een

een
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Planeten ( tauetlen)
Mercurius

Datum

1976
Elon-
gatie

He ltler-
heid

0nd e rgang
Zon

Ondergang
Me rcurius

17 apr
22 apr
27 apr

oost 16

oost 19

oost 20

-0,8 m

-0,1 m

+0,J m

o

o

19h

19h

19h

41m

49m

5Bm

21t, 24r
21tt 51r
22}:. 11m

Mars

Datum
197 6

Rechte
k l imning

De c1i-
natie

E1 on-
gatle

He lder-
heid

0nder-
gang

o2

12

22

apr
apr
apr

06h 29m 28s +25

O6h 51n 11s +24
07lt 17n f8s +24

t
24 4A

t
56 49

tll
16 48

+1r1 n
+1 ,2 m

+1r4 m

o

o

o

oost 84

oost 79
oost 75

Olh 05n
02l: 42n
02h ZOm

o

o

o

Uranus Neptunus

Datum
1976

Rechte
kliroming

Decli-
natie

Da tum
1976

Rechte
lr l inning

De c11-
nati e

12 apr 16b 5on 25s -ZOol,4'39"
ll12 apr 14h 14m 11s -12055 50

?1uto

Datun
197 6

Rechte
kl imming

Dec Ii -
natie

12 apr 13:a o3n o9s +12otJ'59"

Juoi ter

Datum
1976

Re cht e
klinming

De c 1i-
nat 1e

El on-
gatie

IIe 1d er-
heid

0nder-
gang

apr
apr
apr

01b 58m 52s
02h 07m 53s
02h 17ro 04s

o

o

o

ll

ll

o

,
1

1

1

,

,

,

12

1,8

oost
oost
oost

20h 58xo

20h 07m

20h 07m

o2
12

22

+11

+11

+12

04

5'
41

ll
17

19

12

4

5n
6m
6n
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Sa turnu s

Da turo
197 6

Rechte
kl imming

Decli-
natie

El- on-
gatie

He 1tl e r-
held

0nder-
gang

o

o

o

ll
o2

12

22

apr
apr
apr

l0s
1Bs

) ls

oost
oost
oost

O?}: 52rl
07la 51r;r

07h 54m

19 20

17 45
14 06

+O 11 u
+0,1 n
+O,4 m

+21

+21

+21

104

94

85

O1h 57r
Ojh 17n
02h 40m

tl

ll

o

o

o

Zort

Datum
191 6

ochtend-
s c hemering

opkomst ondergang einde
avond
s chemerin

declinatie

04
09

1t,

19

24

29

19h
19h

19h
19h
19h
20h

21],
21]n

2111

lzn
22ln

22}:L

apr
apr
apr
apr
aD ll
apr

04h
olh
0lh
olh
0lh
02h

0Bm

53n
5Bm

22m

05rn

47n

06h
05h
05h

05h
05h
05h

08n

57n
46n
15m
24m

14m

19m

27m

16n
45n
55n
02m

22m

11rl.

47m

01m

16m

37m

+05 19 12
+o7"12'17"

o

o

+ogo 22 30
+11o08'2gtt

l!

r'l
+ t.z

+14 ^tll"26 06
49 5'

M^.an

|a turn
197 6

opkLmst ondergang ouderdom

04
!t

14

1o,

2..,

29

apr
apr

apr
apr
apr

08h
I )n
20h
00h
01b
05h

t/m
14m

02m

43n
21m

11m

o9m

lOn
2Bm

01m

19n

olh
0 5tr

09h
15t,
20h

o4 11

09 r3
14 ,3
19 ,1
24,3
29,3

dagen
dag en

dagen
d agen
dagen
dagen

Lunatie 659

Nieuwe maan

Eerste kwart.
Voffe maan

laatste k'.-rart.

10 mrt 1Bh 08m

07 apr 20h 02m

14 apr 12]n 49n
21 apr OBh 14m

lunatle 660

Nieuwe naan 2) apr l1h 20m

ed eelteli .i Le_ z-on s-v e rd_u i-s.t_qËi-!É

Op 2! april vindt er een z onsverdui s t ering plaats die
vanuit Nederland en België a1s een gedeeltelijke verduisterÍng zicht_
baar is. De verduistering zal àan1r angen om lOh OBm en eind.igen on
12}: 45ni het maximum is on 11]n '25m, op dat nonent zal de zon voor
4 ()y'" d,oor de naan bedekt zi jn.
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Komet"t l.
Komeet West (tglS t)
Deze komeet za1 ool< in april nog goed waarneembaar zijn met
een binoculair of kleine telescoop. 0nderstriande efeneriden
zijn ontleend aan IÀU circular 2871

Datum

1976 ET

alfa
1950,0

delta
1950,0 m

1

tz

22

o2

apr
apr
mei

hm
20 36,42
20 22,81
20 06,O7

o
+15

+16

+17

11r4
29 r0
29,g

4

0

6

I
9

9

,

,

,

Korneet Bradfield (1 9?6 a)
De eerste ontdekte komeet tíL 1976 kont op naam van de bekende
konetenjager Wiflianl A. Bradfield. t976 a werd onttiekt op 1!
feb. j.1. toen de komeet een helderheid van 9,0 m hatl en zich
in het sterrenbeeld Formax bevond. In de IAU circular 2)21 gaf
B.G.Marsden de volgentle parabolische baianeleuenten van de koroeet:
1. = 1976, f eb. 24,671 EÍ
q = 0,84735

= 11go,olB
= 1600,084

i = 460,848
Aan de hand

1 950,0

hiervan zijn de volgentle efenerialen berekentl

)
)
)
)

Datum
1976 Er

a Ifa
1950,0
hm

delta
1 950,0
or

m1 *

21 mrl
28 mrt
02 apr
xn1 =

05 12,O+ +17 49,B
05 56,6+ +2) 11,2
06 41 ,16 +17 59tO

1or5 + 5 1og + 10 1og r

815
8'9
9,'

(ait ats azinvullend.e informatie. )

Kop_eet P/491ÍÍ (.1976 h)
Deze tweede komeet yan 1976 is een voor amateurs niet interes-
sante periodieke komeet, dle tloor E.Roemer en C.À.He11er
heronttlekt is als object van [ragn. 2Or5 op platen geaomen met
de 229 cm reflector van het Steward 0bservatorjun, Ki$t PoeJ<.
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Koroeet Schuster (tgZ0 c)
Eans-8o11 Schuster, netlewerker van het European Southem
Observatory te La Silla vond sporen van tleze koneet op op-
nanen genaakt net tlezelfde telescoop als waarnee koneet Yest
11975 n) ontdekt werd (100 cn-Sctrnidt). De fotore waren genaakt
op 2! f ebruaní, 7 t4 en 5 naart, tle koneet haal toen een b.elder-
heíd van nagn. 15 en bewoog in zuldwestelijke richtlng.

Koneet Brailf
Deze tweede tloor Bradfielcl ontdekte koneet ín 1976 stonal tlJtlens
zijn ontdekkln5j op 7 naart j.1. in het sterrenbeelcl Grus aan
de zuidelijke Bterrenhemel en bewoog ln zuidelljke richtlng;
de heltlerheicl bedroeg Eagn..9

De gegevens van tleze waarnemi.ngskalender ziJn ontleend aa.n:

Zenith
Sterrengitls 1976

Universun
Sky and lelescope.

iÉfq (1976 d)

a

a

r
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