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Gelukkig zijn, en kurmen zeggen dat je geluklrig bent is ontzettend fijn: ondergetekende kan dit zegqet want h1j is gelukkig met zijn functie van voorzitter van Sterrewacht Hercufes.
Na een geweldige opening en een avond plezierig samen zijn,
is onze vereniging zich gatrn inspanncn voor een goed verloop
van tie ten t oonst el-1ing over meteoricten en m."teoren. En evenals de opbouw van de sterrewacht en zijn opening, verliep ook
ale tentoonstelling geweldig. lVi j roochten ons verheugen in een
publieke belangstelling van ongeveer 650 bezoekers. Hieronder
waren gelukkig ook schol-en die hun leerlingen de kans gaven
onze sterrewacht te beki j ken.
De positieve reacties van het publiek, en de bewondering van
velen voor de aanpak en doorzetting getoond bij de ppbouw van
de sterrewacht en de inrichting van de t È-ntoons t e11ing heeft
het bestuur gesterkt in haar mening dat rrHereulesrr levensvatbaarheid heeft, en een plaats kan vinden in de provincle

li

roburg .

het bestuur tlank uit aan alle Ieden,
niememd uitgezonderd, die elke dag aanwezig waren om het publiek te ontvangen en uitleg tegeven. Ook de mensen die ts n:,rchts
de bewaking voerden over aIle kostb:re stukken danken wij
voor hun inzet, want het was niet altijd makkelijk.
Een speciaal rvoord van dank willen wij geven aan Jos, Trudie
en Karel voor hun geweldige inzet blj de feilfoze organisatie
van de tento onst eIling. Het is het bÉstuur duidelijk tlat rvi j
dit ju11le vaker kunnen laten doen.
Als laatste wiI1en wij de nieuwe gevorrnde r',strononische werkgroep o.1.v. Henk Janssen veel- succes toc wensen bij h:rar
taak een zo groot mogelijk astrononisch programma voor onzc
vereniging op te bouwen.
laten wij met zijn al1ende ingeslagen weg volgen.
Gaarne spr{,ek

a

ik

narnens

.l

I

Àangezien er binnen de vereniging ook belangstelling ls toor
rulr:r cev : -::t zttf len er ln Hercules ook iedere naand een of neerdere r"r t j-<c1 ..r r s (.'/cr ruintevaart versctÉJnen. Het eerste artil<e.l is aÍko,.'s; iig van ll.lemmens en handelt over het rulntelabcra'i;oriu n Skylab.

SKYI:lB
Skylab, llet eerste Ànerikaanse ruimtelaboratorj-um r wer'l 8elanceerc op 14 nel 1971 om 17.30 onze tiid op het lanceerplatvorn 19 A te Cape CanEiveral , Florltla' Het ruimtelab bestaat uit vijf delen :
1) Het werkgetleelte (orbital iÍorkshop);
2) t t ins trunrentengede elte (Instrument-unit);

) De luchtsluis (Airlock I'todule);
4) Het koppellngsstuk Mu1tiple Docking Àtlapter);

f

5) Het Apo1lo telescoop gedeelte (Apo11o Telescope

,-

Mourrt);
1) Het werkEedeelte voor ale astronauten

lengte : 11rB neter.
Diameter : 6r6 meter.
Uassa ! 75.180 kg.
Dit werkgeÖeelte is een lngerichte Saturnus-IV B trap die
brui.kbaar 1s voor een langdurig verblijf in de ruimte'
In het onderste gedeelte bevinclen zich tle leefconpartimenten
voor de astronauten en een aÍ'valtank. De leefcompartinenten
zlJn:
a) een slaapc oropartinent '. deze bestaat ult tlrie rechtopstaantte slaapzakken en medische apparatuur voor hartslag en
tlergeltjke te meten van de astrona-"uten;
b) een experlnenteer c ompart iment : hierin worden de nedische experimenten verricht die betrekking hebbea op het
a€rnpaasen van tret roenselijke lichaam aan bet leven in ile
ruimte en de gewichtsloze toestanat. IIier bevintlen zich ook

I

enkele zonne-experinenten en astrononlsche experimenten;
c) een soort kleedkamer : hier zljn de ruirntepakken en
andere apparatuur opgeborgen die de astronÉruten de mogelijkheitl geven zlch buiten het ruimtelab te bevinden in cle ruimte;

?

r-a

d) een kamer voor: het opbergen van overbodig gewortien
spu11en. De afvaltank is een kleinere lege brandstoftank van de
trap. In het bovenste getleelte zijn ventilat i e sys tenen aangebracht en tien watertarÈs. Ook zijn er kasten aanwezig voor
het opbergen van voedsel- en werkkledij van de astronauten.
2) Instruxnenten Eedeelte

lengte : Or9 meter.
Iianeter : 6r6 meter.
Massa : 2.24O kA.
IÍet instrunenten gedeelte herbergt de instrumenten dt; betrekkin6 hebben op de werking van de l-uchtsluis.
1)

Lu

cht slui s

Iengte : !r1 neter.
Diameter : )r0 meter.
Massa : 22.O5O kg.
De luchtsluis 1s een klein gedeelte. Tussen de luchtsluis en
tle beschernende buitenwand bevinden zich de zuurstoftanks. De
luchtsluis is dat gedeelte dat actief en operattoneel werk in
het werkgedeelte nogelijk meakt. Bovenin is een controle-paneel
bevestigd dat de atnosfeer, electriciteit en temperatuur van de

luchtsluis controleert.

0ok voor het Apo1lo Telescoop gedeette controlcert dlt pirnccl
de atuosfeer. In de luchtsluis bevinden zich twee experimenten, een voor rnicroroeteorieten en een voor de nagnetosfeer.
4) Konoelin gs s tuk

lengte : lr1 meter.
Dlaneter : 3r0 roeter.
Massa : 6.210 kg.
Het koppelingsstuk dient voor het tot stand brengen van een
koppeling net een csm. (commend -service module), en kreef t
twee koppellngsnechani smen. In het koppelingsstuk bevlnalen
zich de c ontro le -ins trument en voor de Àpo1Io Ielescoop gedeelte. Hier bevinden zlch ook vijf experimenten die betrekking
I

hebben op de aarde

.
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5) Apo11o

leLl i,, :

lelescoop gedeelte

,, . -.

I'ias:.- r 1

O'.,

ll rtc i

:

:

.

-.9.

i ir net ':oofdgedeelte voox

ervati e . Dit gecleelte
is cig:-r:.1i;k een aangekoppelde maansloep (I,M) zonder potent
maar di., iioo'J in d.e plaats vier zonnepanelen, die voor het opwekkei van el-ectriciteit di enen.
Hie:in bevi:,-] en zich acht telescoiren. Het deel dient eveneens
voor het uit;oeren van astrononlsche experinenten zoals een
c orone-experinent , een ultraviolet experimemt en een X-straDi

zonne-obs

1en experiment.

IIet ruimtel:Lboï Lt orium verkrijgt de electriclteit met behulp
van de vier zr;:rnepanelen clle bevestigd zijn aan het Àpo1lo
telescoop gedeelte en twee grote zonnepanelen die bevestigd
zijn aan het werkgedeelte, ne.ar nen kon maar een paneel gebruiken. De vie.r zonnepanelen hebben ieder een vermogen van
2.600 watt. 0p de viif zonnepanelen zitten 1n het totaal
3OO

.24O zonne-c

t

ellen.

In het totaal zíjr, er 90 experimenten

:

1B medlsche experirnenten;

! zonne-experimenten;
5 experimenten die betrekkílg hebben op ale aarde;
18 experimenten voor het testen van verschillcnde naterialen.
12 tech.nologische ( wet ensch'.rpp e Ii ike ) experinenten;
18 experimenten van studenten.
§kyIab is drie keer bemancl gerveest. De eerste bemanning werd
gelrnceerd oP 25 mei 1971 . De bernannlngsl ed.- n waren : Charles
Conrad, ?au1 'lileitz en Joseph Kerïrin. Deze drie nanncn zi jn
28 dagen en 49 ninuten in de ruimte geweest.
De tweetle bemanning werd op 18 juli 1971 r,at'"t skylab gestuurd '
Deze bemanning bestond ult Alan Bean, Jack Irousma en owen
Garriott, d1e 59 dagen, 11 uren en 9 minuten in de rulmte
hebben gezelen.
De laatste bemanning, die bestond uit Gerald Carr' 'iÏi11lam
Pogue en Edward Gibson, heeft een bezoek Sebra.cht van 84 dagen, 1 uur en 16 ninuten aan Skylab . Deze benanning werd gelanceerd op 16 novembet 1973.

a

-5Tócn deze leii-tste benanning op B februari 1974 terecht kwam
in do'I tlantische 0ceaan hadclen de drj-e bemannlngen in totaal
2.+76 omlopen on de aard. verricht in 171 d:.gen, 1J ur,n en
14 minuten. De derde beuanning had ook als taak dc koroeet
Kohoutec te volgen en te fotograleren.
NASÀ is voorlopig niet van plan om :rndere astronauten naar
Skylc"b te sturen. Nu dwaal-t Skylab orn de i.arde a1s ecn reusachtlg spookschip.

DE KRABNEV

a

t

EI

J.Ií.Souren.

De krabnevel in het sterrebeeld Stier is een overblijfseL van de supernova van 4 juLi 1054.0p deze dlrg verscheen
er plotseling een zeur heLderL st€r die gedurendc enige tijd.
zelfs overd&g zichtbaar waa. In Europa hecft niernand het verschijnen van deze ster opgetekend. In oude Chinesc en Koreaanse kronickc,n is echter de geschiedenis von dezc ster nauwkeurig opgctekend. Ze was, ni e tt egens ta:rade haar grote {'fstand, zo hel-der [;1s Venus en behield die helderheid tot 2?
J u1i vcn dí:t zelfde jarr.r.
Een supcrnova is een ster d1e bij zljn uitbarstlng tussen
de tien en honderd miljoen maal helderder is dzin de Zon.
Deze supernovae zijn veel zeld.zerner dirn gewone aovÉie : terwijl in een sterrestelsel- a1s de nelkweg gewone novae voorkomen net een frequeutie van bijnr; een per naand, hÈ"ft nen
geschat (n.b.v. wai-rneningen van supernovíle in erndere sterrestelsels) dat in ons nelkwcgstelseL sl"cht é6n supernova

voorkont in zo'n vi!.rhonderd jr.ar.
i"'len rrccnt dat bij getvone novr,-ui tbÉlrst ingen al_l-c;n de
buitcnste lagen van de ster de ruinte in geblazen worden,
cen supernova-exp1o s i e veeL verkrvistender is en dat daarbij
niet alleen neterie van tle buitenste 1cgen, r.:.iiar zelfs natc.rie
uit het diepe inwendige wordt uitgeworpen. De weggeblazen m:terie hetft bij de {rabnevel een snelheid van ongevecr .l 300
krr. per seconde . 0f beter gezegd had, wr."nt dc Krabneve I is
enkele tluizenden lichtjaren van ons verwijderd cn wat wij
wa:r.rnemen €(ebeurale dus duizentlen jaren geledrn.

6

De Krabnevel is cen sterkc bron van straling; hij zendt
per secondc 25.000 marrlzovcel straling uit als onze zorL.
IÍerkwacrdig is dat nen kan ultrekenen dat a1s gevolg van het

uitzenden van (.zc straling de uitgestoten deeltjes al na
enkele jr'.r,''. zove el geremti zbuden uoeten zi jn dat ze opg,ehouden xroes.iJn zi jn met stri:len. Ilaar de Krr-bnevel stra.Llt
straalt verr,roede lijk al meer dan 900 iaar.
Het b11jkt hierult dlit er een bron moet zijn die voortdurend nieuwc snelIe deeitt jes produceert. In deeenber 1968
ontdekten Anerikal:nse en Australische radio-astronornen dat
zich 1n het hcrt van tic Krabnevel een hoogfrequentie pulsar

bevintlt.

pulsar* is een radiobron die rnet regefnatige tussenpozcn stooties radiostraling uitzendt. Blj veel pulsars
blijkt dc tijd tussen twee pulsen één tot enkele seconden te
bedrr.gen. De pulsar in de krabnevel evenwel 30 pulsen per
seconde te geven;het is alan ook tle snclste van n11e bc'kende
Een

pulsars.

, die voor een deel bestai:t uit tlracterlSe figurent
de zg. fill.nenten, bliikt beharlve radiostraling ook zg' synchrotonstraling uit te zentlen. Dezc straling is niet afkonrstig v!ïi ...tonen' na."r van elektronen die zlch net grote snelheid in een nagaretisch veld bewegen. Ult laborat oliunpr oeven blijkt nlLnelijk dat elektronen dle in een synchroton
De nevel

(tleeltjesve'rsneller) d.oor een nagnetisch veld vcrsncld worden
tot een zeer hoge snclheid Ilcht uit zentlen.
De Krnbnevel is dus e€n expanderende nevel en is t;'pc'rend
voor de dood van ein ster.

(x zie Hercules 1, bl-z.12)

a

7

NIEUl{E

IEDEN

'tialli e st evens ,
voorzi

Al-s voor'zittcr mag

ik

tter.

namens bestuur en leden een woord van

welkoro schrijven voor onze nieuwe letlen.
Da.t het ledenaantal steeg van 25 naar 55,

ls een bewijs dat

er toch vcel belangstellÍng bestaat voor het hemelgebeuren.
t/Íi j hopen dan ook dat al-Ie nieuwe 1ed.en zich snel zullen
thuis voclen in onze sterrewacht en daadwerkelijk gaal meewerkenwerken aan de verdere op- en ultbouw varn 'iliercules'r.
Nogmaals van harte ';relkom en veel succes in onze vercniging.

Kort verslaE

Ied envergatlc

ring d.d.

15

aucustus

1976

De eerste vergaderlng in het eigen gebouw, en tevens de eerste
l edenvergadering met aIle nieuwe 1eden.
De voorzitter heet al1en van harte lvelkom en btgint net iets
te vertellen over tle historie van rr Ilercuf es rr.
'De bedoeling 1s niet dat d.e ledenve rgatl eringen op zondagmorgcn zul]en zijn, naar het kon deze klcr niet alders omdat
er de hele maand augustus nog de tentoonstulling was, die.

tot
De

22.OOuur duurde

.

contributie is de eerste

masnd.

gratis en daarna .f 5rr per
Het doe] van onze vereniging is het populariser.n van
maand

de sterrckunde.
Sonnige weten er veel van af, sommige leden een beetje en
.enkelc nog helemaal nicts. [och is het d.e bedoefing dat we
s:Lmen wat aan astronoroie gaan doen. Er is een. werkgroep

astrononie, die a1le acties gaat voorbereiden, de toekonstig

te geven kursussen zal uitwerken en groepen zal samenstellen
aa.ngezien er nogal wat 1e ef t i j dsverschil 1s.
Dhr. Heugcn en Jan Verbroekken weten het mÉest af van kijkerbouw. Dat zul-Icn ook dcgenen zijn die het beste daarover kunnen vcrtellen.
De kosten vi,n d.e kursusgen voor de leden proberen we zo Laag
nogelijk te houd,n. De vereniging treedt we1 gedisciplineerd
op. Afspraak is afspraak! 'de hopen dan ook dat we van iedereen

B

krijgen en da.t iedereen op verg."aleringen aanwezig
zal zíjn, of zlch anilers even afmel-dt.
Volgende week is er een meteorenactie onderleiding van Peter
Nieskens. 'fIie daaraan mee wil- doen kan zich na afloop van de
vergaderin.': bij Irudie opgeven.
Dhr. Nauts is het actiefste Iid. Hij heeÍt in 1 1/2 week voor
Í 15Or- aan giften binnengebracht.
ook verzamel-en we outl papier. Dit levert nog acrrdig wt'.t op.
Iedereen krijgt nog bericht wanneer de volgende verglLdering is.
medewerklng

Trudie Stevens.
Àstronomi sche r,i,'erkgroep
een werkgroep astronomle die bestaat uit zes personen.
Henk Janssen, Hugo cle Grootstraat 2, Heerlen, 045 - 717208.
Paul Vaessen, Kerkstrae.t 146, I{ieuwenhagen, O45 - 112159.
?eter Nieskens, Bretlcrostraat 17r Brunssunr 045 - 252037.
Johan Klomp, St,Jozefstraat 50r Kerkrade, 04, - 410245.
Jan-,,/i1lem Souren, Bachstraat 1 1 , Brunssum, O45 - 255271 ,
Trudie Stevens, Schelsbcrg 102a, Heerlen, 045 - 716325.

Er is

(na 18.00uur).

De bedoel-ing van deze v',erkgroep lsdat deze acties organiseert
op astronomisch gebied, kursussen voor'bereidt ' werkgroepen
forneert, deze begeleid en zorg drr,:.rgt voor de organlsatie
ven open avonden.
Àls er nensen zijn die vrrgen of idccën hebben' kunnen zich
wenden tot een der bovenstaande personen.

De cerste avond die georga:nlseerd wordt door de irstronomische
werkgroep zal lnal-f september zijn. U ontvangt daarover nog
nader bericht.
Er worden dan twee avonden, voor a1le 1eden, georgii.niseerd
aloor Peter Nieskens wearop hij Irreer zal vertelfen over het
waarnemen van m€teoren. Hoe doet dit onder andere aan de hEuid
van dia's en andere voorbeelden. Dlt als vervolS op de prac-

tlsche

avond en.

a
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Meteorenactie

Irudie

St evens.

iets vertellen over de meteorenactler zoals ik
aleze persoonlijk heb €rvor€Ír Het was de ecrste, gehouden met
aIle 1eden.
Zoals het hoort (astronoroische vereniging = op de seconde)
begorrnen we tle eerste actle behoorlijk op tijd. Het was een
leuk gezicht, a1 die stretchers, slaapzakken e.d. bij elkaar.
Er heerste onder de vlsuele afdellng ook een gezellige stemroing. Het gaat hier natuurlijk niet om tle gezellighcid' maar
tleze is toch we1 belangriik.
Ik we"s notulist bii de fotografische aftlelingr en we zouden
precies on 11 uur beginnen. En terwijl nog a11er1ej. mensen om
mi heen liepen zt"t Lk met niin stopwatch in mijn hzrnd af te
tel1en. Het nadeel van notulist ziin is dat jc zelf wcinig
meteoren kunt waarnemen omdat je op de tijd noet letten.
Graag wi1 1k

a

Er werd zonaler sector gewerkt ai-ngezien we nog geen verhartle
vloer hebben en ale sectoren de neiglng hatiden om on te va1len.
Da.t wa.s weI jarnrner, maar minder bele,ngrijk.
Het weer was die avond niet wat je nocmt uitstekend. Af en
toe kwanun er wolken die ons uitzicht grondig bedierven. ïe
hebben die avond dan ook ma .r tot één uur waa.rgenomen.
ïe1 moet ik cven met trots vertel-Ien dat we vier rneteoren 8efotografeerd hebben. De kijker van Rolf deed ook constr"nt dienst.
.

Jupiter met a1 zijn mar:ntjes was duidelijk te zien, voor vele
iets nieuws.
Ze:,t etdagav ond '^ras het prachtig weer. Iets kouder dan tle avond
van te voren, mai',r hoe kouder hoe beter (des te helderder).
'lÍe hadden die avond roaar twee íototoestellen in werking en
soms hadden we nog de pech dat er een mcteoor te zLen wrLs terwlj1 de camera's dichtstonden.
De roceste leden kenden onderhand tie bekendste sterrebeelden
Er werd trertraaldellik I'iat' geroepcn en het sterrebeeld vraar
d.e neteoor v€rndaan kwam, werd er ncteen even bij genoemd.

a

a1 .

'Íat niet zoveel met neteoren te mlJren herftr maar wat ik toch
weI leuk vind on te vcrtelle'n is het volgendt :
0ok die nacht werd er in het gebouw gewaelkt, zoals a1le andere

10

n&chten ti jdens de tento ons t e11ing .
loen we om ean uur stopten met tle actie noesten wc alle stretchers en dergelijkc nog naar het gcbourv brcngen. Er blcven
ook nog enkelen der:tr slapen. iÍe pr obeerden zachtjes tc doen,
maa.r de deur m:ri.lrt nogal wat lawaai en met tien personen zachtjes docn brongt cok nogal lvat problenen net zich nee. Het
licht glng (cns .-an en uit, er wcrd wat geroepen, er viel een
stoel on t:n er werd nog wat nagepraat. I:,lear goed. De volgende
morgen vrocgcn we de rrbcwakcr[ of hij ge"n last had g:eh:id van
ons, naar hij he,d heerlljk gaslapen en niks gehoord.

dit w.s even een kort verslagje. De avonden war(n erg
1e erzat"rn cn ook de resultaten von het visueel gedeelte wzrrcn

Goed,
go

ed.

Ik geloof
s

Ir-agd

vrel"

moge

n

dat we dezc eerste actic met alle leden ge-

no ( nen .

'íaarnenines k:rle

nd

e

r van 6 september tot en nct 5 oktober.

o60976 4h, Mercurius 50 ten zuidcn van Yenus.
0809?6 14h, Liercurius stctionerir.

22h, Venus Oo24' ten noorden van liars. Deze conjunctie
v er
vermelden we slechts volledigheidshalve. De twee planeten staan op 2] graden van de zon, en l{ars is van
magnltude +1r!, dus practisch niet waarneembaar.
140976 19h, mlran in conjunctic met Jupiter. ï/annecr in de Ie;te
lvond de rnaan in het oosten te zien i-s, kan men vaststell-en di.r.t de conjunctie lndcrdar,d he"ft pfar,tsgevon1OO976

den.
2OOg76

200976

th, Venus 3 grriden ten noorden van Spica.
1lh, mr,r.n in conjunctie net Saturnus, 6 g:rade-n ten zuiden ervan. Bekijk dc twee hemel-l- ic hr.men op 2Q 21sep-

vóór de dr:g at'nbre.kt .
2209'ï6 th, Iíercurius in benedenconjunctie, voor de derde keer
dit jaar. In sonmige jaren,bijvoorbeeld in 1970 eíL 1977
gebeurt het we1 vier naal .
220976 Begin van de herfst. 0m 21h48n is het equinox: tle zon
trekt van noord naar zuiden door het vlak van de evenaar.
1OO976 10h, I'[ercurius stationfrir.
Àl1e TIJISTIPPEN verme Id 1n UT (I,[ET UT + 1 uur)
t enber

a
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Àls je tot niJ spreekt
Doe het kalm
Be z atli gd
En zontler me

te krenken

Zooniet,

Krljg ik hartklopptngen
Mijn bloeddruk stljgt
lrli jn aaag tre kt sanen
I{i jn zenuwen raken overspannen
L{ijn lever zwelt
IÍiJn nj-eren weigeren dienst
I"Ii jn bloetlsoroloop rz:,-kt van slag
En zonder het ccht te wi11en
Yerlles ik ntjn aangeboren
Yriendelljkheid en wordt ik snel
ONGENÏE'IBAAT:

Dhr. Ilauts
Leven op andere olanet

en

Deel III

In deze bcschouwing noenen we een planeet bewoonbaar al-s
deze geschikt is voor nenselijk leven zoals wij dat kennen.
Dat betekent atat we eisen stellen aen de tenperatuurr de hoeveelheid 1icht, de. sterkte van de zwl.artekracht, da atmosferische sanenstelling, dc druk Ln er noet water zijn. Verder wilIen we niet te veel wind, stof, radioactivitei-tr vu1kanisme, a.ardbevingen en neteorieteninslag. 0p dit ogenblik
is. de aarde de enige ons bekende planeet d.ie aan dezevoorwai:ralen voldoet. Toch 1s tret redelijk te verond.erst e]1en, dat
er vele aJrdere planeten in het heel-al zijn net de juiste conbinatie van hoedanigheden aa-n de oppcrvlakte, en war"r mensen

I

zo vrij en plczierig kunnen leven als ze op aarde doen. Het
doel van allt stuk 1s, aan te geven, voor zover mogel1jk, aan
welke voorwazrrtlen voldaan moet wordcn, on een planeet bewoonbaar te maken. De bovengenoencle groothe'den a1s temperatuur,
licht, zwaiLrtektacht etc. zijn afhankelijk van de planeet en
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ster waar hij onheen tlraait. Afhankelijk van dr, oppervlakte
tenpcrituur vrln de centrale ster (ster tenperi.r.turen lopen
ru!flweg uiteen van 20COK tot 50.000Ki de Zon is 5500K) is er
een bepa:.lld gebieci rond ietlere ster war.r planetaire voorwao"rtlen geschikt z,.- 1rt voor leven. Is de ster te dicht bij dr.n za!
de planeet te hc.:t zijn;is hij te ver van de ster drLn zal hij
te koud zijn. Hct gebied hier tussen in noemen we de ecosÍeer.
De precieze grenzcn kennen we niet. nr is uitgerekend, díLt er
e1s .r op een planeet 65 of 115 procent van de hocveelheid
zonlicnt die op aartle valt , terechtkont, dat dan 10 procent
van zijn opper'v1rLk bewoonbilar zou kunnen zijn.
A1s we sterrcn beschouwen van toenenencle tenperatuulr en lichtsterkte, da,n bevindt zich dlt beperkt€ gebied, tlie ecosfetrt
verder vrln dc strr af en wordt het breder. Er kururen zich
dan neer van deze planetcn tegeliJk in bevinden. 1là.',r hoe heter en zwar,.:rde r een stcr, Des te korter zijn levensduur
(brandt snc-Iler op) wat uiteraard ook cen beperking vorrut.
A1s inteligent leven 4r5 mifjard jar:r nodig heuft om te evolueren, zoals dat op r.arde het geval is, dan noeten we aIèc
sterren heter dan 7000K uitsluiten, omdat deze niet lang genoeg 1cven.
A1s we sterren beschouwen vern afnencnde temperatuur en lichtsterkte, wordt de ecosfeer kleiner en duiken er nieuwe problenen op. A1s dc getijden werking sterk genoeg wordt oil dc
rotatle van tle planeet te stoppen, za1 dc gehele atrnosfeer
aan de donk"-re z" jcc t. 1'ciil i,ifkoelen en r.1 het leven zaI
sterven. Een lrCer probleem is: hoe koeler de ster desteneer
ultraviolet en rön tgens trali.ng, dle afhangt van coronale activiteit van de ster. Het effect hiervan op de evolutie van
d.e planeet atncsfeer zou we1 eens een stringentere ondergrens
gecorreleerd can de st ert enp er.ituur kunnen zijn dan de getijden afremning. 0p grond hiervan hebben we het gevoel dat sterren net een oppervlakte temperatuur tussen de 1100 en 7000 K
ln cannerklng kor:ren on de gesctrikte ecosfeer te hebben. De
sternassa noet tussen de 0r72 en 1r41 zonnassats zl jn.
Ook de p1a^neet zelf moet aan voorwaarden voldoen on bewoonbí'.s"r te zi jn. Een van de belangrljkste planetaire parameters
i.s de massa.Deze bepai"lt ir:uners de grootte van de zwllSrte-

a
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kracht airn het oppervlak, d.e etmosferische druk en d'e scumenstelling en oÍ er we1 of geen vrater is vast gehoudenr het
niveau van de radioactiviteit aan het oppervfak, de topogrr"flsche ruwhe id en de nate vern vulkanisne r om [taar €en p3':.r
van de neer resulterende eigenschnppen te noemen.
Het vernogen van. een planeet on een atnosfeer vast te houden
hangt af van de energie die een nolecuul nodig heeft on te
ontsnappen a..-.n de eantrekkingskracht van de pkneet, vergeleken net de geniddelde termische energie per nolecuul tn de
ecosfeer. De exosfecr is het buitenste gebied v&n ale rr.trnosfeer, wa,--r de geniddelde vrije weglcngte groter is dnn de
diepte, zodat een door de toevallige ternische beweging n&ar
boven bewegend roolecuul welnlg kans heeft d.oor een botsing
ln een andere richting verstoord te worden. De llchte plrrneten, zoi.ls de iic.rde , en ook i..,lercurlus, V enus en l{&rs en een
satelliet aIs dc IÍa:m hebben hierdoor hun lichtere atnosferische bestanddeLen all&ng verloren, zoals vraterstof en heIÍun, en ook in het gevel van de Maan:watcr. iíat tle Àarde
nog a[in waterstof bezit, kont voorna-ne1i jk voor 1n vorn víLn
water: de nassa van ds Aarde is groot grnocg orn water en
zuurstoÍ in de atllosfeer vast te houtlcn. Is dc uassa van de
planuc.t te groot, d-un kan af hankr:Ii jk v."Ln zijn str'"a1 , de
zwruartekrr,cht te groot zi jn. Groter dan 1 r 5g wor'clt voor nensen oliverdrzL:rgli jk. We kunnen ultrekenen, dat de ondergrenzen en tle bovengre.nzen van een bewoonbare planeet zijn: 0r4
tot 2 r35 Aardnassa's, 0r7B t"ot 1r25 Àarrdcl ianet crs ; de zwaarkracht aan de oppervlakte nag dan vi'"riëren van 0168 tot 1r!9.
Een andere bela.ngrijke planeterire pararneter is zijn rotatie.
Deze is niet alleen van belang bij het ontstaan van de pI:rneet ( zi Jn afplatting hr:ngt er van af ) , r,la:e.r vooral ook voor
t enperetuurvers chillen tussen dag en nicht. \roor de rotatie
ls ook weer ecn beneden- en bovengrens v:.st te stellen. I{et
ga.,t on de juiste snelheid. De rotatie ondergrens vrordt bereikt als de tenrperr,tuur overdag te hoog wordt rond de equr-tor en a1s tle ternperatuur 's nachts te lat,g wortlt op de hogerebr e edt egrDden, of wanneer de dag-en-nacht cuclus te traag
a

wordt voor planten oro de lange hete dagen en koude
nachten te overleven.

lernge
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De

rotatie bovengrens wordt bereikt

wlurutu.

er r.an de equator

zwaartekracht en nidtlelpuntvll edende kracht elkt;ar gaan conpenseren en reaterie tle planeet probleemloos kan verlaten.
Een redelljke schatting U.Jkt te zijn, clat de oploopstljd
ninstens twee uur mag betlrr.gen en hoogotens 96 uur (vier
Aartlse dagen).
Àndere planetaire paraneters zljn de inclinatle: tle he11lng
van de rotatle-as ten opzichte van zljn bairnvlak om zLJr. zorLi
en d.e excentrlcitelt van zijn baan: hiJ noet blnnen de ecos-

feer blijven.
ÀIs aen a1 tleze voorwaarden J.s voldacrn, dan ls er een goecle
kans ilat een planeet bowoonbar:r zt:.L zi-iie,
ka.ns oD het voorkonen va.n bewo onbare planet en
In het voorafgarmcle hebben we de voorwaerrtlen besproken wwaraan een planeet moet voldoen on bewoonbaar te zljn . 0n te
schatten hoeveel bewoonbi"re planeten er voorkomen in onze

De

melkweg, Eoeten we de volgende factoren in overweglng neraen:
N" het aantal sterren net een geschikte nnssa en temperartuur
(0, 15 - 1141 zorttenas s a t s)
Pp tle kans dat een gegeven ster ple"neten bezlt
P1 de kans dat de inclinatie van de planeet geschikt is
PE de kans de.t minstens één planeet ln cle ecosfeer zit
PM de kans tlet de planeet een geschlkte nassa heeft
?u d.e kans dat de excentriciteit van de orblt voLdoende klein

ls
P, de kems dat de aanwezlgheLd van een tweede ster de planeet niet onbewoonbaar geroairkt heeft
P* cte kr-rns dat de rotatiesnelheid van de planeet bin:ren de
eanvairralbare grenzen ligt
?o de kans tlat tle p)-aneet outl genoeg is
P, de kans dat zlch leven op de plr;neet heeft ontwikkeld.
aI deze fac toren zijn vÉLstgesteld kunnen we het aontr:I
b ewo o nbi-re planeten N* in onze Melkweg uitdrukkcn in het
Zoclra

product:
Nr, = Ng ?n ? l- PE PM PC

P

E

P

R

Po P I

a
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Het za1 duidelijk zijn dat zotn geta.1 hoogst onncuwkeurig
zal uitvallen, ond::t niet alle get:-11enin deze vergelljking

nauwkeurig bekend zi jn. Da:'.rom cloet nen er goed aan de schp-tting 1n dit stuk niet als het fa..tste woord over dit ondenvclp
te beschouwen. Een redelljke schatting (volgens Do1e, 1970)
voor enkele vart de factoren lijkt: Pp = 1r Pi= 01811 P*=0r1!'
?e=0,94, ?"= 019, Pl= 1 t:n PD= or95 voor een rvillekeurige
stcr, ?r= 0161 , Po= Or7,
0p gron;l vain ilc geschattc hoeveelheid sterren in onze Melkweg konen we tot de volgende getr'"11en:
- ongeveer 0r47 procent van all-e sterren hebben bewoc-rnbare
planeten
- ongeveer 1,7 procent van a1le sterren van 1100-7000 K hebben bewoonbnre Planeten
- inonze IiIelkweg zijn er ongeveer 645 niljoen bewoonbare p1r'net en.

Binnen een straal van 1OO lichtja::r vr.n dc Aardc (c'-n rclLticf klelnc afstand vergeleken net de afneting van 100'000
lichtjalr van onze },íelkweg) zouclen dan op grond vnn deze
st:-tische beschouwing ongeve€rr 50 bewoonbare planeten kunnen
zijn. En de geniddelcle afstr.nd ven de ene bewoonbare ple:neet
tot de n,LLSte bewoonbc,re buurplaneet bedrae.gt ongeveer 24
lichtjaar. In de tiLbel op rle volgende pagina is voor een u)anta:1 dicht bij de zon starLnde sterren tie kans op bewoonbire
planeten gegeven. Men nene er goede nota van dat steeds van
b e w o o n b a a r is Sesproken.

a

Conclusi e
Op grond van star ekundige beschouwingen is onze }le 1}«veg vol
van bewoonbare planeten. Alles bijeen genoncn , i-s de i:e'rde
een prachtige planeet olt op te Ieven, ornciet zij precies hccft
wat noCig is, Bljna iedere vers.ndering in hrr'r Íysische eigenschzippen, positie of oriëntatic zou hct sl-echter traken'
Het is on$/aarschi i n1i jk, dat we een ple-neet zullen vindLn'
di c ons betcr be valt, hoewel er in c1e toekorrrst nensen zu1len
zi jn, clic er de voorkeur aan gevcn op andere planeten te
wonen. Intussen is de zrtrrde echter nog ons enige thuis; we
doen er goed iLi'.n harlr verstclndiS te gebruiken.

16Veerti-en sterren die nogelijkerwl js bewoonbare
planeten kunnen hebben, in volgorde vim i-f stand
tot de Aertte (volgens DoIe, 1970).
Àfsta^nd tot
tle Aarrte(llchtJaer)

Ster

kans op bewoon-

bare pleueee t

Centaurl À
Centaurl B
Eridanl

4r7
4r7
10,g

o

to57

o

rorl

et1
7O Opbiuchi A
Cassiopela À

12 12
17 ,7

0,076
o,o57

18r0
18r2
18,2

o

C

Droc oni s

16 Ophluchi
16 Ophiuchi
HR 7701 L
Pavoni.

B

82 Eridanl
Hydri
HR 88'2

B
A

18 12
18r 6
19 r2
20 19

21

,'

21 ,4

0.054

ro57

0r016
0,020
o

ro23

0,020
o,057
o

ro57

o,o37
0r011
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t ultraviole tneetinstrunent

Het ul travi ol c tme e tinst runent in de i.NS is gebouwC c'loor een
oartal fysicl en i.stronouen verenigd in de groep Ruirrte ondcrzoek Groningen behorende bij Ce rijksuniversiteit aldear. De
te..k van het instrurnent wes bestudering van een aanteil vrrn te
voren gcselecteerde optlsche objecten in het golflengt egebi ed
tussen 1500 en lrOO l,o .
Hete sterren
Een opvrllende ontdekking was het ontstaan viin ze€,r hete sterren in <le lIelkweg. De ÀNS heeft aerngetoond d:,t er sterren zijn
raet een oppervlirkte tenperltuur vrn neer de.n 100.000 K. Derge11jke tenperr.tureh zi jn nog nooit op zo,n c'.i-recte wi j ze geregistreerd (ter vergelijkingr cle oppervlakte tenperrituur vo-n de
zon 1s onstre eks 6000 K). Deze sterren ste.i,n op de schaal vi,"n
d e }ilelkweg in de buurt vir.n ons zonnestelsel. De waarnenóngen
wa'.ren voor de leiciing vi.n de ben,"nd.e llilerikr-:.lns-Ru ss i sc he ruintevlucht (juff tgZl) e"anleiding het ncctprogramra te wiizigen.
De Àpo11o-Soyoez conbinatie heeft deze resul-taten bevcstigrl
en er zijn aanvullende war,rneningen gedea:n.

ls
Er is rele.tief veel l:reetti jd bestee«l aan onclerzoek van pla.net€rire nevels, bestai:nde yit een hcte ster net daaronheen
een onvangrijke neve1. iÍalrschijnlijk iloet een planetaire neveI worden beschouwrl a1s één van de eintlfasen van de evolutie van een ster. Xen astrononisch probleem is de afstzrncl,
waarop de nevel star,,t. I'ie t behulp veLn de wlul.rnerringen van de
hNS zi jn tot nu toe enkele afstl"nden bepa.:ld ioor gcbruik te
raaken van het bekende verbana. tussen de hoevcelhcii ilcor ilterstella.ir stof weggenonen licht en c1c golflengte. Dit vcrb r.nrl toont een piek bij 22OO ri" in het ultraviolct.
Door gebruik te w:ken van dcze piek volgt dc hoeveelhei<l interstelIair stof wa::rr1a de af stan<1 kan worden berekend. Liet het
ultravi o1e tne e t instrument is ook de hoeveclheid koolstof bepaald in de central-e ster. Deze kennis is van groot belang vooor
neer inzicht in de evolutie van de stenen.
Planetzrire

neve

1B

Eta CarÍnae
Een bijzonctere gebeultenis was de waarnening van Et:r Carinee.
Deze opnerkelljke ster had omstreeks 1880 een helderheidvan de
eerste nagnitude, narrr is sindsdien afgezwakt tot de zesde
magnitude. Het ie niet duideLiik wat vo,.rr pbject Xta Carinae
precies is. Uit het spectrun, geneter. cloor de ÀN§, is gebleken dat de oppervlakte tenpetetuur omstreeks 25.000 K is. De
energie wordt voor 90 pct uitgezonden in het lnfrarootl en voor
1opct in het ultravioLet. De infrarootl straling werd vroeger
verkla:-rd als konende uit stof uit de nevel rond Eta cari-nere.

Ilaar wai:rneningen van de ANS hebben al"ngetoond dat al het
rrnornalerr stof interstell:.,ir is. Dit Í'eit betekent dat de theorie geheel za1 noeten worden herzien net betrekking tot de
infre.roods tral ing vrrn deze ster. Misschien zirl toch geconcludeerd noeten worden tiat wel degelijk stof otr Eta Carina heen
is. Dit stof noet dan echter een geheel andere saueustelling
hebben dan het trnorr.laf ert Ínterstellaire stof .
De Grote hagethaense Wolk
Er zijn een groot aantal netlngen gedaan aan de Grote llagelhaense iío1k, een zeer dichtbijzijnd nelkwegstelsel. De .hi{S
heeft waarneningen verricht naar het karakter van het interstellaire stof. Een van tle Deest opnerkelijke resultaten <iaarvarr is, dat negenoeg het el-e rent koofstof ontbreekt. Deze
kennis is van groot belarlg on rleer inzlcht te verwerven in de
evolutie van sterrensr-;:]se1s en het ontstaan van het heeIal .
Behalve de Grote Magelhaense 1'íoIk zijn ook andere extragalactische stelsel bestudeerd. Sonnige van deze stelsels stra1en vrij sterk in het ultraviolet. IrÍe t de riNS kon de globale
verdellng van ile energic worden waargenoncn waaruit conclusj-es
zijn getrokken over de verdeling van de sterpopulaties. Zo
heeft nen de energi everde llng van stergroepen in tle Melkweg
vergeleken r:ret stergroepen in anderc stelsels zoals ll' 11 t
M 81 , en de Àndronadae }trevel.

Belane voor de ult rav i o Ie t -as t rononi e
Vergeleken net de röntgen-as trononi e bestond van te voren a1
een redelijk bee1d van de verdeling van ale ul- traviol e tbronnen.
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Van groot belang was echter dat het ul travi o1e tt ie c tins ttunent
aan boord van de eNS veel gevoeliger was dan van twee voorafgaande ultraviolutsatellieten, de 0,i0-ii2 en TD-1À. De AIIS
heeft een rijke schat aan rneetgegevens vergaaral waarvoor internationaal een grote belangstelling bestaat. De uitwerking

zal zeker enkefe iaren in beslag

nenen.

I.D.
BOODSCHA? J,AN HET HNEIAI

aI ernstig bezig rret pogingen contact te krijgen
net intclligentc wezens in een ander deel van het heelal .
Het zaL cchter 24.000 jaren duren voordat de boodschap daar
is aangekonen. IIet is ook helenaal niet bekend of die werkelijk zal worden opgevarlgenr begrepen en beantwoord.
De nensis

De boodschap bevat aanwiizingen over de nanier waarop ze noet
worden gelezen, over de opstellers en de plaats van afkonst'
Zij is de ruinte ingestuurd door de Srootste radiotelescoop
ter wereld i die van Àrecj-bo in Porto Gico. Designalen zijn de
sterkste die ooit van de aarde zijn uitgezonden. De zender
heeft een vernogen van 450r000 trattr de antenne heeft een
doorsnetie van 100 meter. De signalen moeten we1 zo sterk zljn
omdat ze een afstand varL 24.000 lichtjaren moeten overbruggen
naar de sterrehoop Nlessier 1J.
Deze sterrehoop is uitgekozen omdat er zoveel sterren zijn dat
er goede kans bestaat op het aarLw eziï zijn van 1even. Carf
Sagan, sterrekundige aan de universiteit van Cornell, medewerker aan het project, neent tlat de kans 50 procent is.
Hoewef er aI twee primitieve tekeningen het heelal ln zijn
gestuurd net de Anerikaanse Pioniers 10 en 11 was een radioboodschap nog nooit eerder speciaal de ruimte ingezonden.
Yoor debooéschap is de meest fundamentefe menselijke taal gebruikt, bestaande uit getallen en afbeeldingen. De getallen
zijn volgens het tweetallig stelse1, waarvoor sfechts twee
symbolen nodig zijn. Bij radi o -overdracht betekent dat dat
nen aan naan :en rruitrt voldoende heeft. Het totale aantal tekens in de boo<Ischap is 1.5,79' het prQduct van de prieurgetalfen 21 en 77,
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De geleerden hopen dat, wanneer een intelligente levensvorm
de boodschap ontvangt, die tevens zal ínzLen dat dit het geval
is en dat de boodschap kan worden opgesteld in een raster van
?1 rijen van 21 tekens. iíanneer nen dat doet vormen bepaalde
getallen een schetsmatige figuur.
De boodschap begon met de getallen een tot en net tlen in het
tweetallig ste1se1. Daa.rna komen de atoomnu:rrmers van de e1ementen waterstof, zuurstof, stikstof, koolstof en íosfer, enkele elementen van ons zonnestelsel en het heelal.
Een groot gedeelte van de boodschap geeft een bescLfrijving van
de elementen waarop de biologie op àarde l's gefuadeerd: een
nunerieke bescrijving van het DNÀ-rnolecu1e, dat a1s de sfeutel van het leven op aarde wordt beschouwd, en een schets van
de structurele ladderr van het }}iA.
llaarna komt een eenvoudige figuur van een mens, net aan beide
kanten een getal . Het ene, 4 miljard, geeft een ruwe schatting
van hèt aantal mensen op aarde, het andere, 14, geeft de geniddelde lengte van een mens, nI .veertien rnaaf de gebruikte
golflengte yan 12 r! ct:ntimeter. Vervolgens geeft een schets
van het zonnestelsel de afmetingen en de plaats van de aerrde

hierin aan.
Tot slot volgt een schematische beschrijving van de telescoop
te Àrecibo net een getal dat tle afneting aangeeft, eveneens
in de gebruikte golf 1,.:ni1te .
De boodschap is op 16 novernber 1974 voor de eerste maal uitgezonden en wordt automatisch herhaald wanneer de telescoop

niet in gebruik is.
l.D.
Ik wil- rr Hercules I' graag iedere naanri ontvangen
Naam

:

Àdres:
Plaats : ....
U gelieve dan .f JOr- over temaken op rekeningnumner

:

44.81.06.9JO van de AllRO-bank te Heerlen onder vermelding
clubblad sterrcwacht Hercules Heerlen en U ontvangt da-n
12 naanden ons clubblaai. U kunt deze strook ook opsturen
naar : Stcrrewacht t' llercules Í Heerlen, p/a Schelsberg 102a,
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Variabele }Íaxina
September

:

Oktober :
MedeCelin

1. RS librae , 111822, 7 ,7 i
16. T Urs'.r I{ajoris, 123160, 7 19;
2A. F. Draconis 1 161266, '1 ,6i
11 . RT Cygni, 194048, 7,1.
redac t i

e

Bij het ter hand nenen vaJl deze' Hercules za1 het vrel opgevallen
zijn dat het f orrnaat j.s veranderd. Dit fornz-rat is ectlter ho'ndiger en kosten besparend . r,'i j dectrten de'.t het rr ilc-rcules rr i:11c en

>

maar ten goede kwan.
-i'i1 iedereen die nog copy heeft voor Hercules dat voor de 2oste
van iedere macnd inleveren of even opsturen narr :
Redactie Hercules, Schelsber€ 1O2a, Heerlen.
3ij voorbaàt hartelijk dank.
H.R.
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Ursa ltla j oriden
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?isciden
Cygniden
Boötiden

Planeten.

9

sep.
16 sep.
21 sep.

Radiant

20 40
04 04
o0 72
00 l0
11 16
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+76
+12

-26
+5,

07 18 -öq
26/9-4/ 1o 01 72 -o2
27/9-1/10 21 40 +45
1/ 1o-1/ 1o

15

20

Z.H.R.Oprl

Max.

q)

7/e
7/e
e/9
e/e
16/g

21/s
10/9
10/e
2/ 1a

.

2à4
?

rijk in 197?
2t4 rijk in 1936
?
rijk in 1915
2L1

q?
?
3

Ircag

X

rcurius
lrÍercurius 1s op 22 septenber te 2h in
de zon en dus niet zichtbàar.

Me

V

benedcnc onjunc t

ie

met

enus

Venus is mct noeite, kort na zonsontl e rg.rng r boven de weste1i jke horizon te viiicien.
De hockafstarrd net de zon bedra:.gt midden septenber vrelÍs-

waat 2Jo, mae.r door de ongunstige stand vsur de ecliptica op
de westelijke horizon tijdens zonsondergang, bevindt Venus
zich laag boven de horizon (Bo tildens zonsondergang).
Ivlar s

De rode planeet bevindt zich in de buurt van Yenus r!:r.n de
hemeI, maar I'[ar s is ruim vijf magSritutlen lichtzwakker tlan
Venus en dus practisch niet wa.l.rne emblrtr .

Jupit er

Jupiter is deze maand het grootste gedeelte vlLn de ne'cht
zichtbaar ten zuiden van de Pleiaden in het sterr ebeeld
Stier.

a

_ ,1

Een eonjunctie met de naan vindt plaats op 14 septernber te
20h; wanneer de naan en de planeet een uur later boven de
trorlzon verscgijnen heeft tle na&n zich alweer tets oostwaarts

verplaats t.o.v. Juplter.
Saturnus
De planeet met de rlngen is alleen het ts rnorgens vóór zonsopgang te vinden aan de ooetelijke trenel 1n het sterrebeelti
Kree ft, ongeveer halver:rvege tle sterren ?oIIux van de llweeltngen en Regulus, de hoofdster van het §terrenbeeld leeuw.
Satrirnus is iets heltlerder dan deze beiile sterren.
0p 20 september te 16h is Saturnus tn conjunctie net de maan,
tle af s t r:ntt tussen beÍde bedraagt dan 60.
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