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Drle kleine

waarneming en van neteoren.
w aarnerolngsl e 1d er ervan .

vericht door de

de grote april-aktie wist tk,tlat er in de maanden meijuniNaweinie soealè meteoorzwermen waar te nemen zoutlen zljn en
Ëovendien iiËt it<,dat ik t.v.n studie weinig trjd zou hebben on
te gaan waarnemen.Toeh vonc ik op donderd.ag 6 nei j.1' e€n geatje in mijn overvolle agenda en ging ik on 22.J0u naar de Brunssunnerhéide on daar in a1le rust en duisternis de alfa Corona
Borealitlen te gaz.rr waarnelnen'een neteoorzwern flie.van 5 tot en
net 1? met optieedt vanuit het radiant alfa 15"32- en delta tle
+ 28 graden.tt naa weinig hinder van het maanlicht alhoewel
maan íoor 7V, vol- was en pas om 01 .40u zou onclergaan.Tussen
2l .O0u 0).05u nam ik 10 néteoren waarrwaarvan 7 Corona Borealidàn.l:eze waren dus sterk ver t egenwoord i6d z fi,-t 7v/". De grensmagnetude bleef getlurende cie hele waarnemingspëri od e const-ant
n1:5,5?. t-- bedróee 15.21 .57,46 U.I. De coordinaten van mijn
waaríerai,ng§vefd,wièns niddelpunt op 0 graden Àzinut lag,waren:
alfa 16"0Óu en alelta + 10 graden. De n- befroeg z 5,587.T: 4uur
C, en C, waren beide 1,C, wae 1,5 en dë fu bedroeg 1,125.
tweede waarneming van roeteoren betrof de meteoorzwerm
lÍíjn
-Juni
lyriden,welke in-de periode tussen 10 en 20 juni vanuit
het radiant al-fa 1B'20* en delta + JJ gratten optreedt'in de

waarneningsperiode

en over hét-resultaat

tot en net

0J.01 rJOu.l.[Un verw§chtinSvan de waarneningen van deze Juni-L,yriden

21 .ZOtt

waren gezien de reeultaten van de observaties van de lyriden in
naar.In
april íiet bijzonder hoog gespannen.Ilet wa§ er dan ook vrelgeteltl
3-uur en 40 Àlnuten zuiveie waarneroi-ngstijd verschenen
5 neteoren net een gen. ns.gnitude van +4,waarvan 3 Juoi- -tyliàen.ook hier weer eén sterke verte genwo ord iging van de hoofdzwerm en weinig sporadische neteoren.Fi , | 6V.. Ook nu weer een
constante grenóraagnitude van 5 r42. De m"- bearoeg ditm.!É,I -5 1545.
c. en c., wàren weóeron 1. t,,, 2 13.09.36?01 u.T. c") t 1156.

ólr-ï,ób.

íri t,ii.-i"' o,e5

Na d1t wat teleurs tellentle resultaat vond ik het desalnietvraLrtenln de moelte waard on op 18 juni om 2J '00u weer te gaan
een
vrÍj
ln
nemen.Dltroaal ging bet veel betèr.De meteoren viefen
twee
zelfs
regelnatig temfio èn ze war etL ook vrij heltler.lk naro
neleoren óet eèn negatieve magnitude waar.Eén orn 25.48'56u net
de meteeen magni tude van -à.Of t wae èen meteoor behorende tot
juni
jot
waaren net 20
oorzweiu,r alfa - Scorpiitlen,die van í0
graden.De
neembaar is van zijn iadiant alfa 16"52- en delta '22
tweede meteoor, een prachtige Junl - Lyride van magnitud-e -7t
verscheen om 02.15,46u.[oen ik oro drie uur ophield ne-t waarnemen had ik 15 meteóren waargenonen rwaarvan 11 Juni - lyriden'
nu weer vr\i
Fi- was dus ?3,1tfi.De grensàagrrituden waren ook
dientengewas
Cz
en
tussen
5r2r.
5,20
scÉonnelden
cofrstant..Ze
C
volse 1.96. C" en C^ waren wederom 1.- C- Lyridén : 1'o6'
n
e
th
e
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nunl
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Pierre Nieskens.

leven

op and ere plane t en .
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Met dit artikel wi11en we een. serie beginnen die afkomstig
is van het weekblad " Internediair rr.Het
initiatief tot deze'serie werd genomen ooor Chriet Tituli;er van
wiens band onlerngs
ook een po pulair rvetenschappelijk boek onder de ze1Íde
tiiàf---

ver scheen'.

sterrengr.oepen die op hun beurt weer e1k uit roil_
. Miljarden
jarden
sterren bestaàn,bévol_ken hèt heel_a1 .Ooit ontstorrààr,
u"

uit wolken- gas en stof en ook nu nog worden
geboren.Hun l-evensduur wordï voor een
";;;idil;;à àee1
", belangrijt
-sterre!
!epa.a1d door hun massa:troe zwaarder de ster hoe korïef ze Leeft.
Die levensloop is a1s. volgt gesimpliÍiceerd weer tè gàven voor
elke ster ( en dus ook voór de stèr die onze
verwarmt:
de zon).Uit een wol-k van stof en gas àntstaanaarde
onder invloed. van
wervelingen en ià,antr ekkingskrac htén verdichtirrgen.D"rà bàif"n
saroen tot een protoster en dan tot ster.In de öter vinAón-"on_
tinu conversieprocessen van elementen
pli.ats rràuis
stof in hel iurn.Der gelijke kernreacties,waarbij'enorme
"àrr-*àt""_
hoevàel_
heden energie vrijkomen die d.e ster doen stralenrbeheersen het
ieven van een ster.Aan- het eind rals alles is olrgezet za\ een
ster ineerr storten, vaak -nadat zó bl; wilze van opïeving .róg-u"r,
extra explosie heeft ondergaan.
Ïn dat eerste s te d ir,rrn n,I ,voor de ster begint te stral_en
bestaan er resten van die verdichtingen:ae
schijnsel ve,n. planeetvorning is eerdei regel-liànei;n:rji;-;;r_
clon uitzond""i.rg.
De iartte is dan ook niet meer dan één-v.,n d; n;g;;;iàneten
bij éfn-va+ d-9.Ei1jarden sterren uit één van de ntfjaraén-àeft_
wegstelsels.Niets brjzonders dus.Alhoewel de meeste"*àn"àr-g"_
neigd. zjjn het-tegendeel aan te nenen.Ilet f;;ti eànier-o[-lrona
van sterreiunoige gegevens zeer reëe1 er valn uit
te gaàn"àat
er- rneerdere planeten zUn waarop leven in welke vorm öf i"".
o_ok,mogglrjk is of wo"s.fn deze àrtikelenserie I-,EVIN 0p ÀNDERE
?IÀNETEN wortlt de titel niet gevolgd. d.oor een vraagteken.lYe
beogen nanelijk de gegevens raà te àragen die dat róchtvàarai_
gen.
Natuurlijk zijn de bewoners van planeet aarde beperkt in hun
voorstellingsvermogen vcun wat er àich elders in nài-Ééeràr
kan spelen,Ze z:u1len niet zrnders daln vanuit een aardse visÍeat
kunnen redeneren.Dat '-iJ dan biivoorbeeld zeggen d;i ;; orrÀ fu_
ven elders ook voorstellen- gebaseerrl te zljn*óp koolstofchémie.
IYa t volstrekt niet aan:remeI1lk is.De sanenàtefiing
,orr-èàrr-1"r"
vende ceI lUkt uiteindelrjk kwalitatief zeer sterÈ op die van
d.e zon.De elementen waterstof (H),koolstot (c),zuuiËtài-(ó)"""
stikstof (1S) zijn de meest universée1 voorkomenàe in het Èee1a1 .
Door hun eigenschappen zijn ze daarvoor ook zeer gàscriitt,àat
komt onder neer tot ultdruk.t ing in het feit dat àe zeer éia_
biele verbindingen kunaen - vormón(Mo1ecule"l
.o" oói"pià"g-"""
andere sterren naakt dat d.eze elenenten ooi< daar
heï stErkst
vert egenwo ord i gd z iJn en de vorming van dergelilte mofeóuièn
is
ooK eJ_cters in het universum aangetoond.
AIs defenitie van leven wordl in
algemeen gehanteerd:
het bezitten van nucleïne-zuur(DNA ofhet
RI,IA)"ot b;sï;-;;;;;
vermenigvuldiging plaats vindt.Intelligent fàvèn-aÀt i;ië";;
1s ecnter veel moeil j.lker.Het is niet uitgesloten natuurlijk dat
leven op .,nd.ere plirneten zieh verder of ànders g.ee"oi"Àà;í
heeft wat de intelligentie betreft
dat ons begripsvernogen te boven. dan op aardelirefficfri-laat

Zoeken naar het antwoorcl op de vraag:Is er leven op andere
planeten,loopt langs verschillende gebietlen van wetenschapris
nultidiscipline"ir.
Het begint met het ontdekken van en inzicht verkr{gen in de
bouw en structuur v:ln het heelal - astrononie en astrofysica.
De eerste artikelen z)n vt.n Drs K. van der Hucht.Deze zal
vanuit bovenstiLande optiek het ontstaan van sterren en pl&neten uiteen zetten en de randvoorwaarden aangeven waaraan een
planeet noet voliloen wil deze bewoonbarar kunnen ziin.
Biologie en biocheroie moeten ons doen begrijpsn hoe leven ontstond en evolueertle.
Drs Karel À. va.n tler Hucht studeertie sterrekunde aan de
Rijksuniversi te i t te Utercht.Sinds 1972 is hj.j als wetenschappe1Íjk meclewerker verbonden aan het laboratorium voor Ruimteonderzoek van het Sterrekunalig Instituut te Utrechtrwaar hii
zich vooral bezig houdt uet ultraviolet spectrosco; Ie van
s telren .

HET ONISTÀÀN VÀN STEP,XEN

EN
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PIANETEN.

A11e sterren ziln z onnen. Sorrrmige z 1]n gr oter en sommige kleiner
dan de ster die onze aarde verwarmt l sonnige zijn jonger maar
de rneeste ouder.Sterren zijn nÍet willekeurig of uniform vertleeld door de ruimte ,ÍL:àar ze komen voor in gÍgirntische concentraties die we melkwegstelsefs noenen; s or:rmige daarvan hebben
een spiraalvorn, and.ere zijn e llips ol de-acht ig van uiterlUk.
De roelkwegst el-s e1s konen op hun beurt ook weer in groepen voor.
Onze melkweg is een spiraalstelsel,dat een paar honderd mi1jard sterren bevat.In het heela1 konen neer dan een niljard

àelkwegstelsefs voor:er zUn neer sterren d €in de zantlkorrels
van alle stranden op aarale tezanen.
Het lijkt zeer aannemelUk dat er bii meerdere sterren ook p1aneten rondcirkelen zoeLls de aarde dr.Lt doet om de zon.De vraag
die astronomen aI heel lang bezig houdt:is er levenrintelligent leven rnogel\ik op die antlere planeten zijn ze bewoonbaar
'
deze artikelenóf zelf s bewoond?, is het centrale therna vi-in
reeks.Deze eerste aÍleveringen laten zien dat er plarneten zijn
hoe ze ontstonden en geeÍt een schatting van de kans dàt ze
bewoonbaar z1ln.

Yijf niljard jaar geleden, toen de zon aanging ' verand erde ons
zonnestelsel in een zee van 1Ícht i.p.v. inktzllarte duisternis.Dit zonnestelsel wat lve het onze noemenrbestaat uit de
centrale ster,de Zon en de daarora heen dra.aiende negen planeten met hun nanen .

De oors orona

I;-5ïnne[sïe delen van ons zonnestelselrd.e eerder ontstane
planetenrwaren onregelnatige verzamelingen van rots en metaal:
àfval en kleinere bestandelen van de oorspronkelUke wolk paaruit onze ster ,de Bon ontstond.Iiiateriarrl dus wzrt al bestond
voor de ster begon te stralen en niet op tiat zelfde looment
werd weggeblazen.Deze planeten werden tljdens hun vorming heter
waarblj [un o1:pervlakten smolten.Vulkanen waren er heel gewoon.
Gasaen, gevangen in het inwend.ige van deze planeten kwamen
naar buiten on atnosÍeren te vornen.

4

Deze vroege atmosferen waren samengesteld uit de ueest voor_
koraende atomen en waren cius r i.jk e;ai waterstof .to en er zon_
licht viel op de vroege atmosieer bracht dr.it de ,àf et,riàn .r_
van in beweging en sloeg ze aan.Het l-lcht veroorzaakte
nól-e_
culaire botsingen rp1lqó9I- grotere nolekuLen *"iaà" -ààp"óà"_
ceerd.Door de onverbiddelijké wetten van de
werkten deze noleku}en.weér op elkaar in encrremià-àn'ilsiàa
vormden op" hun
b:3It_v;eer grotere en ingewikÈel-der molekulen.En
daaririt ànt_
yi!t9]aen. zich,miljarden-jaren geleden zeker op
pJ"aneten,-Levendc cel-lenrdie zich aanpasten aan hun
"à"-"àn-aà
omgeving.
gg
vi.n
g.s
vandaàg
een
evolutie
vàn leven,
H."91ËI
lotaan
?p b14ft passen aan
o3t zlch 1?l
steeds
de nee evoluerende on_
standighedel.9"g_": de vel_e-nuttige aanpassingsr;i;;; i; ;;
een ore we lntell_igentie plegen te noemen.Een aantal- orsanis_
op pIe-neet ;arcie 11lkeà déze eigenschap te ueàiiienia'oï_
99n
filnen beschikken erover en ook de [rote apensoort
in
de meest- opvallende vorn manifesteórt het- zÍch in en.lvÍaar
de
Mens.De_
ze mens kljkt naar bovenrver baast zich en gaat ontdekken wat
il , het heel"a1. gebeurt.Hij gaat langzameihrnd beseÍfen waar
,eI
nU u1t
rs gegroeid en wÉrt hjj eigenlijk is:een deel van de na_

tuur

Sc

.

heppinestheori ën

Het onderzoekgebied,dat. tret geheel van we tens chappel jjke ken_
nis probeert te passen in eeí verklaring voor de- öoröo"ono
en s1;ructuur v.ln het heefal,wordt kosmoiogie eà""àrà.5à-[3"_
ze in kosruologiscrie. telm_en- is gering,maar degöne die u, ,g,
zijn totaal verschillencl.Iedere-kosmóiogische-theorie
móei
het w€"arnemi-ngsI eit kunnen verklaren,dàt oe melkweestelsels
\en 1n ner bUzonder groepen van naelkwegstefsels)dié zicin yan
elkaar - a.L belrregen meÍ een snelheid diÀ-evenredig is net
afstand.!Ítj z{n evenmin het centru:i van d.ze ;;p;";i"-;is hun
ander' nelkwegstelsel_ da.n ook;iedere war-rnener, aar dan ookwelk
in het. hee1al , zou de zelf d.e uitd,;ing waarnemen..J)eze aananae
staat bekend a1s het,.'r kosmologiscrià princtpe ".lJirànómèn
-Ëe_
die de "srer.dy state'r-rheorÍe àrinhangàn
, b ervèren dat trËi
1a1 _altUa besiaan heeÍt en ,rt uiri"Ëfi-róst-àn-zon;;r..;;";l-_
.

lende veranderingen.Ditrdankzij een vàronderstel-de continuspontane schepping van neutronen,die verval-len tot
fiàionen
en electronen waaruit weer verse'waterstof f<an onisiàan.--Volgens de theor.ie v-n de momentane schepping,thans beter
kend als de oer-plof(big bcng)ko"*àfà!iu,begon het hee1a1 be_
ats
een ontzagwekkende vrlyru3:, vón pure
ba1 expandeerde en afkoefde, ontàiónaàn"ïraii"§.nei*lr--àà-íi"r_
aoor"p"àrv;;ri;g';;
fundamentele deeltjes van materie en anti_naterie
en therno_
nucleaire reacties produceerden heliuokernen door middel_
fusie van waterstofÈernen.veroàr"-"itaiii"À A";à-à"ï;;*i"r" van _
tuur ditLen tot het punt vraarb;; ,ate"siàt_ en hefiumatomen ge_
vornd werclen door dè combinati" ,o"- àià" troneneme t protonen
en hel"iumkernen,maar elementen ,wuà.aÀi dan heliurn ;;;;;-;"g
niet in merkbare hoeveefhede" g"próà"ààera.ceaurenaà*àà^'.rïo"_
ge. fase_van expansie,toen ge gËröniseó"a" *iièiiè-"Àe-Àtè"t
gekoppel-d was met het
a. verdel_ing van de
-strafin§svc1a,rÀia
materie ook beheersr
door
her"strarinÀ;;"ià.p;;-i;iËF,i#"'
"u""eden
stra i :.:3:ài"i.il.. ià
de ma Lerieàichtheid(
E=ncpi
was gezakt en de rnaterie deïoniseerde,konden aèvolgens
oniàriinEË'
gravitatiekrachten onrege1rnatigheden í" aà-aicËtt Ëià-aiË"*"r_
licht a1 bestonden,versferken Err àia""--au rrierarcÀiàv;;;o;;"_
ken van verdichtin!.en d.ie ,"""iï"""ààn in mertwèà;i;i;;i;;'
sterren,planeten ei ma:ren.Beha]ve dat ze in ov ere ens t ernrning

is met de waargenonen uitdijlng van het heelal ,verspelt de oerplof theorie dat:
1 tle oorspronkeliJke en meest voorkomende eleuenten waterstof
en helIum zouden si3n in een ( nassa) ve rhouding van Jl1;en
2 er nu nog een geljjkmatig over de ruimte verdeelcie achtergrond s tr aling^ zou moeten z{nr<iie ovt,r eenkont nlet een zwart
lichaam van 3"K.Lo,,tel 1 a1s 2 z?in in de aígelopen tien jaa-r
experimenteel aangetoond .Daar do or is de oer-p1of tbeorie tle

meest geaccepteer

de

.

olutie v*n de materie
De gasrnassa van waterstof en helium onderging vfak na de oerplof uiterst sne1le turbulente bewegingen, waarin grotere of
kleinere wervels of draaikofken ontstonden.Bij de hierboven genoemtle gravitationele ineenstorting,volgend op de afkoeling
door expansiernan Ce rotatie van deze wervelende gaswolken toe
(t.g.v.tle wet van behoud van ii.pulsuoment).Vandaar ook de rotatie van ons melkwegstelsel.Na het instorten van de clraaiende
gaswolken werd de dichthei<i hierÍn voldoende groot on sterren
te vormen:in de grote gaswofk ontstonden opnieuw condensaties
Kleinere gaswolken dle zich door onderlinge gravitatie verclichtten.In het inwendige nan deor de c onc entrati ed ichtheicl
de temperatuur langzaam maar zeker toe,l,Ve spreken^aI van een
protostor.Als een temperatuur van ongeveer 10.000"Ke1vin in het
inwendige is bereikt,is zo'n wolk a1 een sterke infrarood bron.
3ij stlgende tenperatuur re,akt de wa"terstof in het inwendige
weer geïoniseerd en begint.de buitenkint van de protoster zichtbaar licht uit te stralen.(0m dit stadium te bereiken had onze
Z,on a! 55 niljoen jaar nodig).Intussen krlmpt de protoster nog
steeals neer in en wordt hi,l van binnen steeds heter tot in het
inwendige de tenpere,tuur vÉ,n 10 niljoen graden is geworden.
Bij deze temper-tuul beginnen er kernrer.rcties op te treden, tle
fusie van waterstof tot helium,waa.rbrj de energie vrilkomt,zoals
wij die kennen van de waterstolbom.tr'usie is de feitelijke energ1e bron v:.rn alle sterren.Zo ontstonden, en ontstaan nog steeds
sterren,geconcentreerd in nelkwegstelsels.ook kunnen er zo
sterparen en trio's ontstaan door rn;erdere verdichtingen in de
wolk.ook onstaan zo,wat ons in dit verbano uiternate interesseerd, sterren met planetenstel-se1s.

De vornin c-ve4-q.e
-(e.EeerqeEe I-elcece!cq
0orspronkelijk bestond het heelal uit waterstof en treliu-n.fn
sterren,gevornd uit condensaties van deze materie t ontstond uit
waterstoÍÍusie meer he1ium.He liumkernen fuseerden weer tot
koolstoÍ ,koolstof en heliurn tot zuurBtof en zo tot steecis zwaar ctere efementen tot ijzer toe.Steeds kont hier energie bjJ vr{
tlie door de sterren wordt uitgestraafd.Voor de vort,ting van nog
zwaardere elementen is daarentegen energie nodig;deze processen
zoals die b:j supèrnova's optredenrworden hier niet besproken.
Sterren kunnen door sterrenwind en explosieve processen hun ma-

terie in grsvorn ter'ug sturen in het interstellaire ruinte,
waar deze naterie,die dus bestaat uit wat er stof , heliun, zuurstof, etc . , opnieuw sermen met materie van andere sterren in wolkea kan condenseren tot volgende generi,ties sterren.
Dit proces van stervonming utt ile resten van voorouders moet
zich vefe ni.len herhaald hebben.
Ult spectroscopische waarneningen vi.n de Zon blUkt dat onze
Zon geen eers t e-generati e sterisren wàarschjinlUk zelfs geen
tweede gener.,tie ster-dat wi1 zeggenrdat vefe van de atonen
waaruit de zon bestaatrin het verleden zijn gevormd in het in-

-6wendige van andere sterren, ster_ren die e,l lang z\ln verval-Ien
tot witte d.wergenrhet eindstadiuu van de rneeste sterren.
En ook de atomen in ons lichr,am - ook zrj zijn rvoorgekookt,' in
het inwendige yàn sterren.Onze botten zijn §emaakt ïan calciun
ggygrrq door alpha-processen in een ot àndóre rode reuzenster
piljarden_jaren,geleden.Hetzelfde geldt voor het ijzer
in ons
bloed en de koolstof, stikstóf en zàurstof waaruit -a1 onze
weef_
sels z ijn samengesteld.Al-l-een de waterstoÍ die in ons lichaan
chenisch gebonden is ai.n CrH en 0 is weLlicht nog de oorsprokelijke mater.i-e.Het is de oudste va.n Ll1e elementïn,en trài'werd
eonen(ve1e miljoenen jr-:ren) geleden gevormd op onvoorstelbare
grote schaal en bij processen die we àeIfs vanàaagrmet
al onze
Kenn:.s van de synthese van a1le andere elementen,nog maar nau_
weliji(s kuïrnen raden.

wordt vervolgd.

Kort verslas

LedenverAaderin

12-6-197
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Er waren 15 mrLn aartwezig.A,an gezien Trud.ie niet aanwezlg was is

de vrouw van Ger gekonren om té zorgen vooÍ spijs en drank.
Het gebouw
Hier is reeds veef over gepraat.Er moet meer gewerkt worden,
niet door 1 maar door 21 nan.Al-s er te weinig initiatÍef blijf t
bestaan za1 opening uitgesteld moeten woroenl

ening
datum van opening is bekend.
?au1 Vaessen vraagt oÍ er ki;kers tentoongesteld worden ten behoeve_ van het publiek.Zou eventueeL in dó garage kunnen gàUer..,_
ren.Àlles rioet dan op- de dag von opening géreeà gezet woiden.
Za1 een kuker in het kantooi komen- te staàn ttie dan 'B avonds
gebruikt kan worden op ons weiland.
Wa11ie is b,.j het Limburgs Dagblad gerveest.ileef t da_ar copi) gekregen voor in het c1ub6fad.Èr zal-een artikel in de krànt'ver_
schijnen.Voor de opening ook een artikel in krant.Zal waarschlinliik contact opgenomen worden met Van gervest tot gèwèsi rn.O.Z. ,
en andere kranten .
0p

Ie

Officieele statuten
in de maak.
iÍie bet gebouw kont zrjn
openen is nog niet bekend.proÍ.de Jaeger
kan niet komen .
Tentoonstelling
Jos heeft taak van Karel hel-emaal- over genomen, aangezien Karel
naar Amerika is.iÍord-t uitleg gegeven brj-pkittegronà van inric6_
ting
van het gebouw.TentoonÀtè1rtng woiat geopóna op ,or,aíg
'! ageus
tus .0p enings t ijden wriars c h,;nÍi3k
í+.öou toi z3.ooir.
's Naehts moeten er twee mi:,n a"anwezig van
zln.lijst hierover wordt
opgesteld.
i{e

teorenaktie

Er is een neteorenzwerm van 26 juni tot , juli.Lreze is de l-aatste jaren b -r.1na niet waargenomen.Het zijn helder en lange meteoren.Àktie vrordt moeilijk i.v.n. het geb ouw .
0ud a
in het vervolg bij Jan opslaan.
e
aan he t werven van nieuwe leden

die weggaan en zodoende geen lidractief al dan niet pa§aiefrbl{ven moeten dit op trjd door geven aan het bestuur.

Degenen
Fondvra:

-g

Jos:ben ni,ar Amsterdam geweesti.v,m. de tento

te is te f een,Ierucnd heeft

ons t

r.angeboden orn gratis

e11ing.

Gede

e1-

spiegels te rrer-

al1um ini s er en .
Harry:heg navraag gedaan voor stickers.
Bestuur:Liaat iedereen zich rrret hart en ziel inzetten.
Sluit de deeur met je handen en niet met je voeten,

deze

is

nm1

. pas geverfal

.

H.R

De artikelenserie over het boulven van een k.rjker,kan deze naand
niet geplaatst liorden in verbrind uet v:rkeintie van Rolf .

EXOBIOIOGlE

OnCer Dxo biologie of Astrobiologie versta€rn lve de stud.ie,
van de oorsprongrde ontwikkefing en de verdeling van het leven

inhet hee1a1 .
In deze tijd van ruimtevaart wordt steeds neer de vraag gesteld naar uogelijke levensvornen elders in de henelruintè.De
mogelijkheid van leven in het heelal is een rekenkundige opgave.
= Pr x-P, x fz * ?+ x P5 x P5.Hierbrj geldt dat P de totale
Ikans
óp leVen iÉ.
P, :de kans dart een ster van het juiste t.ype is ,zodat zUn energ1e afgÍfte stabiel- is(astrononen stellen deze kens op 10-')
P, : de kans dat een ster planeten heeft.Alvorens verder te
gbanrwil Ík eerst iets meer vertellen over de verschillentle
theorieën die er ziin over het ontstaan van een zonnestelsel.
Deze theorieën zijn te verdelen in twee grote groepen: a) de
Monistische theorieën en b) de Dual-istiàche tÈeorieën.
In Brote lljnen zeggen de llonistische theorieën het volgende:
een ster ontstrrat uit een gaswolkrtlie onder invloeal van grarri tatiekrachten eamentrekt.Uit de kern van deze wolk ontstaat
een ster.Uit de omringende gasnassa ontstaan de verschillende
planeten.ne l.[onistisclre theorieën zeggen dat een zonnestelsel
ontstaat of is ontstaan b jj bijna iedere stervorming,Due b jJ de
Monistische theorieën is P^ groot.
In grote l- ljnen gaan ae Dualiétische theorieën uit var een ster
dÍe aI bestondlangs dze ster scheerde een andere ster,die genoeg aantrekkingskracht had om ult de bestaand.e ster een hoeveelheld massaweg te trekken.De gasnassa hing als een s1lert
gas in de ruimte.ïn deze sliert ontstonden de huidige planeten.
Daar dit voorvai astronomisch gezien uniek is,xan Po bij de
Dualistische theorieën ge1ljk gestel-d woroen aan O0ra0at de kans
dat sterren elkaar zo dicht naderen da.t de krachten die ze dan
onderling op elkaar moeten uitoefenen groot genoeg is,geljjk is
aan 0. Àangezien de Ittonistische theorieén thi:ns algemeen aanvaard zijn geworden(orndat reeds sterren zijn ontdekt-tlie 4eerdere
donkere geleiders hebben), stellen de astronomen P2 =10-4)

B

Pr.: dit is de kans rlat een ster de juiste afstand heeft t.o.v.
_zqn planeten, opdat de tempqratuur op de pla.neet geschikt is.
Deze Kans schat men op 10-r.
ae
dàt een planeet de juiste massa heeft.Deze
I+.^:91!_is
kans stel L men |lBï
10
PO : dit is de kiLns da"t de planeet de juiste 4tmosfeer heeÍt
om .Leven te herbergen.Dezv ka,ns sch".t nen 1O-,.
-P6, s .nu hoeft niet overal- weLa,r leven kan ontstaan ook l-even te
ontstaan.re kaqs dat op een gunstige plaats leven ontstaat is
P..Deze is 1O-l
op leven efders is p = 1O-9.0ns melkweg^l^?:^ï"I:19-k31q.,dus
stel.sel
bevat i0"sterren.Dusrhct i..antal sterren
met een kans
op leven in g+s stelsel_ is 1Oz.In de gehele ruimte
wordt dit
aantal op '10 gesteld.r;iiskundig hebbèn we nu gezien
dat er
meer levende ríezens bestaan aIs-wjj aardbewoner5 al-leen.Maar
al_
lereerst moeten we ki.jken nr:.ar de óorsprong van het leven.Hi er_
bij moet echter voor opgestefd worden àat íe oo""p.orrg
ir"t
leven naar a1le waarsótripf i;trreio geen
"àí
gebeurteniè
màËr
àér,
pro_
r" geweest , yrz.r.arvo or nooit een -enkele datum gegevun t àn ,or_
;:;.
Er wordt ver.ondersteld dat een chenische evolutie
de bi_
ologische evolutie vooraf ging.Een chemische evolutieaan
houdt
in
dat er tal van rea.cties p1àaté vinden tussen affe màge1{tó stof_
f en.Een voorbeel_d vin eeà scheikundige re;rctie Cie dó cËemi_
sche evolutie overteeít heert Ís de àutokr"tafytisónà-réà"1i"
formaldehyde tot glycoaldehyde.tre eerste
van à-iórnat_"rr,
dehyde rnoleculen tot glycoaidehyde noet heel
"uacïie
tangzààn uÉriop"r,
zljn.Doordat deze reac{ié een auïokatalytisóhe ;;;;ïi;
ià,(a.*.r.
het ontstane eindproduct is een ke.tr,.Iyip.1e1 voor de .ua"ii"roo,
het ontstaan van dit product)zal de rlactie tussen 2 andere
formaldehyde meleculeà snelfer verlopen zíin írL ae priààiàiafe
atmosfeer.Deze ontstane glycoaldehydè mo1éculen zuilen à"i ,,uu"
formaldehyde verder reagórën waarb"r; grotere r.oóf tryàràïen-ont_
staan.De a1 eerder genoemde torrnaldeËyde is een ,lrr-àè-p.ó0""_
ten die. in h_e t primórdiale t-;dperk
op dc aarde in volOoànàe ma_
te voorkwam.IJeze stoffen z.rjn -dè stofien
waar de mogelSte--àer_
atnosfeer uit blstaan heeÍ trnl:CH,,! ,NH",H,,O
en H_.Dàze "Ëioif
-àé._
waren.volgens de neeste geleerdenqje 3ómfionentéí
"r,
atmosfeer;omdat de eleneàten waar ze uit bestaan "àn-ae
in
vÀiaóènae
mate in het heelal- aanwezLg we,ren: H 92,7"i,
0 0,05&
N O,015y'.
Tussen deze stoffen vonden reactiescpt-3;ll',".".

r) H + tr = H^
2H- + o^ =z2H^o
l) N.'+ luÍ = znÉ-)

2)

4)' c' + 2tà,^z
t = cH,
-4
De reacties die in de oeratmosfeer hebben plaats gevonden z
iin
door Mi11er in 1953 met het bekende 'rtoestè1 van Iiillerti nage_
bootst.Dit gebeurd.e met succes.MilLer bevestigile met deze reac_
ties de hypothese die de Engelse bioloog Haldàne en dà nussi_
sche.biochemicus Opar in in ï9lO a1 haddén opgezet,nl .:
1)het l_even ontstond onder i.nacrobe condiÍies,óie de svn_
these. van organische mofeculen nogelijk naati.
^.)organisch mateliaalZ
hoopte zich o[ in de oce..an
,,lnet eerste l-even w.:s heterotroof .
De stoffen in het toestel- van lÍiIler doen geeneens de gcdachte
oproepen dat er levende wezens kunnen ontslaz:n uit dezË stoffen.

-1

,h

Daaron wl LÍ ets nad.er lngeaa op de reacttea dte ln bet toeetel
van lí11Ie rp laatevlnden.Een van de eerste etof,fen di€ ontgtaau
ls ECf,.Dt tE Cil kan 416 oofsprond dleneu voor de reectl€a d1è
adenetne ale eindproduct hebbeu.
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0ok altlehyden vormen zlcb.Deze ald.ehyalen vornen de basls voor
Ae volning van tle aninozuren volgens het Stxecker rnecbanisne.
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Volgens het Strecker nechanisme kunnen a1le twintig bekende
aminoz uren- ge synthe t i s eerd. worden.Ook in het primoid.iafe -Àta_
olum zUn at deze aninozuren gevormd.Di t is bewezen
nen
minstens 15 orge.nische stoffón elders in het heelafdoordat
heeft
kurr_
nen aantonen.In het toestel van LIiller zotge:n electroden voor
de nodige energie om bovenstaande reacties-op gang t" tr".g"rr.

her licht,inhet br.jzonder àui uïv,ri"Éi,roo"
iioe g:
l?I"yr zorgt
oenodrgde
energie,Dit ul-tra viol_et l-icht laat stoffen ont_

staanrnaerr kan ze ook af br eken . Daar orn rroeten cleze reactieÀ in
de ocea.nen hebben pleratsgevonden aangezien het U.V.
niet
in het water kan doordriàgen en zocioónde de stoffen IieÀt
toch
blrj_
ven bestaan.
I9e hebben nu aminozuren gekregen.',íe ziln alweer een sta p dichter tot de levende wezens gen;, derd.Alvorens
er leven onts taat
noeten er eiwitten zijn.De bouwstenen voor deze eivritten
z ijn
aanwezig.'Ioch aloet er zich nog een c onpl i ciLt i e voor.De peptitle bindingen tussen twee aml.n ozuren kunnen door IJr0ge hyd r o1iseerd wurtien .Ni et al-1e pe ptid e bindingenkunnen w o?den verbroken
ïÍanneer wij de di peptide c onc e ntratie van glycine in een
c
milieu 1 stel-len , kunnen w e vo or andere dipeptiden de vo1 wateri
gende
tabel opstellen:
o
cly - clv

cly - aIaL
a1a - afa
ely - va1
cly - 1eu
glv -Ileu
g1v - phe

1

0 B
0 7
0
o 7

0 2
0 1

tr'o x verhitte droge aminozuren en za! en zar nu we1 dipepti_
debanden onts tonden.D oor. het droog verhitten was het hydiolyse
probleem omzeil_d.Men oenkt dat deze droge reacties gebóurd Zl;n
in vul-kanÍ sche gebi ed en.Fox noemde de ontstane verbindingen

protenoiden.Deze prot enolden mogen a1s de voorlopers van de
elwitten beschouwd wo rden.Bll deze reacties ontdeÈte
ook een
bepaalde sefectivi tei t,b.v. a1s men de aniinozuren A men
en
B
verhit
verwacht en pro t enoï den te verkrilgen met evenveel A als B
en
dat evenveel À al-s B al- s N-eirclstandigaminozuur zot voorkomgn.
Men kwam echter tot d e volgende resuftaten:
.r-eindstandis
!S!C+l
i*---lïi1---'=t2
--11fu?roteinoid

A.

?roteinoid B.
Proteinoid C.

Asp
GIu

2Yí,

5q,

Glv

7 a/,
1

q.

32%

Àsp

4 6"/,

q"

Àsp

G1u
and ere

1

I'

1 5/.

6sÀ

1q"
B1'l

wordt vervolgd,
Jo Vi s schers

Ik wi1 Hercules tt graag iedere maand ontvangen

Naan:.
Àd

res:

.

:

Plaats:.
U gelieve dan f 2J,- over te maken op ons rekening nunmer onder vermel-ding van Clubbl_ad sterre nwacht rr Hercules tr He erLen.
U ontvangt d.an 12 maanden ons club b1ad.U kunt
deze strook ook
opsturen rraa.r i Sterrenwacht t Her gulesrrHeerlen,
p/a Schelsber.g jOZ ,
He

erl

en

.
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ÀFSCHEID

VAN ANS

IIet lvaarnemingsprogramma van de Astronomische Nederlandse Satelheest
liet (ANS) is-op 70 november 1975 beëindigd.Zoals bekend
geven
geen
wi11en
toester:ming
Klein
G.
Dr.
staatssecretariè
voor een nieuwe verlenging van de waarneningsperiode.neze beslissing kwam juist nadat in een briefwisseling- tussen
heer
Dr. Jamès IletóherrDirecteur-Generaal van tle NÀSA en de Vliegvoor
Instituut
het
I{ederlands
vern
A.B. WolÍf,voorzitter
tuigontwikÉeIing en Ruimtevaart (NM) r op basis -va:n de eerste
achl maanden ÀNS operaties,was viist3esteld d;t de wetenschappeljjke en technische- verdiensten ruinschoots de beslissing rechtvàardigden om de ÀNS missie formeef tot een succes te verklaren.
De astionomen hebben zich bU de beslissing van de staatssecretaris neergetegd.Z{ zijn ecbter van Llening dat de ANS de afgelopen vqftien rnaànden zoveel- nieuwe belongwekkende resultaten
teeft geboekt dat een verlenging van de waarnemingsttid tot
voorjaàr 1976 - wetenschappel§k gezien - zeer wensellik zow z\trt
geweóst.Het is in de wetenàcherp bovendien hoogst. ongebruikeliik
èen goed functionerend en kostbaar we t enschappelilk instrument
uit te cshakelenrnog voordat natuurl|ke oorzrrken een eind maken aan de werking.Íiif tien maanden na de ]ancering werkte de
sate1lÍet nog steéds zeer Soed,he'Lgeen b)jzonder zinvolle waarnemingen mogelijk zou hebben gemaa"kt.
Tiidschema

studie gaf de Nederlandse regering in
F@aetail]eerde
tot de bouw van een wetenschappeliik sa1970
opdracht
ianuarÍ
ielliet.Het Inàustrieel Consortiun AstrononiscLre Nederlandse
Satelliet ( tCeitS), bestaande uit Fokker-YF\il en ?hilips,is in
samenwerking met de laborator'ia voor Ruiurte onclerzoek van de
Universiteiten van Groningen en Utrecht erin geslaagd binnen
vrjf jaar - precies volgens het geplande trjdschema - een zeer
gèavànceerdè satelliet te bouwen.De Ncderlandse regering-heeft
Éet NIYR belast met de .supervisie over de uitvoering-0p- )0 augustus 19?4 werd de ANS vànaf de r'/estern Test Rang-e (CAI . rV.S. )
àet een Scoutraket gelanceerd.Het ANS proiect had b{ de N,rSÀ
sàr,renwerkingsprograrnÍna, hetge en forneel gerede status van een
rtmemore.n<lun
of understanding'r tussen N.ll'SA en
geld was in een
tle

N,:

tler lantls

e regering.

Direct na de lancering heeftrin opdracht van het Consortium,
een speciaaf team van het Nationaaf lucht- en Ru iiiit evaartlabo ràtori"m (NL,R) op bet European Space Otr)eration centre (osoc;
in Darmstadt (Weèt Duistland) de bediening van de ÀNS verzorgd.
Tweenaal per dag moesten zlj de gegevens opv€ingen,het nieuwe
opzenden naar de satelwaarnemingspro gianroa gereed hebben voor rrgedumpterr
gegevens via
liet en dàartussen door gereed staan on
grondverbindingen op te vangen en te verwet'ken.
De satelliet was ontworpen voor een neetperiode van een half
jaar,naar die werd met een half ja'ar verlengd -toen de ÀNS in
Zo'n'goede technische staait verkeerderdat verdere waartlevolle
waarnèmingen nogelrjk bleken.Ilet breken van ecn uiterst dun
Utrechts
folie vzrn-één vàn de proportionefe telbuízen van het
lnstrument vool het nèten van zacltte röntgens tral ing, waardoor
slechts in éénvan de zeven ener'gieg eb ieden van dit instrument
niet meer kon worden gerneten,deed hieraan niets af.

-12_
het begin^van de opere-ties werden de waarnemineen
I::ï31
1l cioor
genlnderd
de afwgkende Lae;n van au
bleem hierbij was dat öen aeei-va"'Ë
"àï"iiiËilH;;'';;B:
lig weraen beÍnvl-oed aoor Aè-Van-Aii";;à";s;;ffi;;;;ilsËiira"_
strat_ingsgordels.Ioor

het inschakelen van meer.NÀSÀ
kon dc resterende
waarnemingstijd echt-er beter iyordei
"ófg"tàïio"s
[enut.govenaièn-il;;-à;
laatste qaanden de baan.eui"iàËiu[ ààn rug". te liggen aIs ge_
volg- van de wrijving in di restó.J"a"*a"rptring,waardoor
de
stralingshinder afiam.
operaties is de satetl-iet in een
I?_::ëi:gigilg
]pl de
s Lanu gezet w:,i.rblr
hr.t- instrunentariun v.in. de ou.à" -i= vaste
;;:;" _
richt.tlet inEanp
zz-apr-ir"iöiö'Ààït

elxe omroop ven de
"rn de aàrd sc haàuwlBaanberekc
gedeelteÍgk"door
ningen hebben
uitsewezen dat de s:rtelIiei i; i;b;;;;;
1977
in
de dampkring
zal terugkeren el1 verbranden.

ÀNS

Inhoud

D-ffitgen- en ultravioletspectrometers hebben een groot aan_
tal waardevoll_e ontdekt i"gei-!ààài"".i"'n"t
z11n ongeveer
950 computerprogramma's ií ri"ï-À"h;;;;, vantotca]
de
sr-teÍtieï-ingeJ-ezen.De röntgenmcetapparetuur Ecei t"aan 289-;r;;;;;-Ël"o-'
1].099 metingen verriààt en trèt-i""ir"*u"t voor de ultraviofet
heeft azrn 6500 bronne" À;;;i:;
!ltgli"e waarneningtn.Deze
met naar schattinp
-à.,tàrirïrro.r.erEÀià
1!,:990
i"";;;; ";;8"
enkete astronornische sarclliet geev"na;rà:Dil*";;";;";.S';;",
een groot deel- te danken airn de herprogrammeerbare
boordcom_
puter.
t.D
Sterren b eter bestuderen
Bij het.Apollo-Socjoez-project in de ruimte is komen vast te
staan,dat met extreem kort- golf l engt en, virn 5 toL 30 manome_
terrbetere waiirnemingen
1k z.,,n"aàn sterrenrdic op een
paar honderd licht icren ruogei
vai
de acid. stc"an.Het laboratorium
voor Ruimteond.rzoëk ,r"rl àà niit=""ir"r"iteÍt in Groningen
heeft dit
uit *;;r;;i;À.n
van de Aeerikaanse
geleerden -.;econcludeerd
Prof . S. Bowyer en Dr. S. -lË.go".
Tot voor kort werd aangenoxten,dat ul_traviolette strellinsen
die van verder van tieí. lichtjaien k;;;;;;i;;"àp-ààïàË"flïaé"
worden waarsenomen met behulp""r" goiir.ígten vàn-i-iàt"iö
niljardste.meter (5 tot-fO màno*et8ri.ào,"
mee rinstrunent was
meegestuurd met het Apo11o-Soejoez_pioject.Bij
d; ;;;;oàrirgur,

eÍmee warèn ook Ne.)erl:.nders bétrotÈen.zU hadden prói.ïí*ï",
en.Dr . I4arson een 1i.lst je sescven
met het ANS- instrumént -waiei gem.tàn.Èàn
";;-d;-Ëu;"ïÈ""i,1àËiËí"Ëi"
ervan wris de zeer

blauwe ster bz

ANS had
AiíS. mat

in

41 .
decernber

en.]t jux]

1975 deze ster waargenomen.
.1974
bij golflengten
v.,n tS> ïo7jló 'manoneter.Daarmee ka:,n
in het melkwegvlak ljut _verdéi, róríóÀ'gutuken,dan rà;i- ti-.oOO
lichtjer en.BuIten dit vlak-hàu0""-àà^^eioninger deskundiAen
de'buren',de grote IIagelhae.nse *àrr.-"" àè-t;à;";;;;;;Ëï";"""_
genomen,wa.rrvan de laatste l-iefst twee miljoen
Ii"t ïj""à""""r,
ons^j,s verwijderd.In het. melkwegvlak wordt ÀI;S g;hi;dË;à"dr",
stof tussen de sterren.ll langEr *".à -àrrrguronen, d.at er weleens
kon.zijn,dan tot <iaà werO-veronaersteLd.nat men net
*:id:I^$?:
rre r Apo-L_Lo-iroe.l oez_lnstrument de hz
4j heef t kunner, *aàroar"r,
betekent,aldus-het Labor-torium-vàór'íuinte
onderzoek in Gro_
ningenrdat er we1 heel weinig ,r"rr-à"t-'!,lu voorkomt
in de rich_
ting van de ster.

t.D.

1t

IÍaarnemingskalender van 5
050776

tlat

de

o50776
080776

Juli tot

en

net 1 augustus 1t)76.

in conjunctle net Spica.0ezien vanuit een deel
van Àzié en het noorden van tie Sti1le 0ceaan woratt
l l hrmaan

alpha-Virginis bedekt.'s Àvond.s kunnen we vaststellen
conjunctie intlerdaad achter de rug is: de maan staat
ten oosten ('1inks" ) van de ster.
l8hrlÍars Oo41' ten noorden van Regelus.
Deze avond wordt de pLaneet Neptunus door de maan bedekt,maar de omstandigheden zijn onguastig,zodat het
verschijnsel zelfs met een Ílinke kijker practisch niet
waarne embai:r is.De lichtzwakke planeet (magnitude 7,7)
ygltlw r.rot achter de donkere maanrand om 19h51.nreven voor
zonsondergÍr,ns (tghrAm).De uittrede heeft plaats aan
de verlichte r€.nd van de naan on 20h50m.

l2hrUranus stationair.lle kronkelingen van de oppositle1us zljn achter d.e rug.
1ro776 15h,I{ercurius in bovenconjunctie met de zon,voor de
tweede keer dit jaar.lÍie de data van de opeenvolgende
bovenconjuncties van I{ercrrrius bek4ktrzal opmerken dat
het tijdsverschil ertussen niet constant is.
Zo bjjvoorbeeld:
110776

Bovenconjunctie
18 '.tpr 1975
1 tiug 1975
2a nov 1975

l apr 19'16
15 jul- 19?6
7 no.v 1976
16 rort 1976

210776

T{d.verschil in

alagen

105
119

125
105
115
129

Deze onregelnatigheden(die men natuurluk ook vindt b1j
opeenvolgende beneclenconjuncties, grootste oostelijke
elongaties,enz. )komen voort uit de excentriciteit der
banenrvooral die van iiercurius:de banen zr,ln ellipsen
zodat de pli,neten zictr nu eens wat snellerrd,am weer
wat trager rond de zon be$/eeen.De excentriciteit(t'uitniddelpuntigheidrt) van de aardberan bedraagt 0r017,
tiie van de :iercuriusbaan 0r206.
1?brnaan in conjunctie net Jupiter.Voor waarneners in
Nieuw-Zeeland en het zuiden van de Stil1e Oceaan wordt
de planeet door de naan bedekt.

zie vervolg pagina :
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magn.E.
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1?27 1B G.Vir 7 ,1 78 Ín 114247
B-7
4008 Neptunus 7 ,7 144 in 131 160
B-7 20 52,2 4008 Neptunus 7
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Hercules jaargang 1 ,nr1
C

Minima van À1goI
Juli : 1. 2 .02;
). 22.5oi
6. 19.39;
o
16 .2a;
1)

11 .17 ;
10 .05 ;

15.

Juli
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:

D1

1.52;

Aug.

24. o .11,
26. 21 .20;
29. 18.O8;

14 .57 ;

1

11.45i

+

6.54;

tö.

Variabele

.

naxima

.

chi Cysní 194612. 5.2
RG
eminorum O70122a. 7.1
7
15 XC entauri 114441 .
7.8
17 VB ootes 142539. 7.9
1B S Hydrae 0B4B0r.
7.8
19 T Cephei 210868.
6.0
20 v Cassiopeiae 2101l>9. 7.9
1

11

v

2 V

0piuchi 162112.

Canum

7 .5

Yenaticonr.n 111546.

7

1

De eerste vier eijfers achter de naam geven de Rechte Klimning
aan;de twee volgende de tieclinatie en de laatste twee cljf ersgeven de visuele magnitude aan.

Meteoren. D.
Zwetm

lphiniden
etiden

Periode

1-6juIi
8 - 15 juli
Persel den
25ju-4aug
Capricorniden 15 ju - 15 aug
Aquar i d en
15 ju - 1! aug
A quari d en
15 ju - 20 aug
Pe rseï den
20 ju - 20 cug
juli - augus tus
Cygnitlen
Aurigiden o. 25 ju - 10 aug
C epheiden
1 aug - 10 sep
De

C

Rad

iant

L{aximum Z.H.R.

2ohlrm+17o
o0 44 -18

7

12 +47
20 32 -10

222a

0

22 04 -06
03 04 +58
21 00 +48
06 21 +51
20 10 +64

ju1

4

jul
jul

11

10

aug
au8
, aug
11 aug
1

?

16 aug
18 aug

qc
1ó
10
15
5

40-100
5-30?
?

q?

'

PLaneten.

E

15

curius
Dekleine binnenp Ir:ne e t bereikt op 2 I augustus weliswaar een
grootste 0ostelrjke elongatie van 27 aloch is in Ned.erlantl en
Selgië nauwelrjks wanrcneenbaar.Di t is te wjjten aan tle kleine
hoek die de ecliptica 's avonds met de Westelijke horizon naakt,
waardoor liercurius zich ten tijde van zonsondergang slechts
enkele graden boven de horÍzon bevindt en spoedig daarna on-

Mer

d

ergaat

Ye

.

nus

Iffiis

nog

Mars

niet

waarneembaar met

het

oog.

begin juli nog met noeite boven de westelijke
horizon t e ontwaren,daarna staat de roaie plannet voor on6 gezien te d icht bij de zon.

Mars is

a 11een

Jupiter
Íupitéi i s deze ma"and de enige planeet die gedurende langere
tijtl waar6q enomen kan worden.Hij is na eind juli vóór niddernacht
op en is te vinden in het sterrenbeeld Stier.
De planee t is op 21 juli te 18h in conjunctie met de naan;
eldersop de aarde gaan deze conjuncties gepaarC met een bedekking van de pkneet door de niian.
Sa

turnus

net dc ringen is op 2t juli te 15h in conjunctie
met tle zon;enkele weken daarna wordt Saturnus in de ochtendscheroering zichtbaar boven tle 0ostelrlke horizon.0p 20 aug.
kont tle planeet on ,h 48m op.
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Pl ane t en

t

abeflen

Uranus
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e
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De gegeveae van deze waarnemingskalender zijn ontleend aan:
ZellLt

Sterrengitls

1976

Universum
Sky and telescope
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Sterret.je

Is het heeIal oneinciig oí eindigt het ergensrxnet een vol1edige lege ruimte en het niets daarachter? Heinrich Olbers
(1759-t840)reen Duitse as tronoom, ne ende een antwoord op deze
vraag gevonclen te hebben.
H{ veronderstelde dat het,iils du. dichtbij gelegen delen
van het hee1a1 een kenmerkend voorbeeltl w;,ren,steeds naar
weer herhaald in de verderuf gelegen de1en, onnoge lijk was dat
het heelal oneindig groot was.Dan zou het heela1 een oneindig
groot z,antal sterren en melkwegstelsels rroeten bevatten.Elke
ster straal-t l-icht uit en het doet er niet toe hoe ver de
eter weg staat:een beetje van hst licht bereikt d.e aarde.Het
bewiis vervolgt:als d aarde licht ontvangt uit alle richtingenrvan een oneindig ae.ntal sterren,dan zou tle nachthemeL verbllndend helder schrjnen.In elke richting zou er een ster moeten st:Lan.De hemel zou een ononderbroken lichtbron liiken te
zijn.Toch is de nachthenel bepar.ld donker en dus - volgens 01bers - zou er geen oneindig aant.il sterren zjjn en zou het hee1a1 begrensd moetcn zijn.
Het grootste gebrek in dit bewijs kwaro met de ontdekking,
tlat alle veraf gelegen nelkwegstelsels zich van onze eigen
melkweg verwijderen(dit feit kan worden aengetoond door tie
rood -verschuiving in hun spectra.Zie artikel pagina 18).
Hoe verder ze weg staan,des tc groter is tle snelheÍd waarnee
ze zi.cn- vcrwijdu r en .Llnkele wal,rgenonen stelsels ver',*,jjderen zich
met de helft van de lichtsnelheid(dLt is met 150.000 ku,/sec. ).
Het lljkt waarschijnl jjk, det er verder afgelcgen melkwegstelsele
ziinrdie zich verplaotsen rnet ongeveer d.e snelheid van het 1icht.
Àstrononen op aarde zullen waarschijnli;k nooit in staat zijn,
deze rnelkwegstelsels te ontdekken,want hun licht za1 de aarde
nooit kumnen bcre iken.
De roelkwegstelsels zouden zich kunnen uitstrekken tot in
het oneindige.i{et licht v.rn het verst verw{derde nelkwegstelseI, zou nooit kunnen brjtlri,gen tot d' hel-derheid van de hemel .
O1bers verd.eel-de het heelal in een serie zeer. dunne concentrische'schi11en' rdie de aarde omringen.De verlichting van
de aarcle door de schill-en neemt Érf met het kwadraat van de
af staind.lvlaar de verlichting hangt ook àf van het aantal sterren in de schil:het neemt toc met het kwadraat van de afstand.
lile t andere woorden:de verfichtinÉi hangt helemaal niet af van
de afstandrmaar is constant.Dus elke schil levert een zeker,
constante bijdrage aan de verlichting.Een oneindig aantal sctrillen zou een oneindige hoeveelheid verlichting

moeten geven.

H.R.

Ook ik wi1 graag lid worden van Sterrenwacht tr Hercules "
Ad res .
Pl aat s

..Specialiteit
Dez strook afknippen en opsturen naar : Secretariaat a
Sterrenwacht Í Hercules 'r Heerlenrp a Schelsberg 102
L,eeftUd

He

erlen

.
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Het

Do ppler

effect :

de ro odver

schuivi nA.

worden andcrs rals óf de bron die ze uitzend.t
.^ Lichtgolven
óï
cle waarnemer zich ber,,eegt .Di t verschijnsel st;lat bekend a1s
het Doppler - effect.He.t is een vir.n de ónger,vone elÍecten die
plaats vinden,omd.at
l_icht cen soort golfbëvreging is.
J{etzelÍde e1Ícct is rre rkb.r.Éir al-s men zich-beàig houdt met
geluidsgoll en .Vo o r iemand die sta.iLt te luisteren àan de kant
van een -ri].c ebir.an , ver€.nder t tret geluid v,.,n de autorals dezc
voorbij flitst.À1s dc auto vam hèm a1 beweegt,l;kt'het of de
toon oÍtewel de frequentie van het geluiC Íager: 1s a1s ioen
auto hem naderde .De r'Í requ_ntier, vli het geliid is h. t ar,n_ de
ta1 golvenrdert per seconde rrrordt ui tge z onàe n .Al- s de ;Luto n.r_
dert,wordt het a.::ntal golven ove.r ecí kortere sfs.tand
sarnen
gedrukt:meer golven bereiken per seconde het oor vp.Jr dc
tetaar en hij hoort een toon vln een hogere frequentÍe.elsluis_
auto van hem aÍ bew-eegt rworden de geluiO sgolveri".r_,i t gerckt" de
,
en ale frequentie schijnt lager te zljn.
de
n brengt het Doppler-effect een verande_
. Bij in.
.
-geluictsgolve
ring
frequent
ie .He tz elfd e gebeurd rnet 1ic htgolven, maar de
frequenti everand ering betekent kleurverand erinÀ Li ctrt van een
hoge frequentie (En óen korte golflengte) geefï de tf""ri"_
druk_ die we al-s blauw kennen en licht-van éen lage frequèntie (en een lange golflengte) is voor ons rood.Àl_s een bron
van licht naar de waarnemér toe beweegtrbetekent dit een frequentietoename:de waarnemer zLet d.an óen iets blauwer ticht.
Al-s het licht van d.e wirarnemer af beweegtrneemt de frequentie
af en het licht lijkt roder.
Veranderingen in de_ lichtfrequentie kunnen a1leen waarge_
nomen wordenrdoor het licht te bestuderen met een spectogiaef:
een instrument dat het licht splitst in dc vers c hi1i ende "Èleu_
ren.Men laat een smaàl-e lichtstraal door het instrument vaL_
1en en de beelden van deze straal worden ,'gef ocusÀàrà;i afs
spectraallijnen op een scherm.Als het ]icht van een natriun_
lanp op deze manier wordt bestrldeerd,ziet men aai nài ;p;;_
t rrrm ervan bestaat uit twee helder gele lijnen die dicht'Èil
elkaar stnan.Als de natriumlamp snef genoèg van de ,"aarneà"r
af.zou.bewegenrdan zouden ae gè1e lrjnón eei beetje naar het
rode einde van het spectr:un vérschujven en de kléur zou meer
oranje
.

worden,À1s daeirentegen de natriumlanp naar de waarne_
mer zou bewegenrdan zouden de lijnen naar de-blauwe kant van
het-spectrum beweg_en en dus een groener tintje kr)jgen.
Jeze rood- oÍ b-Lauwverschulving kan al_l_een v/ordèn waarge_
nomenrals de lichtbron beweegt net een snelheid die een mörk_
baar gedeelte is van de Lichtsnelheid (r0O.000 knlsec.I.UÀt
werd voor het eerst bemerkt in de spectra van het' Iicht,die
de aarde berelken van verafgelegen Àterren en andere zeór he_
te_ lichamenrHeit licht dat uitgeàonden wordt door sterren en
ne1{wegs te1se1s, be staat niet uit tictrt van d.uidelijk bepaalde frequenties, zoals natriuml_icht , maar het bestaai uit'een
tloorlopende band van frequenties.À1s het echter door de buitenste,koelere lagen van een ster-atmosfeer heen gaat,wordt
een deel van het licht geabsorbeerd.Bepaalde efemónteí Oià
aanwezig zijn in de s t er-atuo sfeer hebbén de eigenschap zeke_
re frequenties van het licht te ab, sorberen.I,e
z ö frequèntiàs
ontbreken dan in het licht dat de earde bereitt.een'àorgvuf_
dige bestudering van de ster-spectrÍl toont aan,dat het à'oorlopende spectrum (van violet tot aan rood) overdekt is met
een aantal donkere lijnenrde Fraunhofer lijnen genoemd.De Iij_
nen kunnen
dent ific eerd worclen net de'zelfàe lijnen die on_
^gel omstandlgheden
der de zelfde
geproduceerd worde" óp aaiau.

- 19 (Daar-e1ke 1ln overeenkont met een bepaalC elenent, zegt een
bestudering-van het spectrum da astroiroomrwelke e1ómeàten er
in de atmosfeer van een stcr aanwezig zijn. )
l4aar de donkere l{nen- in_ de spectia van zeer veraf gelegen
sterren en. melkwegstelsels laten een uitgesproken versöhuiíing
zíen rraat het rode eind vÉrn het spectrum-]De- voorn:,amste don_
kere lijncn zijn die rwclke te wUten z\)n ear- hct elcment calcium.
up aardc (:-ndlen eï geen beweging is tussen bron en waarnener)
kunnen deze lljnen slechts zwàk iorden gezien in het violette
hct. spectrun.In enkele zeer veigelegen sterren die op
:ild I?",
deze
mànier bestudeerd worrlen, z\)n deze lijnen tot halverwege

het zichtbare spectrurn

verschoven,

tot in het groen.Alle sïer-

ren-err nelkwegstelsefs vertonenrtot op zekere hoogte,deze
roodverschuiving . De betekenis hiervan-zou kunnen í,4n', d.at ze
zícll '-Lle werkelijk van de_ aarde afbcwegen.Hoe verdór'weg het
nelkwegstelsel is,hoe sneller het zich-van de aarde sehfini te
verwijderen.Er is in feite een zeer duidel_Íjk onschreven ver_
band tussen de afstand van de ster (nagegaan met andere astronomische middellen) en de sne l-heid van-vórwllderin§, gemeten
net dc ro orv ers chuiving.In de meeste gevallón is dó*roodvere
schulving_ de enige nethotle om te bereÈenenrhoe ver het meLk_
wegstelsel in kwestie van dc aarde staat.
Het Dopp ler-effect kl.n ook worden gebruikt on dubbelstersystemen,da t zlln twee sterren die on elkaar heendraaien,te
onderscheid en.Sorns staan deze zo dÍcht bij elkaar,d_at ze
door cen tc lescoop uitzien i:ls een ster.Het spectrum vanerwat
er uitziet als één enkele lichtbron,bevat tweè bepaalde series
van donkere lrin€n,e1k afkomstlg van een ster.En omdat op e1kmoment een van het on elk:ar draaiend paar naar de aardè beweegt , verto ont één serie lijnen een rooóversc huiving en de andere serie een bl- a-uwversc huiv ing.

vervog van pag.11

H.R.

l4h,Mercurius Oo2?' ten noorden van Venus.Door de nabljheid van de zon is deze samenstand niet waarneembaa"r.
260776 th,Ceres in conjunctie uet de zon.
29o't76 l4h,Satunus in conjunctie met de zon.
010876 Vandaag wordt Spica(a1pha Virginis),de hoofdster van
Ilaagdrdoor de mlian bedekt.Het verschijnsel gebeurt overdag.Alleen met een voldoend sterke kdker en bij goett
doorzichtige lucht zal de bedekking gezien kunnen worden .De s ter verdwijnt on 1 5 h4 7m llT , p.an de onverlicht e
raaanrand, in positiehoek P = t05";hrj kornt om 1?hO0rn
weer te voprschrJnraan Ce verlichte rand van de maan,
in P = JOi'.
De positiehoek wordt gemeten vanef de noortlpunt van
de maansch,jf (niet vanàf de noordpool van tle-maanbol ,
en ook nlet vanaÍ het noord,elijk uiteinde vein de termin:rtor).
Bedekkingen van sterren van de eerste grootte door de
maan ziln geen allerdaagse gebeurtenissen.Yan 1971 tot
1975 was hier geen enkele te zien.In 19'l'l zal er voox
ons fand ook geen gebeuren,d,;ch in 1973 en 1979 zin
el bU ons telkens vier bedekkingen van Ald.ebaran zi-cltt 2407't6

baar.

Tot zover het algemene gedeelte.
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