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Beste Lezers,

Het tweede naandblad van de vij.rde jaargang 1i8t voor U

en bij nalezlng za1 blijken dat het een naandblad is waar
taktier ít zit (letterlijk en figuurlijk). t"taar voordat ik
hierop in ga, eerst iets over de jaarvergadering die op

25 januarl j.1. werd gehouden.

Het bestuur is toen ultgebreid met de heren Keulen, Kobben

en Smolders, die allen a1 enige tijd adviserend bestuurslid
waren. Ondergetekend.e is weer gekozen aIs voorzitter (vo}-
gens het rooster van periodiek aftreden was ik nu aan de

beurt oD af te tred.en). Namens de d'rie nieuwe bestuursleden
en mijzelf d.ank ik U voor het vertrouwen en ik verwacht dat

we nu net een bestuur van zeven nensen het komende (drukke)

Jaar 1r e1 aankunnen.
tíat die drukke tijd betreft, op de jaarvergadering presen-

teerde het bestuur het Jaarprograruna 1980, dat hierbij is
gevoegd. U ziet dat er veel akties voor publiek en voor

contribuanten zijn 8ep1and. In de rubriek Mededellngen kunt

U elke maand. d.e details over de akties vernenen' Het bestuur

hoopt d.at ook U, a1s contribuant van Volks sterrerrracht Hercules'

aan de verschÍIlende aktivlteiten Uvr medewerking zult verlenen'

Voor rvat de astronomische akties betreft, wijs ik U erop dat

deze voor beginners èn gevorderden interessant ziin! Ze zj-irr

doorgaans in weekends of vakanties gepland, zodat iedereen

wel eens ti jd. ervoor kan vinden. I'il. b. t. de akties voor publ iek

kan ik aI nelden dat een werkgroep tentoonstelling zich Saet

bezig houden net de organisatie hlervan (voor de studenten

onder ons: wijs leraren nog eens op de nogeliikheid van een

excursie naar de sterreuacht, vooral tljdens de tentoonstel-
ling!). IJn als er een voorl ichting savond over sterrenkunde in
Uw woonplaats op het programma staat, schroom dan niet' en

geef U op a1s medewerker.

Tenslotte nog dit: a1s U een teLescoop of toebehoren hier-
voor wilt gaan kopen, dan kunt U dat nu ook direkt op de sterre-
wacht doen. Sinds vorige maand verkopen we telescopen in a1le

prijsklassen van de fa. Polaris (zle ook de advertentie op de

achterzijd.e van Hercules). Geef d.it ook door aan vrienden en

bekenden, want U stetrnt er de sterrewacht roee'

J.VJ. Souren, voorzitter
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!g-erggpysrptle van meteoren Ín meteoor zwermen

Er is, op basis van visuele observaties en radarwaarnemin-
gen, bij herhaling gesuggereerd, dat meteoren dikwijls paars-
gewijs of in grotere groepen verschijnen, binnen korte tijds-
inval]en. liewoonli jk hebben zij enige overeenr{omende kenmer-
ken (helderheid, baan, enz.) , zod.at zij gemakkelijk de aan-
dacht van de waarnener trekken. Dit verschijnsel kan een ge-
volg van toeval zijn en aLleen eerr analyse van zijn frequen-
tie kan uitkomst geven of er een e raa:r ten grondslag liggende
ootzaak bestaat. i{et mogelijk bestaan van deze groepvorming
is door enige auteurs onderzocht. r,raar hun vraarnemingsgege-
vens bevatten slechts meteoren, helrierder dan +Bm, en Iever-
den geen voetstoots te aanvaarden bewijs voor het bestaan
van echte paren in deze categori.e en zei niets over de kl,asse
van zeer kleine neteoren.

Le huidige verhanoel-ing is gebaseerci op te Onoiejov en
DuËanbe verrichte rad.arwaarnemingcn van meteoren. Zij omvat
32ó00 b1ips, waarvan er Z4O0 te Ondíejov (grensmagnitude +?)
werden verkregen tijdens de Geminioen van L959 en 1p61; Z5ZOOO
blips, komen uit j.,,u§anbe (grensmagnitude +IJ,J) , behelzende
Lyriden, alfa-bèta perseï.cien, Í.,-rrurigiden, Orioniden en een
maximum van 28 oktober l)66, Deze gegevens stellen je in staat
het vraagstuk van de groepvorming ver. buiten het visuele
gebied, in het gebied .van zeer kleine. meteoren en geringe on_
derlinge afstanden, te bespreken.
Het materiaal rverd geselecteerd ten einde grote frequentie_
variaties, die de waargenomen verdelen ten gunste van de
groepen deformeren, uit te slul-ten. det werd in interval-l-en
van 30 min. (Ondiejov) en l-O rnin. (Dusanbe) verdeeld en de
reeksen van degelijke inter llen met ongeveer gelijke fre_quentie werden gecombineerd. flun frequenti everd e 1ingen
werden vergeleken met verwachte frequenti everdelingen. Erwerden vier analysemethoden gebruikt. Le afwijkingen tussen
waargenomen en verwachte verdelingen werden gecontroleerd
met ce{z-test.
Voor de eerste analyse werden de waarnemingen verdeeld inintervallen van lO, I0, J en 1 sec. en werd het aantal mete_
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oren in e1k interval genoteerd. let aantal intervallen, dat
N meteoren bevatte, waarbi j N = O, Lr 2. 3, .,.1 QÍI2o1 wgrtl

vergeleken net de venvachte verdeling van Poi§sonr waarYoor

het verwachte aantal blips is

Nr, = N{,"-t,
a

waarin N het
aantal blips

totaal. 6anta1 intervallen is, a het geniddeld
in het inteval.

De waameningen werden. aan twee analyse onderworpen, :

waarÈi,! ti jdsintenrallen tussen opeenvolgende blips genoteetd

werden. De frequentieverdeling van dergeliJke intervallen
werd vergeleken.net de v*rsachte frequentieverdelingr ven
kregen uit een exponentië1e . vergeli Jking. líet verrvachte aantal
dergelijke interwallen tussen t en ttdt is

N N
dt
T' "'t/r

l{aarin N het totaal aantal inteÍvallen is, T.het gemiddelde

intervaL.

De derrle analyse is gebaseerd op de berekening van de cop
relatie tussen opeenvolgende intervallen, waarvan men verrracht t
dat zij ontbreekt biJ een willekeurige blipverdeling. de

comelatiecoëfficiënt verkrijgt men door de forrnule

Í
p

í NT \/
2

zijn opeenvolgende tijdsintervallen, N en T zijn
als hierboven.

t

tntrËr - Nf2 1
+

Nt2n

t tn' rrl
d e z elfde

De vierde nethode is gebaseerd op de verràeling van blipaf-
standen" De geringe ruintetussen eerr 'meteorepDaar betekent
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dat zij, niet alleen in een kort ttjdslnterval verschijnen,
maar ook in een smal afstanosinterval van de waarrremer i een
interval van 1 sec. komt overeen met een afstandsverschi 1 van
enige tientallen kilometers. 0m de groepvorming te veri-
fiëren zijn de afstandsverschi J.Ien à.t tussen opeenvolgende
blips aan omvangri jk materiaal ontleend, met name voor blip-
paren, die elkaar in korte ti jdsintervallen (van C tot t.
sec) opvolgen en met name vootr paren, tiie het bestek van dit
interval overschrijdcn (boven tn, to \ t1).
lreestal worden ,1e tijdsintorvalÍen Íuí""r, opeenvolgende blips
niet rechtstreeks van de registratie genoteerd i maar deze
worden verkregen uit de met een zekere nauwkeurigheid afge-
ronde verschi jningsti jd van blíps. A1s we rte ti j dsinterxTallen
met een nauwkeurigtreici van B sec. noteerden en de verschij_
ningsti jdstippen met dezelfde nauwgezctheid als voor een
interval N geregistreerd werden, worden waarden van N - T
tot N + T. in feite geregistreer,J. ALs we onderstellen, dat
de waarschj. jnli j kheicl van al1e waarden biruren dit inte:.val
dezelfde is, dan is de correctie zeer eenvoudig. Deze correc_
tie voor de afrondig der tijdgegevens dient als eerste bena_
dering voor de verdeling van het rnateriaal met een lage
meteoorfrequent i e .

Yoor de statistiek van een intervaltekort versus het gemiddel
de intcrval tussen opeenvoLgende meteroen (bij hoge frequente
of ruwe tijdsbepaling) vragen cie waarnemingen aandacht voor
nog een ander effect. Zoals uit een exponentiële vergelijking
volgt is d.e Eans op kortere intcrvallen groter dan op langero
Daarom is de eenvoudige verond ers telling, d.at al1e inteval_
len van N - T. tot N + t even -waarschiJnlijk ziJn ontooreikend
Yoor een verwacht aant g1 meteoren in afzonderlijke intervallengeeft de oplossing van dit vraagstuk, in plaats van vergelij_king r de verhoudingen

= su-t/T'1,

NT

N
ro=t-( t-r

I
n

k'u ( tÍ/r 2+ .-"/T ) '"'-{t t)/t 
,'



waarin t de breedte van het ecnheidsinterval is en k = I,
2,3, ... hele getallen is. Voor a1 het materiaal werd de waar-
de I 5 I gebruikt, behalve bij een registratie. vtaat ,I = 0r5.
De afwijking van deze gecorrigeerde verdeling van de normale
exponentiëIe kan bepaald worden door proefverde-
lingen voor verschillende combinaties van i{ en T samen te
stelIen.

Bij hoge frequenties komt in alle verdelingen een ander effect
voor, nameli jk d r..: vermenging van blips op de fi1m. beide boven-
genoemde effecten werken in dèzelfdv richting: zij roepen een
schijnbare toename van het aantal blips nabij het gemicldelde
interval en ecn daling in gebieden rnet de korste en langste
intervallen op. Wannecr èr'met hen geen rekening wordt gohou-
den, 1Íjken du verd.:l-ingen uniformer dan bij to"val cn Kunnen
de echte parcn in de arralyse verlorcn gaan. Bcioe efiecten
Yariëren met de frequcntie, oe nauwkeurigheid van de tijds-
bepaling en de kwalitcit van dÈ registratic. Bij hoge frequen-
ties belnvloeden zij de analys eresultatcn aanzienlijk (uuËanbe),
bij lage frequenties zi jn ztj te venrraarlozcn (Ondiejov).
Voor tijdsbepaling met een nauwkeurigheid van 1 sec. en ver_
spreid materiaal tot J000 neteoren bedraagt de grenswaarde van
het gemiddelde interval, waarop het eerste effect van belang
wordt C 2 sec. rrret toename van het materiaaL neemt de waarde
van I toc, met grotere ti j ci sbepalingsnauwkeuri gheid neemt
T af.

de middels de

'tl4't0, J)
voor het eers-

te effect gecorrigeerde ti j <i sintervaLverd e lingen itg-_0r53,
.-'.-,0r54. Dc resultaten zijn bijna identiek en 11ggEn dicht
bij de waarde 0,50, clie wij voor een reeks willekeurige venle_
lingen verwachten. Het effect van blipsvermenging werd op_
nieuw beschou$d op dc servotape en bedroe g 3fr, Na b,lide effecten
van de tape te hebbcn uitgewist, Iagen de verdelingen dich_ter bij de willekeurige.

Uit 19 verdelingen van poisson voor zwcrmen is
|f-test verkregen gemidrielde waarschi jnli jkheid
en bedraagt de gemiddeld.e waarder.,O,5?. Uit 15

De uit de correlatic-
taten bevestigden de
Dit betekent, dat de

en afstandsverdelingen verkregen resul_
conclusies der twec voorgaande methoden.
in enige vroegere onderzoeken verkregen
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veronderstelling van de groepsvorming van meteoren niet be-
'vestigd werd. Een analys e van het materiaal voor zwernen met

verschillende dispersie, in een groot magnitudenbereik, heeft
aangetoond, dat er, geen verdere bron van onregelmatigheden
bestaat, waar\ran men zou kunnen veronderstellen, dat dit
uit de succeasieve fragnentatie der afzonderlijke meteoroÍden
in de interplanetaire ruimte volgt.

1., r. Y. Porubè an
(§temenkundlg InstÍtuut van de Slovaakse Academie van
wetenschappen, Bratislava, Tsjecho-Slovalrije)
Uitr Í. Kresók, P.ríi. luillmaÍr (eds.), Physics and Lrynamics

of Meteors, 405-40?, IAU Symposiun No. 33, Í(eidel publ.
Co., Dordrecht, 19ó8

Vertalingr P.J.I{. Nieskens
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VFÀRADEÍ,IJKE DECET,ÍBER}IACHTE}I

Op J1 decenber zou door enkele contriburnten de Aldeba ran-
bedekklpg rorden raargenolDen. Vanrege de sneeuvval wtren
el,leen onderSètekenden naar de sterrenvacht gekonen. We hebbèn

dear blnnen rat gererkt en elke vijf ninuten gingen we bulten.
kljken of de ueerSoden zich ten gunste van ons gedroegen'

Lange t$d raE dlt niet het geval , tot kwart over 6én' De

tntrode van Aldebaren uas aI Seweest, near rre vllden toch de

oaan rzoad,err Aldebaran zien. Door de 11 cn. NeYtontelescoop

kÍJkend,, bleek ons dat de ster we1 nog zicirtbaar Yas' On

0oh41rn55s M.E.T. werd Aldebaran d'oor de roaan bedekt; we hadden

dus i.p.v. U.T. U.E.T. gelezen. Tot onze teleurst€ILing uerd

bet weer berolkt en ue zetten de kiiker weer binnet Na enlge

slokken koffle trok de 1ucht weer open, zodat ue de ulttrede
on 01b5oo25s U.E.t. konden waarnemen. De bewolklng keerde kort
hierna ueer terug, Eaar na het nuttlgerr van weer een kop koffle
trok de henel veer open en kond'en wij onze waarneningen voort-
zetten. Ue naakten daarbii ook nog gebruik van de Celestron CB

en dedon de volSende waarnenlngen:

{ Mars,
tron,

fh45m-4h00n M.E.T., 11'12-1919, net Celee-
OR 9mx0 oculair; eff. vergrot'íng 2?2x.

Saturnua ' 3h25n-3'n3\n, Celestron net 0R' 9mE oculair
Afplatting goed te zien en vaag een scltaduu van de

,-v
ringen.

Ongevlng Saturnu§ net zijn Baan Titan,
ca 84 boogaec. van elkaar, 11cn Newton,

20En oculair Y

Hans .clff en

Guido Hagenann
'r'", j-{o,.*1

a



-10-

Mcöcöclingen
}IAARNE},Í I NGSAVO NDEN

Op 8 februari vordt een waarnenlngsavond in de hei gehouden
en die avond zullen Mars- en Deep Sky uaarnerolngen verrlcht
worden. Voor vervoer van telescopen en voor stroon (electrlsch
volgen, I.v.n. fotografle) zal worden gezorgd. Trefpunt is het
zHeBbad de Zeekoelen 1n Brunssum, dat vlJf ninuten lopen van de
uaarnemingsplaats l1gt. Deelnemers dlenen on 19.1O uur aaÍwe-
zlg te ziJn.

0p 21 februarl za1 de planeet Mercurlus word.en uaargenooen.
De plaats van rraarnening is nog nlet bekend.; lnlichtingen hier_
over op het secretariaat.
LEZING:

Zoals in het Jaarprogramu staat, 1s.er elke oaand, een lezing-,
dia- of fiJ.nnlcidag in de stemeríacht. Deze roaand zal een lezlng
gehouden worden op 16 februarl on 14 uur over Meteoren, theorle
en praktlJk. In de lezlng rordt ingegaan op de yaarnenlngsnethode
van meteoren en op het ontstaan van dit verschl$neèl.
TE KOOP:

Dhr. van Oosterhout, peter Schunckstraat 45g ln Heerlen (tel .
045-411117) biedt een 1i cm Newtontelescoop te koop aan. HlJ is
zo goed als niauw, en de toebehoren zijn twee oculalren, zon- en
naanfilter en een statlef. De priJs is nader overeen te konen.
VOORLICHTINGSAVOND HOENSBROEI(:

Op vrijdagavond 29 februarl rordt in Hoensbroek in het gebouw
van de stichting Vrije Uren een voorl lchtingsavond. gegeven over
sterrenkunde. De avond 1s voor ied,ereen toegankeluk en er zaI
aan de hand van diarg, lezingen, tentoongestelde apparatuur e.d.
een beeld gegeven worden van de sterrenkund.e a1s hobby voor ieder-
een.

OUD PaPIER.

A1s U oud papier thuls heeft, neem het d.an eens mee naar d.e
sterrewacht; we aparen het nog steeds. Crotere hoeveelheden
kunnen na afspraak (secr. ) worden afgehaald..
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N. V.lJ. S. lezT
De N.V.h.S. afdeling Zuid Limburg houdt op zaterd.ag 2J februarl

een lezing in de sterrer.racht on 14 uur. Spreker 1s Dhr. Rutten,
die het za] hebben over rHet doomekenen van optische systenenr.
E.'e.a. zaltoegelicht worden met een telescoop en met gebruik-
making van een computer. Iedereen is irierbij velkom.

***********{************

EOTOUEDSTRIJD

Nevenstaande foto toont de
Hoofdprij s tan de fotowed-
strijd die gehouden wordt
blj gelegenheid van het
1O-jarig bestaan van de

Volks sterr evacht Hercules.

Regelenenten zijn verkrij g-
baar op het secretariaat,
Sittarder"neg 149 in Heerl en
(o45.721412.) .

65 mm Psr6llactlsch F = 900 mm msl cirkela,
ocula[€n 7. 9, 12y2, $ 6n 25 mm, z6nlth_
pnsmo,omkeerprrsÀa,zonneflll€Í -

NS 128

Í t.3m

Aan de fotowedstrijd kan iedereen rneedoen (behalve vakfotografen
en bestuursleden). Fotors van sterrenbeelden, deep sky-objecten,
planeten of de maan kunnen worden ingezonden. Het naximun aantal
fotors en/of diats dat ingestuurd kan worden is 6.

Behalve bovenstaande hoofdprljs
zijn er a1s prijzen: 2 flltsers,
2 waardebonnen van f 1O0r- en

1 yaardebon van f 50,-, een

abonnement op Zenit en viJf
abonnenenten op Aarde & Kosnos.

POLABEX
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E=m"G2
:er:vcud i g : -.:,'ti.er,-.i,. ; i sc h. J:, lc a1 a t i es

EiGEI\EEV,Cí}ING Èli .r.-IlE:'c ;ii;-i'{i: - 7

dezelfde )ro ek oc .

:l - c. ,: --i'l

;ls we Ín de ge1e6;enheiC yiarer- gecururi,.ls e:r: zee:' Iarrg: lijc
de plaatsen vari steren ie be;31en e:t iel:{e1.3 ilrer !s v.erge-
lijken met,vroegere netinger:, dan z;..1 ríis c._v.rlLèí. c:^E :.:e :c-
sities van stc:.ren t.o.z. van e.l"rairl.- r:j.et ;;rr:tarrt -:i jn. ;e
kannen de rr.etingen va,l sterposities vz-n ::u ver.;eli jr:en r.e L

de uitiroasten die 1?e- en 189 eeuws: ast!.cno6en ui: h d.rr rne-
tingen vcri(regen. ïtat wij oa.n echre!- a1Ieer. ;è ;ien .<ri jgen
is de projeetie van Ce beweging v itn een:trèr teóet ce acnter-
grond van de hemeibol.
Nu blijx,t echter uit bijv. Ce r.oodvi: r.schui v-:rg in spectj.cgra-
fieën dat de meeste sterren zich oct van .Í.-: af cf na::. ;ls
toe bewegen.
',i elnu, de Vsfschuiving var: eerr S te: ai,,n le he::rèL noerat .:ien
oe e iger:berr ;gJ. ng en Ce be*egilig v ili: ons ai ;. naur. o:r5 l:è
ie radië]e snelheid. Deze twee saren, eig".r.Le*eging (.I) en
radië1e Snelheid ( t'"",1 ) voriae]: s;{cer. ue ruiir._:e.Li j,re bewe-
ging van een ster. vf 

"O 
rlan ioen aallÉevcrr i:.! l{j:.. "u"-1, ,,evenwel in het aantal gr.aden aan Ce hemel coi per j a.air c.f

per eeuw er: bovendien de r.ichtiné v.rn yer.c::illj.virlg.
Om EB ook in km. sec-luit te kunner. <iraxk,:-r iiiocten v;e de i:.f-
s tanc. kennen. Het waayom volgt uit oeze tesening. ..

'2

Dg1 ,É

Voor de waarïlemer op aarde (,{a) doorlopen I s, ln een

cian i. s rie ï;aan

e

J aar

van S

af s tanC 'rt

I!g1=r
a -sr=

en de

rI en ila - s2 =
'o a;É van ;Z i,g 21
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Aangezien 
"2 

) .l is ook Bg 2 > Bg 1, de tijd is voor beide
geliik, dus de baansnelheid 52 is groter dan de baansnelheio
van Sr. De eigenbeweging van beide blijft toch rao. jaar-'.
Het is duidelijk als S, een negatieve radiële snelheid heeft,
dwz. als hij de zon nadert, en de baansnelheid blijft gelijk,
de EB zal toenenga. (zie tekening) s

BgSl = BgSa

naar Ol, ( 4,
zodat EBI ( EB

EgSl

S
2

'í{à

2 2

en Irad de rulmteliJke bewecing van
líeet Íoen nu de plaats v€un een ster in het galact ch stel-
sel., da.rx kan men uit EB

een ster congtrueren,
Dit doet nen door EB en v"* vertoriëel op te tellen.
Uit het model t an ons me]-kwegstelsel krumen we ook nog we1

wat voorspellen over de iB en de vrad van souoige sterren.

E8 6,.'

I

?q-í'

In de tekening zien we de zon en drie aÍrd ere stemen bezig
aan hun baan on het centrum van de melkweg. Het blijkt nu

da,t SZ een tegengestelde dB heeft aan die van 51. Dlt ligt
beetoren 1n het feit tiat de zon en S2 een kleinere baan heb-
ben en deze dus eerder doorlopen, SZ bliift a1s het warè

achter in de kosnische renbaan omdat hii in de buitenbocht
zit. Verder leren we uit de tekening dat de sterren die in
de buurt liccen van de }ijn door onze zon 9n het centrun van
de nelkweg geen yrad zullen vertonen. Dit in tegen§'telLing
tot 53 die we1 veel vrad heeft oaar aanmerkeli Jk Dindet EB.

Nu zijn er een twtetal- formules opgesteld waa!:mee men in be-
paalde gebieden van de melkweg uit de afstand en de galac-
tische lengte de EB en de vrad kan berekenen.

s,
d,)
}EB

L
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Deze zg,. for:rou1e s van oort luiden:

L9,5 r. sin 2 (1-32?,690)rad

EB t9,5 r. cos 2 (L-)2?,69o) 1,4 r.

r is de afstanal in parsec, 1 de galactische lengte in het
oude st€lsel. lisn noet echter voorzichtig zijn net deze
for.mules, in het bereik van 1 = 17oo-190o en 1 = 145o-t5o
gaan deze formules niet op, daar zijn inners de radiëlo
snelheden uitere gering. Ook geven deze fornules sons 2
verschillende uitkonsten ( maar dat is een vervl..... eigen-
sohap valr neer goninetrische vergeliJking). toch kan Een
met deze formules leuk rekenen zolang men naar uit het ver-
.boden gebied bliJft.

Oplossing yorige maand:

Opgavs 1: Kracht tussen zon en aatne ),§4l.tO22X
g van de zon groter dan atie van de aarrile 28x

' Cravitatieversnelling van de zon 2?4,L a/sz
Opgave 2r g Jupiter Z4,g n/sz

cewicht van een lichaam op Jupiter 1|42 N

Gewicht van een lichaan op aarde ó86,? N

Opgave l: Dia.neter van Saturnus 12860 kn.

B.v.Duln
víerkgroep Astrofysica.
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21 . Waternan.

Aqr Aquarlus

rechte ktrinnlng 2oh55,n -'Zrh54a
declinatle +OJrlo - -25r2o

}Iet sterrenbeeld Uaternau zou een van de oudBte Bterrenbeclden
ziJn. De ouderdoo wordt geschat op 20.000 Jaar. De ouderdoE va"ï
de neeste andere Bterrenbaelden wordt op onteveor 1O.0OO Jaer
geschat .

Dit gebied aan dc heoel is vrÍJ eentonlg.
M 2, een bolhoop vaa visuele oagultude 611 te een zeer conpacte

bolhoop en kan daardoor noeillJk In ladlv1duele steueà rordcn
opgelost (de afstand ls 1!,8 5ps;.

a
oO

a
a

a
a

a
o o

Het sterrenbeeld Uaterroan benoort tot de dierenrien. Indien
ienand onder dit sterrenbeeld is geboren ('ln As'perlode 21 Jan.

- 20 febr.), -betekent d'a,t dat toen de zon is ds Uatèroaa stond'
Zes Baanden later staat net sterrenbeeld dan op ztJn boogste
punt aan de heroe1 en kan het waargenooen wordcn

t
a

a
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DUBBELSTERRÈN

R.K decl . n nl Drr ster

2oh48,Bn
20 54,2
er%o,5n
21 01 ,4
21 

'5,O21 52,o
21 59,7
zzh11 ,5D
22 21 ,'
22 2r,8
22 26,'
22 

'5,722 l+O,4

22 45,1
22 45,3
22 

'2,6zr%o,on
23 02,6
21 04,o
2' O7,2
2' 12,1
2' 1r,'
2' 16,4
2' 16,a
21 24,3
21 30,7
23 15,1
2' 40,1
21 41 ,4

-o5o49,
_o9 r,
+o1o2o t

-06 01

-oo ,7
4' 

'2-17 12

-z1o1g,
-05 06

-17 00

-o0 17

-08 0g

-08 ,4
-14 19

-o4 29

-o5 15

-18049 '
-o7 5A

-24 01

-22 4'
-10 58

-o9 22

-o9 5'
-o5 24

-15 31

-21 11

-1r 20

-14 49

-14 57

5,99
5,68
6,50
5,61
6,27
6,13
6,51
5,45
5,95
5,70
1,75
6,35
6,57
5,67
6,75
5,81
6,62
5,56
4,77
4'94
6,14
4,45
5 116

5,69
6r89
4,16
5,71
4,62
5,45

6,4
5r8
7rO

7 rr1
614
6,18
714
5r7
6r5
5,67
4,59
615
6r85
5,70
'7 r8
6ro
6r7
612

4,77
514
6,35
914
5,16
5,70
fro
4rg
5,74
4,62
5,74

7r2 4 Agr
11 ,7 7 Aqr
7,'
5,89 12 Aqr
8'4
9,6
7,15 29 Aqr
7,2 41 Aqr
6,6 51 Aqr
6,35 51 Aqr
4,42 zéta1 ,2 Aqr
8r1
812
9,6 taul Aqr
711

7r8
9r2
6,2 8f Aqr

14,8 86 Aqr
6,2 89 Aqr

11 ,0
4,46 psl1 eqr

11rO psi' Agr
11 ,2 96 Aqr
9'0
7,2 1O1 Aqr

10,8
11,0 onega2 Aqr
7,O 107 Agr
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H(TRAGAI.ACTTSCHE STELSELS

NCC R K. decl. mfotö-Bvls.----lrPe
7171 21)58,30
7184 21 5g,g
7218 ZZhol,>o
7252. 22 18,O

Troo , 22 28,3
7ro2 22'29,7
zro91 .ó22 

'1,67161 22 41,'
7371 22 4r,4
73?7 22 45,1
7192 22 49,2
7585 2rh15,4^
7@O 2' 16,'
7tu6 2' 16,5
7.721 2' 

'6,2772' 2' 
',6,47727 zi ii,t

-11011 ,

-21 04

-16054'
-24 56

-14 1z
-14 2'
-10 ,7
-3O 19

-11 16

-22 15

-20 5'
-04056'
-o7 52

-o8 46

-06 48

-1' 14

-12 
'4

13,1
12rO
12r7
11,1
11,2
15 rt
11 ,1
12rB
1219
12,7
12r6
12r7
Í1 ,O
11 ,6
12 14
11 ,8
11 ,6

11 ,5

sb
sb
Sc

Pec

sb

E'
Sc

S

sb
E1

sb.
s
E6

sb
Sc

sb
S

11 ,1
lO rT

zt\
' : 'l:;.; il

I

o o

t
I

I

l.

Í

.4.

,.,

.?

' Lir'. .

*ï.---
É

to' t(

ar" ., )r'-

.Ot

.ar.
,t

gterrenkaart van
het stemenbeeld
Uatertran .'

.l.-si"

. ,§.

.:.. o'*
-zd



VARIABFLE STER,f,,EN

il.K decl . max mLn. de sterPgrile

2oh4r,9n
20 44,1
?1 47,1
22h15,9a
22 54,6
2]h14,1n
23 41 ,2
21 49,7

-o4oi 6'
+O2 15

-o5 ?_o

-2-loogl
-20 37

-oBcoo'
-15 14

-16 09

14,9v
9,4v

14,2v
14,8v
15,Ov
6r8P

11,5v
9,Bv

,81 ,00
244,o
2O2,12

311 ,27
179,15

?

186,92
116,o

BOLHOPEN

U Agr
V Aqr
T Aqr
X Aqr
S Aqr
chi Agr
R Aqr
Z Aqr

2r0,
8 12,

1r3,

Yi 72
yt2

B,7v
7,6v
7,2v
l,5v
i,6v
6,5P
5,8v
7,2v

R"K. decl n-
schijnbare

^-._9..= ^ -__4]399!9r_____9Pg:
6981

70e9

7492

2oh5o, /n
z1h3o,gn
P-3ho5,ln

-120441
-o1ooJ '

-15054,
3

- mJÉeveJ--------

B16

5ro
10,8

9
6

a

,

PT,ANETAIRE IIEVg-s

NGC R.K d.c1 "

7009
7293 6,5

11 ,7
13,1

zlho'l ,4n
zzhzl ,cn'

-^.1o 34,
-2',oC6'

B 4

schiJnbare opdianeter opn.

44n x 26n Saturnusnevel
9OO x l2Otl

DIFFUSE NIJVEÏ-

NGC R.K rl ^c1 . centrale ster oP9:-

zrh41 ,za -15014, GC 1294a ear) R Aqr

BENOEI4DE STdRREN

hol'alfa Aqr
bèta Aqr
ganms Aqr
del-ta Aqr
epsilon Aqr
thèta Aqr
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Versl flemela,(tie van 28 cecember.

De hemelaktie mag toch we1 een redelijI! succesvolle aKtie
genoemd worden ondanÍs de misLuxte reELamecampagne en het
slechte weer. rrr was rreel te zien waarbij de laser het
meest de aandacht troK. rilermee werden verschillende ei-
genschappen van Iicht zoals reflectie, breking buiging en
interferentie getoord. !ve hadden ook nog een videorecorder
een filmprojecter en een Kl"ystron met toebehoren (een klys-
tron is een zender van radiogolven) in huis gehaald. 0p de
vidio waren pogramna's over geooesie ( aardmee tkunde ) , en
de apolIo-vluchten te zien. Er v,'erden fil_ms getoond over
hemelmechanica, de verschillende toepassiilgen van radio-
active stoffen en een mincier geschirte fil_m over pul"sars,
ne utronenste rren en zwartc gaten. lyiet de klystron werden
verschl-I]_ende eigenschappen van radicgolven aangetoond.
Jammer genoeg rwam dit apparaat niet rroLledig tot zijn
recht door het gebrek ean incewÉr.kende contribuanten.
Er is voor de artie oorr vceL aan het gebouw gedaan. Ben
balie en een vitrine werclen gebouwo en in de grote zaal
werd een tussenwand opgericht. Verder werd nog wat getoond
op enkele reirenmachinÈs en een terminal. Het loKaaL van
kijkerbouw stand ooK open voor publiek en er werden de_
monstratics van spiegelslijpen gegeven. .,ladi oastronomi e
had de zonne\{aarnemingsapparatuur cpgesteld. }.otografie
had de dora open en ooor àrr werd om het uur een dia_
Iezig gegeven. In de grote zaal- stancl ook nog een appa_
raat waar met behulp van uen tral_ic het spectrum van een
natriumlamp werd geprojecteero. s,Avonds rond tien uur
trok de henel open. jJc nog aanwezige bozoeKers kregen zo
de kans om de maan, de Orlon_nevel_ en chi en h t.ersië te
b eki jken.
Aan de actie is veel werk vooraf gegaan, descndanirs Kon het
gebouw pas twee uur later dan gepl_and volledig voor hetpubliek openstaan. Dit kwaÍ[ door een gebrek aan hulp. 1k
zou hierbij speciaal wil_1en danken Gilbert !eeters,
Raynond v.d. halle, yÍieI Hounen en tob -ë;ssere die de no_dige dagen vcor d.e aKtie hebben meegewerkt. verder zcuik Sroeder Rogier en dhr, Àlofs van het íomboutscollege



vaor de nodige appàratuue en dhr'- Essers voor de bouw vart

de vitrine willen bedanken. itatuurlijk worden ook het bestuur
en alle ander€ medewerlcers hartelijr t,edankt voor h'nn inzet.

Wcrkgrocp
BcAinncrt

Uit deze aktie is geblex.en dat nieuwe leden naar wer-^jtg van

het gebeuren op de hoogte zijn. D aaron is gedacht aan het
oprichten vaÍl een werkgrcep.Begiruxers. Hierin zuUen aUe
werkgroepen vertegenwoordigt zijn. In de werkgroep zullen de

verschillende nogelijkheden toegelicht worden. ook zal er een

astronomische basisk,eruris gegeven worrien en nen ]eert hoe;er
net kijkers en het andere apparatuur van de sterrenwacht noet
worden ongegàan. De bedoeling is dat iedereen die contrihuant
wordt autoÍoatisch Lid is van de werEgroep. Het is ook nogelijk
dat leden die aI langer lid zijn maar over het algeneen niet
veel weten over de ster'renwacht hier inlichtingen kunnen op
doen.
itil je in deze werkgroep meedoen geef je dan op bij het
secratariaat.

Coördinator Ïlerkgroep ZDS

R. t. i{eide .
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Nieuw s Over Vsle Aatrononlgbeden

Noord Arnerika nevel ln U.V.

In het sterenbeeld Zraan 1lgt op R.K. 20h57rOn en decl. +44o08t
(19rO.O) de Noord-Anerika nevel , NcC 7OOO. De nevel atut Jo ten
oogten van Deneb (or Cyg. ) en dankt ziJn naan aan de overeoDkotrat
net het rerelddeel van die naaro. In aprtl 1972 18 de ncvcl door
de Apollo 16-aetronauten vanaf bet oÀanoppervLak gefotografecrd.
Ze gebruikten een uLtravlolet caDera, dle op het Naval Rcaecrcb
Leboretory ls ontworpen.

Eea gedetaÍLleerdere opnarle ln het varre-ultravloLet ïetd, gcDerkt
ln oktober 1976 vanult een raket bulten de atnosfear. Het r.lultrft
uag dat de Noord Anerlkhnevel verrasaend helder le lrr hct vctr!! z

U.V.; in felte 1s de U.V.-etrallng drle keer zo groot alE dc stra-
lrng dle dlrekt rerd raergenomen van Ne* 29241 (een ater vara Dag-
nltude 6101 en spectraaltype 06), waervan Den aanne& dat bat caa
van de bete sterren ls die de neveL aanzet tot llchten 1n de
zlchtbare golflengten.

Voor nadér onderzoek werrd in Junl 1979 eea treede rakct golsncocrd
net eea nevel-spectrograaf aan boord. Er rerrl geconatatccrd dat dc
nevel een continu-spectrun heeft, die het gevolg Ís van vorltroollng
van het sterl icht door stofdeeltJes. De vcrklar lng voor dc grotc
totale helderheid van de nevel zou dan gezocbt kunnen uordcD 1rr

aadere aterren naa8t I\TCG 29241 , dle een blJdrage levereD aaa dc
v€rllchting van de nevel , naar d1e door tussenllggoDdo EtoÍtolkca
aen dlrekte waarnenlng onttrokken uorden. (Sr7 ! Í.".".opr, ;rr. 'aol

rl6c rg2.vt
ta

*
,?.

6z Cyr

a
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'ÍECHAN]CA

Wij hebben het vorige artlkel besloten met de conclusie,

Combinatie met vergelijking I
d

=-

dp
dt (o)

levert ons op,

d (;ï)
ïT-

F=

-)F

+
F

zodat volgt

.?ov

-.+ +d(mv) m dv _4

Immers a; betekent de verandering van de stelheiat in een
oneintiig klein tijdsinterval en deze verandering is de ver_
snelling die we met ? aanduiden. L,it is oor een vectorgroot_
heid, want versnelling heeft een bepaalde grootte én een be_
paalde richting waarin hij werkt. zo hebben we dan de strijd_kreet van de middelbare schoolmechanica afgeleid:

"EFI S81vu44.111,11 ,,

Nu hebben we echter de kracht leren kennen aIs een wiskun_dig begrip en meni.geen zal zeggen: .Kracht is toch niet eenabstract iets, dat a1l_een op papier zichtbaar gexoaakt kanworden.,t Deze opmerking is terecht, ons idee van krachtis anders dan hetgeen we afgeleid hebben. ïíi j voelen krachta1s iemand een fikse dreun op onze neus deponeert. A1s weeen partijtje geworsteld hebben zijn wij in staat te zeggen:'Ik heb aanzienlijk meer kracht dan mijn tegenstander..
Het probleem is het voelen van een klap op onze neus in ver_band te brengen met de krachten die de bewegingen varr zonen planeten dicteren. Dit is niet zo moeilijk als het lijkta1s we tenminste ons legpip van wisselwerking tussen vuisten neus wijzigen. Zouden wij d.e klap.onder een zeer sterkemicroscoop bekijken dan valt ons op dat er van werkelijk contact tussen vuist en neus geen sprake is. WeI komen op ze_ker moeent <ie atomen van de vuist en de neus zodicht bij e1_kaar dat ze op elkaar invloed gaan uitoefenen. De rangschik_king van atomen wordt tijdelijk (en bij een fikse klap voor_goed) verstoord en de atomen streven nàar È.et herstel van de

Aangenomen werd dat de massa constant was,
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rangschikking. Ile wisselwerking tusaen vuistatomen en neus-
atomen voelen we a1s kracht van de k1ap. We comcluderen dus
dat alle krachten in de natuus comesponderen met wisselwer-
king tussen lichamen.

Soorten van krachten.

Krachten kan men op verschillende manieren indelen.
Let men op het fysisch karakter van de kracht dan komen we tot,
1) zwakke wisselwerking
2) sterke wisselwerking
3 ) elektro-magnetische wisselwerking
4) gravitatie
We kunnen de zwakke wisselwerking nog in twee componenten
splitsen, maar dit is in ons verhaal nÍet nodig. Ook laten we

de chromoCynamische wissellverking tussen quarks buiten
beschouwing.
Nauw verbonden met het fysiseh karakter van de wisselwerking
is de sterkste en cie afmeting systeem waarin het een rol
speelt. De sterkste is de sterke wisselwerking,. hij speelt
een rol bij het bijeenhouden van atoomkernen en wordt ge_
dragen door de mesonen.
De elektro-magneti sche wisselwerking is op een na de sterkste.
Dat hij zwakker is dan de sterke wisselwerking volgt aI uit
het feit dat ondanks de enorme el_ektrische afstotingskracht
tussen protonen in sen atoomkern toch de sterke wisselwer-
king in staat is de kern bijcen te houden.
De elektro-magneti sche wissclwerking leidt tot aantrekkende
en afstotende krachten tussen elektrische stromen.
Zwalker dan beide vorige is de zwakke wisseLwerking die bij
kernreakties, ora. de/- emissie van radioactieve atoomker_
nen een ro1 speelt. De zwatFte wisselwerking is de gravi_
tatie, maar door zijn accumulatief karakter (er is alleen
aantrekking en geen afstoting) en zijn vere d.racht (even
groot a1s de elektro-magreti sche, maar veel verder dan de
andere twee) toch van grote invloed.
De schaal waarop de wisselwerking voelbaar zijn is a1s volgtDe sterke en de zwakke wi.sselvrerking zijn werkzaam op nucle-alre schaal, de elektro_ma6netische wissel-werking speelt van!af nucleaÍr tot mesoscopisch een ro1 en de gravitatie wektop meso- en macroscopische schaal_.
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Buiten de kernfysica werken alleen de gravitatie en de elek-
tro-magnetische wisselwerking. Voor beide geldt dat de kracht
die ze uitoefenen ongekeerri evenredig is met het kwadraat van
de afstand, de z.g" -!- wet.

ro
Een nieuwe definitie van massa.

We zouden onze
een betere.
Gebruiken we de

eerste definitie van massa nog vervalrgen door

definitie van impuls en veronderstell-en we

de massa is constant, <ian is a p = 6(6y) = p61

Aangezien volgens vergelijking : a{ = É2 geldt ook ,rËr=-.ao?,
Letten we alleen op de grootte dan krijgen we

-+
zm

IN

0t1
@2 (8)

1

Hier staat dat de verhoudi.ng van de maaaa é omgekeerd even-
redig is met de verhouding van de verandering in de snel-
heid.
Nu kunnen we de massa opnieuw definiëren.
Neem m, als s$andaard nassa, laat mr'hiermee wisselwerken
en bepaal *. *
Qan is ^2 = ,,;2 4l .
Zo hebben ," du ri-.r& vastgelegd vanuit het principe vaÍl
behoud van impuls.

Bert van Duin.
Uerkgroep Astrofysica.
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IUflffRNETNINESHff LE NEER
MfiffRT HBB

fflgemene Halender
O1OJtsO th !è EaaIr in coniiunatie Àst Jupitèr et! even later is dc Eaan 1n coaJunctlc Bet

Mars, Aoten zuiden van de planeet.
O1O, 2OhOOB Vo11e oaan. Er ia tevéns een ÉaaDsverdulstsring in dc b j,j sciradur van de aarde.

Dlt is een slecnt zichtbaar vorschlJnsel, zelfs tlJdens hét oaxiIo.rD oE 2oh45u.
O2O, 19h l,lars in saEenstand. E.t Juplter; l{ars staat 3011' ten loord.en var Jupiter.
O2O, 22h25n, De eaan bevindt zich 0026r tèa zuid.en vatr Saturnus.
OiO, 1b Zon pasaeert lret rlDgvlak van Saturlrus. Vans.f nq rordt de noordzijdc van da'

ringen door dg zol1 bescheagn '
O1O1 11h lía6n in apogeuE, de aístand tot de aarde 1s nu 406.242 ko.
O8O, Plaretoids 11 FbrthoDopc is ln opposltie (Dfoto- 11,0).
o9ol 2rh49E Laatste in artler.
12O, 16b De aarde passeért h€t rlngylak van Saturnus. fc klJlen nu teer togerl de otv.r-

Iichto ziJde van do rj"ugen sàn.
14Ot 1b Yan 1b U.T. tot thl6D U.l. ve11en de scbàduven vaÀ da Euen I elt II gqllJk-

tlJd j.g op Jupitar.
1@1 18h56E NieuYe eÀa!.
1@3 2Oh l4aan in porigeuI!, da sf!ta!d. aarde Eara la rtu 156.927 k\.
17O, Z1l\ Er vi-ndt eeE saDèn,stand plaate tussen l,iars .n A."guLus, dè hoofdster va,l Leeuy.
1&1 15h lilerqurLus rord,t t.ruglop.nd.
19Í), 2Oh De oaan iÀ cor{unct1è oét Venua; d.e oaan Loopt 80 ten zuiden van de plaÀeet.
1gO, 21b128 De oaan bedekt Acetl (Eagn. 4,4) aan óe do'akere ra[d. Een gord zichtbarè en

interus6aate bcdekklng !

2OO) 11h106 H€t be8ln v8.rr de Ieute. Op dezo tlJd doorloopt de zou het lentepunt.
2OO, 2oh21n Rekende sterbedgiíI1ng, dio v.nu1t N. LlEbu.rg zichtbsar is. De ster SO+f5o579

(Eagn. +619), raakt d. oalnratrd aan de vorllchtè ziJde. Ieu-zu1dea van dc lijn va!
rsaenoa bedakklDg kr.D E.r:-.99a gGrosaj bed9kklBg raar asDatr.

2103 18hrBD De paa! bèdekt A]'debalaIr, de hoofdstsr vatt de Stl.r (&agn. +1,1) aan de doDkerc
Eaarrrand. De roaan 19 .toot 129É verlÍcht.

2rO1 12hr1E Eerste kPartiar.
?(fi, 19h Ncptums lrordt teru6l"opcnd.
27O, Da vler grootste Dan6a van Jupltcr (Europa, Io, Ca].]'lsto cD c!.lcyEsde§ ) r brvlnd,en

zicb a11en ten oortcn van dè p1aagét.

l0ol 2b De DAaÀ 1n coaJu.nctio lot Saturyurs; vqor yaarE€ocr! op bat zuldellJk ha1íroud, ls
.en bodakklDg zlcbtbaar.

1@, 12h Dè traaa b.reikt z§a grootlte afst nd tot dq rar{e r hct al,ogauE, op 406.114 kE.
,1O, 15h15E Vol1. !raD.

^11. 
t{drD zlJa 8.8!v.E 1À U.Í. (H.E.T. - U.T. + 1 uur).

(t{.4.3 Aoor{.t HaDl Jrtr!!.a vrlJ oDv{ïrcbt ta ksna.n hc.ft gctcvrn u.geEa zua studle 6ècn tlJd
t! habbllr voor oDrckaDlag vl! da tlJdcn vln zon a! p]'a'tatatl, ooet U h"t dezc Eaaad, zoDder
d,oeD; d. vol,geDÀo Dr!-od kuDt U darr ecÀ dubÈc1o tabrl tatgDoet zisnr)
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Met een kleine kijker ef een binoculair en dit
kaartje uit Atlas of thË Heavens is Uranus voor
19AO makkelijk te vÍnden. De zuakste sterren zijn
van magnitude /r5 en dat is zvakker dan de planeet.
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Saturnus, gefotografeerd op 2l septenber 1907.
Deze situatie kont overeen met de situatie,
zoa]-s we hem nu ook waarnenen.
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