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HiBC rr iJrS I}i DE LIT'T ïÍ. St evens 
'Voorzit'"er.

gercules z:rt it de lift' en dat betekend oart het goed gaat

met onze vo lks s t err e'' 
"ac 

ht '
Er gebeurde veel de afgefopen naand, zoals het gebouw' wat op

het rronent verarderd wordt en dat al-lernaa1 gebeurt door

onzerrclui zend en een din en nanIRo1Í lleugen.

De afdeling kijkerbouw is bijna k1aar, en oP twe:a1l oktober

kan de eerste cursus van start gaan '
Ook de statuten zijn goed gekeurd' en binnenkort zal onze

s t err evlacht officieel heten ttstichting Volkssterre'''acht

Herculesrt.
i{i j priizen ons gelukkig ltet ons liornaatschap van het L'S'V"
en tesanen net de andere aangesloten Yo lks st erreïrac ht en

zul-1en \re yaafl proberen oe sterrekund'e op nog gr'otere sclraal-

te popularisei:en.
Over ons blad tilercules" lromen steeds neer goeue reacties

bi4nen, en het bestuur en de reciactie is hier enorm blij nee

(men leze verder in dit blad een brief ven de lieer van Noorden) '

Ook de werk€;roep Íunctioneert naa'r gehoren, en er staan voor

de roaancl oktober en novenber veischillende zaken en activitei-
ten op het Progra-nma.
l(ortom het gaat goed, naar het kan beter'
I{et waarnemÍ nÉ:st er r ein moet net behu}o van a1le leden zo snel-

nogelijk tn oroe worden genaakt. 'et behulp var: al1e leden

noeten we het publiek ontvangen en inlormeren op onze openings

avonden. Nop: neer ideeën oeten uit de leden naar' voren koment

die we tesanxen yitwerken. lesamen moeten we gaan l'verken naar

ons grote cloe1, de bout'r ve,n een ei,'ien koepel eri vaste kijker-
opstelling.
.,'f s ied.er'een zich voorneemt te streven riaiir clie koepel r en

bliift kijken naar d.e toekorast clie diLarin voor ons is v/eÉrge-

legd, de"n kan onze werkl-ust en inzet al-1een uaar groter vrorden '
L,aten we a1]emaa1 on:,e schouders zetten onder rrilercules'r en

werken voor een VOL,I(.,StEP,RE;JACiI1 oie een parel voor de l'im-
burger zàL zi-in.
DAT .iOET, DA,I iGr\Í XN DAt ZAL!

I
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tr.?.van Noordent
Lyonnetstraat 9r
iaast!icht. Aan: de Heer Voor zitter

van Sterrervacbt rri'Ierctrlesrr

P,/a 't'. otevens,
Scheisberg 102a1
HeerIen.

;laastricht, 27 sePtenber 1976

Iíiinheer,
HierbiJ bevestig lk tle Soede ontvangst van Uw

ti jdscbrif t Hercules 'J6 jaargang 1 i'ium'lrer 6 '
Ik heb bet net tnterregse gelezen en verbeug mij bljvoor-
baat op cle volgende numllers.

Ik bewonder de noecl di e U betoont tloor 
'le 

uitgave varr

zotn tLJalEchrlft aan te durven en ik wens U de wijsbeid
toe de quantiteit van Uw artikelen te kunnen aanpassen

aan de ce,pacitelt van Uw bronrren zodat UlÍ tiidschrift
een lange reeks van jaren beschoren nag ziJn'
Via RadÍo Zuitl nocht lk ook nog vàn U ontvangen 'tÍe1ke ster
is dat?" en rtOntgtaan en levengloop veu ster:enrr' Ik kon dit
reeds vernelalen a!.n de heren van de rondleiding bij een bezoek

aan Uw gesl:.agrie tentoonst elling ' Ik stel er echter priis op

mijn erkentetijkheid hiervoor nog eens in letters vast te
1-eggen.

Met hartelijke gl oeten:

],.P.van Noorden

tot zover Dbr.l.P.van l§oortlen die biJ cle openlng onze quiz'

uitgezonden via Radio Zuidr won' \ie danken hem he;rteli jk voor

deze brief.
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KOIYIETEN Jo Vi sscher s

Deze spectaculalre, maar vrii zeldzame heme lverschi j ns e len
danken hun naam ar.n het Grieks. Het Griekse woord "aster ko-
metesl betekent langharige ster. thans weten we dat een koreet

niet meer is dan een brok materier net een diameter van en-

kele kiloneters. Deze brok brengt het gr'ootste deel van zijn
leven door op zeer grote afstand van de zon'

Koxoeten zijn een onderdeeL van ons zonnestelsel' Volgens de

theorie van Prof .Dr.J.H.Oort bewegen de kometen zich in een

baa.n rondon de zon. Een baan net een straal van 50'000 A'E'

De koraeetbanen vornen een schil rondoI0 ons zonnestelsel '

'l2""

.'.".'if i ''t:'- ':""''':.:
..:..'.'

gind sr i c lIt i] !C. kor.lee t

gasst

- "..'. scnr-I v..-n korle e tba.r-1en

en van.'de ,,1an et en

T

I

" i:.1't.'..'..:.:r'. 1...' :: : -:::::3:': :

.Doordat een ster haar krachten 1i-at gelden kan een koneet

uit de schil komen en een baan gaan beschrijven die veel dich-
ter bij de zon 1igt. Zo zijn er kometen Cie uit die sctril
geraken, een tloorgang rond de zon mzken en daarna weer terug-

keren in die konetenschil . Ook zijn er kometen die in een

dusdanige baan geraken dat, ze niet roeer terug gaal naar die

schil naar een kleinere baan on de zon blijven beschrijven
(de periodieke kometen' b.v. lia1ley, periode '74-79 iaar'
hrcke, periode ongeveer I iaar).
De komeet is een brok naterie in bevtoren toestand ' Dit koint

doordat ziin afstand tot de zoÍL zo enorr1 is' I(ont de koneet

nu dlchter btJ ale zon, dan ontstaat voor ons de zo spectacu-

laire staartster. Àan aIe staartster zijn dan verschillende
delen te ondersche iden.

c ona
kop

t. -t.ls -
I
I

tà:'.rt
-+$

\

-' j'-:-'SÍoTSTeAgf
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De zon zorgt ervoo, "d11, di',staarten oplichten. In de coma en

in de gasstaart kone4 ook- ge5oniseerde atonen voor d,ie de

nogelijkheid bezitteh"ori licut uit te s tralen(f luori serende
werking). Daaron is de gasstaart veel. beter te zien dan de

stofstaart.
AIs we de koneet zien a1s een hele grote 'rvuile'r ijsbal , dan

dan is het ontstaan van de stofstaart al- te verklaren. \Íant
wanneer de ijsbal sroelt, komt het losse materiaal van de ko-
ueet er uit 1os en vornt de stoÍstaart. De cona en de gas-
staart ontstaan doordat in tle kop van de komeet stoffen net
een zeer laag sneltpunt sublineren( overgang van vaste- nÉrar

gasvormige toestand, zonder tle vloeibare toestancl te hebben

aangenonen). Het gas dat zich rondom tle kop bevindt vormt
de coma; ile gasstaart ontstaat uit de cona ondat er een zgn.
zonnewind is. De gasstar,rt is altij<i van tle zon afgericht.
Daarom noet hij ontstaan onder invloed van de zonnewind
(kleinere deeltjes, afkomstig van tle zon), Cie een hoeveel-
gas uit de cona I'vte gbli-as ttr .
Het spectraal onderzoek.van een ko:rteet zegt ons dat de c orna

van een'ïohebi' bes-tr-.at uit cheni'sche stoff en aIs C,, OHr

CN, IIH, lI1Iz. Deze stoffen kunnen afleidin5en zijn van CHO

(methaln), NH, ( arunoniak ) 
' en Hr0(water). Irit zijn a11ercaa1

stoffen met een vrij laag sneltpunt. De cona van een ko;reet
ontstaat dus doordat bovenstaande stoÍfen sublin:eren.
Bij een nauu'e perhelium doorgang (perheliura is het punt in
de baan van een hemellichaaro dat het dichts bij de zon ligt),
zoals die was blj aie koneet Ikeya-Seki in 1965r kan de tem-
peratuur van de komeet tot 4000 K oplopen. i'an zíin er in het
spectrun ook lijnen te zien die wijzen op de aanwezigheid van

magnesiun, íjzer, siliciun en andere stoffen. In het laatste
geval is de kop van de koneet ze1.t gaan branden.
He lderhe id sberekeningen voor een koneet. )e hel-derheid van

een komeet is evenrecliS rflet de hoeveelheid ].icht dat ale l(oneet

verlaat en omgekeerd evenredig net de zrf stand i:.rde-ko:-ieet
in het kwadraat. In lormule :

I
H -)

al-
(i{=helderheid, d=afstand, L=hoeveeltreid licht)
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Het licht dat de koneet verlaat best''at ui i; zonlicht dat i'eer-

kaatst v'ordt en uit licht Cat de .':eÍoniseerdc atol"len ui t-zen-

den. '.ianneer de korneet ver van de zon is, is de hoeveeftreid

licht uitgezonden door de atonen 0, ol:xie't de tenperatuur te

laag is. Dus ver van de zon os cle kor'leet alleen zichtb:'rar

doordat hij zonlicht 'reerkaatst. De hoeveelheid weerkaratst

licht is omfle(€erd evenredig :ret de afstand koneet-zon in tlet
. ).

kwadraat (P.-). Dus

I 1--
tt

cius: B
I

HO
D

ct

Tot op een a1. stancl van één a.li. reÍleeteers de komeet alfeen
roaar licht. Op een af stancl van oinder oan één À.8. zencit de

koneet ook licht uit doordat er geÍoniseerde atoraen aanwezi€l

zi jn. Dit laatste leidt tot de loritule:

B

Rnd2

n is afhankelijk van tle soorten gassen die de kotl'et bevat,

en de grootte van de komeet. Voor de r,teesbe koneten schom:qe1t

n tussen 1 en 6' Iiaar voor sonliige koneten zijn andere wl-ar-

d en vaLn t o epas s ing .

In 1??0 kwara iie komeet van Í,e,'ell (genoemd nd,at d.)n ontde;(-
ker) zocicht bii de aarqe, dtit lraru:cer de nasslr vi'n de kol'leet

neer oan het één honoerd ti enduizends t e cieel van uie van de

aarde was, er merkoe"re verschillen in oe aartibewegingerr zou-
den rooeten zijn opgetreden. ,.en heeÍt echter geen versctrillen
Kunnen ontdekken. In 13.16 is de Brook II .koneet cloor het satel-
lietenstelsel van Jupiter gevlogen. Er zijn toen geen nerk-
bare veranderingen in het srrtellietens;ysteerl angetoond. 'ie1
is toen de baan van die korreet beduioenci veranderr.. in 1957
onderzocht liilliari lil]er de reflectie van het zonlicht in oe

staarte:r van de t,;ree helderste kometeri van 1')57 (de :':o',teet ven
Àrenci-Rolano en de koneet l'.Icrcos ) . :,il-Ier ticende dzLt in de
staart van oie ,ioneten ruin een nil j;r.rd ton nicroscopisch
materiaal aanwezig noest zijn, wtlde er zo'n hoge refr ectie-

1
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waarale beretkt worden' Blj een perheliurn doorgang verliest

een koneet 100 tot 1OO0 ton materiaal per seconde ' Een konteet

kan ongeveer 100 perheliurn doorgangen meemaken' De Uo'"t:ï,

Arend-I.oland en lckos bevatten volgens L,i11er ongeveer 10''

ton nateriaal . Dit is ecnter no:'maar 10-12 nazrl de massa van

onze aarde. Di..aron had de l'exe1l koneet ook 1'een invloed op

tle aarde, omdat zijn nassa dus te klein was '
De ka"ns dat een ]<oneet met de aarde in aanraking kor'rt is ont-

zettend kIein. In de ruiljoenen jaren dat de 
'1arde 

bestaat

moet zoiets echter weleens gebeurt zijr:' Solmige deskundigen

vermoeden dat de grote neteoriet van 1908t oie toen in cLe

oerwoualen van Slberië terecht is Serornen' de kop van een oude

koroeet was. In 1910 ging de aarde ooor de staart van cle ko-

meet van Ha11ey. Er is toen niets opnerkell jks 1-rebe'rrt ' lJr

Ís toen we1 ieroand rijk geworden' nm1 ' degene die de "antÍ-
korneet-piltr 're': !;ocht 'Deze pi1 was ontstr an ooordat de mensen

hun fantasie hartclen laten werken' llet ou'Ie biigeloof kwam

weer te voor'schiin' Niet als vroeger dacht nen dat de korqeet

een voorbode v-n dr.rod en lanpen was '
Àle laatste kcn ii( vaststellen dt't ovel'1''e1d'i gende heiielver-

schijnselen, die wij kennen a1s korqeten' in 'r'rerkeli jkheid

slechts nietige v ') orvler pen ziin'

L.,iteratuur: -l-xploration of the Universe '
Second edition, van George -{be11

-óz-menvatting Sc i entif ic '"'mer ican 
'

iaargane 1975'

Ook ik wil Hercules graag iedere ns'and ontvangen'

Naam :

Àd.res:
?1aats : ..,.
Dit kunt U doen door Í 5O,-- te storten op:

Aj,,iR0-ba.nkno: +4.81 .06.9r0 ten name van

M.v.d.Wa11e onder vernelding van

clubblad Sterr ewacht tLierculegrr '
U kunt ook dit strookje opsturen rlaaÍ |

Sterrewacbt rt Hercules rr

P/a f. Stevens, Schelsberg 1O2'; '
Heerlen.
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OY ver e

te rubriek za1 om de twee

onderget ekende '
L.,inburgs Dagb 1ac1

P.Vaessen

afleveringen verschijnen onder

Hoort U via radio Luxerrrburgr Hil-
of enig an<ler nieuwsmediurn (OoksIrlclëtr van

rsuD ,' Iie t
(L nederaens) een

flcbtbaar naken

redactie-adres,
,arx l{O!A oÍ be1

artikel.

Voor de geinteresseertle
liet is de kortste afstand
liet in ziin baan heeft.

';"1 $iliï'

A11e
onkrui d

interessant astrono;nisch bericht en vrilt U dit
onder de leden van l-lercules, stuur dit naar het

Schelsberg 1O2a te iieerlen, onder verneluÍng

onder nuiidrle r 045-312159 de scirriiver van dit

1I"f

Er bevind.en zich vele duizenden kunstmr-tige satellieten in

een baan om onze aarde. De Sowjet Unie lanceerde eind augustus

haar nieuwste kunstmaan, een raket van het type COSMOS ' leze

sateltÈet - het is d'e 851 ste zrfl everinq uit de C0S]'10S serie -
oncir:iel-t de aarde in iets meer'di:n anderhalf en heeft een peri-
geurn van 650 km.

t' t! i S $ e i $ l; $ " + l';'[ t

Lezer l

tot het
het perigeum van een

aardoppervlak die de

sat e 1-
sertel-

i.;ïti$r,$, 1,$0\,

Dat nieuwe leden struikelden over oneffenheden van het waar-

neroingsge.bied achter ons clubgebouw tljdens de 'raugustus-mete-
orenactierr moet in de toekomst toch voorkomen worden' Sl-echts

enkele leden in het verleden rroog" voor dit stuk land en gingen

het met de schop te lijf. Dit resulteerde in tret onheinde ge-

deelte dat grondig aangepakt en net natten belegd werd'

$Íï1'$t.'''i :i'

rnoeite iiikt echter voor niets aangezien er weer jong

tussen de kokosmatten uit sPruit.
Il'Ilpi*''Íi''''!i';



Laten we daarolo eens goed 
'le

zoÍ geÍL dat het l'raarneilingsgebi ed

aanzícnl kri jgt' i'',eden 'rogen zic

buren vrienden en kennissen n?'a'

gr ond s tuk .

moeten gra'.ven.

Re suLtat en van de l''u a1lstus-actie

IJe meteorenactie die Hercules in de

21-22 artgostus hield' is nijns inziens

8

banden uit ale nouwen steken en

voor het Publiek een waardlg

h roet sclrop en houweel, fanilie'
hartelust uitfeven oP dit

l§t$${-Í.$$irtbti'ft

liggen e! bii U thuis nog kokosmatten' Perzische

en andere vloerbedekking? Er is nog plaats Benoeg op

nenims t err e in .
t$$ii)$'Íi ;'$'ii i."' t

tapi j ten
OIIS tllaàfr

k.Vaessen

nachten van 20-2 1 en

succesvol verloPen '
velen van hun voor het

leden bleken entbousiast '
een neteoot r een kunstnaan t

Dat Hercules Linburgrs sterrewacht numner één is' boef lk

nlet meer te vertellen'
Nieuw is ecliter, dat tle nunmer één onder de me t eorie tinslagen

da Barr inger- krat er in Arizona' verstoten is van deze positie '

Sinds twee maanden is de grootste heelal-steen te bezichtigen

bij de Zuiiipool' Het gevaarte weegt een goede 1l'OOO'OO0'0o0'000'

kilogram en veroorzaekte een inslagkrater van 240 }sl doorsnee

en 8OO meter diep' ttet spet<tatelstuk (de inslag) heeft 6C0-7C0

jaar geleden plaats gehad' 0n deze reuzen-met eori e t te kunnen

blootleggen zult U vuel eventies 16"-10 neter tloor een ijslaag heen

T

-,;*.S,$li:-"il

Mijns inziens kunt U deze energie veel beter gebruiken voor

het onspitten van n"i ioo'2 grote waarne ' rlngsgebi ed op de schers-

b""g orrà"r een heerlijk herfstzonnetie'
$ l$ s li' t l' ! "' $ f, o' s'' ïs

nad at
Ni euwe

eerst
de Àndroneda-nevel of de Ju-

pitermaanties zagen ' De wetenschaPPeli jke resultaten waren ook

aanzienli j.k. Inklu sl ef indi v iciuel e rr hu i swerkrt -1,,r'aaLrneminge l1
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l am de

op een

visuele afdeling net Peter Nieskens en Jar:'-'i11en Souren

totaal van 21! geregistreerde roeteoren, terwijl de foto-

- grafische sector tlet vier \íaarneners diverse rneteoren en lonst-
Danen op de gevoelige p1aa,t vast legden' In twee nachten foto-
grafeerde ondergetekende vijÍ meteoren (netto vraarneminlls t 1j d

2n77n) lvaarvan 2 psi-Auri6iden en orie meteoren, die alle uit
één punt bleken te komen. liet verschillende visuele waarnertingen

werd een radiant op€etekend, dat 1ag op 'Jo-2thtOxx' rire schiinen

hier te maken hebben gehad net een onbekende nieurre (??) zwetm'

daar het - inklusief eventuele Éouten - onraogelijk is, dat dit
radiant sarnenvalt net het neest nabij gelegen iota-Àquariden-
Radiant.

le kunstmaan die in de nactrt ve:.n 20-21 augustus door a1l-e

aanwezigen 61,edurende meerdere minuten werd Eezien blee': de

COSI iOS - ?1-raket te ziin. Deze zorgde voor een bedeliking van

-Àndromeda. De satelliet werd door Paul LenCfers en ondergete-

kentle ÍotograÍisch vast gelegd ' en een afdruk is evenals afle
andere resuktaten van deze ne t eorencanpag;ne te zien in het ver-

eniginËsarchi e f. Eerder genoende fotografische waarnemers 1e8-

den overigens cen doziin kunstmanen op de p1l''at vast'
Verdere resultaten waren tijdens het schriiven van dit arti-

ke1 nog niet bekend. ie verwerkte 'l'aarneningen 'reroen naar

landelijke instituten verstuurd.

KIJi(ERBOUTT.J R .l{eugen

Na het inleidend artikel over het zelfbouwen van telescopen

enige maanden geleden is er <lankzii de drukke "erkzaamheden in
verband met de opening vàr. onze sterrewacht, de hele zaak op

de achtergrond terecht gekomen.
r,{e1nu, a1Ies is met goed gevolg achter de ru8, en we kur'nen

d,eze zaak nu serieus gaan aanpakken, vooral ook door cie gewel-

dige belangstelling voor de kijkerbouw bii het overgrote deel

va.n de nieuwe leden in onze vereniSing'
Om een lang vertraal kort te maken beginÍren we 

'lÉ'aron 
net

het construeren van een Newtontelescoop ' )alrrvoor moet U eerst

)

;



de stralengang weten te tekenen' Dit is het ger;rakkeli jkste te

bepalen m.b .v ' een tekening op víErre groÓtte ' Da';arbi j zi jn en-

kele factoren waar rekenin6-; nee gehiuden iloet r:orden:

1. Het voorkoinen van direct inva'I1end licht op het beeldvlak Br

2. Het diafragroa voor in oe buis'

Door voor in de buis een diafrz'gma aan te breng':n bewerkstel-

ligen we dat er veel ongewenst ficht wordt tegengehouden' rÍe

noeten er dan voor zorgen dat de uiterste rirndstralen Itatr en

trbn nog net wortlen door gelaten'

Constructie stralengz'ng'
Indien we ae stril"i*""* zouden wil1en tekenen met hoek vart

inval en hoek varr uitvai zoucen we neters pa!'ier nodig trebben'

ondat tiiervoor het krommingsmiddelpunt IÍ nodig is'

laarom pa§sen lÀie een ander'e nethode t'oe t ondat neestaf de

spiegeldiamete; !a (diameter toteal) bekend is' Bij het gebruik

van de volledlge spiegel' dus afs Da Selijk is a;'n Dt kunnen

we de volgende raethode toePassen;

als we tret beelo of (beetdvlak) B kenxen' kunnen r'rre de buiten-

ste binnenkonende stralen a en b tekenen' 0p tie' p1r-ats van het

braridpunt f hebben de uiterste binnenkomende stralen a en b een

afstand van 1/2 B + 1/2i) tot aan de optische as' 0p deze vtíize

wordt de opening van het ingangsd iaÍ ragma b'epetald ' Afhankelijk

van de plaats van dit c'iafragma rvorct deze openinp; groter of

kleiner dan 1/2(D+3) ' lit is gemakkelÍjk te bepalen op onze

tekening.

10

,'v

a

D
21

b
D n

b

/?B
1/28

n
B D+
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}Ju kriigen we nog de uiterste ger'eflecteerde stralen n en m'

n"r" utr^i"n bepalen de l3rootte van de vetngsp i e Ee1<ii amet er '

Dat doen we door van de uiterste spiegelrand liinen te trekken

,r"". au uiteinden van het beelovlak B' i{u is natuur}ii}r de

,ru.g to" rnen de richting van de stralen viuclt r voordat ze wer-

den gereftecteerd ' clus arls inkomende straal- ' Dit is eenvoudig'

omdat de uiterste vangspie gelstralen op de plaats van het

brandpunt F een afstard van een 1/2(t'B) hebben tot de optische

asr als Dt=D.
À1s we rle zaak noÈleens bekijken zien ïe dat de inval]ende

stralen rrarr evenals ttm" zonder meer te corrstrueren zijn als

we op de plaats van het brzrriopunt i op de optische as een stuk

uitzetten van l/21 , riierbij een 1/28 optellen g-,eef t str:':'1 a'

lrekt rien -van l/zD eetl/Zll af geeÍ't dat straal m' Iden gebeurt

met de stralen rrbrr e,r t't1rr.

iien vraagt zich nu natuurlijk af, troe groot is de hoek tus-

sen de binnenkomenoe stralen rtatr el1 rrmrr of tussen tt6tt gn rr11rr'

leze bedraagt 2 graden; dat is iret beeldvelo in de ruirnte '
Hieruit kan nen B berekenen net 1/2!.= F tgc' ' Indien B bekend

is kan men het beeldveld berekenen nlet :

tgor =
1/28

ItIe t behulp van

de ook de hoek

I
goniotafel vinden we dan de hoek en zodoen-

Wordt velvolgd.

Ook lk wil Sraag lid worden van Sterrelvacht rriiercuf es" '

Naam :

S traat
Plaat s

U kunt lid worden.door dit strookje op te sturen n:'ar:

Sterrewacht ttHercules ,
p,/a Schelsb erg 7o2a,
He e r1e n.

een
2e-

D

àrr
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AP0],l.0 SO tes H. LemnenS

Op 24 mei 1972 wetd er een contract Eetekend door de Vere-

nigale Staten en de Sowjet-Unie, dat inhielci dat virnaf die da i'um

werd ge-rirerkt aan een gezameli j k pr o j ect, het Apol1o-Soyoez Test

lro j ect.
Dit was de naal,r voor een historiscbe, interne:tionafe benan-

de ruintevlucht, de koppellng tussen een Àiilerikaans epo11o-

ruintevi,artuig en een Russische Soyoe z-ruir'lteva"rtui5' die als

trLeik he.dden, on in een laan on de aarde, het koppelingsstuk

en de koppelingsme*reuvers uit te proberen' Een ander doel vart

rle vlucht was het uitvoeren van 27 experimenten' VijÍ van de

experinenten werden uitgevoerd rloor de astronauten en de kos-

monauten, de rest werd alléén cioor de astronauteJr uitgevoerd

in een tiidsiuur van vijf da6en'

i{et rrpollo i'u-* rrtevaartuig bestond uit een gewi j zigde csm'

(Coruoand-Service--iodule) aie gebruÍkt werden tijdens de maan-

vlucht.Er werden meer brancl s t oÍ't anks voor een coltrole-systeen
gemonteerd en er víerd ook neer ruinte overgeli''ten voor instu-
roenten die betrei<r<ing hacclen op het kop;elingsstuk' de zgn'

Docking . iociule .

iiet koppelini'.stuk wets een 1 neter lange cllinder met een

niddellijr van lr5 r,eter'' het críende voor luchtsluis tus en

de ruirotevaartutgen r !íarrt de epollo en de Soyoez hadden een ei-
gen atmosfeer' en was ultgerust net rai io- en t'v'-contacten'
antennesr verrtarl4ers en andere instrumenten en apparaten' Àan

de buitenka.nt zaten ook verschilfende xreet''pparaten voor het

uitvoeren van experinenten ' -Je irtnosfeer van cte hpolIo bestond'

uit pure zuurstof met een oruk van 26 crrr ' klvikoruk (! 1/J at''ros-

feer), die van de Soyoez bestoncl uit een mengsel van zuurstof

en stikstof net een crruk van ?6 crnrkwikdruk (t atnosfeer) ' ter-
wi j 1 de ruintevaartuigen aan elk:'ar waren gelrol'1' e l-ci werd c1e at-
mosÍerische druk van de Soyoez verlaa'gd t'ot )2 cn'kwikdruk

(Z/1 atnosteer). De kornonauten moesten enige tijd in het kop-

pelingsstuk blijven alvorens over te gtappen naar de Apollo '
Dit was nodig orLdat anders de stikstof belletjes zou vornen

in het bloed. llit zou de dood tot gevolg hebben'

YOEZ

I

i
I
l
I
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Het S oyoe z -ru imt evaartuiS wercl ook gewL izigll ' Een van de belang-

ri;tstewilziiingen was het nechanisch koppelmechanisne ' dat ge-

"orr"trrr""ra 
rverd doc'r Àmerikaanse en Fussiscire techr'Iici ' Dit

koppe lingsroe chanisme za1 ook worden gebruikt bii ''rdere 
latere

vluchten o.a. bii de Space Shuttle en bij de Prirssische ruimte-

vaartuiSen. De Amerika-nse i'pollo was uitgerust raet hydraulisch

koppe }re chani sme .

Het Soyoez-ruiintevaartuig was een van de eerste benalde ruimte-

vaartuigen vataf z1in eerste vl-ucht in 196? ' i{et besta"rat uit drie

gedeelte s:
a)iiet eerste gedeelte (Crbital rioriuLe) wordt gebruikt door

de beni-nnlnE tijdens de vfucht. De leagte bedraagtí '35 m"

de diameter 216! meter en de nassa 1'224 W;';
b)het t\4reede gedeelte (Jescent 'iodule) wordt al1en tijuens de

lancering en Ce lanrjing gebruikt. I{iervan is cie lengte

2 ,2 '.eter en de ilas:'a 2 .':'l)1 {8 ' ;

c)Het laatste 6edeelte ' het instruirent enge de e lt e ( lnst rument

llodule) herbergt controle -sy stetren voor o'a' co:-ununicatie 
'

verbranding en andere cllngen en de aandr i jvingsnot or en '

ilet heeft een massa van 2.654 kg' ert is 2r3 meter lang'

De Soyoez werd Selanceerd t.,.b.v ' een -'íostok-raket vanaf de P'us-

sische rulmtebasis tsaikonur in de Russische staat i(azakhstari'

op 15 iuli 1)75 om 11 ,2o onze tiio' liet ruimteschip werd gelan-

ceerd in een noorclelijke rickrting om in een baan te komen met

a1s hoogste punt 2BA km. De baan maakt een incl-ineitie (hoek

van het baanvlall reet de ever;ae;Í) van 51r8o' In de vierde on-

wenteling wred de elipsvorrnige baan veranderd in een cirkel-
vornige baan van 2'25 pl boven het aardoppervlalt '
De Apo[o werd de zellde dag o;:r 20'50u onze tiid gelanceercr '
met de zelfde inclinatie als de Soyoez en de zelírie richting '

Het hoogste punt van de Àpol1o-baa:I 'v'{'"s 167 lm ' , het 1aa;-ste

punt bedroeg 150 ].iI. ongeveer 1 uur na'dat 6s 1t'p11o in een baaÍI

om de aarde was gel.onen, werd het ko.opelincsstuk van de derde

trap van de Satuinus I-B raket losgeloaa'rt ' l'e achtervolSin6- be-

gon. Ongeveer 1l uur en 12 ninuten na de lancerin; van de So-

yoez hadden de eerste koerscorrecties plaatsr 49 uren en 55 uin'

na ale Soyoe z -lanc ering be5;onnen de eerste voorbereidingen voor

I
I
I



de koppeling tussen de twee ruintevai 'r tuigen t die twee uur

later plaats vond' tiidens de 36ste Soyoez onwenteling en de

2!ste trp11o omwentelinl-' De ruiutevaartuigen vlogen Inet een

sneftreià van l m,/sec' op elkaar af' Den kleine schok bevestig-

de tte koppeling. ZoeLls eerder gezegd werden er 27 experimenten

uitgevoerd. iiieroi'rcler beschrijvingen van somrlige experirtenten'

1)het kunstrnati§ naken vrn een zonsveroui stering ' Dit expe-

riment werti uitgevoer'd om de coronzr (zonne'atnosfeer) te be-

studeren omdatdeze bij elke zonsverduist ering a^nders is' Het

had plelats toen de ruimtevaartuigen 1os van elkaar waren ge-

koppeld. Het Apol1o-ruimtevrartui5' verwljoerde zich met een

snelheid van enkele ileters per seconilé tot op een afstand van

200 raeter van de Soyoez ' 'e 
corona werd door de kosnonauten

getotogr'-1 eerd ondat de I'po11o de zon afschernde'

2)een e>;pe -' iment om de x-straling te raeten' In bet Lreeleal

bevinden zich br oruren <lie x-str ali:'Lg yutzenden leze bronnen

zijn voor het eerst ontdekt toen men raketten net wetenschap-

peli jke apparatuur lanceerie ' 'len "raakte van de he;oe1 dirn een

k..rt, waarop de belangriikste blonnen waren aangegeven'

l) een e:{perir)ent dat betrek ing heedt op de aarde on de

meteorologie en nog enkele andere wetenschappen uit te brei-

alen .

4) een e>:periÍil'nt on de heliurnbr onnen te neten en

te brengen, onoat heliun één van de eler'renten is' d

voorkonen in het heelal '
De ruimteschepen zijn twee dagen aan eliiaar gekoppe

ilierondex is de vlucht schematisch rreerbegeven:

14

ln kaart
het neest1e

1d

So., oez-IancerÍnL (1)

KOP?lil,II{G (Z Oagen)

Soyoez-landing (oP

,,poI1o -1anc ering ' ?r5 uur na de

SoYoez-1ancerir:ig' '
ÀPof1o -acht ervolgint (t <'ag) '

]IIET .{O;P T,I.,INGS,I ,;STEN. .

land) Apol1o-landing ( in water)

geweest.

ook oP het
laat de APol-
ook het geval
( ape ('anaver

a1

ll-

t

On enÍge misverstarden te voorkomen! de epollo kan

land neerkomen en de Soyoez in het wat er ' ' laar lllen

10 Lloofdzakeliik in het w€rter neerkomen' ondat dit

is als er tijdens de lancering iets mis 6'lrat t want
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12.600.000
21 .OOO.000

12.700.000
21 .70,J.000

c.000 .000
9.5.,0.000
8.900.000
9 . 6'J0 .000

15

8.000.000
1.400.000
5.1r00.c00

12.500.000
45.J00.000
20.?00.000

I

list in iloricla, aen de ,\rner ik: anse kust. iletzeffde geldt voor
íte Sovoez, deze moet op het land neerkomen als er iets mis gtat
àra"t- Baikonur in het binnenfand. van Ruslanu ligt. De red'en voor
àeze koppelingsvlucht waren om een "protot{Perr.ven.de kop-
pelinesétukken uit te proberen. Àan deze vlucht zijn ook enkele
ïoordelen verbonden:

- Men kan nu een bemanning opleiden voor redd in55svlu cht en
voor ,'.mer ikairnse én Russische vluchten.

- Men kan nu €iaan samenwerken ,-,an internationale proiecten.
- !,\en zal ook 1n de toekomst internationale vluchten €aan

ui tvoe r en .

,e Amerikaanse astronarrten Stafforo, Brarrc en Slayton zijn Sedu-
rende deze vlucLrt 217 :utenr2S illnuten en 2J seconden in de ruim-
te geweest. Hieronder de kosten van het proiect ir, 197), 1')74

en 1')75:

1973 197 4 1975
Uitrusting csn.
c ornmand s ervi. c e rnocule

koppelin;sstuk en
. -rec hl.ni sneexneTrmenten

f ai.c e errake t
lanc e erkost en ( t otaal- )

vluchtleiding en

vl-u pht oper ilt i e s

1

I

4 .900.000

18.500.000 90.000.000 114.000.0o0

Stafford heeft in totaal vier vluchten gemaa-kt r met ía1ter
SchiEa in de Gemini b, met liu6ene Cernan in de Gerlini 9, met

Young en Cerngrn in de Apol1o 10 en deze vlucht. rii j was ook nog

reserve-piloot voor de Gerolni J.
Astronaut Yance DeVoe Brand was een lict van de reserve -beuanning
van de Apo11o,3, Apol1o 1J, Apolfo 15, S:(ylab 3 en Skylab 4' lli-i
werd Ín april 1')i,6 uitgekozen cioor de r'ir'S-,t- net nog 1il anoere per-
sonen voor astr onaut. Dit rr:rs zi jn eerste ruir':tevlucht '
Ionald K.Slayton werd door een hartaf ijking aÍgewezen voor de

I,rlercury-? vlucht. Hi j roeld ooor de i'ÍASr- uitgekozen in april 1959.

Alexei leonov vra s de men'die gedurende de Voskhod II vlucht'
in maar t 1965, de eexste ruintewandeling naakte.
Valerie Kubasov wa.s een van de berletnningsl eden van de Soyoez 6,

7 en B.
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Str'T]ER

02.Jouur - belder koude

koude stoel - slaaPzak

15

P rNieskens

septenbernacht - tlikke jas - eerste wanten

- delien - potlood - proiectiekaart - stop-
watch - radio

KoÍ'fie !!.

Castor - Po11ux - Aldebaran 

- 

Ge!ïeldig

Rust-Stilte-Gedu1d
ACTIE - pats' lichtflits:1.56.18 uur Gemini 60 5paden B vvit snel

weer rust - lrachten

Dageraad - 04.45 uur - einde - laatste slok korÍie

Vermoeidbeid I

0p- en inruimen - waggelend van

Rust - O5.20
Slaap , 'i he t vlas een fijne nachtrl

Dit gedicbt werd Seschreven op 22-9-1976 om 05'25 uur '

.'.,ÍINTECST ErI .d\ÍB.0E!rl;I{ K. St evens

slaap n;.ar hui s s 1 u i p e n.

In deze rubriek t'',orden in de komende winternaanclen erike 1e

renbeelden behandeld die zeer goed zichtbaat zi-irL in deze

II; begin deze serie net het Sterrenbeeld:

ster-
tijd.

0r ion
foen zeus nog heer'ser was over het treefal en de aarde feeÍde

er in het roidden van Griekenl-and een volk dat onbegaafd' clon

en lonp was. Dit volk teefde in de streek Boeotië en herd a].s

hoofdstad Thebe; in deze stact leeide een avontuurlijke' jonge

jager van een reusachtige gestalte'
Zoals alfe jonge mannen, ook al in die tijd, raakte Orion d'ror

tte liefd.e bevangen. En a1 gauw waren zijn ogen gericht op zeven

jonge gezusters, de dochters van Atlas ' Zoaas altiict had Leus

een vinger in de pap en veranclerde de zeven beeldschone zusles
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in aluiven (Gr. FeleÍades) en plaatste ze aa[ de hemel' j)it lveer-

Lrielè Orion er echter niet van on zijn duifjes te achtervofgen'

tlelaas had orion, de ionge jager overrooedig door de 1ieí<iet

Zeusr riochter Artenis over het hooÍd gezien' hrterois' een met

pijl en boog Sewapende vrouwe van de jacirt en tleerseres over het

wi1d, was de gezellin van i\'tIas I docLrters en zii kon het niet
verdragen dat Orion haar v::iendinnen nooit r.let rust liet' De

tweellng zuster van Apo]lo 'í'as niet a11een heerseres over het

wi1d, ook mensen konden ha"r ten oíler va1Ien en Artemis dootlde

Orion. Zeus plaatste hem op die p1i''ats aan de henel r'riiar wij

henl nu in de wintetmaanden kunnen vinden'

De hoofdsterren die een soort
ls/vadrant vormen zi jn 1,11e van

magnitude 1 en 2. )eze sterien
ziin resPe ctieve 1i jk:
Betelgeuze chouder) .cxori.:

x U
aa x1Dez,e

van
ster, die +70 lichtjaren

ons af steuat ' een opper'fle"kte- 7 , 'é+

Lq
.J

rt

temperatuur van J.,r00 (. tieeÍ t
en tot spectraalklasse lÍ1 be-

hoort, is l0O à 400 ne,a1 zo

groot a1s onze zorL. Interessant
1s dat deLe rode superteeus een

onregelmatige verzrnderli j ke is'
n lge1 .(voet)lori.: neze ster
is een zeer interessant oPject'
Deze superreus, 13 00 lictrt ji'ren
verwijdert, spectraalklasse 38' is
in we;)relijkheid een heel inge-
wikkelo systeen bestaande uit vijr
sterren. 'rij kunn en er slechts
twee scheiden.

56

60o

3

'lr"e lí..íL'

t:
a

7t, I
I

c,
o

5l
a

'5a o'1 'la^a'"6
öí,oít

l
oíl

t .í,
^ri 1

JLo

ö 1L
ir?a Ct

1 oL t n

t)
trL

IE bs
Í

fs

,l
í
c

Be11a trix.zforl .: In tegenst eliing
tot haar twee voorgargers i§ net
deze ster niets biizonders aan de

hand. Zii behoort tot de spectraalklassae 82; afstand tot de

aarde 125 l1chtiarenr l:Égnitude van cleze supelreus +1 t7 ' :la ar



kleur is blauwachtig wit '
Sai ph Z Ori .: alweer een superre

/,e sl aa.l 1300 licht j aren van ons

klasse 80.

ÀIni1an É Ori. enÀ].nitak. I
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Haar Lrelo erheid bedraa g,t2 12 '
en behoort tot sPectr;-'al-

us.

iÍu wè de vier hoeksterr en gehÍrd

van Orion.

ster zorn temperatuur van 15.000 K. bereikt'

I{lntakg-ólQ3:L: I{ier hebben we weer. te maken -qlet een lnteressan-

te ster . Deze reus is in feite een ileervou<iip' sterrensysteem'

Ër draaien jrr het totaal vijÍ sterren in een baan on hun geza-

meliik zwaartepunt ' rielaas kan lrr'en maar tvree sterr en scheiden'

llan dit ingewikkeld systeen heeÍt de voornaal ste ster een zeer

weinig voorkomend spectrun' Zoals vele sterren Èit dit xoagnifie-

ke wint erst errenbee Id staat ook deze ster 13OO lichtjaren van

ons verwi jderd ' i{et is i'risschien interessant te vreten dat elke

hebben gÍ,an we naar de gordel

Ori. ziin tlee suncer i-nter e ssante

sterren rnet resPectivelijk een helderheia van 1 ,75 en 2 r'il5 '

Beide sterren staan weer 1''J0 lichtiareil van OrlS VàÍldààIl.

ot(Betelgeuze)ori . ma{P' Or1 - 1'2 ; P' 6 jaar

P(nieel) Ori. re'gn'017 en 6'?; d' 6" geel en blauw

6 ( rtintaxa ) ori. r'ogr" 2,0 en 7 
' 
0; d" '>1" '

Naast deze drie reeds behandelde sterr'en volgen hier nog neer

dubbefsterren die te vÍnden zijn in Orion (zie kaartje) '

I Ori. ís een heel mooie neervoudige ster gelegen in het hart

van cle 0rionnevel 'tn'42, en vormt met zi jn conponenten een soort

trapezium.
Éori. magn. ri,O; 7,oi 715 en 3t0'

Er zljn zelfs nog twee zwakkere coÍIponenten' leze ziin voor ons

befaas niet Èe zien'
Í ori. magn. 5 ,2 en 7,1; d' 11rt; wit en blauw'

tussen de twee sterren Sen[ 11gt ster '21 Orí' welke ook weer

een dubbelster is. 21 o;i' I'ragn' 5'O en ?'O; d' 21 rr'

De dubbelster Orion is nog een practltiger exenpl:ar' Deze meet'

voudige ster bevat vie! co rl'oneneten die heloerder zijn daí fia$'

nitude 10 en d:rarnaast noa'.leens I ardere die net een 10cn teles-

coop te zierr zi-in'
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OrOri. nag:n' 6,0; ?'O en ?'0; d' 41tt en 13r"

vlri", kan nen er de volgende dubbelsterren nog aantreflen'

tX- ,^t hier geen getallen bij geven' althans niet volledig

lrrrt" de gele6enneid te geven deze zelf te bepalen' Stuur

g"g"u"rr" dan op naar het aecretariaat zoilat ze de volgende

gepubliceerd kunnen wor. den '

À ori. nagn. 1166 en '; d' "'"
) ori. magn. 2105 en '; d' ""'
QOrí. tuagn. .rr. €r '; d' ""'

Ten zuiden van de sterJ Orion ligt de beroende ?aardekopnevel'

een van de meest bekende absorptienevels ' Een nevel die be-

staat uit zeer kleine ijsdeeltjes van verschillende soorten

naterie . Deze stof wordt door de eromheen 1Èggende sterren

verlicht en zodoende kan nen deze nevel wa"lnemen a1s een blau-

we revel. In het geval van de Pa-ardekopnevel ziet men het stof

of de ltomprete nevel als een z'watte nevel'

Rondorn de rleervoudige ster I 0r'ion ligt de beroer'rde 0rionnevel

;i42. De Grote Orioru:eve1 is een gaswolk en is lxet het blote

oog zichtbaar a1s een Sroenachtig wazig vlekje' Dt neveL die

uit gassen en interstellair stof is opgebouwd wordt tot licnten

gebracht door cle sterren van9 Orion' De Grote 0rionnevel is

1?OO lichtjaren van ons verlYiiderd' en is 100 licht jareir breed'

Vlakbij ale Grote ligt ll41, de Kleine Orionnevel'

Ook bevr t Orion nog eel. open sterreirhoop die ten noorden van

de Grote 0rionnevel gelegen is'

Volgende uaand tret sterrenbeeld'Iweelingetr'

laurid en en 0rioniden !.!Íieskens

Jaarlijks van september tot en Ioet decenber ver chijnen tie Tau-

riden aan de herf§t- en winterhenel' !e lauriclen kollen vanuit

het stexrenbeeld Taurus (Stier) en vinden hun hoofdradiant op

alpha o hoon en delta +160, dus ongeveer 4 graden van de vari-

abele ster tauri. De Taurideh bereikeri hun naxirruro rond 1 nov'

Dan kunnen sa rvel 14 leuriden pel uur verschtjnen' De Tauriden

OItr

d,e ze

keer

I
1

ï

I
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zijn trage neteoren' (Sem.snelheid 28'9 lcm'lsec')' ovei tret a1-

gemeen zeer helder en rood van kfeur' 'Iot de Tauriden behoren

dtkvrijls vele vuurboll-en (meteoren met een helderheid groter

dan -4). laaron zijn de Tauriden zo intere;'sr'nt' Ik tretzoek

een ieder bii het zien van een vuurbol in bovengenoeude peri-

ode de navolgend'e gegevens van deze vuurbol te noteren en deze

voor 10 januari 19?? op te sturennelar ons secretariaat ' Schels-

ber g 1O2a te Heerlen'
a. Tijdstip van versehijning van de vuurbol' Iracht dit tiid-

stip zo nauwkeurig mog,elijk te bepe;len"

b. Begin en eindpunt van de vuurbol te vernelden in azlmuth'

Azinutb wordt in graden gerekend vanaf het zuiden' en daÍl

door het v,'esten weer terug naar het zuiden' Zo is west 90o

az imuth.
c. Kleur van de vuurbol'
ri. Snelheid van de vuurbol' Bewoog de vuurbof traag' snel of

zeer snel?
e.Eventueel het sterrenbeeltl van waaruit de vuurbol velscheen'

f. ldagnitude (helderheid van de vuurbol) ' Deze is' vooral bij

bewolkte hernel, erg noeilojk te schatten' Bij onbewolkte

henel hebben de hetderste sterren' die U a'an tle nenel '<unt

zien, ongeveer ma;nitude O' /'an d'e oostelijke hemel (als U

het 's avonos rortct een uur of negen 1v''arneer!t) ' zíet 'J

Jupiter net I'ragni tuc-l e -2 ' Bi j rrraanlicht ]írnt U ool< steun

hebben É.ar- cle Inaà1I i inafrri';ude -12 '6 ' fussc'n Jupiter en de

naan zult U de vur'rrbol ' 
ioeten schatten'

Ík zal U nu even de positie van het sterrenbeeld' Taur'us geven

in de konend e r ;: L:liden het t s avond s om 21 ' 0i uur '
15 oktober Noordeii jlce henel 2uO graden azinuth

1 noverirber Oostelijke henel 22C i'raoen azimuth

15 november Oostelijke hemel 25O graden azinuth

1 december Oostelijke trerle1 27O gtaden uzinuth

15 december 0ostelijke henel '3r gratlen i'zirluth

7C decernber Zuirl-oosteli;ke 
J10 Eracten azinuth

rrene I
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om il enigzins aan te noeoigen om in de periorie oktober-decen-{

ber toch ,,vaar te nenen, kan iii Íj ;;rede<teIen oat ik in de avond

en nacht van 1') op 20 september 1.1-. tussen 19.15 uur en

04 .J0 uur rlaar lief st !2 vrrurboll ërL zí;$1 var iëretrtl in n' gnitu-
de vaii -6 tot -10 en tlrie heldere neteoren van magni-tui. e -l e1k '

iegenen d.ie de 'fauriien gericht wi11en lvaarllenen verzoek ik
contact r;re t r:ij op te nenen, zooat we a1les ordeliik liunlen
regelen. r"ilvast bedanl< voor a1le w'ra-rnell Lngen. Vele hefdere
nachten en succ es.

0rionÍden

Eveneens tussen 18 en 25 oktober verschiinen j :e'riijxs de Ori-
oniden vanuit het sterrenbeeld Orion en het radiant alpha

26hOOu en del-ta +8o. De 0rionicien, ctie rnet de bekencie liotieet
van ilalley 6eassocieerd lvorcien, zuI1en dit jaar hun r'raximu I

hebben op 2. oiitober rond 04.U0 uur. De Or'ioniden zlin super-

snelre (67 's/sec. ) ovel"regend blauwe meteoren en ze vertonen
v.^ak zg. rooksporen, die wel tien seconoen zichtba"eLr kunnen

blijven. Tijdens het mexiriun i(unn en wel 2) meteoren per uur

waargenorlen ,it/orden. Aan6;ezien ive tle Or ionicien LLit JaÍlI o"""t i '

gunstige omstandigheden <unnen wàarnelrlen ' zal vanaf 15 oktober
tot en net 24 oktober dageliiks een ploeg wt-arnemrs zich vesti-
gen op ons ei3:e'n wai"rnenings t erre in, althe'ns waruleer er geen

al te zvtat e bewö1king is en het dientengevolge niet regent '
Dagelijks zal er dan waargenonen worden van 19.J0 tot en net
05.00 uur. Iedereen is van hErte welxom.

Bol ide -r"iaar'ne nin en van 14 se pt enb er 197 6

TiJdens een vrii uurtje op dinsdag 14 sept€nber stapte ik on

21 .15 u net het íototoestel naarr buiten voor een neteorenjacht '
De onrs t r,ldÍ gheden waren zeer goed: helder en ;leen naan. Ik
vroeg ne af welke meteoorzrvermen deze avonc lctief zoui en zijn'
Volgens een't zweruen 1ijst" die in het blerd zenit nr.2, 1974:e-
publiceertl werC, is a11een de 'Iauriden-vuurbo I1en-z'r'erm (Fe-

rioden: se;;te .ber-deceilber) van toepassing. Vertier ziin er

nog éé ndz-"gs zweruen op 9 septenrber (Ceticren) en 15 septenber

ï

I
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(Ursa irla i oriden) , maar otndat <ieze a1leen op genoende datulD ver-

schijnen kwanen ze voor 14 septenber ttnicht in Íreigerr'

Nog uaar net buiten, snelde een neteoor door Pegasus richting
Equuleus. I{et spoor was JO graden lang en vrij helder( kleur

wit). Er u'aren trooguit 5 minuten voorbii +voèÍl a€rr gelijksoor-

tige roeteoor Ursa liinor doorkruiste richtinq Ursa "a'jor' Orndat

beide overeeni<onsten vertoonden, construeerde ik trun r€rdiant

in CassioFea. Veel w[-"arde nag nen hier niet aan toekennen on-

dat het waarsc rijnlijk over &1 of twee sporadiscbe meteoren

handelt.
Voor zover het ooE kon zien gebeurde lanqe tijd niets' naar

ornstreeks 21 ,rru trok een korte "/itte neteoor v:'nuit richting

Cygnus door Pegasus. Ik kreeg echter biina een beroerte toen

omstreeks 22 .11 l'Jr een vuurbol zichtb: -ar wero ' De ogel1 8e-

richt op Cygnue' lïaar ook de cumera op ingesteld was' zag ík

in de hoek va-n rliin gezichtsvelcl een oplichting; ik keek en

zag eel bolide in a1 zi jn prar' ht en praal zeer tr:''ag tussen

Delphine en EquuJ-eus doorbelvegen nz'ar Acluila' iiet verschijnsel

bezat eerst een oranje kleur, vervolgens een blauw-groene kervr

tervrijl oranies "brokjes' ';erden afgeworpen (uen sprcekt hier

van I fragment at i e s'' )

t.,'DefPhine

l{e t gehele verschijnsel
duurde circa 4 seconden'

Een nalichtend sPoor ri'er d

niet ri,aalgenollen. lÍaar
aIle wr -i.r sclli i41i jl(he ici is
d it een f id v:rn de T;rurus-

vuurboi-zwern È'eweest'
o . ar vooIaI de Kl-eur ora'n j e

veelvuloig voorkont bi j
deze zt', ert '.
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L iien helderheldsverloop stiat in neven-

st.,ande gr aÍ i-er. ,e vu'irbo1 hld 'en
naxiriun vat -7 à -, (volgens eigen

schr r rÍrrg) . jlet verschÉ jnsel n:-p1 ;-elei-
delijk, rraar snel toe in helderheid en

<loof de vrii ircuut.
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Ik sti".,hte de wat rneningen toen o'I. '21 '2tL uureen wolken-

dek }í'ram opzetten. Zo bliikt mlrar' d'z-t leteoren ook voorkomen

op een avond rve.arvàn nen het niet ver''r:-cht ; sl-echt s één van de

vier waargenomen netet-rren (de bolide) vas in overeenstenming

met de in omloop zijnde meteoren-literatuur'
Derhalve is het zeer ean te ri clen ' wl'arnemingen op te tekenen

op meteorerlKt-artenr gegevens olritrend nef <ierheid ' rleur c 'd '

te noteren. Nauuwkeuri5heid is hier van groot bel-ang IÀra t betrelt

tijdsduur en tiidstip. )re hierboven beschreven vuurbol is geen

ui tzondering, . Ie boliden-zwerm is ook rLoi- il de l''ai'nden okto-

ber, novenber en decenber actief en ik ben oalloÍ1 zeer benieulvd

naar resultat en.

Resultaten van lïe t eoorwaiar nenin en v€tn ha.f f gq8l,s-t_q9_ P.Nieskens

-ï
I

T

Tussen 1+ et\ '21 ciuÈ,ustus j 'I ' is er u'e'rr intensief 'r're"argenonen

door l-e '/erKt-r'oep i.leteoren' In een stul{ of d 'ryaarleluingsperio-

den wer.clen zo'n slordi ge t2O geteoren .'//: 
argenonent waaronder

verschillende vuurbolLen' Ilinder bekencle neteoorzlvermen werden

uit de rroude d.cos,, gehaald en nieulv leven ingeblazen en niet

zonder succes ' Vooral de {ephelden en <le -Cu"-nrden (vuurbol-

lenzwera) dedn het erg goeLl' In deze periode is er ook een nete-

orenrveel<end gelve.st (20-22 au$')r 'at naan- ik vernonen zeer

gesl:-.agd genoer.:d . Kan i'iorden' Le resultaten van dit neteoren-

weei;end hebben r,iij ook zeer bevredigd ' Iir rverden 12 meteorèn

op de visuele wij ze vaír !/aarnemen 5eoboerveerd'' en 5 op de

fotografische iLanier. Een 5ewelc'ig resultaat ' Vooraf onze Íoto-

graaf P.Vaessen \\'as g,oed op clreef ' De Í'esultaten kunt U inzien

op ons secretarierat in de speciale "ap wz'"arin de neteoor"'aar-

nemingen bewaard wor den '
rle!-v'lsrEe!!ec!eee !-vet- 19:?9 - egg: i:I:

jria reecls in de naand septeltber een stlrL( ol 5 \ruur'bollen gezien

te hebben '"i,aarv arr ik helaas triet t;enoet-l flegevens heb kunnen

noteren orn ze de clrssificatie 'tgeschikt orri op te sturen naar

tlet secretariaat v:rn de afdeling vuurbo]1en van de rverkíroep

neteoren van de N-V.,.S'r' te geven erl na de vuurboffennel-ding

van P.Vaessen en na mijn eigen observtrtie van twee vuurbolfen

a

te



in tlevroege norgen van 11 septetnber i'1' die beide tot de Tsu-

riden behoorden, besloot ik on in de avond en nasht van 1! op

20 september nÍjn blik eens op de oostelijke sept ernb e rhernel te

richten or0 te zien oÍ' er dit 'rrral wat vuurbollen' die aI dan

niet tot de zojuist genoende Iauriden 1:ehoren' zouden verschii-

nen. En jawel hoor' 0m1 9'42'2Ouur verscheen de eerste' een Tau-

ride met een nag,nitud'e van ongeveer -8' 0m 20 '5C'l8uur viel de

volgende en zo gi-rr2' het naar door '

Hier komen ze allenaal oP volgorde:

1. 19.4L20uur Tauride 'iOo'zloo azimuthr Rood' Traag' Ilagn -B'

rloogte: 50o' Bewolkte heuel'

Z. zl.(O.liluur Tauride . llO-ZZlo azinuth' Rood' TraaS' Ilagn -7i
Hoogte: J50 ' Bewoll<te henel'

1. 22 .41 -Oguur Tauride ' 22O-245o azinruth' Rooo ' lraag' Iiagn -7 '
Hoogte! 40o' Bewolkte hemel '

4. oo.o? .52uur rauride 
133;ïlï";r3i.ïll;".ï1"ï"Jïi"ï="::-:,-_'
rend nalichtend sPoor '

5. ',)O .56:27trur Ïauride ' 210-2600 azimuth ' Rood ' Traag' llae'n -b '
Hoogte: 4Oo' Licht bevtofkte henel' J

sec chirend nalichtencl sPoor '

6. 01.4O.19uur lauride '

02.1O.16uur Tauride '

ReIS Ooor he t heelal

22')-21Oo azirauth. P'ood ' Traat ' l iaP'n

iroogte, 50o . Lic ht be"rol-]<te henel ' 5

nzrlichtend spoor '
'iterr enbeeld laulus ' Rood ' TraLag '
',"1."i.r1 -7.iioo, :te: 55o' Classif icàtie
2 sec. nalichtend- spoor '

À.l{endri}:

-'t.
sec

BC

Nu het aantal leden van Hercules zo is uitgegroeid ' 
11 jkt het

rrri j we1 nuttie, om voor d'le mensen die nog niet zover gevorrlerd

zijn in de astronomie, iets te publiceren over het heeIa1 '

Zodoende wil- ik iedere maand een hoofdstulr publiceren uit het

boek rt F.eis door het heelal tt, geschreven door P'van den Broecke'

Deze maand hoofdstuk 1'
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De zon een kr ach t c entral e

Een hete gasbol op 150 miljoen klt ' v:rn de ilarde net in het

centrum een teliperatuur van 16 uiljoen uraden' Dat is de zon'

Een ster tusr en niliarde.,'r andere sten en die 4,6 niljarcl
jaar geleden werd Sevornci toen een gas en stofwolk ter groot-

te van een niljoerr maal nilj:rrd km' zich hacl sanen;re trokken '

Onder invloed vc,n de eigen aa-ntr e'<"<i ngskr'ach t kror'tp de wolk

verder en verder totdat de terrperatuLir en de druk in het in-
wendlge zo hoog. waren opgelopen totoat een kernrea'ctie ont-
stond. liierbi j wordt het v{aterstof gas, rar2131oi 1 de zon in het

begÍn vrijwel geheel was op1;e bouwc1 , olll€ezet in heliun'

Bij dit t)roces, iat noÈ zo een vi jf 'riljard i a'ar zal voort-
duren, komt zoveel energie vrii dat de in één secorrde uit-
gestraalde werrlute volooende zou zí7n or'' het 'r'ater in alie
oceanen en zeeën op ;-,:rrde in rainder dan een seconde te 1:'ten

verdampen. J)at dit niet gebeurt is een gevolg van de af s t:i'nd

aarde tot de zon en de filtrerende werking v':4 de aa:dse

danrpkring. Van alie enelgie die de zon uitstraalt ' bereil{t

slechts een tweenil jar'1se ueel het aarc'loppervlak ' I it rest j e

is vol<ioenie on reg€nwolken te vornenr de wincien te laten
lvaaiel en bet 1evèn te laten voortbestaan

Een go<rhei C

Zonder dit Íestart echter zou het leven van planten' crieren

en :lensen ormogelijk zijn. in de levensc henkenrie schi;Í werd

aL onderkend Coor de vroegst e nens di e hem <ia-arol;r als een

godbeid aanbad. i{et natuurlijke otltzaE van de primitieve rnens

was troun,ens ruiuschoots op zijn plaats' .ant intussen r'/eten

we dat a1 te grote schonnelingen in de energi e product ie voor

het aarclse leven iatzial zouoen worden' 
"ocht 

de zon rleer c'an

twee procent koeler word.en oan brueht onvernijdelii'( een

nieuwe ijstiid aern. den temperLtuurstij ing vari twee procent

zou de aarde herscheppen in een dotre, uitgeqroo'yie woeste-

ni j . tlet stErat vast dat ons lcven bi 'Íren nà'ulve gr. enzen is ge-

boncien ran de energieproductie van cle zon'
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Processen

De grote belangstelling vi'n de sterrenllundige voor de zon is

daar'om begrijpeliik' llun intensieve onderzoek client evenwel

nog een <,oel. De zon iuners is de rteest nabije ster' llier

kunnen we patronen zien en processen volgen crie zich afspe-

1en op een kfein deel vl'n het oppervlak' Juist deze details

Ci e door de zeer grote af standen op ard'ere sten'en niet ziin

rvaar te nenen.

Vraagbak

De zon vorr,rt dan ook een soort vrlagbak die doorlopend over

de hele wereLd uoor honderden astrononent natuul'kundiSen en

wi skundigen net een veelheici aan instrunenten in het oog

worot ge'nouden. Tot deze instrunenten behoren de raoioteles-

copen w..arnee 5rote ontdekkingen zijn gec:aan' Zij wor'den be-

nut voor het opvangen viu ta'diostraling die een product is

van al1erlei uritbarstingen op de zon' Ons lans beschikt in

i/esterbork en Dwingelo, beide in )rente' over zulke telesco-

pen. Den heel bij zondere stiat in hustralië lvaar 96 verschil-

lende spiegels zijn Sekoppeld tot een zoÈjen'!'ande radoihelio-

graaf. Op de Kitt ?eak, een ber€'top in het rrresten van de

V.S., is een speciale telescoop gebouvrd ' Deze kiil<er bestaat

uit een JO rneter hoge toren roet d:'arop een stelsel van spie-

gels oat het zonficht in een 150 neter }ernle kijkerbuis werft '

ile t di t instrul.ent - het §rootst e r']t-ar' ni et het enigst e i:l

zijn soort - worct de verdeling van de str'i-lin'. over de ver-

schiflencie a olffené\ten v:'n het licht (het spectrurn) geneten'

rlet worCt ook aante 'enC voor het oeten van de :ia'ineetveloen

die van groot belang zijn' Zo ontstaan zonnevlek en op plaat-

sen wÉ]ar Dlagneetvelden boven het opperv'l-aii opuuiken' Sinds

vrij korte tijd zijn sateflieten uitgerust Iiiet appar:rtuur

on ultravÍolette en röntgenstraling op te van€ien' leze so"'Í-

ten stralin;, worden door de dirl lpi(ring geabsorbeerd zodL-t 2e

niet douldringen tot tret aar rlop;'erv lak ' lteze app;atatuur bete-

kent een wel'iiorne aanvulling bij het onderzoer van de zonÍLe-

atnosf eer cioc.rr de radiotef escoLen '



I
T

I
I

ét

I::- f ornat i e

-Len van dc ,e,tst oplvindende expeL inentel] vornt c1e reis van

<ie ilelio:; r rien .;estctuitse sartelliet, die de zon nedio 19?5

oictlter ne.tl er'de dan welke andere sonde can ook' 
'e 

i{e1ios

- volgestou',rd r:et 12 instr'ullenten - kwan tot 40 niljoen km'

va.n de zon. íte vrees oat de satelLiet zou smelten bleek onge-

grond en hij seinde vvae:rdevol-f e inÍormatie nae'r de aarde '
Ir,tussen i3 ersn tiYeede i{e1ios ten behoeve van het zonire-onder-

zoek gelainceer<j. Dankzi j de r'raarneitingen met kunstnalent
r'adiotelescopen, optische instrurenten en conputers Yorden

worden ook cje feenten in onze <ennis over het inwendige vaJr

de zon ciuicieli jk. ,roer,'eI v;e de natuurirundige processen in de

kern van de zron begrijpen, zijn we technisch rroa:: niet in staat

o:1 Ceze - zi.j het uiter:-ard op rleine sch' 'LI - na te hootsen'

l.nders zou llct enerëie pr.obieen (vri:a-stuk) voor irlti jd zijn
<rpgelost . ,L zotr irlners ont](rent haar overvreldigende energie-
productie atL;L d.e ot'rzet-i ing van uraterstof in heliu: " ijn v'ater-

stof is op aarrde als onderdeel van lvater in zeer grote hoe-

veelheden air.nr,vezig. iiet onoerzoek van de zon worrrt iiet rcracht

voortgezet. ;iet detailonderzoek kornt heletlaal 5oed oP dani''

wenneer binrtenkort, op vier hoge ber'Ëtoplen net een ide''a1

klimaat' grote telescopen op de zon worden gericht ' 3oven-

dien woldt in het begin van de iaren tticbtig r'.Ie t het ruinte-
veer een aantal telescopen boven de dai'lp1<ring uitgeti1d "or-
den. ie vertlachtin8 bestr -at clat met d.eze zeer Krachtige ki j -
kers straks grote o tdek:.ingen rvorden gedaan'

Àfn e t ingen

Alles aan de zon is groot. Zo is de inhoud 1,6 niljoe'r ne"a" I
die van de aarcie . Ie r.rid,-leli jn beclra' "e,t 1 ,4 mil joen ill ' en

ee ontrek rl ,4 miljoen icm.(aarde respectieveliik 12 '880 kn en

.-O.OuO }ou.). Voor een reis rond de .,ar '-€ neeit een lod'-rn
ve rke ersvli egtui g els (ie '-C-1 -t 44 vlieourerr nodig' "'en non-

st op vlucht rond de zol zou 7 ::aelncren our'en '

T

T

I

Volgende rru"l,nd. hoofcL stuk 2: i,ever:'sbron 5edoe:'td te ooven '
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N ANS Deel IV
A r.s CHEI D VA

Te chn ische topDres t atie s

lat de -NS uit wetenschappelijk oogpunt een groot succes mag

worden genoemd is te danken aan het ontwer' en het perÍect

unctioneren van aIle systenen en instrurnenten aan boord van de

satclliet. Ook internationaal is deze toppr e st:,ti e erkend .

Bij besprekingen tussen liM: en Ii1'^SÀ over nogelijke nieuwe

pr ogramuars is geen sprake rleer van de sceps is waarmee de s-

tiids het S idee wero behanoeld' . et de tNS is Nederlirnd

gesprekspartner gepr orloveerd '
In een brief aan xoinister lrip scnreef de Dire ct eur -Gene raal

van de IiASA, Dr'Jaroes lletcher' onder de indruk te zijn van

de professionele corlpetentie vt'n het proiectr Toch geschiedde

de start van het operationele leven van cie AliS bepaalc1 nlet

onder een geluiir<ig gesternte (on een passende uitdruk:;ing te

gebruiken). Tiidens de lancerin8 van oe kunstn'tan bleek zich

een af,r;i jiring voor te cloen in de besturing van de Scout-draag-

raket. i{ierdoor Lwan de Àl'ÍS niet in een circulaire be-an van

5OO km hoogte maar in een elliptische r6et een l-a?'gste punt

van 260 '-m en een hoocste punt vi'n 1150 ]gr1' lit hieló in dat

de satelliet bi j elke onlot'p cle VaÍr ÀIIen stralirrgs6loro e1s

doorkruiste r "'/aardooÍ 
de röntgenmee tapparatuur !'Ierd geblo .erd '

!e afgelopen llaanclen speelde dit probleen veel minder ondat

de A,'iS e;Is gevolg van oe iwijving in de atmosfeer een ]agere

baan heeít en thi--ns een e1lips beschri j f t van 2'U- '00 
rx I '

in int ernat ionale ruimtevaar tlcinSel tot een volv;i:a'rdige

Be t rouv/b :-alhe i d
r,.i:i S de lancering zonder eniSe scha-

aciat gebleken was clat de
l\i

de had overfeeí t , weroen alle systenen en instrurnenten beproefd

en geiiKt en geheel vofLens Plan -:o op 14 septe.,ber 1 )74

met de wetenscbappe Ii jke waarnemingen ,r,orden be;onnen ' De

levensc,uur' van a1le boor daPParttuur wE S be re kenci oP Íiinstens

ze s iaaanden ( tot 15 tuart 1 ?5), ::ri.ar dat de satel].iet tot

cp heoen PerÍect is blijven r,.rerken r pleit voor het tech-

t
{
I

\-

r:rsch hoogstaande nivc au van ont'"verp en

claruit voortvloeiende be trouwbe' arhe iC '

integrat ie en cle
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Een goe'; voorbeeld van die betrouwbaai§eid vras het door

fhilipe 'rntivorp'en en 5ebou't"de struroreg,el- en besturings-

systeetr,. -.'it geconpliceercie systeem vt'n optische en madne-

tische ;:eetinstrunentenr reactiewiel-en en llagneetspoelen heeÍt

rnet bei',u1p YLn zo\, aaro( en sterren a1s ori ënt.'t i epunt en,

zeex na't',À<eurig de satel.1.eit op van te voren gerozen ster-
ren Eerlcht. Iussen 1, rT ei en 14 augustus 1975 liep de bein

van oe ,--l.r ged, e1teIiik cloor de aaÍ,lschaduw ( eclips ) r'Ilaar-
door oe vaste stand ten opzichte van de zon werC ontregeld'
Pej- ar.r,,,)p van !6 r]inuten vÉir rieerde de si'teiiiet dan tel-kens

'25 ,]rílr)ter. in cte eclips, /,/.r.ard oo I lletingen t".Ierden onderbro-

ken. l,ir,,ct daarna richtt e het stancire;';eisysteen d'e se'te1liet
binnen .,nkeIe ninutei. vr€'- r oP de zon. In deze en enkel-e an-

dere 't,., r tereperioden waarin het systeen in totlal ongeveer

12tLO k,',:r is gebrui)it, is de werlling ervam niet achtertrit

8e Saan .

§-tanqf:,.4li4g
])e Íi jn,; stancregelÍng voor het richten varr de instrumenten

op te ondex zoeken sterren, ontwikirelti cioor Philips ill sL'-men-

werkini; tnet tr ok.ller, heelt zonder falen gelunctioneer'd ' ,.toe-

weI <ie rl chtnaurvkeur i ghe ici vols;ens het on t-'rerp 1 boo gminuut

noest ircrlrggen, werd in ',uerke1i jkheld een precisie van beter

Can 30 riootsecorid.en bereikt. Hiercloor sliag'cen :)5;'., van de

zg. rrst;lr1:ointingsrr (iret richten op leidsterren orl de ge"'en-

ste stcr te kunÍr en raeten) hetgeen neerkwam op in totaal
15.OOO pointings w ::rbi j ongeveer 7000 sterren zijn gemeten

Boo rdc orn outer
Ook ale rloor Philips ontwi lelde boordcor"rputer heeft e'an de

gestelrlt,' verwachtingen bealltwoord. i{et heeft het rekenwerk

voor hr: t staldregels.';steem bii het richten o : een m':etob j ect

gedaanrltc'eÍt de nee ti nst ruilent en en andere subsysternen van

de satclliet bedieno en heelt tevens voor het verzamelen,

bewerkerr, vastleggen en verzenden van de neetresultaten en

van gcat('vens over d,e rverkÍn5 vin oe satellietsystemen Sezorë(i '
i{et mecr:t bii zondere echter is ci-t oit "hart" van de A1[S

herpro6rr:mmeerberar is. Elke twi:alf uur zond het vluchtlei-



din6scentrum bij ESOC een rtieuw pro$ram'ra rrLaar de sateliiet

net cle.axin instructies voor liet vrtiar nenimgspr o 81àlxmL ven de

volgende 12 uur ' In het tot"al ireeÍt de Ali; S cor'puterop deze

loaJli er ongeveer p!0 programnars ontva'ngen en uitgevoerd '

toor de aanlvezigheid van een herprograr'r reerbare coljrputer at-n

boor'd, hebben 'le 
astÍonollen het gebruik v''n de neetinstru-

ment en kunÍren optin'liseren ' qi' 'nen 24 uur konden de :''stro-

nonen zonocii ilun wtL';rneuli'ngsprogÍi,mma 
I s aanpascen aan de

situatie. Ie AIiS is ae eerste wetenschappeliike itunstnaan

gevreest die over een dergeliike corlputer rlon beschir-iren'

Een opvallend detail bij crt alles ist C'at de I{ASA-de skundigen

ti jdens de voor studi e van i e AliS-pro j ect hercti'en berekend da't

een dergeliike corripute r zeker 21 kg zou gz'an vtegen' ' 'ede

onder dvtarrg van de orrstandigheden dat de ÀNS niet zwaarder

moc Yrt rrrorden cian 11U kg, is het natuurkundig L:rbor atorium

van Phiiips erin geslaagd het gewicht van de conputer oncer

de B kg te houoen' Niettemin werl<t deze corrputer na 14 maan-

den steccs foutloo s '

30

Satellie tconstr ucti e

De uiter st lichte corlstructi e vl.ri de s:'telliet en de ronne-

penelen die dour f'ok-:'-er Vl' zijn or:t\ ikkeld, hebben de vilcra-

tie- en versn e1l i:lgsb e1r's t in6:en van de lancering rlet goed

evolg door:stae.n en c,e onc:erlilrge uitlijnii

1nst-uilenter:zi jn biruren cle ber'ekende zeer 11aruirle gr el1z en gebl e -
iA van oe diverse

, voor tlet stoP-
ven.
pen ví;.n de clraa

nelen en het aÍ

gefunctioneerd '

!e diverse ntectrlxrismen' zo:- 1s de Yo {o

iin€. van de satelleit, c1e uitvourvb

schíetbare instr unent endeks ef irebben 6oed

Ie zonreil?-

Enerp.i ggo-f zi eriin:,
Het energiesysteen d:'t Irrilips hecÍt g'ebouwó ' het'Ít eveneens

geen problemen opgeleverd' !e door de zo";'epanelen geleverde

energie is op de juiste r'ri j ze t11e stabiliseerden over de ciiver-

se instrunenten en slrstemen verdeelcl ' tijderis de eclipst

\ryanrreer de sarelriet buiten het bereilr van zÓrrnestraling was'

vr-,1deed de battelii goe(r ' l)eze batteri j ireef t bi jna 12J0



a

keer cte Íunctie van de

dat de zon rlveer in het
ceI1en oP4elad en.

zonnel.:anelen overtenonen
vizieÍ we-s gekomenr door

11

en werd, na-
de zonne-I

I
I

TenperatuurbeLreersina
0k de verwachtingen orxtrent het t emper atuurb e heer sings -
systeem zijn beural.rheic geworden. Dit systeeni ctt-' t door Fok':er

YFii is ontvrik::eIs werkte grotendeels passief en beetoncl uit
de toepass,ill6 van bepeLalde opp ervla--kt eurz-ter iaf en en isolatie '
De terai;eratuur binnen de satelfiet bLeek slechts 1 à 2 gra-

den aí te wijken van rie voorspelde I'aarcien; veel Inin<ier dan

vras toegestaan. De hierbij opgedane ervari ; en hebben ertoe
gel.eicl de.t loi(ker-Vi ,i is uitgekozen voor debouw van een der-
gelijk systeen voor de lluro!ese "uetenschaplle1i 

jke Gl;-i0S-sate1-

vo e 1i ghei cr

De gevoeligheid van de instrunenten -'ree s uit hoger te zijn
dan de bouwers ervan iradd e ji veronderstelu. Volgens bereke-

ningen zou de ÀIiS sterren net een lichtgevoel i ghe id- vrrn

naxi n: al- de tiende nagnitudè noeten kunn en opsporen' I'e sa-

telLiet kon echter obiecten rneten vi"n de llde grootte' Dlt:tr-

bij }eraro nog drt de otrrierdrukking van het $trooilicht van de

zon eÍÍectiever werkte dan was vcrwacht.

Flest nog te vermel<l-en dat cie /,NS op J0 septernber 1975 zi-in

457ste dag in de rulrote heeÍt befeeíc en in totaal o751 ba-

nen o de aarde heeft afgelegC. Drlekwt':rt van de tijd wrrs

besteed ai.n het uitvoeren van netingen en het narouvreren

van de satelliet. ll I1fE. ' astronomen' Fokker en Philips zien net

voldoening terug op het rerk aan de eerste iiederl:-'ndse kunst-
mi-e.n , d.i e volgens de skuncligerl vr',n de i À§ii een tollpre statie
is gebleken.

L.D.
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kal end er van ok tober toten net nov enb2
helioC EIItri seh

051076 vi:ndaer8 te
conJuncti e:

Oh ziin ..ars
van de zon

lengt e .ze lfde
en vool

en Ur anu s

uit ge zi en

voor r Iars
hebben de

is Uranus dus

in
pla-

in
neten oe

oppositie
rnet cie zorr' 1'aar

helioocentrische
loet aas gevolg I

Urr-nus is ' rars

toevallig is ook

breedten van de

irr bene de nc on j unc ti e

het verschil der

twee Planeten i<1ein '
Uranus een llarsover -

de amateur die v:rn

Sang over
ger ekeningen

O?10?6 16h, iiercuris
1 1uo ) ,

121016

141076
1810 76

vandaag is varruit

de zon te zien! Dit voor

houdt .

in zi jn groctste westelijke elongatie

voor onze streken een gunstige ocht endverschi j -

2TA76

, elbourne '
25107ó 1jh, maan in

<re Planee t '
-o

2A1076 th, Venus 
'" 

ten

l1e t st erl enbeeld

c er(-,É]rrg boven de

conjunctie t:ret venust 40 ien noorden valt

Antares' de hoofdster 1

:;i*;tr" in coniunctie met Jupiter' een Irrooie salnen-

s tand
21h, Juno in coniunctie ilet de zon

5h, rrzan in con junctie met Saturnus ' De r'raan heeÍt zes

dagen no{ig orLl vai'r Juprter naar Saturnus te reixeli'

,olr, ;,,.t ciuurde het meer 62n ssn v'eek'

TOfÀ .! zonsverduister Ln6' Ireze eclips is hefe-'as in

Èrropa niet traarrne u''t' " ' ,)e centrale li jn be6;int te

lhl 6m in tarLziLïi'à ' loopt over Zanzlbat ' teu noor den

ve.n r,ad€.gascart over a" t"dÍ""ot Oceaan' het zuiden

va.n ,.ustril-ié t en eindii:'t bii zonsonoergang ten nootden

van ,lÍeu:.'-Zeelanc' te 6fr5on UT ' De totaf iteits5orde1r

c.,it is de strook o'- n"t aardoqpervlz'k wlr'Lr de verduis-

tering totr-'al t" 

"i"" 

is- is raaxi ' rae-l- 20Okn breed ' 1e

totaliteitsduulzal naxiltaal 4Íninuten 46seconden be-

dragen, bi j een zonshoo 6Tte vÉln Í I '

In austr:-lie zaf ae ver'àuistering totii'I zi jn o 'a ' t'

noord.en vaJI

Sc hor Pioen '
z*icirvesteli

:

h
dt-

Venus is tiort na zorso:

jke horizon te zien' rqsF
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de veel ichtz"ta:: -ere

- )) -

Ànt.ires ..r.rat ir1 de c.vonrigioed verloren.
een heldere st er.291076 i1L i-;.n b ede kt

0p de avoncl varr 2) oi.tober konrt de rr an in Ce onnid -
delijke nabijheiC van betha Capricorni, een ster v:.n
raagnitude 3 r2, en za1 die bedeklrerr. .ie een lri jker be-
zit nag niet verzuimen deze naar c1e i-,aair te richten
en het verschijnsel te observeren. ierst St -at de ster
terr oosten ( "1inj(s" ) van de rlaan (rec'ats in een oniie ren-
de iijker!), hornt steeds dicl:ter bij en .... is ope ns
verdv,,enen: de ster Jaat schuil achter de naan. te
Utrecht heel t de veruwi jning pi:.e.,ts oll 16hJ5n''i.lr-,(orte
ti jd na z ons onri erg:.ng . -
ne"arrran<i, in posi uiehoek

e ster vero!/ijnt aan de oonkere

den geueten langs de l':a,,r..rttind,

,e pos i ti e lro eken wo: -
varri:í het no,,rcieli jkste

,--arO

I
I

29107 6

291076

punt vrrn cre niaanschi j f , in
Een uur 1i,t er , or, 17 dj)rr,
scbi jn, ditnaal e,.:hrter aan
^ ^^-oÍ= éót .

18h, Ilars in de

1!b, Uranus in
beweren dat <ie

dalenqe loroop van zijn b,an
conjunctie met de zon. :en kan moeilijk
trage Ura.nus deEene is die achter. c,e zon

passeert met een vaÍ_rt van 100.00km
ogenblik staat Ur.t.nus i92l0U0OO0 l(m

de zin noord-oost-zJid-r','est .

koriit de st er ,,veer t e voor -
de ve rli c i1t e ra.no, in

het jeer: te Utrecht
zuiden. Vanciaa€i bereikt

tlggrgzia_t; _h9! is- de aarde die het verler:gde van de
11Jn Uranus-zon
per uur. OÈ dlt
van on'aÍ.

011176 de'yroegatà' zonnecul:.rin-:ti e v.,n
gaat de.soB orD 11b22n door het
de ti J ilvercff eatng zijn €routste positieve wa."ro.e
(+1Q nlagtea24 eeconden) .

9..t,

t

I

l:
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St erbedek lia en. B

magn.Elon- In- 'uit-
Eatae tr ecl e

P!.zhabDatun
197 6

rijd-
stlp

Z.C ;
nr.

11 okt.
1l okt .
13 okt.
15 okt.
1? okt.
18 okt.
29 okt.
29 okt.

1 nov.
1 nov.

23 12 .7
22 8,7
22 46 11

23 2O,7
o 2217

1 7815
16 15,1
17 1a,B
u-56,A
22 8,9

577
832
è16

1106

1217

1159
2969
2969

1166

1166

214
240
240
267

276
289

B5

85
122

122

17

00

J2
0z

06

uit
uit
uit
uit
uit
uit
in

u1t
in

uit

Zó\)

269
251
'297

292.

319
17

237

145

164

118 41

84 19

91 24

ao 13

84 11

91 14

166 22

1A1 27

217 28

220 27

-1 ,2
-0'1
-o 12

-o r2
-o 12

-0r4
-1 ,2
-1 r8

+1 ,1
+1 ,5
+2 rO
+0'9
+1 ,0
+0r1
+1 ,1
-0r5

6

4

,
1

6

5

7

3

6

6

0

7

5

6

4

1

2

2

6

b

I

t

,

t

,

,

,

,

,

V e rand erli ke sterren C.

De gegevens hierover ziin op het secretariaat te
Dit inverballd met het laat ontvangen van Sky and

Meteoren. D.

ZweÍm !eriode Radiant l'laximum Z 'H'P'' opn'

15h2om +52o

verkriigen.
lelescope.

2 okt 1 traae
(2o.o0o ir-tl3i looo in'46)
8 okt ? Vuurbollen

11 okt 1O trai,g, vuurb'
1? okt ! heldc r
22 okt 15à15 helder,nal'

spoor

Boötiden
Drac oniden
C e tiden
Arietiden
Arietiden
Orioniden o

| -)
7 -9
4 -12
4 -20
12-22
18-25

okt .

okt .

okt .
okt .
okt.
okt .

+54

-1 1

+12

+21

+08

42

16

24

O5

OC

Planeten. I
I ie rcur iu s
IÍercurius is begin oktober zichtbaar
tendhemel , even voor zonsopkomst' De

tot de zon wordt bereikt op 7 oktobcr

staat dan 13o ten westen van de zon'

aan oe oosteli jke octr-
g:rootste hoekafstand
te 19h; i [e rcur ius
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V enus
'ffeIIicht fukt het deze naand Venus in de avonoscEemering te
ontwaren. Hij moet even na zonsondergang boven de westelijke
horizon gezocht worden, zo'r. 1Oo links va.n het punt wa:rr de

zon onderging en slechts enkele graden boven de horizon'
De helderheid va.ri Venus is deze maand -1 ,4m.

Jupiter
Jupiter verschijnt in oktober reeds vóór het einde van de

avono sc hemer'ing boven ale horizon en is te vinden in het

sterrenbeeld Stier ten zulden van de Pleiaden'
0p 12 oktober te O1h is Jupiter in coniunctie rlret de matrn

de afstand tusserr beioe beciraagt slechts 1o.

De schi jnbare equatoriaf e dÍaneter vrLn Jupiter is 'rlidclen ol(-

tober ii?r1 boogseconden.

Satulrlus

-''l

I
I

Saturnus komt eind oi(tober vóór nritldernactrt op en is te

den in het sterrenbeeld iireef t ' ten noortlen van Regulus,

hoofdster v:rn tie leeuw.
Een con junctie nxe t de mar:n vindt plai:ts op 1! olltober te

Uranus NeDtunus en Pluto

vin-
de

06h.

Deze drie planeten zijn niet waarneemba' r omdat

aarde gezien, te dicht bij de zon stat,n. Uranus

ber in conjunctie net de zon.

ll-aneten ( tabellen)
l.1e rcur iu s

ZLJ,
is 2')

vanaf de

ot(t o-

latunr?6 Eiongatie helderheid opkonst opkomst zoÍl

04
09
14

11

1?o
- ^otö
16()

134

okt.
okt .
okt.
okt .

'ie st
'"ie s t
i,Jest

'Íest

+0r1n
-O ,4n
-0 ,8m
-0r9m

J 5h07n
05h1 0m

05t,27n
05h55n

05h46m

it6h54m
07h07m

O7h12m
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Venus

6atum Elongatle i{elrterheld Ondet;'-.2 Ondergang zon

o9

19
20

okt.
okt .
okt .

Oost l0
Oost 72

Oost f4

-1 ,4m

'1 r4rl
'1 t4tt

18h52r
18h40r.
18hr*:

1 7h5 èn
17}e17ll

1 ?tr17n

o

o

o

Jupiter

Datum

'76
rechte
kl inro ing

d.ec linat i e elongati e i.relder- opkonst
he id

ojb54n44
01 ,1 10

01 47 11

+19o09'42 t t

+18 59 17

+18 15 16

t thronwe st
we st
wes t

-2 r1Ít
-2 ,4
-2 r4

1 150
146

157

18 48
18 07

no

19

29

okt .

okt.
okt.

Sat urnu s

datum
,76

rechte
klim. lns

declinat ie elongatle helder- opkomst
he id

09 okt.
19 okt.
29 okt.

09
09
O9

09

12

14

27

)t

+17o02'17'I
+16 50 75

+16 41 08

01 h02ra

oo 22

21 47

h m s vre st
we st
west

610

7u
.10

+J,6m
+C ,6
+0r6

Zo\

dat um
,76

begÍn opl(oast
o cht enct

einde rie clinati e
av ond
sc hemer in

onde r-
gang

01 okt .
06 okt.
11 okt.
16 Ort.
21 okt.
26 okt.
I1 okt.

2uhl 1n

19 58

1) 47

1) ')6

19 26

19 16

19 0?

schener i
U4 46' 06h41'o 1tr 1Bm

04 ,,
05 04

05 11

05 20

05 29

05 17

06 49

06 58
o7 a6

o7 15

o7 24

07 17

1.1 06

17 5'
1't 44
17 33

17 21

17 1'

-U1ou9'69' t

-05 04 50

-06 59 04

-03 50 59

-1C 19 46

-12 24 36

-1 404 19



I
T -17 -

tiaan

tiatu0
,76

opko nst ondergang ouderdoxl
dagen

o1

o6
11

tb
21

26

11

okt .

okt .
okt r

okt.
okt.
okt.
okt .

04

10

14

16

20

UO

712
12 ,2
17 rz
22 r2
27 12

u2rJ
07,8

t 5ho2n
17 14

19 26

2t 46
o+ 47

11 18

14 14

a l:I

I
I

57
11

10

71

05

16

lunatie 665

IÍi euwe Irlaan :

Eerste Kwartier :

Vo ]le l1aan 3

L,aat st e (wartier:

21 sep 2}}:55n
30 sep 12b12m

08 okt 05h55m

15 okt 09b59m

Lunatie 666

Ni euwe trÍaan

Eerste I(wart i er
Vo11e llaan
laatste Kwartier

21 okt 06h10n
29 okt 21h05r\
07 nov 00h1 5m

14 nov 21h19n

T

I
l

De gegevens van deze waarneningdkalende r wertlen ontleend aanl

Sterrengids 19?6

ZenLt 1976 ro 9.
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-en oe.rip bij aIle bezitters' van sterienkiikers' mikroskopen e'a

Een lcleine ureep uit ons leveringspÍoErt"rt rà'

Cefestron eell woncler van vernuÍt'

C , -le Kleinste t-;elestron tlet een operring v e;n 12,5
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I FE!TX PEIÏ, IPS

Staal an Yzer

Itralllatrletelreln [uth
Pos.tbus 41

Verkoop ven À1tr3 soorten :
e taal ,
betoadJzcr,
balken,
.p Lat en ,
v i erkante , rec bthoeklge cn

. ronde Ëu1zen.
À1}es op naat .

(ook partlcullere verkoop)

FEI, IX PEI}IPS

Heul3straat 22,.
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Voor aI Uw

ElO,AlSÍtRlJ-tAff UIEnlE

artikelen

scho ennod a

F. EOEtrE}I

Rumpeneretraat 98 - 100

Bruns sum

IeI:045-252656

Suackbar

T EEUESTE

P J Sneets.

lengeberg 5 BRITf,SSUX

iets lekkers beatellen

even JO SUBETS beIlen

RumpaoeÍstrrlt 96 Brunssum
Í"laÍoon 0a5-252242

Erkend elektro - tecbnlech

1nsta1lat1er - en reparat i eb edrl j f

ROB. ROOSEN

Wii ziin gÍoot in kleine artilíel--n en onderdelen.
RADIO T.V.

,àu mpcncrstralt 57 - BRUNSSUM
Tcl.'2510r5 o45 - 255111
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Voor aI Uw Verzekerlngaa rFlnanclertsgcn cn
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71. Alilhorot cy',ootr,.antién b.s.

Schclsberg 3024,
Eecrlen.
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