Met de kiiker e" caMera "P iackt!
Martijn Hordijk

Nu aile spanninngen van de zonsverduistering er weer opzitten en Nostradamus alweer ongelijk
gekregen heeft (Volgens zijn voorspellingen zou de wereld of op 4 Juli of op 11 augustus vergaan),
kunnen we ons weer op hele andere dingen gaan richten. De zomermaanden zijn nu voorbij en
de winter is al weer begonnen. Nu worden de nachten weer langer, maar jammer genoeg ook
kouder. Je kunt je kijker weer tevoorschijn halen en aile warme kleren weer binnen handbereik leggen.
En aangezien je op school ook niet gelijk begint met de relativiteitstheorie, maar eerst leert optellen,
gaan wij ons ook niet gelijk storten op de zwakke deep-sky objecten, maar beginnen we met een
overzicht van de sterrenhemel.
Het is wei makkelijk als we een vast punt aan de
hemel hebben, vanwaaruit we aile andere
objecten kunnen leren kennen. Hiervoor nemen
we een punt waar we de hele sterrenhemel als het
ware aan op kunnen hangen, namelijk de
poolster.
De poolster staat in het verlengde van de aard-as.
Daardoor lijkt het alsof deze ster altijd op dezelfde
plaats staat en de rest van de sterren eramheen
draaien.
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Het is een verkleinde versie van de grate beer. De
grate beer kun je niet missen. Het bekendste
gedeelte van dit sterrenbeeld is de steel pan. Dit
gedeelte bestaat uit zeven heldere sterren die
ongeveer 22 graden graot is.

Hier zie je twee sterrenkaartjes over elkaar heen: een van 8 uur
's avonds, de andere van 2 uur diezelfde nacht. De poolster staat
nag steeds op z'n plek, maar de Lier is bijvoorbeeld helemaal van
rechts naar links op het kaartje verschoven.

Reis lang de sterrenbeelden
De poolster is een ster uit het zwakke sterrenbeeld
Kleine Beer. Over het algemeen kun je van het
sterrenbeeld kleine beer maar ongeveer drie
sterren zien. De rest kun je eigenlijk aileen op een
donkere plaats zien . De kleine beer ziet eruit als
een kleine steelpan met het handvat onderaan de
pan.
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In feite is de grate beer veel grater dan aileen het
steelpannetje, maar voorlopig is het genoeg om
aileen het steelpannetje in de gaten te houden.
Vanu it dit gedeelte van de grote beer kun je heel
veel sterrenbeelden vinden.

Tussen de kleine en de grote beer in kronkeld zich
. een heel lang sterrenbeeld. Dit is het sterrenbeeld
Draak. Het sterrenbeeld bestaat uit vrij zwakke
sterren.
Weer terug naar de grote beer. Ais je de twee
voorste sterren van de grote beer neemt en hun
afstand 5 keer verlengt naar boven, dan kom je bij
de poolster uit. Ais je nog ongeveer de helt van
die aftand verder omhoog gaat, kom je uit bij het
sterrenbeeld Cepheus. Het is net een huisje dat op
zijn kant gevallen is. Ais je in dezelfde richting
doorgaat, kom je bij een vijftal sterren uit die een
grote W vormen. Dit sterrenbeeld heet Cassiopea
en staat vrij hoog aan de heme!.

De vijf sterren zijn allemaal van magnitude twee
of helderder. Cassiopea staat midden in de
melkweg. Hierdoor zijn er erg veel nevels en
sterrenhopen in het sterrenbeeld te vinden. Hier
kom ik later nog op terug. Laten we nog even
terug gaan naar Cepheus. Je weet wei, dat
sterrenbeeld tussen Cassiopea en de Grote Beer
in. Naast dit sterrenbeeld, richting het zuiden
staat een heel helder sterrenbeeld. Het is een heel
groot kruis. Dit is het sterrenbeeld Zwaan.
De Zwaan staat net als Cassiopea in de melkweg.
Dat betekent dat hier ok heel vee I mooie deep-sky
objecten in staan. Onder de vleugel die naar het
westen gericht is, staat een sterrenbeeld dat een
van de helderste sterren aan de hemel bevat. Dit
is het sterrenbeeld Lier en de heldere ster is Wega.
Aan de andere kant van de Zwaan staat een heel
groot sterrenbeeld. Dit sterrenbeeld is het onderwerp in heel veel spannende legenden uit het
oude griekenland.

Het sterrenbeeld Pegasus is te zien als een heel
groot vierkant aan de herfst heme!. Dit vierkant
heeft in de sterrenkunde nog een bepaald nut.
Het wordt gebruikt als drempelveld.
Drempelvelden zijn hele handige dingen. Je
gebruikt ze om te kijken hoe helder het op een
avond is. Dit werkt al voigt: Je neemt de bovenste
driehoek uit het vierkant en telt het aantal sterren
dat erin staat. De hoeksterren tellen mee.
Uit het aantal sterren dat je telt kun je bepalen
wat de grensmagnitude is. Dit is de helderheid
van de zwakste sterren die je die nacht nog net
met het blote oog kunt zien. De formulieren hiervoor kun je bij de Waarneem Commissie krijgen .
Ais we wat beter naar de hemel gaan kijken zien
we meer dan aileen maar sterren. Tussen al die
sterren staan nog vee I meer objecten. Een hoop
van deze objecten maken deel uit van ons eigen
zonnestelsel. Maar een paar staan veel verder
weg. Een ervan is de andromeda neve!. De
andromedanevel is niet echt een nevel maar een
heus sterrenstelse!. Het staat ongeveer 2 miljoen
lichtjaar ver weg. Dit sterrenstelsel kun je op
aarde, onder goede omstandigheden, met het
blote oog zien .
Weet je het vierkant van pegasus nog te vinden?
Zoek het nog maar eens op, dan gaan we van
daar uit naar de andromedanevel.
Zoek de ster a-andromeda, dat is de heldere ster
links boven in het vierkant van pegasus . Ga vanuit deze ster naar links en een klein beetje omhoog.
Je komt nu uit bij een ster van ongeveer magnitude 3 a 4. Vanuit deze sterga je nog een keer
naar links boven naar een ster van magnitude 1.

Dit is de ster Mirach, de tweede heldere ster uit
het sterrenbeeld andromeda.
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Vanuit deze ster hoef je aileen nog maar iets
omhoog te kijken, ongeveer vijf graden (weet je
nog hoe dat kon meten 7) en je ziet een vrij zwak
sterretje van magnitude 4 . Ais je daar iets links
van kijkt, dan zie rechts op je ooghoek een vaag
vlekje. Dit is de andramedanevel. Ais je de nevel
met het blote oog wil zien, moet je er niet recht
naar toe kijken maar er vlak langs kijken . Dit heet
perifeer kijken.
M31, zo wordt de andramedanevel ook wei eens
aangeduid, is ook erg mooi met een verrekijker.
Omdat het een erg uitgestrekt object is, moet je
het door een verrekijker bekijken en niet door een
telescoop. Een verrekijker heeft namelijk een
grater beeldverld dan een telescoop. Je kunt dan
het hele object in een keer zien.
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We gaan weer even terug naar het sterrenbeeld
Zwaan, dat grote kruis. Ais je dat weer gevonden
hebt, ga je langzaam naar het westen. Dan kom
je bij het sterrenbeeld Lier uit. Dit sterrenbeeld is
te herkennen aan een hele heldere ster met daar
een wiebertje onder. Tussen de twee onderste
sterren van het wiebertje staat een neveltje, dat je
kunt zien in een kleine kijker. Precies in het midden zie je een wazig vlekje. Dit is de ringnevel
(afgekort M57). Dit neveltje heeft een helderheid
van magnitude 5. Dit is het restant van een ster.
Ais sterren oud worden dan blazen ze hun
buitenste lagen terug de ruimte in. Wat overblijft
is de sterkern, met daaramheen een ring van gas.
Je raad nu misschien ook al waar de naam ringnevel vandaan komt. De sterkern is zichtbaar als
een centrale ster in de nevel. Deze zul je aileen
nier kunnen zien, tenzij je een erg grate telescoop
hebt. Dit sterretje heeft namelijk een helderheid
van +15.
Nog een mooi object dat met redelijk eenvoudige
middelen te bekijken is, is M 13. Een bolhoop die
iets meer naar het noordwesten staat, in het
sterrenbeeld Hercules. Ais je iets ten noordwesten
van de lier kijkt zie je vier sterren dieeen klein
trapezium vormen. Misschien vind je dat het meer
lijkt op een bloempot. Dit is het lichaam van het
sterrenbeeld Hercules. De bolhoop M 13 staat
tussen de twee sterren aan de rechterkant van de
bloempot op ongeveer eenderde van de afstand
tussen beide sterren, onder de bovenste ster.
M 13 is van magnituse 5.6 en is de best zichtbare
bolhoop van de noordelijke hemel.
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Door een 15 tot 20 cm telescoop zie je de
bolhoop opgelost in honderden sterren . Maar
door een kleine 6 cm kijker is de bolhhop ook de
moeite waard.
Ais je er nu nog geen genoeg van hebt en verder
wilt kijken, dan moet eens naar de grate beer
kijken. Zoals je misschien wei weet, is het
steelpannetje maar een klein gedeelte van de
grote beer. Het hele sterrenbeeld is veel grater. Ais
je de ster links onder van de pan neemt, en
vandaaruit een lijn trekt naar de ster rechtsboven
in de pan en je verlengt die afstand een keer in
dezelfde richting, dan kom je bij twee
sterrenstelsels uit. Dit zijn M81 en M82 . Deze
twee sterrenstelsels zijn van magnituse 7.2 en 8.1 .
Ze werden ontdekt in 1781. M81 is een
sterrenstelsel van het type Sb en staat op een
afstand van 2.6E+6 parsec. Door een 10 cm
telescoop kun je bolvormig centraal deel zien met
aan de buitenzijde, onder gunstige omstandigheden, een ovale vlek.
Bij M82, die een iets gratere oppervlakte helderheid heeft, is het mogelijk om door een 10 cm
kijker een of meer stofbanden te zien die haaks op
de lengterichting staan.
Probeer maar eens of je ze op een heldere avond
kunt vinden . Ais je ze hebt kunnen tekenen,
vergeet dan niet om je waarnemingen naar de
waarneem commissie te sturen .
We blijven nog even in de grate beer. Aan de
onderkant van de pan, vlak bij de ster Merak staat
een planetaire nevel van magnituse 9,6. Dit is
M97, ookwel de Uilnevel genoemd . In een kleine
kijker is er aan de nevel niet veel structuur te zien .
Om echt structuur en de centrale ster van
magnitude 14 te zien moet je een kijker van
tenminste 20 cm hebben. Maar laat je daardoor
niet ontmoediggen om toch eens te praberen de
uilnevel te vinden.
Niet ver van M97 , iets erboven, staat nog een
sterrenstelsel. Dit is M 108. Het sterrenstelsel is
van magnitude 10 en is van het type Sc. We kijken
er van de zijkant tegenaan. In kleinere kijkers is
het te zien als een vlekje dat in het midden wat
helderder is.
Ik heb nu nog lang niet aile mooie objecten uit de
grate beer gehad, maar de rest moet je zelf maa r
eens bekijken en opzoeken. Hopelijk ga je nu weer
vol goede moed aan het waarnemen en kan de
wacom weer wat mooie waarnemingen tegemoet
zlen.

