Handige waarneemknutsels! !
Het is alweer bijna een jaar geleden dat ik bij
de WaCo kwam , en toen was ik nog niet gelijk
van plan om artikelen te gaan schrijven . Maar
toen Martijn , Roy en ik gingen vergaderen over
wat te doen in 1998, dacht ik: "Ik zou wei een
artikeltje kunnen schrijven over het maken van
leuke en handige waarneemknutsels". In dit
artikeltje staan misschien soms wat ingewikkelde dingen , maa r met de hulp van je vader,
moeder of verkoper in een elektranicazaak kom
je er zeker wei uit.
Het is lekker he lder weer en je denkt :
"Vanavond lekker waarnemen. " Een paar uur
later begint het al donker te worden, en je bent
je al aan het voorbereiden: telescoop buiten
zetten om te accl imatiseren , uitzoeken wat je
wilt gaan waarnemen , warme kleren aantrekken etc. Je bent klaar met je voorbereidingen ,
en
gaat
waarnemen.
Regelmatig knip je je
zaklamp met een rood
papie rtje ervoor aan , maar
het licht blijkt toch nog wei
wat fel te zijn . Na enige tijd
waarnemen begint je beeld
onscherp te worden , je draait
aan de focusseerinrichting.
AI snel kom je tot de ontdekking dat dit niet werkt, en je
kijkt naar je objectief en je
oculair: beslagen! Maar je
denkt: "De condens veeg ik er wei af met een
lensdoekje!" Je pakt je zaklamp met een rood
papiertje ervoor om het doekje te zoeken . Het
papiertje valt eraf, doorweekt door het vocht:
"Weer een half uur wennen aan het donker!".
Nadat je het papiertje er weer op hebt gedaan ,
wordt het licht langzaam zwakker: lege batterijen! Dit verhaal is misschien een beetje ver
gezocht, maar het zal je maar overkomen!

de zaklamp: het licht hiervan is zwakker, puurder en dieper rood , zodat je ogen beter gewend
blijven aan het donker. Bovendien gaan je batterijen langer mee , doordat de LED weinig
stroom vraagt.
Wat heb je nodig:
-Weerstand 47-,68- of 82-ohm (271-009)
-Jumbo LED (276-086)
-Batterijclip en elektriciteitsdraadjes (270-325)
-Batterijhouder (270-3B2A) en 2 penlights
-Potmeter en knop (271-1714) (274-415A) of
een schakelaar.
Het nummer tussen de haakjes zijn voor de
verkoper in de elektronicazaak, zodat hij weet
welke onderdelen je moet hebben.
Het LED licht is simpel te maken met een paar
onderdelen uit de elektronicazaak, die niet veel
zullen kosten. Het doosje waar de onderdelen
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in gaan , de eventuele potmeter en de batterijhouder zullen het meeste kosten: rond de 20
gulden. De LED en de weerstand en de clip
samen kosten rond de 4 gulden. Het LED licht
maken zonder potmeter is het simpelste en het
goedkoopste. Het elektriciteitsdraadje dat naar
de plus van de batterij gaat sluit je aan op de
lange poot van de LED, de weerstand aan de
korte poot en de weerstand weer aan de min
van batterij . Nu kun je hier nog een schakelaar
tussen zetten om hem aan en uit te zetten . Met
een beetje passen en meten moet het lukken

om alles in het doosje te krijgen . Aan de ene kant van
het doosje maak je een gat waar je de LED uit het doosje laat steken. Ergens anders in het doosje maak je een
gat waar de schakelaar in past. Ais je het licht van de
LED wat minder scherp wilt hebben, kun je het plastic
van de LED een beetje schuren met staalwol of schuurpapi er. Op figuur 1 kun je zien hoe alles aangesloten
moet worden, en hoe dit ongeveer in het doosje gepast
kan worden.

De Zonnewijzer

De zonnewijzer is al zeer oud en was, tot de uitvinding
van het radaruurwerk , het populairste instrument om tijd
op af te lezen. Zonnewijzers geven de plaatselijke tijd
aan: als de zon in het oosten van Nederland bijvoorbeeld
precies in het zuiden staat, is het daar 12 uur zonnetijd,
maar in het westen van Nederland staat de zon nog niet
precies in het zuiden. Het tijdsverschil is op deze afstand
ongeveer 8 minuten, maar verschilt de ligging van plaat- .
sen bijvoorbeeld 15 lengtegraden, ruim 1000 kilometer
op de hoogte van Nederland, dan is er al een tijdsverschil van een uur. Men is om deze reden dan ook gaan
werken met tijdzones: in een bepaalde zone worden de
klokken gelijk gezet.
Een zone beslaat 15 lengtegraden, er zijn 24 zones
omdat een dag uit 24 uren bestaat (360 graden rond de
aarde, opgedeeld in 24 zones van 15 graden) . In een
groot deel van Europa geldt de Midden-Europese Tijd
(MET), die gelijk is aan de zonnetijd op 15 graden oosterlengte. In Nederland zitten we op ongeveer 5 graden
oosterlengte (5 graden ten oosten van Greenwich, waar
de 0 gradenmeridiaan doorheen loopt); het tijdsverschil
met een plaats rond 15 graden oosterlengte is dan ongeveer 40 minuten. Hierdoor staat de zon om 12 uur klokkentijd niet precies in het zuiden in Midden-Nederland,
maar zal dit pas om ti en over half een zij n (in Ooste ~
zaJ he verschil iets k1einer zijn, en in WestNederland 'ats gro er).
Ais je nu een zonne 'jzer maakt kun je dit tijdsverschil
teniet doen, door de wijzerplaat over de juiste afstand te
verdraaien. Maar dit is niet alles: de zon beweegt namelijk niet altijd met dezelfde snelheid langs de hemel (de
ene keer beweegt de zon langzamer dan gemiddeld
langs de hemel, en een andere keer sneller dan nor-

maal), het gevolg is dan ook dat de tijddie de zonnewijzer aangeeft, soms voorloopt op de klokkentijd dan weer
achter. Het verschil in tijd wordt tijdvereffening
genoemd.
Maak je eigen zonnewijzer:
Wat heb je nodig:
-Gradenboog
-Stuk karton, iets breder dan de gradenboog en 26 cm
lang
-Rietje, breinaald of stokje van ongeveer deze dikte
Trek lijnen die de lengte van het karton in stukken van
1, 10, 14, en 1 cm verdelen. We zullen deze lijnen A,
B, en C noemen. Merk het middelpunt 0 van lijn A, en
het middelpunt P van lijn C. Teken een lijn OP die de
twee middelpunten verbindt.
Plaats het centrum van de gradenboog in 0, en teken
erlangs. Maak een gat voor het rietje, draai het karton
om, plaats de gradenboog met het centrum op het
gat. Teken weer rond de gradenboog, zodat je twee
halve cirkels hebt rug tegen rug. Merk intervallen van
15 graden en nummer de uren zoals in figuur 2, op
beide halve cirkels.
Ril de het karton en vouw het langs de lijnen A,B, en
C.
Vergroot het gat in 0 en steek het rietje erdoor. Zorg
ervoor dat het rietje een hoek van 90 graden maakt met
het karton.(recht omhoog staat)
Verschuif het onderste einde van het rietje langs de lijn
OP totdat de hoek die het maakt met de horizontaal
even groot is als de breedtegraad waarop je zit (52 graden).
Maak tenslotte het rietje aan de onderkant vast door een
stuk van het karton om te vouwen en er een stuk uit te
snijden, waar het rietje in kan klemmen. Of steek er een
pin van af de andere kant doorheen.
Het rietje vormt gnoom. De schaduw van de gnoom zal
op de uurlijnen van de bovenste wijzerplaat vallen in de
zomer, en op de onderste in de winter.

