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Ec.s1,e .1ezers,

fn het weekend van 16 en 1/ uugustus vierde Vol-ks sterrewacht
H€rcules haar 10-jarig bestaan. In het augtistusnummer van dit
blarl kon U in het kort de geschiedenis van die afgelopen tien
jaar lezen en op een druk bezochte zaterdagavond -een feest-
avoncl voor aIle ccntribuDnten- kcn U nog enkele dia's zien die
in de voorbije Jaren gemaakt ziJn. Vercier wàren er natuurl iik
de krantenknipsel s en een dik fc.rtoalbum, waarin all-e aktivitei-
ten dÍe op de gevoelige plaat zijn afgedrukt, te bekijken waren.

In de locp van de avond droeg de heer. Blotkamp het gerJichtje
rrlíaarou is de aarde rr.rnditt voor en oogstte daarnee een welver-
dient applaus. Hierin foruul.eerde hij in dichtvorn. de vele
vragen die kind.eren kunnen stellen over aI1er1ei. (,astronomische )

zaken tles levens. Op pagina 1 en 4 kunt U het gedicht nog eens

nal e2 en.
Zondagtrliddag stond 1n het teken van de bekendmaking van de

wlruraars van de fotowedstrijd. De inzend.ingen liepen aardig
uiteen: fotots en diats van de maan, sterrenbeelcl en, zonnet'Lek-
v1ek, sanenstandèn en zelfs spectra. Door de iury v'rarea e1f
prijzen te verdelen en de uitslag geven we hieronder ríeer.

De HOOFDPRIJS, een refrr.ctor NS 128; pera]lactisch opgestelde
kijker 65 rum met toebehoren (Polarls Ii'^ tenschappe i jke Instru-
nenten Anstelveen) ter uaarde van f 1J00,- wreld geworuxen door
Hans Erren uit Heerlen met. een erg mooie dia van de vo1le maan.

De eerste prijs, een Haninex Electronenfl itser 155 (Senfor B.V.)
gin;; naar Roger ter Heide uit Brun:sutt voor. ziin foto van het
spectrum van.de zon.

De tweede priJs, een Braun flitser 'í70 BC (nraun Electric
Nederland B.V.) werd gewonnen cioor Michel Vös uit Hoensbroek

voor zijn foto van het steírenbeeld Orion.'

De derd.e prijé, een waardebon van f 1OO,- (KoaaX Nederland)
werd gewonnen door iLob Heemen uit Amsterddro voo.r zijn foto
van cle zes dagen oude naan.

Dé viérde prijs, een jaarabonnement op Zenit ( stichting De

Koepe1), werd gewonnen door Guido Hageroann uit Heerlen voor
een dia van zonnevlekken "
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De vijfde prijs, een jaarabonner,,ent op Zenit, werd gewonnen
door David ter Heide me.b een foto vaarop de sanenstand tussen
Jupiter, I'íars en Regulus is vastgelegd.
De zesde prijs, ..eveneens een abbonnenent op Zenis, werd
gewonnen door. Eric Hantson uit Balen (nefgie) roet een dla
van de cndergaande zon .waerop zonnevlekken te zien zijn.
De zevende prijs, eèn abonneruent op Zenit, werd gewonnen door
Sjef.Duysings uir- Ulestrateri met 'een foto van het
.steryenbeeld de Leeuw Inet d.e planeten Jupitér en i4ars.
De achtste prJ-js, het laatste abonnement in deze prijzena
reeks op het raaandblad Zertit, ging 'naar Hans .llrren uit
Heerlen voor zijn stemmige ciia van de naan (gedeeltelijk
aChter d.e wolken) iaet Mars en Jupiter.
De negende prijs, een waardebon van F 20r= (Kodak_Nederland)
werd gewonnen cloor .Guiclo Hagemann uit Heerlen net een dia
vo1 zonnevlekken.

De- tiende en laatste prijs;. éen waardebon van F 20,= yr§pd
gewonnen door Michel Vos uit Hoensbroek voor zijn naanfoto.

De hoofdprlj swinnaar en dè winnaars van d.e eerste tot en
met de vierd.e prijs ontvangen bovendien een jaarabonnenent
op het uaendblad Aarde en l(osmos.

Zondagavond tenslotte rías er een Open Huls, waarbij j.eclereen
gratis de, ster:rewacht kon bezichtigen. Hiervoor weren uitge_

. nodÍgd. contribuanten, oud.-contriluanten en natuurl ijk het
Limburgse publiek. ilet was een gezellige dag en graag lfil j.k
ook iedereen bedanken voor cle med.ewerking en tJ.e b1i jken van
bolangstelling. Speciaal mag ik Iilaurice van de i,,altl beAanxen
voor de organisatie van de fotowed.strijd en de verschillende
firmat s en instè11ingen voor het ter beschikking stellen van
de priJzen. De Hercules van 1O jaar geleden.,is uitgegroeid
tot de stichting Volkssterrewacht llercules van nu en vo1 goede
moed zj.en we sanen de koroencle 1O jaar tegeraoet.

Jan_I,íi11en Souren, voorzitter



II/IIAROIVI IS DJI AAI'IDE ROND?

liaaroi,r is de aarde rond, Pa? '

ïlaaron is hij niet vierkant 'i
Waaron loopt de zee niet verder
Dan precies tot aan het strand 'r

ijn hoe kout het dat het visje
Onder rvater toch niet stíkt 'r

tln hoe kourt het dat de hangklolE,
A1s hij stilstaat niet meer ti].t 't

(Tot zover dit bekende oude liedje)

In het astronoruische vlak kan het zo:

llaarour is de hemel blauw, Pa 'i
En niet bruin of geel of groen 'i
Overdag ziet men geen sterrenr.
Is daar heus niets aan te. dogn ?

Iaarmee zitten af die sterren
Aan de hemel vastgeplakt 'í

Iin hoe kont het dat de zon steeds
t s avonds naar benedeíL zakt '!

**J(JÉ .

haaron zeggen vele mensen

Af en toe rrloop naar de uaanrr ?

Dat is trouwens heel eenvoudig,
rdaaroid lroet - hét i lrro e Í1 i jk Baan 'i

hant je loopt gewoon des avonds
Naar de horizon, nietflaar ?

Dan eens kijken waar het Daantje
Neerkornt: I t einddoel is dan dóàr

*JÉ.*Jr

kaarorn is het Pa, det de aarde
Steeds maar in de rondte draait,
En we toch niet nisselijk worden,
Men niet op ztn benen zwaalt ?
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Zulke noelllJke vragen
Stelt de Jeugd van viJf, zes Jaar;
En mocht Pa geen antuoord weten,
Hercules staat voor hem k1aar.
Doch ook daar ueet men nlet à1Ies:
Vraag biJvoorbeeld: wat ls geest ?

Hoe precles ontstond de oerknal ?
En uat is daarvóór geueest ?

Lopen mensen biJ de Zuidpool
Ondersteboven, op hun hoofd ?

8n hoe kont het, dat de storwlÍtd
SterrelichtJes toch nlet dooft ?

****

*J6.fL

****

En de toekonst ? Na een eeuw ls
De huidlge rnensheld naar de naan,
Maar de sterrerachten kutrnen
Voor t t nageslacbt steeds voortbestaan.
A1s het waar is, dat zelfs d,r aarde
Na verloop va:c tiJd bezvlJkt,
Is t t haast zeker, dqt ook d.àn nog
Hercules aàn de hemel pr§kt.

J.C;L. Blotkemp
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U'HRRNEMIN/OBJECTEN
*" YOOr OÍnoteur,

61 Cygni, de paraJ.1.ax--ster van Besgel.

Deze vriJ geÍttekke1lJk te. vinden dubbeleter, bavindt zlch
ln het sterrenbeele Zvaan (Cygnus). Het sterrcnbeeld Zraan ls
genakkell Jk te vj.nden net behulp van een kleine Btorronkaart.
Overigens voor de arateurs clie pa.s zljn àegonnen r probeer
de sterrenbeelden te zoeken en niet zoiets aIs zoner-vlJf of
zeshoekan, Het gaat er nanelljk on dat J€ de BterrenbceLden
aan de hen61 kunt zien Det denkbeelilige li Jnen, clle ile atorron
narr dat sterrenbeel.d net eltaar verbindeir en niet een of andcr
vierkantje.

A1s ren dan tret stcrrenbeeld Zraan heeft bevonden dan is
net behulp van de vlnderekaart de nooie dubbelster snel gsvonden.
t{at naakt deze ster nu zo lnteressant?
fen eerste heeft deze stsr eèn z€er grote elgcnbereglng. De

ster verplaatst zich aan de henal oct llcfst J boogseconden
per Jaar. Als nen nu al enkele Jaren he6ft ïaargcnoren en u
heoft st€eds een sltuatieachet3 ganaakt dan kunt u nooi de
baueglng van het tweetal waaryrenen. Hieronder ig zo.n situatiÈ
schet8 afgebeeld (situatie 'L I9?2 1,
De achsts ie waarschijnlijk genaakt door M. Drunnen ín l9?2,
ondat ik hat in 6ón van zljn artikels gevonden heb (artiXels
dle voor ni j van zeer grcte íaard.e z l_ Jn ) .

'lT.o

t.l

Ala ren de sltuatle van L)12 ast die ],an nu vergellJkt ls
duidelljk de be*eglng te zien die 6I Cyenl de laatate aeht
Jaar heeft gehàakt.

O,

t

De beide atsrren A en B vor:aan
de dubbelster. Ds ster C le een
tl Jdal.i Jke aohtergrondator.
De grbröLèn piJlen geven de

verplaats 1ng 66edurende 10 Jaarotr? reer. (Dczo tetcniÍlg Ls ln L9?2
geEÀalt, dus zitten rs nu acht
Jaar vcrder I hou hier rekcnlng
noe ).
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Mct nijn acht-centineter kljker ls de dubbclster tc zlen als
twee blauw-l,elttè stemr:n die niet geliJk .;an helderheld zijn.
Ook biJ ean grotere velgroting liJken de sterron wit te ziJn.In e6n beschrl.jvlng yan een rvaarne._ning ne t een twÍntlg_centi_
meter kijksr staa.b dat de romponenten van de dubbel.ster ult tweegoel-oranje sterren bestaan, tile weinig in heldorheid echijnente verschll.1on, Vooral ll .j een grorers vergroting komt de geel-oranje kLeur feL naar t oren.
De ster C uit de si*uatieschets uit 1pl2 schiJnt erg zwak te sljnvolgens de waarnenirg net de tnlntlg_eenti.neter kiJker. lilaarvolgens niJn renlng noet de star in sen 11.5 centiE€ter Newton_kljker te zlen ziJn, ztj het zeer zríak.

I
tret behulp van de vlnderakaart
Eo6t Dcrt 61 Cygni snel kunnen
vlnden (stel de kiJkecr in op
€en yergroting van ongeveer
35x),

CYGNUS.

oer

a

a
4

Cl. lt l'.r{à

bi0n e)
0rt

a

r)-

I
Z

rí
ts F

q, È

De clubbelster ie niet t nlekend gebleven in de geschicd,onls. AI!n het Jaar 1800 ontdcktr piazzi de grote elgenbewcglng ean dedubbelster.
Irr 1838 koos F.llI. Bess€r de ster ult on tte afstand ervan tel---ien door roiddel van rJ rlehoekenetlng. IIIJ probeerde dlt onderandere n6t dè helioneter van Könlgsb""g. f"r, helloueter is eeninstrunent wearvan het otjectief in twee helften gedeeltl ie,Yerplaateing van dón van de trse gedeelten gecft acn dubbcl boéld.



Zo'n heliometer was ook te bezichtigen tijdens de twee weken
durende tentoonstelling van de sterrewacht. Nadat Bessel een
parallax van 0,29" vond, kwam hij op een afstand van 10,3 licht-
jaar uit. Besse1 is beroer,td of bekend geworden om deze betrolw-
bare parallaxmeting, De dubbelster behoort dus bij die sterren,
Clie tamelijk dicht bij ons zorulestelsel staan. Na 1900,
toen men ontdekte dat de baan van 61 Cygni-B licht gebogen
bleek, kreeg men zekerheid of het stelsel_ nu binair was of niet.
I{en kwam tot een onlooptijd van Cygni-B om 61 Cygni-A die on-
geveer 68O Saar duurt. Ia.ter kon nen vaststellen dat er nog
een derdo begeleider aanwezig is in het 61 Cygni-steIse1. Dit
zou dan vermoedelijk een planeet kunne n zijn met een massa die
acht maal groter,.. zou zi jn dan di_e van Jupiter.

ALbireo of Bèta Cygni

De kop van de Zwaan is ódn van de mooiste dubbelsterren voor
amateurs met een kleine kijker. De clubbelster is snel te vinden
want hij is makkelijk te zien met het blote o:gr ook al is de
seeing niet zo goed. Op de vinderskaart is Albireo de ster
die rechtsonder in cle hoek is afgebeeld. Door mi jn acht-centj--
meter kijker komt dezo dubbelster zeer mooi uit de verf; er is
een grote overeenkomst met de parallax-ster van Bessel. Volgens
een waarneming rnet een twint ig-c enti.rreter kijker Iijken de twee
sterren oranjerood en blauwgroen van k1eur. Ook valt meteen de
sterrijke achtergrond op. Echter om bij deze ster een eigerr
beweging rvaar te nemen moet men een beetje meer geduld hebben
dan bij de parallax-stcr van Bessrl. Albireo heeft namelijk
een eigenbeweging van zo,n 0,001 boogseconde per jaar. Een
nauwkeurige amateurastronoom zou dan maar 500 jaar hoeven te
wachten, indien hij van plan was de eigenbeweging te constateren.
De afstand van het stelsel is 410 lichtjaar; de ster heeft dan
ook een zeer geringe para11ax. Het stelsel is waarschijnlijk een
binair systeem, een bewijs voor cen baanbeweging is mij niet
bekend. In ieder geval veel plezier met het waarnemer+

Gilbert Peeters
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De luËrl(groèÉ .IJegirmers l,-omt rtlt dlrl§CaÉavond .:6 september on
19. JO ,'uur ln da sterrewach*, bi; eikaer . De -r,erkgroep beginaers i§
er ni6t rllöeu woor neneea o:.L pr,s contrtt,uarjt van de stichtlrig
gerorden zi;a; nÀai:ock .roor a:-i err die risscbien ue1 in een uerk-
groep r1J.l'erl, 'oàar aià .rlet rdeten rat eàà" p"d"ies'ge,:.aan rordt
of &,euoo[, neusen die niet veel lran s terenkurrde afweten en re]
op rte hoogtó'gestetrd. rrllleti uórden ,àr, a"o en ande:.. De werkgroep
Beginaers beoogt nieura contrlbuauten en ook anderen au weg ie
vlJzen.bl,nrcdn de nögel iJkheden die er ln Ce volkssterreyacht ziJB
en tetellJk de kennis van de versc.hillnde cogeliJkhedoD van de
s'terreDk{rndè al_ s b.obby te vergroterr. Eroeder jlogÍer Snolders is
de co6rdfuEtor van de uerkgroep ..a dus cok degeen tot .rie U zicb
kunt rlchten voor verdere 1alÍchtingen.

Be9ige:lrgss-n1EsBg -sg!Àyilslleg_ ys!_Eesecls§
0p cl.oaderdag 18: aeptenber za]' Jo Kobtren een lezlng houd,cn onder

bcvenstaarxde Èitei. De'lèziag begiat om 20.OO uur.

!erE+egp-19 tó|25 aktoUër

h de heristvakantia word.t veeq eeo weriik?rp seorgalisóerd an
rel. vanaf zoDd.agnid.Cag 1g ok tober rot cionderclag. 2) oktober . D1t
karnp woidt gehoucien brg r.ie yoik j.tstelreyacht jueate. Ié zullen
kanperen ll per. g,rote ie&ertErt in de zoer nooie ongcvlng varx
Denekarop. Ijg kos'een bed.r&ger: Í. 1Oc,- per daelneoer, raarblJ a3.lee
1s irrbegrepen. Mensea die eee .yillen noeten vóór 1 oktober t 25,_voorult betalen.gp he1; secrÉtariaaL of blJ Ce pennÍngnoèrter.
Verdere inlecltingen cp bet secretariaat.
C ontrlbuantrnvor:r

--- - -y
ade 1;2 cePteober

Op vriJdeg- 1l septenber vordt er 
'oen 

contribrrantetrvergad.er{z,g
gohouden l de aterreuacht; aËnys:í\g 20.OO uur.
Rol0rrelra,rkt

Zoadag 28 septerber ïordt een i.oreelusrkt gebouCen op het torreint/oor d€ Éterrelaclrt gu dg ActenauerlaaÀ. Van 10.OO tot 1Z.OO uur
kan eenieder spu]'len kopen tonelnde ciaarp,ee Hercules fiEancleel
te steunen, éIs er nog contrlbr:anten ziJn d.ie rolaBeL op zolder,
ia de kelder, garaEe of bergirok h.rbben staanx, yorden ze verzocht
dlt nEaÍ. de stsffsrracht te bren€on cf e?en bet secretariaat te be].].en.



-9-
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y'.c \.,1..,,-.t- , i.,- iu-," a:. .,:r o ri,; i:rfi sterÍen
te1t, beviide?í r.:ir:r, .,:; l: a.; 1!. - .'-ií)i..1.-:.í-r,'ÉCit:xei-.d.'planeten.
waàp'net a1E Op aàrdr' :-p u.',,t, t .".^. ,-' i, \r. ,_: -.:a:i CX \,aar ziCh itl-
tell ig+ntiàl l<an het',lr:: r:.-. , -r{kr .rr, . . .r:^.. le -.,an j.ie rlarieten

hcndctden, cluirenói',r l'. :).t.: .:'in r tri í, . ...n.f a'a l:ei'inde"l zich
an,lerA SiStanlis.,hè ''66.1l,.v:s6rrt.r -. ,,. i.,. r'^k .j:1e:- ta:i ieven iÍ;n
ontstaa.l , ...,[] to:ii-1.-:t t:- '-.,,-.:.;: :rie I i,r-: i r;'..21.{.i: wr-zefis, Otà vo1-
tens Veel p:cleei jer-. 2C.. "-L]lr)È í r .1.- i'-:,..r;., ,1.óÍe,l ÍUSSen en
Anerikane:,: me: gi,gan !: ..:ii:, ::,,i- ( : -'iF..lt: pen o€ koe;mos af ,
i:r de hocp cc k rriaat" e,.n,", .i.i.-íI",i, i sr j. o:,-. j ::. ,:. , [ï KunJlen ,vanden.
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Dit is een gerveldige ondernening, waar de toekomstige gener+
ties meer van zull-en lioren"

Nog niet zo lang gelecierr hebben 'rerschillende wetenschaps-
mensen, verspreiC over. d._ gehele vre]_'C.,,_ci een wetenschappeli jk
programma opgestef d , li.,e lLk l].f s ;nitou(i hr:d: het zoeken naar
beschavingen, die nioge -j-i jkerwi;: r_'p ancere r.;erelden voorkomen.
De speculaties op ii'c :;e'cieri. ,,'rrCen n._-.u!\.iii jks of helemaal
niet serieus gononle;1. 1'och zijn í)r '/.:rsí)hil,l_ende wetenschaps-
mensen van naan in Ar.lerika. Rrrsl-ard e:r Engeland, onder wie
verscheidene Nobeipri jllyj.irnaal's, di.e he.c ..,.raagstuk van het
bestaan van buitenaai'ds: i_rrbe lii-gen.t i e van fundanrenteel belang
vinden.
Het is voor de menshe j-d uiterr,rate belangri jk te weten of het
aar ilse avontuur, de heschavit1,3, de ir:dustr j.ëIe vooruitgang, en-
zovoort, zich niet al eer.ci:r el-ders heeft àfgespeeld en om

vervolgens te weten te konorr ]:oe daar eventueel een €ind.e aan
is gekomen.

l,len tracht dit aan de a'e o'l te komcn me -:J behulp van enorme radi.o-
telescopen, waarDee getrach.t v:c:Ct buitenaardse radioboodschappen
op te vangen. In 1969 hí-.Ít nien j,n Gr.ecnbanh in de .{merikaanse

staat 0ost-Virginia, in het kader van eerr pro je.:t'.dat *Ozma"

gedoopt was, onder Leid_i.ng '.'ari d.e astronoom Drake, gedurende
honderdvi jftig uur. tr,.'e e ster.:n bel-uiste::d. Dit pro jer t heeft

helaas niets op65:1e're .'i, .rl,: Lrcir rrr,:re,t .:.,; -':l_gens de wetenschaps_
mensen nogelijk zijn i;": l.uil.-r::-. c(,tr,:itl,[i c .] ren net buitenaardse
beschavingen" Dj-t i-l.-sc:;-: .-: _:rr ,_, ir <je i,':tails i:liappe 1i jke observaties
van de wi jze i.raa:::i hét-, ;,(_,,i,t!,--1,.).,.íj )J- i,; o,-,:.tstaan, Men weet hoe
de planeten on ;i.n z::r :;i jl'. or. hct::.an. Su ne e is er zeker van, dat
op een groot aatltal s';.- l'r-.:n ;. ier:.. :;:..1 Llrl_ej.cn we.atavan sommige op
de aarde moeten lijken" i1,-. 1!:,Í\ c1r3,e rcui;.-l. uit dezelfde elementen
en hebben el,oneens ocern,-:r . Al.r_een al irr ons melkwegstelsel zi jn
er tweehonderdmiJ_ ;ard s :e.Íf crn, I{en 1,rcet da.t de aard.e en het leven
daarop zich volgens eon t'3paa]-cre a]-geraene 1og-ica ontwikkeld
he bben.
Er bes-taat een grote lÍann da-; di-e logica e:.gens anders exact het-
ze1Íde resultaat heeíi opgr:I.rverd. I{aar dat zi;lt natuurli jk ver-
onders te 11ingen.
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Enekele tie ntallen jaren geleden dacht men dat het leven een
teovalligheid was en slechts enkele planeten in de I,rlclkweg
Leven zouden kunnen herbergen. Irlu veronderstelt men dat er op '
tussen de één en de tien inil jard planeten leven zou krrnnen be-
staan. iíen is er. practisch zeker van, Cat er op bepaalde p1a-
neten leven bestaat. De bor.rwstencn van ons leven zijn namelijk
gevormd uit elementen die aarrirez'g waj'en toen de aarde werd ge-
vorrnd. Die etementen zi jir ook eiders in het heeIal aanwezig.
A1s andere planeten zich uit iezelfde elementen a.ls de aarde
hr bben ontwikkeld, dan betekent dat, dat de ontwikkelingen die
zich op aa!'de voltrokken hebben zich elders ook hebben kunnen
voordoen, volgens dezolfde logica, maar met een zeker aantal
varianten, I'Jc weten niet hoe vaak en of het gaat on óén ster op
de duizend, miljoen of miljard, die een planeet heeft, waarop
zich leven heeft ontwikkeld. Irlen vernoedt dus, als men deze 1o-
gica vo1gt, dat elke planeí t net Ce afmetingen van de aarde een
atmosfeer heef-L dj-e op dezelfde manier als de onze tot ontwik-
keling is gekomen. .qis er eenmagl leven is, wi1 dat nog niet
zeggen dat er ook spr:l:e is van ir:teltigentie. Iiet is natuurlijk
we1 mogelijk. Vanaf het mornent dat het leven zijn intrede doet,
krijg je te maken met een selecti.eproces. Hèt is normaal dat de
wezens met de grootste intelligentia zulle rr,-overleven en domineren.
Als er leven is op andere planeten, dan zu1len deze lijken op
de mens. Ook deze uitspraak is geoaseerd op logica. Hoe ver-
schillend de cij.e::en op aarde ook zj jn, ze zijn a11emaal opgobouwd
uit dezeLfde meteriaLen. En de natuur heeft bij zeer uiteenlopen-
de diersoorten dezelfrle oplcssing '.-oor hetzelfde problees gevon-
den. Yerschi]lende dieren hebhe:1_ bi.jvoorbeeld onafhankeli jk van
elkaar het oog ontwikkeld. A1s dus die logische 1i jn in de ont-
wikkeling op aarde te zj.en is, I:an men zich voorstel-len dat die
zich oo]. :op andere plancten voorcieed en daarom kan men aannemen
dat dat tot min of meer dezelfde vormer, heeÍ't geleid.
Volgens professor Moriss or van het Institutè of Technology in de
Anerikaanse staat Massachusetts is het mogelijk dat buitenaardse
wezens misschien wel blauwe bollen met twaalf tentakels kunnen
zljn. Er bestaat namelijk de mogelijkheid, dat de intelligentió
op andere p-l-aneten zich andez's ontwikkeId kan hebben, omdat er
op de planeet misschien een andere omgeving is. waardoor dit leven
een andere weg van ontvrikkeling is ingeslagen.



- 12-

voIèerl§ ,:e /,il1aj.-elei,-r..; ,!ï:- i9 itc _ërrr.c^r<rt)srr€lt3a!1 hoe! .(reL
SCtliJjrS,r:. ;!e:iS.r. éei r.ej. ra.i.Lai \,eriarlL9ri, ?i enkele aode:.e
netÈtr'aar,;etrC.!1: er: k.i^;rci:,1oruejr,

vËf-

ÏO Cir ,lÉ er redrarl o:li :c ,;í.j3í. .,.', ..J_.ele:r ira.rr Oe ÈOieit r]kÀel"C va]l
Aet be§ts,àn Van 1er,.ec u i r-.J:: ol::.e asi.de,; ne c ;18 Ler.iaal 06L a,e
fuiote§OnCies iI -i< l,-rr., j en i j j-\ I.rijrs \rF:^jajLe.,l ue1, 5a: ko1^ te tl,jd
rloop d&L J[eD Oaar. lever. .:,lu kr"lr.u:e.: vjrdelt, orndat iiet ernaat. u].t_
zag ó8t opr Ge rlaneet :É strot;i'eer ..rit '..lezej.ide. ele&elrten *aj Cp1.
Sebourd a1s op aar,ae. .jl1 -,.oc:] rrerd er rireas gevonden.
DG Aperikanen zorren nog, sLee(ls een verklarqÀ6 .voor de nègatieve
resu1taten ,f ie-Iret onder3oeX va:. de. V j.kirrBen heeft opgel€verd.
Over -íle :UltKo.[ar. vaÍI di r oBi1ep261,11 lie?rs c noè veroeeldöeid crr
dat ie opk de red,en lraar.orJ 6]- nog, Éeerr Írleur r-ui&tevaartp,xo6rarioa
voor ÍIet oruer;:.cck 1r6n.l,:e:.s irr rlo.r.aLrve toehoBst vaa start zal
6&8ri. dérr '.Ireor.*e. *ordt Eooenteel door een Eroo! aanta1 specialis-
ten aar€eilangerl en ríel (i.e 

. votrgende i vroeger. zoud,ea er oI). .. ,

l§re ocearrerr bastaan -reóberrr. va,. slecirts rdelrrièen belyisten,
en daarjtn ireeft z j.cn cen zekefe 

. 
vorEl vaD l"even onÈ*rkrreld.

t{et net . verdu.r, jnen van die ocesnen zou ook ost leven verduenen
21J4. ilissCirien :s het le.;er. op liars iri eerl ,aroel i;k prriDitief
stadiu,r veroveneL. ilaar als i.iet leven (jË irie rs,. lgr:ger ,le kaos
o,adi,gekre6€:n, zou er uogei.rk intelj,rgerrLfÈ i: t-vl 11 ontsraan.

De Ar,rerli<aanae ruirntescirep€n Vikiug i ea Ii vondea .tcgen,
qe ïeruacntingen :"i: op Mars geen leven. icen nreur progrFmme
voor oncerzoe,r v6n de Fl_aneet laat vooralsltc8 op ?ich
vacht'en.
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Voor het ontstaan van leven is nu eennaal water nodig.
De oceaan is de bron van het 1even. Oceanen hebben voor d.e net
zuurstof gevulde at'mosfeer op aarde gezorgd, dle een leven op
een hoog niveau nogelij.k maakt. Hie=door kond.en de levende wezens
het vas.te land gaan bewonen. Als de atnosfeer geen zuurstof zou
bevatten, zouden er slechts zee: p:rimitieve Levensvormen noge-
lijk zijn. De zuurstofrijke atrnosfeer cr-ie, vanuit de ruinte ge-
zien, de aardé een bleuwe kleur geeft, maakt leven op een hoger
niveau mogeliJk en daardoór oc.rk Íntelligentie. 41s men allé
planeten in de ruimte zou kunnen onderzoc.,on, dan zou men in
de eerste plaats ook naar de blauwe planeten noeten kijken.
Het is denkbaar dat elke blauwe planeet contact heeft gezocht
met and.ere blauwe planeten en dat er tussen deze blouwe p1a-
neten misschien zeLfs.een coonunicatieketea bestaat.

De wetenschapsnensen ste]}en zich de volgende ;vr&o§!.
hoeveel planeten zouden oceanen hebben? Geleerden d.oen d.aar,
terecht, niet graag schattingen over. I.lomenteel kon men slechts
verond.erstellen d.et er naar verhoud.ing weinig van deze plan€ten
zijn. I'risschien één op de duizend., één op de tiendulzend of
èen op de niljoen. i{aar a1s roen beseft dat er tvoehonderd-
miljard sterren in de Melkweg zijn, dan moeter er dus op zÍJn
minst tweehonderdduizend net oceenen bij zijn.

Er zijn nog rneer mogelljkheden om met andere beschavingen
in contact te treden dan al.i-eea mai-ti ri radiosignalen;. door
middel van bijvoorbee-i-C rurntereiien. Technisch gezien is dat
mogelijk, maar het is te durrr en ontoelaatbaar energieverslind.end.
Misschien heeft iaaar één op de miljard sleprgn een ptraneet
waarop een beschaving tot ontwikkel i-ng is gekomen.
It/ie zou nu een expedrtie op touw wiIlvn zetten die maar een kans
van één op de miljard heeft, om iets te vinden?
Informatie kan heel eenvoudig via radiosig+a1en verkregen
wordenl dat vraagt heel weinig energie. Radiogolven ziJa dus
het conmunicatieniddel bij uitstek
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De mensheid is benieuwd naar de resulteten, die deze uitge_
zond.en rad.iosignalen zullen hebben. irij zuI1en hier niets rneer
van horen, omdet de signa)_en een reis door d,e ruinte afleggen
van duizenden lichtjaren. I{et is dus eigenlijk de taak van d.e
toekomstlge generaties orn dit geheim trachten te ontrafelen.
ilt e zul1en hopen, dat het hen zal lukken.
De volgende keer zu11en we ingaen op de wedloop tussen itusland.
en Anerika in hun speurtocht naar leven in het hee1al .

CURSU,S IILI]}&;NTI IR.c; STERTT.T:;NKUI.IDT:, 1 c8o
I**********J(JÉ*J(t+*tÉ*** **** *i*x*I*xí ii** ****|****rr* **l(*JrrÉ***x**I

Op 11 september a.s. start de nleuwe cursus rllenentaire Ster-
renkunde. De cursus wordt gegeven op. tien d.onderdagavonden van
20.OO tot 22.00 uur; enige voorkennis is niet nodig.
, Lve leren U de weg aan d.e fascinererrde stemenhemel en U lerxt

kennis .maken Eet een toneindiger hobby in de vare zin des woords.
Hoeveel sterren te].t onze oelkweg, v+at is een zwart gat .en wat is
een neutronster, uat is nou precies een meteoor en welke stemen_
beelden zie ik vanavond aan de hemeL???,r Op al deze èn zeer vele
andere vragen krijgt U antwoord in de cursus. Voor f 90,_ bent U
cursist en krijgt U een uitgebreid cursusboek. Sterrenkunde is
erg bekend, niet alleen als nuttj-ge vrije tijdsbested.ing, maar.,
ook a1s lets dat j.edere dag weer aktuee] is.

.Het cursusprogramma zlet er als volgt uit: l

11 septenber: geschiedenis van de stemenkunde.
18 september: aard.e, zon en maan..
25 .septenbef: het zonnestelsel .

2 oktober: planeteí, kometen en meteor.,en. '
9 oktober: de tre1kwëg.
16 oktober: de sterrenbeelden.
J0 oktober: biografie van een ster.
6 november: voorbij de melkveg.
1J novenberi radÍoastronomie en nieuwe wegen in de sterenkunde.
20 november: recapitul-atie.

Informeer op het secretariaat naar de speciale contribuanten-
prijs; U kunt er natuurlijk ook verd.ere inlichtingen krijgen!
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Nieurs Over Vele AstronooLghedeD

KOSTEN tËLESCOTTEN

De totale kosten van de i-elescc,'e:. dle Amerikaanae astrononea
ter bescbikkiDg szaan, bed.:-ager: nee;. dan $ 10O.OOO per aktieve
o8derzoeker, aldus fi.A. Abt van Ki t', ;,eak National Observatory.
Het ie daarob beiaBgrijk uat teles..open 'rerstaÍldig en efficient
6ebruii(t rorden. rOn te meten oI' 1:eiescopen 6oed gebruikt Íord€D,
Doetea re dus hr!1 resultater, vergeliJkea oet de kostert, zogt biJ
iÀ de Juni PubllcatÍons van de Astrono!íicail Society of the Paciflc.

Abt tesr.to daartoe ze6 telescopea vaD Kitt Peak: tree q0 cll re-
flectora, tree 9O cm, een 1,J D en een 2r1 n refLector. Een Eaat
voor de productiviteit van een telescoop 1s het aantal publ tcatles
over de resultaten dle net die telescocp behaald ziJn. Een betere
Baat voor èe productiviteit is echter bet aaDt€} keren dat die
reEul tat€n geciteerd uordeti qls reÍerentie in d,e astronoBlsche
literatuur. Cedurende de gekozen testperiode vao 197, r.oi 1976
rerdeD 445 artixelen gepubl iceerci over ïerk dat tset de zea telea-
copoa vericht xas. Deze raren goed vcror +1 79 citaten tot bet eiDd
va! 19/4.

De totale kosten van een 40 co telescoop op Kitt Peak Obser.ratory
berokeut Àbt op $ 5t+AO; voor aen 96 cuo $ 46.8OO; voor een 1,J D

l 15.7OO en voor een 2,1 !0 S 2O4. JOO . i)eze cijf er-q yorden aapen-
gesteld uit de kosten van oaderiroud, fotogra.f rsche platen, lagneet-
kaartea ea 1/ 75 deel van de kosten varr net bouren i'an de teloscoop
en vaÀ bet instruront zeIf. Per $ íOO0 {rsn JaarllJkse ko8tca koBt
Abt tenslotte op een aentai citaien va,r. 29 voor e€It 4O cn telescoop,
1O voor een 90 cm telescocp. 28 voor eÉa 1,, o telescoop ea I voor
een, 211 E telescoop. Het 1s duidelijk dat de klelnere telescopen
cffoctiever zijn in verhouding tot de kosten dan de 2,1 neter.
Abt nerkt op dat dit ert verrassend is 1n zinln studi6; de IO cn
refl.ectors doen aet erg goed ondat ze goedkoop 

'rkcB 6n o8dat er
itr de teEtperiode geeo ultgavelr gerlaan boefdao te rordcD voor vor-
beterlngen. Dc r6d6B voor hot feit dat de 1,, E vcel productlcver yes
dan de 9O cr, yaB Cat ia het nldden van de 7o-er Jarcn eoa eant&I
1nÍrarood,-detec toran erbiJ kïaroeE. De conclucle is erroauèI Diet te
v€rillJden dat de vlJf kleinere teleacoparr biJna drle keer zoveel
kosten-effectief zijn dan de 2,1 neter telescoop, ultgedrukt lla
het aantal cÍUaten per d311ar relatieve jaa!.iijkse Íos-berx.
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De salniÉ r-i,eríj.Jr geef{r- Àl,t voor-u icotit i,ce rj.s t d]'t Eeen arguDÈnt is
tegen de cclrrs tI.lia tl.€ ritn Érote:'e telescolreli, walr+. alleell I i.! iiuru]erl
zeer ,:rrak(e Ster"steI.5el,§ e. quasar.s op (e íc LoÈiraft§Ctre l)l-aar vAst_
1e5gen. Àijir s st.Joie toollt iran dE1, de rle est producti.eve telescccp
voor 1'e1€r1 3i socrteI] weteL§,cr1{rr)l:eil,jk o})§.(,!'zoek een kf eirref€i tèies_
coop X,6rr zijlr, ze]<er a).s : ).j r) i +-tae:íus.,. Hoi.ot lllet moderne raDd.Appafa-
tuur.

(iky a Tei escope, septenber 19dO)

K0H6rr'I dlicKit

Do koEeet r![Ci(e koint etac septe8ber Lrinnen het bereik varr d.e
aeat€ur-telescopen en lralt- oktober z!jn *aliicnt r.a8rBeirir\gen
behulp van ee::, pr.ieaaki.lker aroae1 i Jk. Ànl(eIe e.teperid.en:

2u jcpr. .i.K. 4rr12,99tr cecl.. +42o?i,9,
j oxt. i, 32,9i +4i ;6,ó
u c.rtt. 5 Q1 ,ti +'fr 12,2

( irrforoa-;lebi:rti De ho€pel , augusrus

VOYACESS i{ÀDàtdN SATUdÀUS

groterr
ilet

1o ,5o

9,5

1980)

Onderstàand, rabelletje yerd Coor NASa

stand vall zsken voor. 4 auEustu-s 19gO .
aÍ 6ï,ari!d. tc L cie aarde Voyager 1

sfstarxi íot de a8iíde 1404 niiJ. ko
af s t€.nd, !()L Saturous 1)) ÍnjiJ. i«D

da uun varr {iicirtste aderi.n6 1! Ílov . | öO

snelheiri i.. o . v . d.e àarce 4g ,A krl sec

gepubl.Lceerd. eu geeft de

Voyager 2
1 1 9b tri:..1 . knr

J6,.r ni1J. kra

27'aug'|81
4o,t, ku/ sec



_17-

PERSEIDEN 19EO

De EeteoorzyerB de Perserderi h€eft toch nog voor €nj.ge leuke
r6sultarea gezorgd. De oiistandl-gheden varen uelllsyear ideaèl ,
ceB extra hote activileit tij(le»;: het loexiEuD en geen last van
atorend maanllcht. nadden z.onder fieer een geslaagde aktle tlootea
garaaderen. Tel daa..bij oag de zeer geslaagde publÍciteli die
dc rer§roep neteoren van de N,Y.L .S. heeft bererkatelligd:
publicetles ia nagenoe8 a1le la.adel iJke dagbladen en een groot
aantdl provincia).e dag- eE reekbladen èn nog drle uitzendlngen
op de radio. Dit a1les leldde ertoe dat Nedcrland op d. boogte
ras vaa b€t íenotreen sn, Daar riJ geconstateerd bebbea, ook de
bonel saadacbtig in de gaten heeft gehoudeD. Voor, tlJd@s Gu

Bt de aktle b€steadde de provinciale pera aandacbt qan dc aktl-
vitoltoD vatr volkastèrreracLt Herculeg in deze, die b€laas naar
baparlt bl even tot .rearnerj-ngef, 1A de nÀcbt van d,ondardag op
wlJdeg 14-15 augustue. De r6at van de reek b'ul'dde àe atcrrea-
hercl zlcb Darlel lJk ln esn bedrocvend dlcht volkcadok. Do rsar-
a€rert vaa llercul ea toldeo die uacht zotn ,O EcteoreD, rearvqn
r.I-Ilcbt eeD enkellnt op dè fotografieche plsst 1l vastgelcgd,
oaer die regultatea uarea b1J het ter perre gaÀn van dlt blad
aot ílct bckerrd.

Yolgens bsrichten uit dc Gelderlaader van 18, 19 en 20 augustus
zlJa ln bèt Frle8e Leoaar en Uestervoort neteorletcD gcvondea die
uaarscbljBliJk afkonstlg ziJn van de Parseidcn. In deze krant 8t6at
oen foto raarop MeJ, Coeueu de vooCÍt ln U€Btsrvoort toonts eon
aaata.L net€orleten, uaaronder óés ter grootta yan eeu teaniebal I

Ultoreard eea zeet benlJdeasraarClge voaCft.

Jau-Yj-l].eB Soureu
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E=m.c' rj,envoud-l8e MatbelEti scho Calculaties

AFSIANDS}TETlNOEN

In <ieze laatste aflev€ring van afstaetisDetlngeD. gaan re eeng
klJkon hoe nen nu d,e af stancten van sterren en stergtel Bo1 s aGt.

0E de afstariden van 4ort blJstaande sterren te Eeten rcrd.t nct als
biJ de zoE, Easn en platleteu gebruik geraakt vaD de paralax-netÀod.e.
Dez. parallax ls de halve lange as van de el,1ip6, d.le d.e Eter schijDt
t6 eàk€n aan de henel t.g.v. d,e beragiog van de aarde oD dB zoa.
AEder§ gezegt is dit de boek raaronder nen de straaL van de aardbaan
on de zon (dus r Aii) ziet vanuit dle ster. Uen aoerBt dezo parallax
de hel.locentrlec\e pala11ax. gen ster net 6en paraliax var 1 boog_.asoc. (-60- deel van I graad) zou 206.265 Atr (1 AE - 149 nlU.
kn) vaa oDE verr*ijderd. zijn. Deze afstand rordt uu ala ecaheid ge-
bruikt lE de afstarxdÉDetÍng van gterren en stersteloel,s; ncn nocut
<leze afstand 1 parsec (pc). Eeo paraec is oageveer )OrZ bil joca ko.(t btljoen = loo.ooo.ooo.ooc.oo = ro12). Een and,ere veel gebrulkte
IEaat ls het 1j-cbtjaar. Dl.t 1s de afstand d.le het licht aflegt in ean
Jaar (c, de llcbtsaelheid is 2g9.'lt+4 roy'sec.).
Dlt 18 dus 299.'l4q kro. x ftp0 Eec. tr 24 uur r J65 dagea = 9,42 bÍI_
Joen ke. O[ een papeec t^e overbruggen heeft bot ]1cht 5126 jaar
nodrs ( =fiËËfh", = ful ).
De eerete bnrlkbare Bterparallar (61 cygnf) 1e geoeten d.oor F.U.
BeEEel ln 18f8. Nog steeds is bet meten van een parallar eea noei_
lijka op6ave. §en fout va," (1,01 boogsec. koot dlkrijls voor. Do
gfootste bekend.e parallax is die van Alfa Centauri (0,76 booggec. ).
Afatanden groter d,an clrca 2OO parsec kunnan niet ,ueer direct te-
netea rordeq. Hiervoor Daekt EeE gebrulk van o.a. de stattstische
para]'larc of vaB de rotatie van het Belkre8steiael. Eell belangrljke
rothode voor de afstandebepal ing van sterren berust op het verga]'j_Jken
vaD hrLn ecblJnbare en absolute he].dorhËid. De abaolute helrlerheid
rordt gedeflaleerti a1s de heltierheid dle een ster zou hebbea als ziJ
op lO pc van Ca aarde afstosd.
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De schijnbare helderheid kunnen vre direct meten en is

. afhankelijk van de afstand van de ster en neerut omgekeerd
evenredig uiet het kuadraat van de afstand Bf. lrànnecr
dus de absolute h.-.Iderheid van een ster bekend is cn vie

weten de schijnbare helderheld van die ster (dit door
metingen), dan kan nen uit beide de afstand afleiden
(door berekening) in bijvoorbeeld parsec. I"len noet bij
deze meting .natuurlijk vlel rekening houden net interstel-
laire lichtabsorbtie en lichtabsorbtie in de danpkring
van de aarde. De parallax verkregen met bovenstaande
ngthode noent men de fotometrische parallax (men kan de
afstand die rnen nu weet ook terug rekenen j-s een parallax
hoex). 0n de absolute held.erheid van een ster te bepalen
zijn talrijke roanieren te noenen. Een ervan berust op het
prlncipe dat er een nauu verband bestaat tussen de abso-
lute helderheid en de lichtsterkte van een gter van een
bepeclde spec traalkla s se . A1s een ster helder genoeg is
on een goed. spectrur te krijgen en dae,ruit de absolute
helderheid, dan kan men zijn afstLnd bepalen door deze
nelderheid te vergelijken Ilet de schijnbc.re helderheid die
men zo kan rneten. .fs nu bij een fotometrische parallax
de absolute helderheid verkregen uit de spectraalk1.. sse-

i '&ethode dan heet deze paral.lax een spectro scop i sche
pariIIax. den endere rnethode tot het verkrijgen van de

absolute helderheÍd berust op he'u bepalen van de afstanden
van de Cepheiden, steruen die pulseren waardoor hun hel-der-
heid periodlek tussen twee waerden varleert. Miss Leavitt
ontdekte tijdens haar onderzoek van de Cepeiden in de

kleine ilagalheese lrolk dat er een verband bestaat tussen
de periode van llchtwisseling en de schijnbare helder-
heid van deze sterren. De. Kleine Magalhaese liolk is
zover van ons verwijderd dat de onderlinge afstanden
van de Cepeiden in deze holk t.o.v. cie aarde verwaar-
Ioosd kururen viorden, .m.a.w. dat het verband tussen de

schijnbe.re- en absolute irelderheid voor a1 deze Cepeiden
hetzelfde is.
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Dit betekent dcrt er ook een d.irect verband. is tussen
de schijnbare en abso-t.ute helderheid van de Cepeid.en
in het algemeen. Ivien kon dus in een grafiek het ver_
band lussen de periode en de absolute helderheld vast_
leggen en ijken rriet behulp van de afstaÉd die men op
andere wijz e had vastgesteld..
Daarna was uit de periode van een wi)-lekeurige Cepheide
onmlddell_ i j_k de absolute helderheid a,f te 1ezen. Na
meting van de schijpbare helderheid kon dan de afstaad
worden berekend. Later bleek det:dit terband toch niet
zo eenveudig was, .aangezien er verschillende typen
(populaties) pulserende sterren blijken te zijn, die
ieder hun eigen periode-l ichtkracht hebben. Uit karak_
terlstieke kenmerken kan nen neestal afleideÀ tot welke
van dez€ populaties d.e betreffend.e ster, b,ehoort.
Voor afstandsbepaling van sterstelsels kan men ook
weer gebruik mak en van verschillende methoden.
0p de eerste plaats de a1 behandelde periode/1icht_
kracht reLatie van dc Cepbeiden. Dit door eterren in
het stclsel te zoeken van de Cepheideh-fanilie tliè
helder geDoeg zijn om afzond.erlijk te kunncn worden
vaargenomen. ivlen kan ook gebruik nlken van eventueel
aanwezige bekende sterren (de absolute helderheid. is
dan bekend) dje afzond.erlljk kunnen wsrden onderBeheid.en.
Hieruee wordt het raeten van de schijnbare helderheid
taogelijk waarna uit beioe factoren de cfstand van de ster
en hiermee van het sterstelsel berekend. kan worden.
Volgens. een onderzoek van Sandage in 196g vormen de
bolvormj.ge sterrenJropen rond. e.ëfi sterSte]-sel een vèe1_
belovend hulpnriddel voor afstandsbepal ing. dr zijn
Lanwijzingen dat de schljnbare,helderheid alleen van
de helderste hoop a1 een goede maat i.s voor de afstand
van het stelse1.. Voor stelseJ.s.dÍe te ver weg staan
om afzonderlijke steryen in te kunnen ,ond.erscheiden
(deze zijn nodig on d.e periode-11chtkr6cht metÍng .
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of de absolute/ schij nbare hel clerhe idsroeting ) kan men gebruik
maken van de helderheid van het stelsel e.1c geheel . Mt-.n heeft
ontdekt dat stelsels van hetzelfcle type ongeveer d.ezelfcle ..b-
solute helderheid hebben. Uit vergelijkingen met stelsels van
hetzclfde type die kle-inere en bekende afstanden hebben, k.r.n
zo de aÍstand worden bereku,nd. Op cleze menier kcn uit de he1-
derste stelsels van een groe.p (cluster) ook de a.fstantl van de
gehele groep uorden geschat. ovenals van cen ster kan vln een
sterstelsel rle snelhe.id in de richting van de gezichtslijn
(rac1ie1e snelheid) a1s een dopplerverschuiving van cle spec-
traallljnen worden gemeten. Hubble ontdekte in 1929 dat in cle
spectra van extragalÍ.,ctis che sterstelsels het herkenbare pa-
troon varr spectraallljnen over het algeroeen naar <Ie lagere
goLflcngten (rood) is verschoven en wel evenredig net d.e af-
stand van het stelsel . Dit verschijnsel vrorclt ro oclver schuiving
Benoemt. Het betekent dat cje naar buiten gerichte radiel_e
snelheid ven een stelse1 evenredig is net c1e afstand van het
stelsel . Het verschijnsel is irie t d.es te grote zekerhe icl vast-
gesteld naarrnate men verder in de ruinte d.oordrong en het stelt
ons dus in staat uit het spectrurn van een stelsel de afstand
af te 1eid.en. De bepallng van de evenredigheidsconstante vEn
de roodverschuiving (de constante van Hubble) ls een zaak
voor kosuologen, die hiernee een inzicht verschaffen in c1e vorm
en grootte van het hee1a1 . Bij de cfsterdsbepel ing van ster-
stelsels is de methocle der novae en supernovc.e niet ter sprake
gekoilen, aangezien over de brulkbaarhe id van de nethode nog
niet vcldoende zekerheid be staat.

A1s lt.atste geef ik nu nog een opgave, de inleiding hier-
van uraakt de oplossing duicielijker: Men weet dat de helclerheid
kwadratisch afneent bij toenane van cle afstand. Is een object
4x zc ver ríeg d..n is cle helderheir.l met 4 afgenouen.

Opgave 1: Absolute helderheid 4m. Schi;nbere helderhei.l 7u
l/at is de afstand van het cbject. (zie ook ckt. en nov.
1979:, fctorl.etrie . )

Opgeve 2r 1l.]t = 149 milj. knr. Heliocentrische parallax van een
ster = O,79 boogsec. Gevr.ragd is tIe afstand van de ster in
kiii. , lichtjcar en parsec.

Oplossing vorige naand: ttAlrrl
12!50 = 6325 km. en r,

2

= 154 nilj. knr.;straal aarde
= O ,OO175'7t' ( boogsec. )

l,i im Heuts
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