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a AFSCHEID VAN ANS. Deel 2.

DS ROil TGENMDEIAPPARATUUR

Àan boord van de ANS zljn een tweetal- röntgenne e t ins trunenten
ondergebracht. Het ene instrunent, gebouwd door het laboratoriun
voor Ruimte Onderzoek van de Utrechtse Universiteit, wzrs bestetrd

voor het neten van het röntgenspectrun tussen 2 en 50 'àngstrfn,

dat is het gebied van de zg. tt zacltte röntgenstralingtr. In dit
golflengt egebi ed waren voor de lancc-ring van de ÀNS a1leen waar-

nerringen gedaan vanuit s ond e rings rake t t en .

Het tweede rönt genne e tins truncnt registreerrlc de straling in het
golflengt egeb i ecl tussen 0'J en 6 Ao, de zg. rrharde röntgenstra-
1lng't . Di t instrunent was ontworpen en Sebouwd door Àr.iericrtn

Sclence and En1;ineering en het I'lassachusetts Institute of Tech-

nology (ttft) fn Canbridge (Mass.,v.S.). Het cloel van de Röntgen-

waarneningen v:rn de ANS was o.i!. een ni;dere bestudering van een

aarital- bekende röntgenbronnen. Na dc eerste analyse van de waar-

nerningen zijn een drietal geheel nieuwe typen van röntgenbronnen

ontdekt.
In de eerste plaats is vast gesteld drut in vlansterren spectacu-

laire uitbarstingen van röntgensgraling voorkonlen. Ylansterren
z ijn nabij 61elegen clwergsterren waarvan at bekend was dat zich on-

verwachts kortdurende (enkele minuten) uitbarstingen in zichtbaar
licht voordoerll v€rs;e1Íikbaar net zonnevlekken, naar dan veel in-
tcnser. flldens één van tleze uitbarstingen is een grote hoeveel-

held zachte röntgenstralin6 watrrgenonen. nit onderzoek is gec'al;n

net een groot aantal optische- en rtldiotelescopen over de hele

werelC . Hi crbd zijn wederon nieuvle vlansterren wal'lr8:enonen in het

röntplengebied.
Een andere ontdekkinl; betrof de röntgenstraling varn Siriust c1e

heLderste ster aan de hemel . De AllS heeft claar een intense bron

van zachte röntgenstraling wat,rgenolllen. De astrononen tienen dat

deze straling wordt uitgezonoen door de corona, een hetc- \i1e gas-

Eassa van ongeveer 1 niljoen oK, rond dc witte dwerg in het dub-

belstersysteern.
Een derde nieuwe groep van röntgenbronnen zijn de dwerglova's :

dubbelsterren wí-Larvan de ene component een koele ster is net e'en

afneting van onze zoÍL erL een opp ervlakt e t enperatuur von orlgeveer

,0OO K en de andere een witte dwerg rret de af:reting van de aarde

en een tenperatuur van onstreeks 26.000 K' Deze objecten vlannen

op onregeltratige tijden op' vraarbii ze 10 tot 1OO naal zoveel ener-

gie uitstoten. noor netingen van de Àl{S is gebleken dat hierbii ook
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zactlte rö ntgens tr."1ing vrijkont.Drink zij het uf tri]viol etrte e tins tru-
nent in de ÀNS zjin tot nu toe verschillende stadia" wí")r genonen

waaruit is gebleken dat de cyclus zeer geconpliceerd verloopt '
Er zijn een zevental dwergnover' s tlie zich in verschillende stz:'dia

van ontwikkeling bevinden, geme t en .

Cverrus X-1

Een opvr-11ende ontdekking was een röntgenui tberst ing in Cygnus X-1'

een systeem bestaande uit een zware superreus en een zg' trzwart

gattr. In de afgelopen ji:ren is veel gespeculeerd over het karak-

ter van Cygnus X-1. 0p theoretÍsche gronden veronderstelden de

astrronomBn d:;t sterren net een zecr grote mass''' l€in het eind van

hun bestr:an in elkl"ar storten tot een zeer kleine omvang rnet der-

ge1$k grote zwairrt ekrachtvelden dat g€en enkele straling meer

kan ontsnappen. Een van de ai.,nnenelijke theorieën is dat nf'teriaal-

van dc superreus in het zwaart ekrric htveld van het zwart giit v:llt
w .arbU de temper'atuur hoog oploopt en röntgenstraling wordt uit-
gezonden.
begin 1971 is voor Lret eerst een opvLillend sterke ver"ndering v'tn

de röntgenstraling van Cygnus X- 1 l'rai'rgenornen ' Men vond toen even-

eens sterke radiostraling. In noveraber 1974 lverd Cygnus X-1 voor

het eerst door ANS geneten, riae r daarbr.l werd nog geen verhoogde

röntgenstraling geregistreerd. Tjidens waarnemingen begin nei 1975

Iiep de straling binnen enkele dagen zeer sterk op' ne verhoogde

activiteit zou kunnen zirL veroorzaakt door '-en zeer kr:rchtige

explosie of door een plotseling extra hoeveelheid materir'31 dat

in de richting van het zwart g.;t viel-. ne onmiddellijk gewaarschuw-

de radiotelescoop 'Vesterbork heeft dararop ook rrrdlostrc'ling tri'i'r-
genomen. In november 1975 zin de w:,r.rneningen aan Cygnus X-1 her-

haald en vond men opnieuw sterk verhoogde röntgen- en rllcliostrs-
ling. Het is erg opvallend dat de verhoogde uitstrarling in het

zachte röntgengebied geschiedt, d.w.z. in het ii"gere energiege-

bied. Dit is rioeiliik te verklaren uit de best"ande nodellen'

Hercules X-1

-Flen €rndere bef&ngwekkende ontdekking heeft betrekIing op het dub-

belstersysteen i-lercules X-1. In deze röntgenpulsar' net een peri-
ode van 1r24 sec, is waargenomen dat geregeld tle röntgenstrallng
ophoudt. Na 26 di,gen waarin röntgenstraling wordt uitgezonden, is
Hercules X-1 negen dagen iruittr, terwijl de ster gedurende deze peri-
ode we1 optisch is waar te nernen. De ANS Lreef t aangetoond dat de
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de dubbelster in de t'uitttperiode zeer intens zachte röntgenstra-
ling uitzendt. De verschuiving in de energie-enissie uas vooe de

astronomen een zeer grote verrassing.

Cygnus lo op

Eveneens interessant was de wí.'arnemingsper i ode ai'.n de Cygaus loop,
een oude supernovL'--r e s tant in het sterrebeeld De Zwaan' De uit-
barsting die ongeveer 10.000 jaar geletlen plal,ts vond, heeft sinds-
dien cle rnaterie bolvornig voor zich uitgestuwd. De slierten nateriè
die optisch en in het radiogebied zijn wl,argenonen, blilken eveneens

zachte röntgenstraling uit te zendcn.

Be l ane virn rö nt Aen-i"s tr onoroi e

Sinds 1)62, toen de eerste kosmische röntgenbronnen z)jn ontdekt'
heeft de rö ntgen-as tronornie een grote vLucht genonen' De eerste

Nederlandse kunstmaan heeft belangrijke waz;rnemingen gedaan in
het gebied van de zachte röntgens traling. De eerste resuftaten
wijzen a1 op een fund.amentele vertlieping van de :Lstronomische ken-

nis. De spectaculaire vonclsten ziin tevens een stimulans voor

röntgenwaarnemingen in andere landen, waarnee de gehele astrono-
rnie is gediend.

L.D.
Yo lgentle keer het ultravi o1e trnt e t ins trument .

Het ontstaan van sterren en - b ewoonhare - nlaneten. Deel II

ons !oelkwesstelsel
Ons roelkwegstelsel is eigenlijk een platte sch\if met een aan de

polen afgeplatte sferische kern. Rafelige spiraalarmen dr:''aien

rond in het vlak van de schiif tussen de kern en de ulterste grens

van de cshiif . De tiiameter van de schijf is ongeveer 100'000 licht-
jaren en de dikte neent geleiale1Uk af viLn dik bij tie kern tot dun

bij de rand; de dikte halvelwege is ongeveer 1600 lichtjaar'
Onderstaand figuur geeft schematlsch ons l'Íe lkwegs tel s eI weer en

de positie van de zon d:rt:.rin. De kern en de schijf z l.jn omgeven door

een halo van sterren en bolvo:nige sterhopen in elliptische beLnen

rond het galactisch centrunr míiar verreweg het grootste deel vana



geschiedenls van ons luielkwegstelsel overspant ninstens 12 miljard
jaiir, wat is nageplozen door bestutlering van de verschillende
chenische samens t e1lingen, bcwegingen en leeftijden vern de verschif-
lentle stergeneraties(populaties) - Ruwweg zlin et twee belangr'tjke

popul:rties van sterren : oude (populatie II) en jonge.(populatiel )

De oudste sterren donineren in de ht'fo en in de kernr ltle jongere

ster.ren dortineren in de schijf , en de allerjongste sterren worden

gevonden in de spiràaIarmen, nau$J geassocieerd met de gaswolken

waarin ze rec entelíjk gevormd zijn.
Onze nilaste buren zijn de diffuse nelkwegstelsels: dc Grote en tle

K1 eine lrlagelhtrense ÏÍo1k, op een afstand v.{n tlveena''1 de dianeter
van ons Melkwegstelsel. De volgende buur is het stelsel dat zo-

veel op ons lrikt: Ií3 1, het grote melkwegstelsel in Àndronedat

beter bekend a1s de Androneda-neve1 , op een afstand van 2i000'000

licht jeiar, dit is twintigmeu:1 de diameter van ons llelkwegstelsel '

Ile t ontstaan van pleineten
Een van de neest opvallende kenmerken van ons zonnestel-seI is de

orde waarin de pltrneten en s.!tellieten zich bevinden'De banen van

d e planeten zijn aIIe bijna circelvormigr en aif gezien vatn de buiten-
ste p1:Lneet ?luto en in nindere mate i'íercurius, liggen ze bijna aIle
in een gene ens chapp el iik v1ak. Dit vlak maakt slechts een geringe

hoek mt't heo vlak van de Zon's equator.À11-e plirneten draaien in de

richting van de Zon's rotatie. Deze feiten registreren sterkt dat

de ineenstortende gaswolk, d.ie Ii-,ter de Zon zou worden, aanvanke-

1\ik sanentrok tot een sch{fvorn met een geconcentreerd centrumt

precies zoals dat net het D1elkv,'egstelsel als geheel het geval was'

In de galactlsche wolk traden ongeveer een triljoen condensaties

op, waaruit sterren ontstonden. In tle Zon's schijf kwe'nen ' tenge-

volge van de veel kleinere schi,al , slechts een piiar fokale conden-

saties voor die planeten vormden, en de grotere hitrvan herharllden

dÍt proces op hun beurt orn hun manen te vormen. Hoewe1 we dus slechts
één planetenstelsel kunnen bestuderen, zien we zekete aspecten van

zijn vorrnlngsproces herhaald in miniatuur en ir.ndere aspecten zien
we herhaald op veel grotere schaal voor het }{elkwegsteIsel a1s ge-

hee1.
De vroegste theorieën van pla.neetvorning waren de neveltheorie-
en van Kant en laplace. Zii riepen het beeld op van een grote wolk

die samen trok in een schiif , zoals hierboven bescbreven' Deze the-
orleën werden rond1850 in twijf e1 getrokken door de waarneming da't

de Zon, die het overgrote deel van de massa vírn het zonnestelsel



beva t, slechts een geringe fractic irineent van h-t inpulsnomcnt
van ons stelsel . ;r,ndere theorieën wer,alen hierna bec'.acht totdat
nen in de afgelopen J0 jiLeLr terugkeerde near de neveftheorie, w,lcr-
bij nen dein nu ,Ie principes van cle nagne to -hyd,roclynarrica een sl-eu-
telpositie liet bekleden voor het oplossen v:rn het illpulsnonent
probleen.De details hiervan zulIen we niet bespreken.

Enig bewijs voor and.ere planetenstelsels.
Planeten van andere sterren zijn nog nooit Coor telescopen waaröe-
norien, enerzijds cloor het geweklige hel[ erhe id svers chi 1 tussen ster
en planeet, lie e11cen n.lar wat sterlicht ref lecteert, anCerzi],1s

door ile korte z:f stand (lichtninuten tot lic[turen) van planeten
tot hun sterren in ver6;e1\ftin6 tot Ae aístanden tussen sterren on-
derling (1icht jl"ren) .
Inclirect is er we1 enig bewijs. De Neile r1r"nd s -;r'r eriki,"ans e rstronoon
?eter van de Knnp heeft ruiu à, j:\t1t de positic van B.rrnarC's ster
waargenonen, een zwakke rode ster, slechts 6 lichtjalar vcn ons

v e rwijiie rd , ontclekt in 1916 en 6enoeni: ni'.trr ziin ontctekker. Het blljkt
dat deze ster 5een strakke lijn volgt ten aanzien vÍ.in d. ver vurwij-
derCe achtergronds t Èrren, n.cr clat de bl"an kleine r-,fwijkin5en ver-
toont. Dit wijst op het bcst.lan van een of neer be,,rclcitlers die zich
tloor de werkin,; vÉr.n hun zwaartekrercht vcr:gaden: c1e periodieke plaats-
veranclering van Barnard's ster noet gezien worclen a1s zijn beweging
on het geneensc happ c 1!jk zwaartepunt van ster en begeleiders. Bliik-
birar wentefen deze eens per 25 iaar on de ster vrn Barnarrl heen.

Het zou volgens rle jongste schrttingen uÍt 1971 g.!an on drie begc-
leiders, ieder ongeveer vtrn t1e i:rassl, v:rn Jupiter, de grootste p1a-

neet vcn ons stelsel die in 1 1 ,9 jiiar ec'n baan clt de zon rlra"kt .

I,len zou dezu. drie begeleiders cl.us planL'ts'n kunnen noÉnen. Intus-
sen ziln van een tientcl sterren op deze wjize conkÈre begcleiders
gevonden. De neting ven Van Kilnp vereist uiterste niruwkeurigheitl t

wat legrensrr. wot dt door de turbulentle vtrn de .,.1r(ise tlalpkrinS.
Boven de rlar,rpkrinE kunnen dergelijke netin;,,en vccl betcr worclen

uite--evoerd bijv. door de lllarge Space telescope. Xc-n ande re indirec-
te aanwUzing voor tle aan' ezighu'ii v[1n p1::neten hou'.it ve rbanc I te t
dc rotrLtie van sterren: sterren heter dan ontjevccr 7000 K (opper-
vlaktetenperatuur, het inwendirje heeft een tcnperatuur von ni1-
joenen ;rac en) rotervn z€cr snèl (on.;cvcer 1OOkn.s. a.an tie eve-
nacr), sterrcn koeler dan ongeveer 7000 K liingzl'en.



De rotatiesnelheid van de zon (5 5i.rOo ) aan zijn equeitor is onge-

veer 2 kn.s-1 . Voeren we nu eens een gc dachtenexperlment uit
trek a1le planeten van ons zonaestelsel nt.ar de zon toe, d'
massa van de zon ve randerd dan nauwel r.]k s . Maii-lr, in een geÍ so-

leerd systeero moet inpulsmoraenr behouden worden: zotn denk-

beeldige fusie tussen oude planeten e'n de zon zou veroorzaken

dat de zon we1 snelf er rote ert. ','íant de p1e-neten bezitten 9U/"

van het ompulsrnoment van ons ste1se1. Zou dit naae de zon 8e-
transporteerd worden, dan zou de zon 50 mal-I sneelfer roteren
dan ze nu doet, d..w.z. ongeveer 100 krn.s-1 i zoals sterren heter
dern ?OOOoK. Op g.ond hiervan is de conclusie gerechtv r i,rdigd
dat sterren kocler dan ?000oK. zo l'-ngzaem roteren vtrnwege het
feit dat hun inpulsmoment voornaraelijk in hun pl:.netenstelsel
zít,\a.n d: sterren in ons Ilelk"'egstelsef is 93y'" koeler ctJ,

?0oooK.

XX0BI0.l",0GIE Deel 2

Toen Fox, een oplossing verkregell rL.b.v. het toestel vi:n llil-
1er, over hete lavasteen liet stromen ontstonden kleine bol-
letjes. Deze bolletjes waren helemaal opgebou'rd uit proteno-
iden. riet de el-ectrononen microscoop wts een dubbeèIe wi,nd

r ondom het microsf eer te zien. lÏe 8a n nu a1 de nk t--n atln een

celstructuur. Ilicrosferen worden datn ook algeneen a1s de voor-
lopers van cle levende cellen gedacht. In de microsfeer kun-
nen uit de atlnwezige protenoïtien bepaalde eiwitten gevornd

worden. Yanwege de lvand kan er geen hydrolyse van peptidebin-
dingen plaats vinden.
Ieze microsí eren bIliken onder geschikte omstLindigheden (temp.

1?OoC en in een oplossing van versi,digd polymeer) te groelen
en zich voort te planten door zich in tweeën te delen of door

uit te botten. In deze microsfeer is een noge g1r'aad vz.n zelfÍe-
geling van de aminozuur volgorde in dc polymereh wi;cr$L'nonen.

Zo zijn in rnicrosf eren gedeeltel{k gehyd ro1ys., e rde hexapepti-
d.en waerrgenorlenr rvaerv an 9y'o de volgorde hÍld van pyroglu-g1y-
tyr-g,Iu( NH2 ) tyr-91y. Bij een willekeurlgr rangschikking zou

sfechts 1"/o van de hexapeptiden de genoende volgoraic hebben.

Het is duidelijk dat aleze microsferen de beltrngrikste brug vor-
lLen tussen d.e tLnorgilni-sche naterie en het organische 1even,

ondanks dert vele vragen nog steeds onbeantwoord zijn gtbleven.
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0m nu echter meer tot de titel terug te keren: Exobiologlc is
namelijk de studi e die de mogel jjkheid van leven op antlere p1a'-

neten bestudeert. 0n nu de rnogelijkheid te toetsen' ben ik uit-
gegoan van de omstandigheden hier op aarde toen het leven a1-

hier begon. Dit neemt niet weg dat ook :intlere levenswi'izen zou-

den kunnen bestaan. l{irar hierover la'te'r meer.

De exobiologie is op te delen in drie tirkken: 1)chemische evo-

1utie, 2)aantonen van leven en 1)biologische aanpassing(ait
is <1e bestud.ering van de problemen die zich voordoen b{ ver-
andering vatn zwa:;rtekracht , t emperirtuur , druk, e.d')' Hct voor-

afgaande vertelde over de chernische evolutie. Ïn het tweecle

stuk zou ik nader op punt twee, het aantoncn vt-n leven, in
wi11en ga,an.

l,{e t eorieten z in ons al-Ien we1 bekend. De meteorieten ziln te
verdelen in siderieten (5zer-neteorietenrcà 9U/" Te) en 'tero-
fieten (steenmeteorielen, ca 41fr Si02). Tot deze aerol-ieten
behoren de rrci,.rbonaceous chondritestr (Cc ). oeze CC zijn weer

gerangschikt na&r iifnemend gehalte itan koolstof en wiLter'

CC
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EnkeIe bekende CC rneteorieten zijn de nreteoriet van l{urchison
(Cc rI) en de neteoriet van orqueil (cC I).Bij het lc"borato-

rium onderzoek van monsters van deze meteorieten vond men ver-
scheldene arminozureni Van de Oro.ueil rneteoriet ziin de neet-
resultaten te onzeker, omdat 100 ja:"r geleden de neetmetho-

den nog i,I onnEruwkeurig waren.Yoor de liurchison meteoriet is
dit niet het geval . Eekele jaren geleden trof deze meteorict
de aarde bij de Australische stad ),{urchison' iionsters van deze

neteoriet z\ln toen onderzocht in de laboratoria die ontwor-

p en waren voor het onde rzoek v:in d.c mr,an-nonsters v'"n dc

Apo11o-vluchten. Bij de e-inalyse ontdekte rnen vel-e aminozuren'

A1 deze itrminozuren zijn ook synthetiseerbaa-r n'b'v' het toestel
vr-rn LIiLler. Dat orgi,nismen, die door eventuele vervuiling in
de monsters terecht z \]n gekouen en zo de resultaten in de vrr"r

konden sturen, niet in het spel zijn volgt uit het feit dat

van alfe optisch active anonozuren een ri:'cemisch mcngsel r'"a:n-
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Een organisne zou slechts de L o1 de n configurzitie raaken.

Ook zJjn er onger,vone pyrimidinen in de l.{urchison neteoriet ge-
vondenp hetgeen ook duidt op buitenr,i.lrdse oorsprong. Andere
aanduidingen voor ae 12/ H1 en C117 c14 en porfyzinen/ chlo-
rinen duiden op buitenaardse oorsprong.De verhoudingen ziin te
groot om van ::ardes oorsprong te zijn.De org.r.nische stoffen in
dc CC zijn rnengsels van koolwatcrstoffen. Het voorkonen van de-
ze koolwaterstoffen k:rn word,-n verklar rt rnet het Fischer-Iro-
pisch proccs (co + H, te/tlt koo1wl:t.-rstoffen). Zor.:Is de si-
tuntie is in deze metcorieten, zo is wurirschjjnlijk ook dc si-
tuatie zo'n 4r, 109 ja-.r gcleden op aarde gelveest. Zoal-s uit
de resultaten van de mcteorietonderzoeken blijkt, is het mo-

gelljk dat de basis stoÍfen voor levende lvezens, de aminozurent
overal in dc ruimte geproduceerd lvorden. De verdere ontwikke-
ling tot echt leven is slechts een kwestie vr.n gunstigc oltt-

standigheden. neze hebben zich voor gcde'i'n hitr op Lardc, ze

hebben ook kunnen plerats vinden 01 zouden ook kunnen plL;ats-
vinden op antlere gunstige plaatsen. Dit zijn nog terreinen van
het Exoblologisch onderzoek die nog niet betereden zjjn. De tijd
zal ons 1:ren wat voor een leven en waar er zich elders l-even

bevindt.Dat er leven ls starLt als een paal boven water.

Utrecht onderzoekt samen net NASA strarling van sterren.

Sterrekundigen v.rn het labora.torium voor Ruinte. onderzoek vrrn

dc Utrechtse Universiteit gej.i.n sarmen met Amerikaanse bureau vo

voor ruimte onderzoek NÀSA een project opzetten deit tot doc'l
heeft de door sterren uitgezonden ultra-viofetstralÍng te on-
derzoeken. Het is niet de eerste keer dat ce Utrechtse ster-
rekundige met de Ànerikanen samen werken. Eerder werd Àroeni-
kl:"nse apper€,tuur geplai.tst in de Astrononische Nederlandse
Satell-iet (ÀNS ) . In de eerstkonende jaren zal de :r.pparatuur
voor het onderzoek van tle ul-tra-viol-etstr;Iing uitvoerig ge-
test worden n.bv. een met heliuro gevulde ba1Ion, die op een

hoogte vern 40 krn, de grens van de i,.:rdse danpkring r wordt ge-
bracht.De totale apparatuur ilie omhoog gebrricht wordt heeft
een gewicht varn 500 kilogran. De gebruiktc ba11on heeft een

inhoud van een hclf miljoen kubieke neter.
In ve.i:gelijking net de conventionele systemen heeft de nu ge-
bruikte apparrLtuur een tienaiuizend maaf grotere gevoeligheid.

a



Volgens de Utrechtse sterrekundige Dr. H. Hoekstra kunnen hier
door weuarneningen w,lar tot nu to€ een vreck voor nooig in sort-

mige gevallenr nu in enkele ninutcn uitgevoerd worden'Boven-

dien kunnen, aldus Hockstra? ook zeer zwakke objecten worden

waargenomen. Je kunt van dit onderzoek nogr'l spectaculaire
dlngen verwachten, zo neent b.ji. De eerstc blucht van tle Ballon
heeft in februari of in nai"rt va.n clit jrre.r plnats gevonden

vanaf de lanceerpl::ats in de Yerenlgde Sts"ten

t.D.

Wa:rnemingskalender van 11 augustus tot 1 september 1976'

1 10876 Perseltlen.
EIk jaar orstreeks 12 augustus ga' t de acrde door een

zwerm neteorÍden, nietige lichaanpjes met arrmetingen

varlërend tussen een tiende nillineter en enkele de-

cineters. ne rneteorlden tloorlopen een langgerekte e11ip-

tische baan, die reikt van de ardbai"n tot buiten de

ba:!n vrrn Pluto. 'danneer zc de aardse tlanpkrin6 binnen-

komen, wortlen ze door de heftige botsing mct tle lucht
tot smeltens toe verhit. Van dc atomenr wa rult de me-

teoride bestaat, wortlen elestronen afgerukt: de atomen

worde'n geÍoniseerd. Door deze processen hult dc ncteo-

ride zlch in een lichtgevende wolk. 'flanneer hij het ae'urd-

oppervlak tot ongeveer 110 kn gencrderd isr beglnt een

llchtflits dic we raeteoor of - populalr- vallende stcr
noenen. 0p een hoogte van ongeveer B0 lm zijn de neeste

meteoriden volledlg verbrand; datLr eindigtt tlus hun

lichtspoor. Al1een van tle slechts zelden voorkomende

meteoriden bliif t iets over. De rest wordt meteoriet
genoemd. De neteoroÍdcn alie tot d- hierboven bedoelde

zwerm bchoren, scbieten all-e in de zelfde richting
door de drimpkring. Door het perspectlvisch effect zien

we dc lichtÍ1ltsen alle Één zelfde punt aan de hemel

ontvluchten. Dit punt licht dicht b\i de ster Perset'
De meteoren worden daaron PerseÍden genoemd' Àangezien

ze tot op zeer grote af stantl van bovengenoerode e11lps

voorkomen, becft dc airrde ruin twec wcken nodig ou 
'lehele wolk te doorkruiscn. Op de hoofdmacht stuit de

írarde onstreeks twar::l-f augustus idÍ;-n kan wel iedcre ni-
nuut een Perseitle te zien zijn.
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De naan zu1 helaas vo1 ziln op 9 augustusr en dit jaar
de lv:r.r .r'nemers dus erg hinderen.
!ti, raa. n in conjunctie met Jupiter. Gezien vanuit Zuid-
Àrnerik.r en hct zuiden rran de Atl-rLntischc 0ceaan wordt
de plannet door de roaan bedekt. Vóór het aanbreken v.'n
de dag kunt u vaststellen dr-t de mlan reeds dicht blj
Jupiter start. Irobeer de planeet net een binoculair
01 kl-einc lenzenkijker zolang nogclijk nr. zonsopgí:.ng te
volgen. Jupiter is helder genoeg en de matln is een goed

referentÍepunt.
Bh, Neptunus is stationair.De planeet hervat z{n oost-
waartse gang tussen de sterr en.
10h, Mercurius bereikt ziin grootste oostelijke elonglL-
tie; h{ stazrt op 27o ten oosten v:.rn de zolr''loox onzt
streken is dit een ongunstige avond-e1ongiiti e .

}'la ar ook aI l,lercurius nu niet waarneernlal:r, hct spel
van zijn be.rvegingen is toch ee n studie wa.;rd.:iíi € opc c'n-

volgende jaiirboehen opslaat, za1 opmerken d.a.t de ver-
schijnselen vi.n Mercurius na één jaar een halve naand

eerder gebeuren. Dit komt doordat drie synodische on-
lopcn van tle pl.ineet ge lijk zijn aan 1 x 1 1 5 

' 
33 dcgcn=

147,64 dagen, dit is een jaar nin 18 dagen.Zo bijvoor-
beeld hebbeb wc de grootstc oost, lijke elongaties van

ldercurius op de volgende dagen:

3 sept 1969

16 aug 1970

29 iul- 1971

10 juI 197"

22 jw 1971

4 jun 1974

16 nei 1975
28 apr 1976

Eén synodische onloop na 28 april 1976 Seuft ond dr.

grootste oostelrjke elongitie van vil.nd. iir -g, 26 augustus
1976. lta zeven jare.n gebeuren llercuriust vcrschi,jnselen
<ius een week vroeger in het jar-.r. Voorbeel-d : de groot-
ste oostelijke elongatie van 10 septenber 1962 s 3 septi,'rn-
ber 1969, en 26 augustus 19?6. Na zes jaren hebben ze

echter een tiental dagen later jar.r. ; ver'gef Uk bljvoor-
beeld de grootste elongaties van 16 augustus 1970 en

26 augustus 1976. Door de periodiciteiten van zes en

zeven jeiar te corrbinereb verkrijgt nen de veel betere
periode van 1J ja'rr.

a

To t zover het algemene g:edee1te.
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Sterbedekkinsen B.

Datum TUd-
1976 stip

magn. El on-
gatie

in P.
uit

A.zhabz.c
nr.

Naam

ster

17

71

1

ë

,

au.
au.
se.
se.
se.

19

19

20

20

12 19

47 ,2
49 ,1
42,4
eo

,5 254

,1 84

,4 97
6,3 1 10

6,4 122

uit
1n
in
in
in

265
B2

102

51

117

144
21A
205
205

181

48
11

14

15

19

-lr)
-1r0
-1 ,4
-1 ,0
-1 r8

+1rO

-l rU

-1 'o
-0, 1

-0r6

422
2122
2465
2629
27a7

Àri
Sc o

5

4

7

19G. Sgr
187B. Sgr

V e rantl e rI iik e sterren. C.

De gegevens over cle veranderlijke sterren ziin d eze naund
baar op het secretariaat. Dit in verband net het te laat
en van Sky and Telescope.

verkrijg-
ontvang-

De redactie hoopt dat nu cle tUal van werken in het gebouw er meer
coprj za1 binnen konen voor ons clubblad. Stuur de copij voor de

22 ste naar Redactie Hercules, p/a Schelsberg 302a, Heerlen.
We rekenen op jullie medewerking, aangezien Hercules er is voor
en van i edereen.

H.R.

0ok ik wil graag 1id worden van stemewacht rrHerculesrr Heerlen

Àdres :

Geboorte datun :

Specialitelt:

Deze strook afknippen cn opsturen naax
S e cre tar iaat
Sterrewacht rr Hercul-es rr Heerlen,
p/a §chelsberg 1O2à, Heerlen.



Meteoren. D.

z werm Perloale. Racliant. nax- Z.H.R. OPn.
imum.

Cygniden
Dr ac oni d en

Dr ac oni ti en

Àuri gi d en

Lac ertidcn
Àquilidcn
Saggitariden a

Tauriden o
Vupeculiden

14 - 22 a:ug

18 - 30 aug

21 - 27 aug
30 aug

aug - §ep
2) aug - 5 sep

29'.v,g-5sep
29aug-5sep
29ang-6sep

tr
20

24

h
19

17

19 eug
24 a:og

22 arg
10 aug

10 aug

2 sep

I sep
2 seB

3 sep

È

?

2

?

1

10

5

5

2à4

traag
helder
z eer tr8-ag
snelpna.sp.
korte banen

19

05
22

19

20

o3

zv

24

40

oB

20

00

40

40

Planetenr E.

Me rcurius
De kleinc. binnenplaneet bereikt op 26 augustus weliswtiar z ijn
grootste oostel{)ke elonglLtie van 2?o doch 1s in Nedcrland en Be1-
gie niet of nauwelUks waarneembaar. nlt is te w{trn aan de klci-
ne hoek tlie de ecliptica ts avonds met de westeliike horizon maakt,
waardoor I'íercurius zich ten tijde van zonsontlergang slechts enkele
graden boven de horizon bevindt en spoedig tlaeurna ontlergaat.

Venus
Eind augu.stus betlraa.gt de hoekafstand van Yenus tot tle zon 20o

rloch door tle zelfde oo:l za'..k a1s waardoor Mercurius niet zlcht-
baar is, is ook Venus nog niet waarneembaar met het blote oog.

Mars
Mars is niet zichtbaar ondat hjj voor ons gezien te dicht blj dd

zon stae-,t.

Jupiter
Jupiter 1s vóór middernacht op en is te vinden in het sterrebeefd
Stier.De planeet is op 18 augustus te 10h in conjunctie net de

maan;elders op dc aarde gaat deze conjunctie gepaard mct een be-
dekking van de planeet door de maan.

Sa turnus
De planeet wordt in dc ocht ends choering zichtbaar boven de oos-
tel$ke horizon.Op 20 augustus komt dc planeet om Jh J8m op.

a



I{ep tuaua Uranus

dlatum rechte 1

kl1nn1ng
decltnatte tlatun rechte

kltnnlng
tl ec Ilnatt e

r+ ""s 16u:àrf+" -2golgt17tt 14aug 14b05n49s -12o15t27tt

PIuto

14 aug 1lb00ro52e 111o11 r59r r

Zoi

clatum opkons thm
ondergang

hm
declLnatle

o t t,

O2 aug.
12 aug
22 aug

05 0,
05 19

05 ,5

20 2A

20 10

19 49

+17. 47 17

+1500O1
+11 48 51

f,aan

d.atum opkomet
hm

onderga,ng
bm

oudertlom
tlagen

02 aug.
12 aug.
22 aug.

15 19

20 4'
02 0'l

2, o7

08 14

17 44

or,4
15 19

25 19

Lunatle 661

Eerste kwartler
VoIle maan

Laatste kwartter

Í,unatie 664

IÍli euwe EaaJr

02 aug.
10 aug.
18 aug.

27bO7n

00h44n
01h1 ,n

a

25 avg. 12b01n
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De 0p enins van St err ewacht HL. rcul e s n He erIen.Í

Na een periodc van hard werken was het dan zover : de opening van

de eerste volkssterrewacht in limburg. De afgelopen maanden is er

door bestuur en feden hard gewerkt on alles te laten verlopen zo-

a1s het moest verlopen.Vr eugd e en leed hebben elkaar in deze peri-
ode afgewi ss eld ; gelukkig was er echter raeer Vreugde als Ieèd'

De spanning werd gloter naarmate de opening naderde ' En daar was

hji dan : l0 juli 1976. De heer Verneesch was ultgenodigcl orn het
gebouw tu' openen. Rond 14.00u begonnen de eerste bezoekers te komen'

Na een kop koffie te hebben gt,dronJren begaf men zich naar het ge-

bouw zelf. De belangstelling was zo groot dat naar net alfe mensen

in het gebouw konden.
Na een inleidend woord van de voorzitter van Hercufes Dhr' Stcvcns

kwan de heer Yerneesch aan het woord. Na enige woorden over Her-

cules zelf hceft hij het nog een tijdje gehad over de volkssterre-
wacht in het algemeen. Na deze woorden heeft hd hct gebouw geopend

door het gordijn voor de kaart van linburg weg te schuiven. Na een

druk op de knop begorunen de lampjes rond Heerlen te branden en ver-
spreidden ze zíclt over Limburg. Hiermee werd het doef van Sterre-
wactrt rt Hercules rt uitgedrukt : het populariseren van de sterre-
kunde vanuit de v olkssterrewacht in Heerlen. De heer Verneesch

heeft tevens de tentoonstelling trMeteoren en Meteorietenrr geopend'

Na de heer Yerraeesch lrr,'an l,oco-burgemeester van Heerfen, de heer

Schlösser aan het woord.Hii bedrukte nogrnaals het doel- van Hercules
en hoopte dat buiten de subsidio van de geneente -t{eer1en, dc pro-
vincie lÍnburg zou overgaan tot het verlenen van subsidieraange-
zien Hercules er niet alleen voor Heerfen isr naar voor heel de

provincie. Na loco-burgeneester Schlösser sprak d€ heer Voet van

de l. S .v. ( landelUk sanenwerkende vol-sste rrwachten) . Hij wrrs blii
dat de voet van Nederland, linburg, nu einde lijk z j.jn eigen volks-
sterrewacht heeft. Hij sprak de wens uit Sterrewacht " Hercules tt

Heerlen binnenkort te nogen begroeten als het achtste 1id van de

L.S.V..
Het bestuur bedankt nogmaals a1 diegenen die hun rredcwerking

hebben verleend bii het tot stancl konen van de sterrewacht.YÍe hopen

dat Hercules nog vele succesvolle jaren tegemoet gaat.
Verder danken wrj a1len die op de opening aanwezig zijn ge-

weest. lYij danken de Volkssterrewacht Bussloo cn de Vofkssterre-
wacht Drenthe, dc fanilie Rentzsch en B. Ridder en R. v.d. Berg
voor de ontvangen bl-oer;stukken. Verder dankcn wi.j P. Braun van
de sterrewacht te ÀkeÍr voor het gekregen boek. Tevens zlin we

zeer blij net de door loco-burgeneester Schlösser, nanens de ge- I



1'

IÍij danken ook de afv:Lardigingen van de [wentse Volkssterre-
wacht, Vo 1ks st err ewacht Copernicus uit Haiirlen., Vo 1ks s t errewacht
Mira uit Grir:bergen bij Brussel, de l.S.V., het H.3.0., het K.N.1i{.I.,
tle Vereniging voor St err ekunde ,Me t eorologi e , Ge ofysika en aanver-
wante wetenschappen (V.V.;S.). À1s laatste maer niet a.1s minste,
danken wij de Commlssaris de Koningin, de Geneente Roerrnond, de

Geneente Schaesberg, de Vo lks s t errewacht Peter Plancius uit Iepenr
en de Jo ngerewerkgro ep van d.e N.V.Ifl.S. voor de getoonde belang-
stelling door niddel van brieven en telegrannen.

H.R.

De tentoonstelling rrMeteoren en lileteorietenrt.

De tentoonstelllng rlret a1s thena trlleteoren en I{eteorictenrr is
nu dik een week in voll-e gang. Tot nu toe hebben we over het
bezoekers aantaf niet te klagon. Doordat we de ncdewerking hebben ver-
verkregen van het K.N.11.I. en het Geologisch Instituut uit Utrecht
hebben we een prachtige verzanieling neteorieten bij elkaar gekre-
gen.

Ook particulieren hebben ons niet in de steek ge l:lten. Yan de

heer Beckers uit Beek btjvoorbeeld hebben we een neteorietrde enige
ooit in Zuid - linburg gevonden, te leen gekregen. Yar. de heer
Didden ult Hoensbroek ontvingen we ( en verzanellng tektieten. Van

Dhr. F. Reijmerink van Stichting dc Koepel hebben we uit z ijn privé
verzanellng een serie nooie dia's gekregen. Van Dhr. v. nljk enkele
prachtige slijpplaatjes en een bijzonder interessant neteorenspec-
trun. Yan Ben Apeldoorn kregen we een door hem zelf genaakte dia-
reeks.

Dankzij al deze nensen en de enorne inzet van de leden van
trIIe rculegtt hebben we een exclusieve tentoonstelling kunnen op-
bouwen.

De tentoonstelling wordt gehouden in ons gebouw, Schelsberg 800
te Heerlen en is tot 28 augustus tlagelÍjks gcopend van 14.00u
tot 22.OOu.

a

Trudie.
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.lgotr.ca..

[ÀÀR:
Schoul,èn8 Slgelca fagaz,Jn.

Schelabcrg 11

Eccr1.n.

fcvans ultgcbrcid asgotttDent
pupcn, aanstckers cn vèrdere
benodigheden voor 61gaar t
slgeret of plJp.

\

GACTI.IS
BOETIEK

O CACruSSEN
. \ETfuANÏEN
a YtrccA's
. DECORATIEPLANTEN

3O.0OO danten in 2 kasEon

Jacques en Annolhl Florlor §c houteba StgerGn lí88ssth.
Ganzeweide 117

Heerlerheide. Tel. 045-41617

YHZETÉTNOEX
ax^llclE[xcEt{
IIYP()THEKEN

Voor a1 Uw ilerzekerlngen rPlnanc ierlSgcn cn

hypothekcD. naar:

71. 1$lhorot cr4oouraatiën b.s.

Scbclsberg 1024,
Ileerlcn.
tcl: O45 -'116t25

Cue. e voorl icbtinSrcorrcctc §cbedebehantleltng
r'.:ig u ,:::r- ong verwachten.
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ROB. RO(xtEit

Wij ziin groot in khins srtikelcn an ondcrdclcn.
RADTO T.V,

f umorr:mot 57 ' I RUiISSUM
T.l.r25tOl5

P. EogrgÍ

Runpeneratraet 98 - 100

Brunsgum

Ie1 : 045 -252656

S[ackbar

T,EEUKSTB

P J §llectg.

Iangeberg 5 BRUISSUI
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