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fn nenorlan d,e Heer van de tra11e .

Hèt valt ne zrrraar, om nu lets te schrljven.IoBn nf1
op Hemelvaart dag het berlcht berelkte aai ae vader
van Maurlce en de schoonvader van Ger was overleden,
was lk verdrletig.
Verdrie tlg. omdat twee leden van ons bestuur zo zwaa,^
werden getroffen.
Verdrietig ook,otrdat'een gezin zo zwaar^ wordt ge-
troffen.
Een vrouw verliest haar xnan.kinderen verliezen hun
vader. en dat is hard.En natuurlijk ga je op zorn
lo.ment terug denken.
Namens rr Hercules " heb ik dat ook gedaan,en ik
herinner nlj de Heer v.d.Walle a1s een man die een
warm hart had voor ', Hercules t'.Hij had altijd be-
langstelling veor ons we1 en wee,en werd door Maurice
en Ger goed op aie hoogte gehouden.Dit kwam duidelijk
naar vrren toen wij ons gebouw betrokken.
Hij was de nan dle ons advies gaf.
I{ij zorgtle gratis voor de juiste verf,en vertelde ons
hoe we het moesten doen.
Hij bespaarde " Hercules. r' veel ge1d.
Hij leefde mee in Se hobby van zijn zoon en schoonzoon
en 11ep daardoor warm voor a1le leden van r Hercules r.
Hij kwan kijken in ons gebouw. en had pl-ezier in ons
werken.
Kortorn rr Herculee rr mag de Heer v.d.Wa11e dankbaar z1Jn.
Het is noeilijk te aanva arden. rDaar je noet verder.De
Heer v.d.i{a1le hielp r Ilercules rr oodat hiJ een toekomst
zag Ln onze Sterrenwach t .I,at en wij zijn voorbeeld vo1_
gen;1aten wij,leder op onze eigen manier.de Heer
v.d.Wa11e gedenken.

Ons nedeleven gaat uit naar Uevr. v.d.ïÍaIIe en haar
gezín.
iYl j hopen dat zi) de kracht en d.e moed zul1en vlnden on
dit verlies te tlragen en door te gaan,voor elkaar en
net elkaar.
laten wi j de Fleer v.d.ïtra1Ie 1n onze gebeden gedenken
en tevens zijn vrouw en kinderen.
IÍercules heeft een goed 1id verloren.

J

Hlj ruste in vrede.
De voorzitter.



Kort ve rslà2 van tle ledenve ader
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d.d. 2, nel 19?6.Íg lns

De opkcnet ie 0eze keer erg slecbt.Dlt is Janrner óndat
het nlet ie sfeer blnnen de vereniging ten goede kont.
Àfwealg waren : Jo Visscherarleo H€nalriko, Wlllen
51J stero6ns,Henk Janesen, Dhr.Harnse en Mevr.Wlnkoop.

Karel 1s in het bestuur gekornen 1n. verbancl met de orga-
nlsatle van ile tentoonst eIli-ng.

De meteuren-( L,yriden ) aktie ls erg goetl geslaagd.We
hebben een pracht van e€n meteoor gefotografe erd-niss chien
ilrie-.Daarnaast heeft de visuele sektie een nleuw Íra-
diant ln de Grote Beer geconstate erd . Ge en vuurbol en
de lyriden zlJn tegengeval-len.De lealenopkomst wao goed.

Er 1s een brj.ef van Jo gekonen.omdat deze niet aanvrezlg
kon zijn op de vergadering.Jo vontl het erg janrner tlat
er zoveel leden cle kans voorbiJ hebben laten gaan on cle

zonsverduistering waar te nemen en daardoor db kane
bebben gemist om net een kljker on te gaan.

De organlsatle.van de tentoonstelling is in vo1le gang.
We hebben a1 meteorieten en tektieten toegezegd gekre-
genrevenals een prachtige foto collectie.De werkgroep
bestaat uit drle menseD :Kare1 ,Joc en Trudie.IÍe moeten
wel de zekerheid hebben dat alle leden volledig achter
ons staan.Iedereen wi1 ueewerken met a1le konsekwenties.

Er is een hele grote kans tlar we subsj.die krijgen.

Het gebouw schiet a1 flink op.Er 1s hard gewelkt.Waar-
schijnlijk is het op het eind van tte week helenaal ge-
Bchilalerd.Ian kuraen r e aan tle afwerking en lnrichtlng
beginnen.

Het kontaktblad wordt ln het vervolg aan twee kanten
bedrukt ondat dat tle helft aan kosten 6cheeld.Jgrnmer
clat er nog weinig copy van de leden zelf komt.Ook a1s
lenand iets heeft waargenomen dlt opsturen,alle copy
1s welkon.

Naast het gebouw is een groot stuk land.wat vo1 onkruid
staat.Als a1le leden'dén zaterdag hard werken om het
achoon te maken.krijgen víe f 50,- 1n kas en een prachtig
waarnerolngsgebied .

ne Sekretar.i s -
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Zoaaat een avond ln mei
llggend in de hel,
de avond zwoel
ik zel-f koel .

Wijl denkencl aan tlèr Mouw

filosoferend bij zijner schouw
flltsen meteoren her en der
langs de hemel ver.

Wijl een dezer door het luchtruim iJle
en zijn kop snel tot nij nelgt
prik ik d.e duivenklok
die 02.10 uur klokt.

En na deze lange nachtwake
zoo moe van het waken
sluit ik toe
mijn ogen noe.

Pierre Nieskens.

Vers 1ag zonsverduis terine 2 9 april .

Saroen net ?au1 l,endf ers nam Ík bij hem thuis,schaesberg,
de partlële zonsve rtlui s t ering van 29 april j.1. waar.
IIet weer was zeer gunstig.De verschlllende artikels van
Karel Stevens in Hercules I en 2 hadclen me aan het denken
gezet.Paul nan net zijn telescoop visueel en fotogra-
fisch waar.ik had de voorkeur gegeven aan de zons-pro-
Jectie methode.Met behulp van een verrekijker knutselde
ik een pro jectie systeem inelkaar.De vereki jker. gerron-
teerd op een statief,zou een beeld nreten vornen op een
stuk nelkglas als tlit erachter gehouden werd.fk kwaro
tot de volgende opstelling:
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De afstantl verrekijker - nelkglas moest ve"groot wordea
oE een optinaàlvergroot beeltl te krijgen,Det de opnerking
dat net behulp van de verrekijker het beeld noest worden
scherp gesteld.Deze provisorische opstelling maakte het
nij nogelijk eenvoualig visueel waar te nemen.Zelfs de

zonnevlekken waren zichtbaar op de projectie.

Foto's van de verduisterlng ma"r.r:te ik met een 600 nm-
tel-elens,tiie verkregen werd door een conbinatie var een
100 mra Tarnron-Iens -geleend van Paul- en een 2x converter
Door nu een constructi,e te vormen van een zonnekap en
twee polarisatie-filters.Deze werden zo ten opzichte van
elkaar gedraaid,dat een donkere filter gevormd werd.Zo
kon ik aanvaardbare belichtings tijden krijgen,die
schonmelden rond de 125-ste seconde (f 11).Deze opstel-
ling zag als volgt uit:

Rtr6èERe ZO,tileXAP

Opgenerkt moet wordenndat afwijkingen wat betrefd de
contacttijden en tijd van naxinun van de consverduis-
tering inderdaad waargenomen werden zoals ,Karel Stevens
ve:meIde op blz . ! en volgende van llercules 1 .

Ook deze tweede door nij waargenomen verduistering ( de
eerste was die van roei 1975 was weer een interessant ge-
beuren en velen hebben dit spektakelstuk gevolgd.

Paul Vaessen.

hleldinE b1-i ki ikérbouw .

GezTen de grote belangstelling en de vele vragen die
wordci. gesteld aangaande het zeLfbouwen van telescopen
za1 1k een reeks artikels in ons contactblad publiceren
over het bouwen van telescopen.

Ilet bouwen van een kijker is e-n nauwkeurige aangelegen-
heitl en een kwestie van veel geduld.Een eerste vereiste
ls dat men zeer systematisch te werk moet gaan wi1 nen
aan aaa; -^ar''1 +^-+ 1^^-^.i 1-^-

l(
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meestal vééI te licht over.In dlverse boeken over kiJker-
bouw woltlt de problematiek dan ook te sinplistlsch be-
hancleld.Men wlJst we1 op de rooeiliJkheden atoch nen geeft
geen technlgch verantwoorde o p1o ss ing.Ve rs ch iI1end e
fotors vanrdoor amateurs gebouwde. telee copen lllustreren
wel hoe mooi zorn instrument er uit ziet,naar techniscbe
tekenlngen en beschrijvlngen zijn van dle aard,dat een
beglnnende anateur er practisch weinig van terecht
brengt.Dit brengt tian grote teL eurs t ell ingen net zich
nee en niet te vergeten de financiëIe strop dle men 11jilt
door nateri.aal verlies.0m aan dit euvel een einde te
naken zuflen wij stap voor stap de (op-) boulv van een
telescoop net tekst en tekeningen en beschrijvlngen zon-
der veel getheoriseer over optiek e.d. volgen.WiI nen
neer weten over optiek e.d. dan kan nen daarvoor de boeken
raadplegen.Wij gaan de zaak zuiver technj-sch bekijken.
Er rijzen natrrrrrlijk enkele vragen.De eerste vraag die
men zlch ste-rlen moet is: welk type ki j):er wi1 men bouwen
en wat gaat dit kosten.De tweede is:wi1 roen zelf de op_
tlek slijpen of is het verstandiger deze te kopen?
We1 laten wij cle laatste vra.lg het eerst bekijken.ïndien
het een anateur er alleen rnaar on te doen is een kijker
te bouwen en hlj niet van plan is om van het slijpen een
hobby te maken.ls het verstandiger de optiek te kopen en
de rest er omheen te bouwen.Hij zal dan iets duurder ult-
koroen ma,rr zich een hoop narlgheid besparen.Dlt geld zeer
zeker voor de volslagen leek die zich op het slljperspad
begeeft.
Dit wi1 echter niet zeggen dat het niet mogelijk is on
zelf een spiegel te slljpen.De ervaring heeft geleerd ,-

tlat het tle neesten we1 za\ lukken om volgens tie hanttlel-
ding het hele slijpproces af te werken;het polijsten
za1 verschillenden ook nog weL lukken.De ellende begint
hoofcrzakeliJk bij het testen en corrigeren.Dat is n.1.
vakwerk.De moeÍlijkheid zit hem l-n het op de juiste
wijze lnterpreteren van d.e echadultren dle nen tijdens het
testen op de spiegel ziet,plus de daaraan verbonden cor-
rectle methotlen.

wordt vervolgd.
Rolf Eeucen

Ook 1k wl1 graag 1id worden van Sterrenwacht trIÍercules Heerlenn
Naam.:.

Adre§: .....teI
?laats:.....
leeft Jd:..... ... Specialiteit:
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lleteoren aktie lyriden 'r .It

Overdag was het bewolkt. tegen de avond werd àe lucht helder.
Het was de nacht ran 21 op 22 april toen Kare1, Jan-wi11en
Jos.Peter.Paul ,Trudie en ondergetekende oro 22.J0 u een
eerste blik wierpen op de sterrenhemel-rl)e noed zonk ons
in de schoenen toen we dichte wolkenpartljen zagen.De
weergoden waren echter met ons,raant oo 2i.15 u werd het
-voor goed-helder,waarna we aan de slag kontlen gaan r

Peter en Jan-ï,ryi]Ien gingen vlsueel waarnemen.Het werkter-
rein 1ag bij Karel achterom.Jos naro twee fototoestelfen
voor zijn rekenlng,die met een sector voorzien weralen.
?au1 had de beschil,king over een Ricoh en een Exakta en
ondergetekende richtte twee russische Zenits op de nacht-
hemel.ITotulant was Karel,die het zich gemakkelijk maakte
in een slaapzak.0p zijn cornrnando statten de fotografen
hun kamerats,dekten ze drie maal met tussenpozen van twee
ninuten gedurende twintig seconden af,en belichten in
totaal zes minuten.De eerste negatiever(a11e werden ge-
maakt op Tri-x;27 din)nislukten grotendeels, daar zich
dauw afzette op de objektieven a1s gevolg van een buiten
teroperatuur rond het vriespunt.De andere opnamen werden
echter goed,doordat tijdens het afdekken voortdurend ale

lens werd gereinigd.Xr wertlen toen grensnagnituden be-
reikt van ongeveer +6.
Tussendoor kregen we nog bezoek van onze voorzitter,tlie
even een kijkje kwam nemen.V/ij op onze beurt bezochten
bij tijd en wijle de visuele waarnemrs die een eindJe

,- vertlerop hun uitrusting hadden uitgestald.

Met tle groep van zes kamera ! s naakten uie elk 18 opnamen
en naar achteraf bleek niet vergeefs.Jos ving I net
één van zijn kamera's (onder de sektor).een pracht van
een neteoor,ondergetekende vond een drietal kunstmanen
op zijn filns terug.Het visueel resultaat.grotendeels
op naam van waarnemingsl e i der Peter, overschreedt de grens
van 2OO gedurende de nac: ten dat werd waargenomen.De
nacht van 21 op 22 april beeindÍgden we omstreeks hatf
vier en net een tevreden gevoel (het was mijn eerste
waarnemj-ng 1n geordend groepsverband) trok ik hulswaarts.
Een verslag van deze actie.uitmuntend opgezet door ?eter.
werd naar de rr Beteoren-man van Nederiànd tt,Dhr. Ben
Apeldoorn.gestuurd;een tweede kan men iri ons archief
vinden.

Paul Vaessen.
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Waanrerolngskalender van 5 iu!1 J9?6.tot 4 JuIl 1976.

6hrde maan -bedekt tle ster Spica.Nlet rcaarneenbaar
i,n Nederland.
l0h,Mercurius i,n grcotste *eetelijkè elongatie.De
planeet staat 21 graden ten westen van de zon.De
planeet van +0.?'is 's norgena in cle oostelljke
hemel te vinden .'
5h,Venus in bovehconjunctie net de' zon.De zon be-
tlekt venus;dit vbrschijnsel komt eens in tle acht

Jaar voor.Deze bèdekkingen ziin niet waarnèenbaar.

7h24n.Begin van tle zoner.
lBh.liercurius staat drie gratlen ten noortlen van

Altlebaran.Daar deze conjunctie in de ochtend uren
bekeken noet wortlen iè hii noellijk waar te nenen.

OOh,de maan in conjunctle met iupiter.Sekijk dit
in de ochtend uren.
15h.de maan in conjunctie net mar6.Als ie oa 22h

de westelijke henel afzoekt vind.je beide op ne-
gen graden van elkaar.
01h48m.zeer nauwe conjunctie van'neptunu§ met een

sterretje van +8.4.(SAo 184.579).De beide hernel-
lichamen staan 19 boogseconden van elkaar.
5h,ale aarde staat in het aphelium.Afstanal aarde-
zonz152,1 miljoen kilometer.
00h1 Sn.niniroum Aigo1.

0806?6

15a676

1 8067 5

210676
2206?6

240676

010776

01077 6

01077 6

040776

tot zover het algenene gedeelte.

7

Ik wi1 " Hercules graag iedere naand ontvangen :

Naam :

.í!dres:
P1aats : .... irrirr
U gelieve dan f 25.- over te maken op rekeningnunmer:

448106970 van de ÀImO-bank te Heerlen ontler vertelding
clubblad sterrenwacht 'r Hercules Heerlen'rr en U ontvangt
dan 12 naantlen ons clubblad.U kunt ook deze strook af-
knippen, invullen en opsturen naar : Sterrenwacht rr Ilercules
Ileerlen t', p/a Schelsberg 3OZ A, Heerlen.
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------.--i----------
datuu tlJd- Z.C. rraan r'trgrr. gloa- lD p. ls. bri a b

!tl br. eter t1c ult
n

6-6 2, 54.8 1759 ?8 B.vlr 6.5
7-6 2, 54.5 18aA 50 vlr 6.2

10-6 21 ,8.4 2rO2 B sco 2.9
10-6 22 46.1 2rO2 I Sco Z.g
10-6 21 5A.6 Z7O, 56 B.Sco 5.1

o

109

12'
16'
16'
16'

1n

Íie
th

ult
Ín

tro
45 24'
48 2rO

8' 151
zg*no
82 154

o

1,
15 -1.1 -0.4
15 -1.' +0.9
18 -1 .' -0.1
15 -1., +o,9

Zle voor verklarlngen Herculee Jaargaag Í ar. 1.

Veranderll lke sterren. C.

![lnlna van Algo1 .

Junl : 2. 11.18;
5.8.07;
8. 4 .56;

11 . 1 .45i
17. 22.74i
16. 19.22;

Í9.
22.
25.
2a.

16.1 r ;
13.00;
9.49i
6.78;

Jult 1 . 7.26i
,1 . 0.15;
6. 21.o4;

Varlabele narina.
.Iua1 : T V Cancri OB16t?. 7.g

10 [ No:nae 151654, 7.4
19 R Vlrglnja 127,07,6,9
20 U Hercults .,162119,7.5
20 RV Saglttaril 1B2tlr, 7.9
25 R teporls 045514. 6.8
28 R Bootis 141227, 7.2
28 T Aquarli zO44O5. 7.7

llul1: , cltl gl,gtl+. . 19457?, 5.2
7 ! §en1no3rp . O7O1Z2t.7.l 

.

Do eerate vier ciJfers achto! de naam geven de Rechto
Klluln§ aan;de twee volg;ende tte decllaatle en de laatete
tree ciJfera geven cle vleuele nagnltude aaa.

Ueteoren. D.

I

I
I
I

I

i
I

I

i

I

I

I

I

6rn

rlunl-!yrlden
rnsc orplÍden
.-DraconÍd eE

Perlode

1O-20 Junl 18 20 +r,
10-20 Junl 16 52 -Zz

2? Junl-l lurrlr5 12 +57

diant líariDuD Z.Ë
EO

16 Jur.l 10?

14 Juni 5

l0 Junl 5

I

R.
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Planeten. ll.

Mercurius:
IíiJ is rs norgens voor zonsopkomst aan dé oosteliJke hemel
te vlndeniGebruik een verrekijker.l5 junl bereikt blJ on
1Oh de groótste westelijke elongatie.

Venus:
Deze naand nlet waar te nenen.

Mars:
Mars is slechts enkele uren na zonsondergang zlchtbaar aan
de westelijke henel tussen Regulus en poIlux.5 juni vindt
een ïvijde conjunctie met de naan plaats.

Jupiter:
Jupiter is.rs morgens voor het aan breken van de dag 1n het
oosten zichtbaar.Na 21 juni kont hij meer dan 2 uur voor de
zon op.

Saturnug:
De planeet met de ringen is nog slechts net de grootste
noeite aan de avondhemel te vinden.Men moet ale planeet na
zonsondergang beki jken 

" Saturnus en de jonge naan staan op
2 Juni in conjunctie net elkaar.

Planetoiden:
14 Irene is op 7 juni in oppositie, met de zon.Zij is te
vlnilen in het zurdelijk d.ee1 van Ophiuchus. Magn. 10.o
129 Antiaone is ook op 7 juni in oppositíé met de zon.
Zij bevind zich dah 1n het midden van het sterrenbeeld
Ophiuchus.Magn. rond 10.l
40 Ha:monia ;zij is op 19 juni in oppositle.En bevindt zict-t
op de grens van Schutter en Ophiuchus. Zij zal ni.et helder_
der worden dan nagnltude 10.6.

Plane t en ( tabell- es).
Mercurius.

Da t uJo

197 6

Hel-der
heid

m

0pkons t
I\{ e rcuriu s

hm

0pkomstEi on-
gatie

o
zon

h
11

16

21

118

125

420
419
419

juni west
junj. west
juni. west

21

21
,,

+1.0
+0 .7
+O '1
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Mars.

Datun
197 6

Rechte
kli m'n ing

hna

Decli
natie

Ilon-
gatle

o

helder
heid

Onde r
8an8

h D

01

1r

21

C1

+19 2A 52
+17 46 12

+15 52 40
+11 49 09

+1 .7
+1 .B
+1 .B
+1.9

00 41
(,0 15

2' 44

2t 16

junl 0B 46 12
juni 09 09 52
juní O9 11 05
juli 0g 56 12

Oost 58

0ost 54

Oost 51

Oost 47

Jupiter.

Datun
1976

Rechte
klinming

hms

Decli-
natie

or

Elon-
gatie

olt

H elile r 0pkons t
heid

hn
01

11

ét

ol

-1 .6
-1 .6

-1 .7

-1 .7

01 28

a2 51
02 19

01 45

juni 02 54 02
junl 0l 02 57

i.,.nL O, 11 51
jull 01 t9 45

+15 17 35
+16 15 20

+16 50 00
+17 21 27

West 25
tIIest J2
fiest 40
West 47

Saturnu s .

Datu&
197 6

Rechte
kliromÍng

hne

Decli-
natie

or

Elon-
gatie

o

Helder
heid

0nder-

ll
gang

h n
01

tt
21

01

+2O 4A

+2O 27

+2O 11

+19 57

20
?r

20

45

junl 0B 0l 20
juni CB 11 42
junl 0B 16 2l
.1u1Í 0B 21 2

rost 49 +C.5
Oost 40 +0.5
Ooet 12 +0.5
Oost 24 +0.50

00 10

23 50
22 54
22 20

Uranus. Neptunus.

Datun
1976

Rechte
klinning

hn s

Decli-
natie
or

Datum

197 6

Rechte Decll-
klironing natie

hmgor lt

15 junl 14 05 06 -o2 09 29 15 juni 16 44 04 -2O 42 42

P1uto. 14 Irene.

Datum
197 6

Rechte
kl iuning

hms

Decli-
natie
or

Datum

1976
Rechte
kl inn lng

hn

Decli-
natle

ol
15 iunl 12 58 40 +12 18 04 01

11

zt
o1

17 04.0
16 5r,8
16 44,2
16 16 .5

-19 25

-19 54

-20 21

-20 5'

junl
juni
juni
.iuli

Scbrijf ook cens een artikel voor in Hercules;liefst
elgen ervarlngen opgedaan tijdens het waarnenen.
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129 Antigone. 40 Ha:monia.

Datum

1976
Rechte
klinroing

hm

Dec 1i-
natie

ol

Datum
197 6

Rechte Decli-
klinning natie

hnor
01

11

21

01

juni
juni
J uni
j u11

12

17

20

17 05,o -o7
16 

'6.8 
-O1

16 49,2 -0+
16 41 ,2 -O5

18 O4,7 -21
17 55-,0 -22
17 44.2 -22
17 31 .5 -22

01

11

21

01

juni
juni
juni
juli

55

15

14

52

Zon.

Datun
197 5

0chtend
s ch eme ring

hn

0pkomst onder
' gang

hmhm

Einde Decli
avond .nat{e
Echeeering o

03 juni
0B juhi
17 juni
18 juni
23 juni
28 juni

04 24

04 21

04 20

04 19

04 20

04 22

20

ZU

21

21

21

21

52

57

01

o7

04

04

+22 18

+22 50

+27 12

+21 24

+21 2'
J.)z 1'7

Maan.

Daturo

197 6

opkimst onder k

hm Sanghn
k geeft het
verlichte
gedeelte van
de naan-
schijf aan.
Yoor k=0.5O
is tle maan

precies hal.f
verlicht.

o1

08
13

18

27

2A

juni
juni
Juni
juni
juni
juni

09 01

15 27

20 54

23 11

oo 44

04 12

21 11

00 5,
04 52

10 40
16 00

20 1+

O,24

O,77
noo
O,65
0,20
0, oc

lunatie 661

Nieuwe maan 29 mei 02h47n
ilerste kwartler 5 juni 12h2Om

Vol-1e maan 1 2 juni 04h 1 5rc

laatste kwartier 19 juni 17h15n

lunatie 662

Ilieuwe naan 27 juni 14h50n
Eerste kwartier 4 juli 17h28n

Hebben juI1ie ook iets waargenonen? Stuur dlt dan Jp naar
de waarneningsle ide r of schrijf er een leuk artikel bij
vcor in hercules. t:tD
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PTIISARS.

Iot voor kort dacht nen dat de levenccyclus van een ster
ophield pij de witte dwergen.Nu verondersteld nen echter
dat een Bter zich zelfs tot een neutronster en zelfg tot
een tr zwart gat tr kan saroentrekkeb.
In 1967 vntd.ekte BeI1 tijdens netlngen met een ratlio-
telescoop fluctuaties in het waargenonen radj-o signaal .
Spoedig bemerkte men dat men met een nieuwe merkwaardige
radlo bron te doen had.daar het signaal regelmatig en
aan dezelfde plaats aan de hemel verscheen.Iiort daarop,
vontl nen.na een ir tensief onderzoek nog twee van deze
pulserende radiobronnen,die nen pr.rlsar ( pulsating Star)
ging noemen.Nu zijn er meer dan 50 pulsars bekend die
rond ons eigen sterrenstelsel geconcentreerd llggen.Het
nerkwaardige van deze pulsars is dat ze snel en regel_
Datlg radio pulsen ultzenden.Zo regelmatig zelfs dat
nen ze als klok kan gebru:ken.Ze wijken slechts 1 sec.
op de drie jaar af lliog nooit had men zulke snel ver-
lopende processen meegemaakt.Dlt hoge tenpo is. a11een
te verklaren door aan te nenen dat de pulsar een uiterst
klein object was.( ïn Ae orde van enkele tientallen kilo_
meters. )Een puls bleek.bij nader onderzo ek. opgebouwd te
zijn uit kortere golflengtes gevolgd door langere golf_
lengtes.Dit verschijnsel- werd veroorzaakt door de aan-
wezigheid van vrije elektronen 1n de ruinte.Met behulp
van deze ontdekking kan nen de afstand van de pulsar be_
palen.

Wat zijn pulsars nu eigenlijk ?

Een pulsar Ís een klein object dat veel energie uit-
straalt.tr:en denkt hlerbij aan conpacte witte dwergen.
Het wltte dwergstadium is gepasseerd en de Bter trekt
zich samen tot neutronster.Als alle elementaire deel_
tjes zouden zi jn omgezet tot neutronen dan zou een
stabiele toestand optreden.I'et object zou dan een nog
grotere dichtheid hebben dan de witte dwergen.Hler
rijst de vraag of we te iloen hebben net een hoeveelheid
materie of net een hoeveelheid energie !

B1j het sanentrekken blijft het ilrpulsnonent behouden.
Een gevolg is dat de ster steeds sneller gaat roteren;
netr heeft dan ook tle volgende etelling ervaard: een pulsar
is.niets anders dan een snel- roterende neutronster.De
gegonstateerde afname van de frequentle ondersteunl deze
veronderst ellinJ ' Harry i4.andler ,.
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Het tekenen vah de maan.

Vele anateur astronomen zullen bereren dat het te!en-.
woordig geen zLn neer he.ft on nog maantekenlngen te
maken.Want zeggen zij we beschikken tegenwoordig toch
over betere methodes om de naan in kaart te brengen
namelijk fotografisch en,alhoewel dit niet op het ana-
teur vlak ligt.via de ruimtevaart.
Het tekenen van de maan is niet a11een aan zeer fraaie
hobby,als amateur kan ren mooie maantekenir:gen maken,
m.ar het heeft ook nog andere voordel_e,n die altijd bij
het waarnemen van pas 'komen .

Allereerst is het heel goedkoop.Geen dure apparatuur.
enkel enkele potloden van verschillende hardheid en
goed tekenpapier. zijn vereist.Ilatuurlijk moet je niet
bij de eerste en tte beste tèekening verwachlen dat tieze
van top kwaliteit is, integendeel hij zal zelfs in het
geheel niet op het getekende gebied 1i jken.nnaar na
enige oefenirrgen zu1 je merken dat er toch kwaliteits-
verbetering te constaterren valt.Je noet vooral leren
zien,niet enkel kijken,naar echt zien.Je noet leren de
lichte en donkere gebieden te onderscheiden en ook de
grote lijnen te kunnen onderscheid en, Zien is waarnenen,
zien is intensi-ef bezig zi-jn.Dit is het tweede voordeel
wat .j.e 'hebt: je l-eert waarnemen. Zo is het tekenen van de

maan niet a11een een rt tijdverdrijf ' maar ook een zin-
vo11e bezigheid die straks bij a1le andere waarnemingen
van pas komt.
0m het ju11ie iets makkelijker te maken za1 ik enkele
handige ( vanzelfsprekende ) raadgevingen aan de hand
doen.

- Neem tefkens een klein gebiedje van het maan oppervlak
en niet d.e hele of halve maan.Teken bij voorkeur
tljdens het eerste of laatste kwartier.Teken vooral
niet te klein.

- Begin met het tekenen van de schaduwen van of één
grote krater of één krater die dicht bij de teruinator
gelegen is.0p deze pfaatsen zijn de contrasten en
daarnee de countouren goed scherp.

- Yind je het moe111jk on de verhoudingen van wat J.e

ziet juist weer te geven teken dan "erst binnen rrrw
weg het gebied in grote J.ijnen.

- Zorg voor een gocde aangepaste verllchting.
- Zorg ervoor dat nen ontspannen en rustig achter de

kijker gaat zitten.rook blj voorkeur niet tijdens het
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waarnenen daar dit bet zíen slecht beiavloedt.0a voor-
a1 systenatisch ta werk en doe niets overhaast.

- Kles de juiste vergroting ( e0 - 150 maal).
- Geef ile verschilLende helderheden aan met €en letter.

Bijvoorbeeltl A tot en tret E voor respecti evelljk c,lt
tot zvrart.Werk thuis onrriddellifk na het waaraemen cle

de tekening ult en af .Het uerken met (rost-Indische lnkt
en verschillentle potloden geeft vaak hele nooie resul-
taten.

Karel Stevens.
Sron: Het tekenen van de maan. II .I.iieuwenhui s . ttit H&D t?0

Het tekenen van naankraters:Geen kunst maar oefening.
II .Nieuwenhuis.Uit Zenit t76i1

Steenmeteoriet sedropt boven China.

fn de naniddag van 8 naart 1976 zagen velen een prachtige
vuurbol- exploderen boven de stad Kirin in noord-oost
China.De exploderende vuurbol ,die zich met een relatleve
snelbeid van 12 kj-lometer per seconde in de zelfcle
richting a1s die van de aarde voortbewoog, dropte in Klrln
in totaal drie fragroenten dle zwaarder waren dan 100 kg.
De eteenmeteoriet die in 1948 viel in Norton.Kansas is
tegenover de Kirin neteorlet slechts een kleintje.De
1078 kg. wegende l'o rton-ue t eori et wordt verre$,eg overtrof-
fen door dit fraaie exemplaar dat 1770 kg. weegt ! lNaast
dit grote brokstuk zijn er nog twee fragnenten van neer
dan 100 kg. gevonden.Een expeditie heeft na een uitge-
breid onderzoek en na intensief zoeken nog rneer dan 500
fragnenten van deze meteoriet gevonden in een gebied van
ongeveer 500 vierkante kiloneter.
De bruin-zwart tot zwart gekleurde ste:nmeteorieten
behoren tot tie brons-magne s iun. i j zer-sil icaa t chondrieten.
Het grootste brokstuk bevat de volgende twee elenenten:
nagnesium,ljzer-silicaat (Mg.Fe)2Si0, en nagnesiuD, ijzer^ |
calc iun-s ilicaat dat nog aluminiun en driewaardig ijzer
bevat (ng,!'e.Ca)2SiC4.De echok die veroorzaakt nerd door
tle inslag is zelfs tot in de verenigde staten waargenonen.

Karel §tevens
Bron: Sky & Telescope t16.6

GEVRAAGD.

ltÍi e heeft er thuis nog oud gereedschap dat
gooitl wordt voor onze vereniglng ? Al1es is
welkom.

toch wegge-
van harte

H.R.
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Het fotograferen van planeten.

llenigeen heeft a1 eens geprobe. rd on van de planeten
een goede foto te roaken.I.aar voor sornmigen blijkt de
keuze van de jdiste belichtingstijd nogal een probleen
te zi jn.En juist om dez. exacte belichtingstijd gaat
het.want van de planeten Mars.Jupiter en Saturnus zljn
'de contlasten van het oppervlak vrlj gering.Veelal
stent mén de belichtingstijd af op de totale helder_
'heid vari tle pldne t.De belichtingstijd hangt echter
niet af van de totale helderheid rmaar van de opper-
vlakte helderheid van de te fotograferen planeet.De
sterregids,die nen kan irzien op ons secretari.aat
'verschaft ons de nodige gegevens on de juiste bclichtings_
tijd op een bepaalde dag te b erekenen . Natuurll j k za1
deze berekende belichtingstijd niet altijd exact kloppen
maar de berekende waarCe zal dc ju.ste belichtings_
tijd goed benaderren.Igat men uit de stcrr.egids nodig
heeft zi jn

- j)e totale helderheld (nagnitude ) .
- Het oppervlak zoafs dit zich aan ons voordoet.

( in boogseconden)2 .
I{e gaan eerst met deze gegt,vens de relatieve helder_
heitl ten op zichte. van een ster met magnitude O.O en
het oppervlak in boogs. conden2 berekenen.
Men kan de relatie,ve helderheld afleiden in de volgende
twee tabel-Ien.

verschil in ma Ani tud en werkeli.ik verschll
2,5
6,25

16

40

100

250
625

1600

4000
10ooo

Le_! op: Een verschil van 18 nagnituden wordt a1s volgt
berekend:

18 = 5 + J +J + ) magnituden = 100 x 1OO x 1(Cr x 16

= 16.(.,00.OOC x verschil in helderheid.
De volgende tabel geeft het verschil in magnituden aan
in tienden en geeft weer bet wcrkelijk verschll .

1

2

1

4

5

6

7

8

9

,c,

215
2,5
215
cÉ.

215
215
2,5
2,5
ac

1

1

4

5

6

7

R

9

1010



ti end en

De waarde dic je dan
Voor venus moerten we

venus schi- jngestalt en

1í/+.(aian)z
De k vinden
aan .

IÍe kunnen nu
eenheid aIs

vindt is het oppervlak in boogsec.
deze formule iets aanpassen.daar
kent.!ier luidt de formule danr

na
0

1,C0

1 ,10
1 ,2A
1 ,)2
1 ,45
1'58
1,74
1'91
2,O9
écéY

2,51

8n1
1

2,51
2,75
),oz
1,31
1,61
1,9e 1

4,77 1

4;79 1

5,2' 1

5,75 1

6,r1 1

tuden
2'

6.11' 15,85
6,92 17 ,1e
7,59 19.05
8,r2 20.89
9 ,12 22 ,c.,1

o,oo 2r,12
o,96 27 ,54
2,o2 ro,20
1,18 71,11
4,45 

'6,115,85 19,81

1É

t i enden

C'0
0'1
o12

o.,
0.4
0.5
0,6
0.7
0,8
0,9
1.0

t
o.0
0.1
o,2
o,3
0'4
0,5
0'6
o.7
0'8
o,9
1r0

4

19,e 1

41 ,65
47 ,86
52. 48
57 ,54
6r,1C
69. 18

75,86
81 .18
91 .20
100.0

5

100. o
109.6
120'-2

1t1 ,8
144,5
15e,5
171,8
190,5
20e,9
229.-1

251 .2

Voor sterren die een ne.gatieve raagnitude hebben geeft
het werkelijke verschll aan tlat de ster X x helderder
1s;bij een positl€ve nagnitude geeft bet gatal aan dat
tie ster zoveel kecr zwakker i§.
Hoe berekenen we nu het oJpervlak in bocgseconden2 ?

We zoeken in de sterrr:gids de diameter van ale deebetref-
fende pIane,,t op en vul1en deze in de volgentle fornule:

í/+.(aiam)2
2

k

per oppervlakte

(3)
Oppervlak 1n boogsecz

L

De waarde Z is bepalend voor de fotografjsche belichtings-
tijd.De absolute belichtingstijd wordt afg, 1"16 van dÍe
van tle !!aan. ( vo1]e na.rn) .Deze is nanel. jk wordt op de
bovenstaande nani€r berekend.voor de volle nazrn 1s de he1-
der beld -12,55 wat overeenkorot net een werkelljk ver-
§chiI van t tO4Ofr x zo helder.Het oppervlak ls:
( 1l x 6o )2 x /+ = zloo.ooo boogsec.2;hierult volgt

volgens (r) een relatieve helderheid per oppervlakte
eenheidvan 0.019.ïoor de vol,le naan wordt een 1?o din f11m
gebruir":t net een f/15 en er,n belichtingstijtl van t/3O aec.

we ook in de sterrenglats een geeft de fase

de relatieve helderheid
volgt berekenen:

Relatieve held rheid.
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De

de
beJ.lcbtlngetiJilen voor d6 planeten volgt au uit
volgende formule :

h'ff = "' §ec'

BiJvoorbeeld:
BellchtlngstlJtt voor Venus op 10 augustue 1976.
llqgn. = -7,4 ;dtt ie 22.91 keer zo helder a1s een
gter van nagn. 0.0.
Dianeter is 10' ;k = 0.95?. Hieruit volgt een
oppervlak van (volgens_ate opperylakte fornule) :
0.oo?54 = 75,4 boogsecz.
Z wordt dus: 22,!1 t 75.4 = 0.,
De bellchtlnsstljd wordt dus , 1/ro x &19 = ! .t/z4O

Opm. voor Jupiter noet nen de volgende formuie gebruiken
í/+ x equat.dlan x pol.dian.

Het le aan te bevelen on toct enkele fotors te naken
met veracbiliende belichtingstiJden.D1t ondat de foto_
grafische Eagnitude verse).ilt van de visr 1e nagnltude.

Bron: Bereken zelf de belichtingsti J detr voor Uw
planeten foto. H&D t71i9 b,.van Ver:rooy.
Íat noeten wij weten on de absolute nagnitude
van een ster te bereken ?

Kare] Stevens.

a.

a
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