Dubbel sterren
Ruben van Moppes
Vraag aan een willekeu rig persoon om een
den . We spreken in zulke
en van zogesterrenbeeld te noemen dat ze kennen. In bijna
naamde Spectroscopische dubbelsterren.
gevallen zal het antwoord zijn: Grote Beer,
elpannetje" of iets dergelijks. Inderdaad
We hebben nu dus gewone sterren onderschei"'· " """·7C\.rC n helderste sterren een beetje in
den van dubbelsterren. En dan heb je weer
pannetje . Zoals je misschien
gewone dubbelsterren (echt twee sterren) en
Beer veel meer dan die
de meervoudige dubbelsterren (een systeem
een beetje helder is, kun
van meer dan twee sterre
elkaar
en de "kop" van het
horen). Bin 1\3J)_dlJbb1
beetje een 'U '?'l"_~'-''''U
weer systemen waarbij je
et .e~.r'lti~~tescoQPl. de
is
zlen, en systemen
je al
door
aardigs te herkennen als het helmeting kunt ontdekken dat er meer dan een
tweeqe sterr~~je vanqe steel j$
steraanwezfgis.
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kker sterretje zien. Deze twee
bij elkaar. Nou gebeurt het ookwel eens dat je
met een telescoop twee sterren dicht bij elkaar
bij elkaar en dus spreken we van
zi\3A ·staan;Zii?nder
dJ~;l hete dubb~lster is.
,ff.r
Dan heb jeC~gewoOlltwee sterren die niet bij
elkaar staan, maar (vanaf de aarde gezien)
zo' beetj~ . achter ~Ikaa r st
. Hie .. t het
a
we metteen dtiboelster
aken
ben,
maar eigenlijk is het er geen. We spreken wei
van.visuele dubbelsterren.
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Meer dan

d vooIt:>eeld jS., Jwmt
s
natuurlijk doord
ze -i6l1der Jerrekljker
telescopen gesch
n kunnen zien. Bij de
meeste dubbelsterre
dit niet~o . En het
grappige is, dat je daar
kdmt wann~er
je een telescoop op dit twe
richt. Met de
JWG kijker is het met enige
vlak bij Mizar staat nog een cte,rrO:tJOI
ben dus niet aileen te maken met
ster, niet met een gewone dubbe
met een driedubbele ster! En eigenlijk is
dat niet waar. Met ingewikkelde berekeni
is aangetoond dat elk van deze sterren ook
weer uit twee afzondelijke sterren bestaan . Een
meervoudige ster dus. Nou staan deze drie
tweetallen allemaal zo dicht bij elkaar, dat er
geen enkele telscoop op aarde (of de Hubble
boven de aarde) die nog van elkaar kan schei-

r uur tijd wordt Algol ineens
(magn. 3,5) om een paar uur
n normale helderheid (magn. 2,2)

7W~::II(I<~Ar
ti",n:fe,n!

gaan waarnemen? Bestel bij de JWG
met dubbelsterren (fl . 1,30 incl.
sten) en bel de Waarneemcommissie
op
je nog vragen hebt!
Roy Keeris, (030) 695 1197
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