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• Redactiefje

B

este JWG’er,

Voor je ligt alweer de laatste UniVersum van 2008!
We kunnen terugkijken op een succesvol jaar met veel leuke
activiteiten. De vormgeving van de UniVersum is erg mooi
geworden, dankzij de tips van Triv’ en de inzet van Chaim
en Joyce. De redactie loopt weer soepeltjes dankzij de inzet
van de hele groep. Hulde! De zomerkampen waren allemaal
een groot succes. Met name het recordaantal deelnemers van
Ouderenkamp is een vermelding waard.
Voor ons ligt (ongeveer) alleen nog december, met Sinterklaas,
kerst en een jaarwisseling. We wensen jullie allemaal heel veel
plezier hiermee!
Volgend jaar is het Internationale Jaar van de Sterrenkunde
en staan er veel sterrenkundige activiteiten op de agenda.
Welke speciaal voor jullie zijn dat zul je in de loop van het
komende jaar vanzelf merken, maar dat er een en ander gaat
gebeuren staat vast!
Tot volgend jaar!

Groeten, namens het Hoofdbestuur,

M

arcel

B

este leden,

zoals jullie misschien al is opgevallen staat deze
keer op de adressticker naast je adres ook een datum
geprint. Dit is je geboortedatum zoals die in ons ledenbestand staat opgeslagen. Aangezien van veel leden bij ons
een onjuiste of geen geboortedatum bekend is, willen we
jullie vragen om te controleren of de geprinte datum ook
echt je geboortedatum is.
Klopt deze niet, dan kun je je juiste geboortedatum (met
je naam en/of lidnummer) mailen naar geboortedatum@
sterrenkunde.nl. Dan wordt dat zo snel mogelijk in het
ledenbestand veranderd. Alvast bedankt!
Tessa Haverkamp
Landelijk Bureau
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• Cluster

K

leine ijsdwergen zijn zeldzamer dan gedacht

De Kuipergordel, buiten de baan van de planeet Neptunus,
bevat minder kleine objecten dan tot nu toe werd gedacht. Dat
concluderen sterrenkundigen op basis van de eerste twee jaar
aan waarnemingsgegevens van de TAOS-survey
(Taiwanese-American
Occultation Survey).
De Kuipergordel bevat
ijsdwergen in alle soorten
en maten: hele grote,
zoals de dwergplaneten
Pluto, Eris, Makemake en
Haumea, die afmetingen
hebben van tweeduizend
kilometer of meer, en veel
kleinere, die hooguit een
paar honderd kilometer
in middellijn meten. Nóg
kleinere ijsdwergen in
de Kuipergordel kunnen
vanaf de aarde niet direct
worden waargenomen,
maar algemeen werd verwacht dat ze enorm veel talrijker zijn
dan hun grotere soortgenoten. In dat geval moeten er met
gepaste regelmaat kleine ijsdwergen voor ver verwijderde
sterren langs bewegen, waardoor er korte bedekkingen optreden. Met de geautomatiseerde telescopen van TAOS is de afgelopen twee jaar naar dat soort kortstondige sterbedekkingen
gezocht. In totaal is er tweehonderd uur aan waarnemingsmateriaal verzameld, maar op 1 oktober schrijft het TAOS-team
in Atrophysical Journal Letters dat er geen bedekkingen zijn
waargenomen. Dat doet vermoeden dat het aantal kleine
ijsdwergen, met afmetingen tussen ca. 3 en 30 kilometer, veel
kleiner is dan gedacht, mogelijk doordat veel kleine objecten
in de begindagen van het zonnestelsel toch al zijn samengevoegd tot grotere hemellichamen. Hoewel de TAOS-resultaten
dus eigenlijk negatief zijn, leiden ze toch tot een beter inzicht
in de vroege evolutie van het zonnestelsel.

C

ERN’s Large Hydron Collider voorlopig
buiten bedrijf

Tijdens de voorbereidingen voor de eerste botsingen in de
Large Hadron Collider (LHC) bij CERN is er een probleem
opgetreden waardoor de versneller de komende maanden
niet in bedrijf zal zijn. De
al geplande winterstop
maakt dat de versneller in
het voorjaar van 2009 pas
weer opnieuw opgestart
zal worden. Het opstarten
gaat dan wel sneller dan
dit najaar het geval was,
omdat veel voorbereidend
werk al gedaan is. Het
probleem op vrijdagochtend 19 september betrof
hoogstwaarschijnlijk een
elektrische verbinding
tussen twee magneten.
Er gingen op dat moment geen protonen door
de versneller. Door het
defect lekte helium in de
tunnel waardoor het even duurde voordat experts ter plaatse
de schade konden opnemen. Waarschijnlijk is de oorzaak een
kapotte verbinding tussen twee magneten geweest, waardoor
deze smolt en de hoge temperatuur vervolgens zorgde voor
mechanische problemen met de supergeleidende magneten.
De precieze schade wordt nog nader onderzocht. De sector
waar het incident optrad moet opgewarmd worden, gerepareerd en weer afgekoeld naar -271 graden Celsius, wat zonder
de reparatietijd zelf al minimaal een maand of drie gaat
duren. Voor deze winter stond een stop gepland om nog wat
aanpassingen te doen. Besloten is nu om dat aansluitend met
de reparaties te doen en volgend voorjaar weer van start te
gaan.

Meer informatie:
http://taos.asiaa.sinica.edu.tw/

N

og meer uitstel voor de Hubble

Naast de eerdere problemen met de hubble zijn nu problemen met een reserveonderdeel voor de Hubble-ruimtetelescoop, dat al bijna twintig jaar in opslag ligt, zouden de reparatie van het instrument nog verder kunnen vertragen. Op
28 september ontstond een storing in de 'science data formatter', die ervoor zorgt dat de gegevens van de wetenschappelijke
instrumenten van de ruimtetelescoop naar de aarde worden gezonden. Hierdoor kwam het onderzoeksprogramma stil te
liggen. Hubble beschikt weliswaar over een tweede formatter, die als alles goed gaat eind volgende week wordt opgestart,
maar voor de zekerheid is de oorspronkelijk voor deze maand geplande (laatste) onderhoudsbeurt uitgesteld om het kapotte
exemplaar straks te kunnen vervangen door de versie die NASA nog achter de hand heeft. Een eerste controle heeft echter
uitgewezen dat ook dit reserveonderdeel, dat van een later ontwerp is, problemen kent. Bij tests in 1990 en 2001 traden er
storingen op in het apparaat die nooit echt verholpen zijn. Verder onderzoek moet uitwijzen of de nieuwe formatter wel bedrijfsklaar is. Zo niet, dan moet de Hubble-onderhoudsmissie mogelijk nog langer worden uitgesteld.
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C

assini scheert twee keer langs geisermaan Enceladus

Met de verlening van de Cassini-Huygens missie om de planeet Saturnus heeft Cassini de meest
spectaculaire flyby’s gemaakt om de maan Enceladus. De Amerikaanse planeetverkenner Cassini scheerde
deze maand twee keer rakelings langs de intrigerende Saturnusmaan. Op 9 oktober vloog Cassini op een
hoogte van slechts 25 kilometer over het ijzige oppervlak van de 500 kilometer grote maan. Op 31 oktober
bedaagde de kleinste afstand 196 kilometer. In 2005 zijn in het zuidpoolgebied van Enceladus geisers van
gas en stof ontdekt, die per seconde een paar honderd kilogram ijskristallen en waterdamp de ruimte in
blazen. Planeetonderzoekers denken dat er onder het bevroren oppervlak misschien een diepe oceaan van
vloeibaar water schuilgaat. Op 9 oktober vliegt Cassini dwars door een van de geisers heen, en zal de ruimtesonde metingen verrichten aan de samenstelling. Op 31 oktober worden de camera's van Cassini ingezet
om het oppervlak gedetailleerd in kaart te brengen. Ook in november 2009 vinden weer twee Enceladuspassages plaats.
Meer informatie:
http://saturn.jpl.nasa.gov/

W

etenschappers bootsen geur
van de ruimte na
Wetenschappers van de
NASA zijn bezig om de
geur van de ruimte na te
bootsen, zodat astronauten
tijdens hun trainingen op
aarde kunnen wennen aan
het bijzondere luchtje.
De NASA heeft speciaal
voor het project de Britse
geurexpert Steven Pearce
in de arm genomen. De
chemicus gaat de kunstmatige ruimtegeur samenstellen op basis van interviews met astronauten,
zo maakte hij deze week
bekend op een bijeenkomst
voor het Manchester Science Festival.
De meeste ruimtereizigers
vergelijken de geur in de
ruimte met nogal specifieke luchtjes op aarde.
“We hebben een paar
aanwijzingen gekregen
van de astronauten uit
het International Space

Station”, aldus Pearce in de
Britse krant Daily Mail.
Gebraden steak
“Ze beschrijven heel
eigenaardige geuren die
ze vooral roken wanneer
ze na een ruimtewandeling terugkeerden naar het
ruimtestation en hun pakken en helmen uittrokken.
De meesten vergelijken de
luchtjes met de geur van
gebraden steak en heet
ijzer.”
De kunstmatig gecreëerde
ruimtegeur zal volgens
Pearce worden gebruikt
om astronauten op aarde
voor te breiden op hun
ruimtemissies. “Tegen
mij is verteld dat het de
trainingen nog ‘echter’
kan maken. Astronauten
moeten nu met hun pakken aan in watertanks
verblijven om de afwezigheid van zwaartekracht
na te bootsen. Met de geur
van de ruimte zouden de
oefeningen weer iets realistischer worden.”

Z

wakke gammaf litsen bestaan
echt en zijn
talrijk
Gammaflitsen, de kolossale uitbarstingen van
energie die enkele malen
per dag aan de hemel opvlammen, zijn gedurende
korte tijd de helderste
objecten aan de gammahemel. Met de Europese
satelliet Integral zijn de
laatste jaren echter ook
verscheidene gammaflitsen gedetecteerd die veel
minder straling produceren. Blijkbaar bestaat er
een geheel afzonderlijke
categorie die tot nog toe
nauwelijks was opgemerkt.
Integral is voorzien van de
meest gevoelige detector van gammastraling
die ooit de ruimte in is
gestuurd. Maar zelfs deze
detector kan de zwakke
gammaflitsen maar nét
opmerken. Het is dan ook
denkbaar dat de categorie
van de ‘zwakke’ gammaflitsen in werkelijkheid

groter is dan die van de
‘normale’ gammaflitsen.
Onderzoekers van University College Dublin
(Ierland) hebben nu vastgesteld dat deze kleinere
uitbarstingen weliswaar
buiten ons Melkwegstelsel
plaatsvinden, maar steeds
in sterrenstelsels binnen
de relatief geringe afstand
van ruwweg een miljard
lichtjaar. Volgens de onderzoekers kan zo’n zwakke
gammaflits ontstaan bij
het de instorting van een
zware ster die verder
geen kenmerken van een
supernova vertoont of bij
de samensmelting van
een witte dwerg met een
andere witte dwerg of een
neutronenster.
Meer informatie:
http://www.esa.int/esaCP/SEMX2MSG7MF_
index_0.html
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B

otsing in Virgo-cluster zette rem op stervorming

Dat er in het grote elliptische sterrenstelsel M86 vrijwel geen nieuwe sterren meer ontstaan, is mogelijk te danken
aan een recente botsing met het naburige stelsel NGC 4438. Dat concluderen Amerikaanse astronomen op basis van nieuwe waarnemingen van de twee sterrenstelsels, verricht op de Kitt Peak-sterrenwacht in Arizona. M86 en NGC 4438 maken beide deel uit van de Virgo-cluster, een enorme zwerm van sterrenstelsels op ca. 50 miljoen lichtjaar afstand. Er is nu
een 400.000 lichtjaar lange sliert van geïoniseerd waterstofgas ontdekt die de twee stelsels met elkaar verbindt. Dat doet
vermoeden dat ze in het verleden met elkaar in botsing zijn gekomen; de gassliert bestaat uit materiaal dat door de onderlinge zwaartekracht uit het grote elliptische stelsel is gerukt. Tot nu toe werd altijd aangenomen dat een superzwaar zwart
gat in de kern van een sterrenstelsel er de oorzaak van is dat de stervormingsactiviteit in dat stelsel tot stilstand komt: de
energie die door de directe omgeving van het zwarte gat wordt uitgestraald, zou het interstellaire gas zo sterk verhitten
dat de vorming van nieuwe sterren wordt bemoeilijkt. Maar ook bij een hogesnelheidsbotsing tussen twee sterrenstelsels
kan een dergelijke verhitting optreden, aldus de onderzoekers in een artikel dat in november verschijnt in Astrophysical
Journal Letters . 				
Meer informatie: http://www.noao.edu/outreach/press/
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S

upernova-wind leidt tot geboorte van nieuwe sterren

De explosie van een zware reuzenster in een stervormingsgebied in de Kleine Magelhaense Wolk, ongeveer vijftigduizend jaar geleden, leidde tot de geboorte van een groot aantal nieuwe sterren. Dat blijkt uit nieuwe waarnemingen van
het gebied, verricht op verschillende golflengten. N346 is een interstellaire wolk van gas en stof waarin nieuwe sterren
worden geboren. Het is het grootste stervormingsgebied in de Kleine Magelhaense Wolk, een begeleider van ons eigen Melkwegstelsel, op ca. 210.000 lichtjaar afstand van de aarde. Astronomen van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht hebben
de nevel gefotografeerd met de New Technology Telescope op La Silla (Chili), met de infrarode Spitzer Space Telescope en
met de Europese röntgenkunstmaan XMM-Newton. Veel nieuwe sterren in N346 ontstaan door verdichtingen en schokgolven die veroorzaakt worden door de energierijke straling van zware reuzensterren in het centrum van de nevel, maar
uit de nieuwe multispectrale metingen blijkt dat ook de deeltjeswind van een supernova-explosie een belangrijke rol heeft
gespeeld bij de vorming van nieuwe sterren.
Meer informatie: http://www.jpl.nasa.gov/news/

E

erste beelden van tweede scheervlucht langs Mercurius zijn binnen

Afgelopen maandag vloog de Amerikaanse ruimtesonde MESSENGER voor de tweede keer dit jaar op kleine afstand
(200 km) langs de planeet Mercurius. Bij die gelegenheid zijn honderden opnamen van het kraterrijke planeetoppervlak
gemaakt, waarvan de eerste inmiddels naar de aarde zijn overgeseind. Op de eerste foto die de NASA heeft verspreid, is
duidelijk de opvallend heldere krater Kuiper te zien, die genoemd is naar de Nederlands/Amerikaanse astronoom Gerard
Kuiper. Het gebied ten oosten (rechts) van deze krater is nooit eerder gefotografeerd. Opvallend aan de foto zijn de grote
stralenstelsels die zich over bijna het gehele afgebeelde deel van de planeet uitstrekken. Later vandaag worden meer beelden
van Mercurius getoond.
Meer foto’s:
http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/multimedia/index.html
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• Wat zijn strings?

Hangt het heelal met
touwtjes aan elkaar?
De snaartheorie
Door: Marcel Vonk

"Zo sterk is
die
zwaartekracht
helemaal
niet!"

In de vorige twee Universums hebben
jullie kunnen lezen hoe het heelal is
opgebouwd uit een aantal verschillende
bouwstenen, de elementaire deeltjes.
Sterren en planeten, jij en ik, het licht
dat we zien en de straling die we uit het
heelal ontvangen, allemaal bestaan ze
uit superkleine deeltjes met indrukwekkende namen zoals “quark”, “elektron”
en “foton”. De wiskundige formules
die al deze verschillende deeltjes beschrijven worden het Standaardmodel
genoemd. Maar zoals ik aan het eind van
mijn laatste artikel schreef: het Standaardmodel is nog lang niet af! De formules die de allerkleinste
bouwsteentjes van het heelal beschrijven hebben nog een
aantal grote problemen. In dit artikel wil ik zo’n probleem
beschrijven, en een mogelijke oplossing ervoor - de snaartheorie - uitleggen.

D

Als je wel eens hard op de grond gevallen bent - en wie is dat
nou niet? - denk je vast dat die zwaartekracht wel een behoorlijk sterke kracht moet zijn. Gek genoeg is dat helemaal
niet zo: de zwaartekracht is de zwakste kracht die we kennen!
Bedenk je maar eens wat er bijvoorbeeld gebeurt als je een
spijker op de grond legt, en die vervolgens met
een je oppakt. Aan de spijker trekken op dat
moment twee krachten. De elektromagnetische kracht van het magneetje probeert de
spijker op te tillen, terwijl de zwaartekracht
van de Aarde de spijker omlaag probeert te
trekken. Ondanks dat de Aarde ontzettend
veel groter is dan het magneetje, en er dus
gigantisch veel meer deeltjes zijn die met
de zwaartekracht omlaag trekken dan er
deeltjes zijn die met de elektromagnetische
kracht omhoog trekken, gaat de spijker
toch omhoog! Het kleine beetje elektromagnetische kracht wint het van de enorme
hoeveelheid zwaartekracht. Zo sterk is die
zwaartekracht dus helemaal niet!

rie krachten... en nog een!

Zoals gezegd: het Standaardmodel beschrijft de
allerkleinste deeltjes die we kennen, en de krachten die die
deeltjes op elkaar uitoefenen. Een voorbeeld van zo’n kracht
is de kracht die je voelt als je twee magneten bij elkaar houdt:
wat je voelt is de totale kracht van gigantisch veel elementaire
deeltjes. Deze kracht wordt de “elektromagnetische kracht”
genoemd, en het is een
van de drie krachten
die het Standaardmodel beschrijft. De
andere twee heten de
“zwakke kernkracht”
en de “sterke kernkracht”, namen die al
aangeven dat de effecten van deze krachten
vooral in de kernen van
atomen merkbaar zijn
- in ons dagelijks leven
merken we van de twee
kernkrachten niet zo
veel.

S

tandaardmodel, zwaartekracht of
allebei?

Het feit dat het Standaardmodel de zwaartekracht niet beschrijft is daarom normaalgesproken niet zo’n probleem. De
zwaartekracht tussen twee elementaire deeltjes is zó klein
dat we allerlei verschijnselen op kleine schaal prima kunnen
beschrijven zonder rekening te houden met de zwaartekracht.
En omgekeerd: als we dingen op heel grote schaal - sterren,
planeten, sterrenstelsels - willen beschrijven hoeven we weer
niet veel rekening te houden met het Standaardmodel. Om te
beschrijven hoe de Zon de Aarde aantrekt hoeven we alleen de
zwaartekracht te begrijpen, maar niet hoe alle afzonderlijke
elektronen en quarks in de zon elkaar precies aantrekken en
afstoten met behulp van de andere drie krachten.

En hoe zit het dan
met tussenliggende
afstanden? Hoe zit het
bijvoorbeeld met die
spijker? Daar hadden
we toch een experiment waar zowel de
zwaartekracht als een
kracht uit het Standaardmodel voorkwamen? Dat is wel waar,
maar we hebben het
dan nog steeds over
de elektromagnetische
kracht van een gigantisch aantal elementaire deeltjes bij elkaar.
Maar... er is nog een
"Om elementaire deeltjes iets van de zwaartekracht te laten voelen moet je ze
Daarvoor hoef je niet
vierde kracht die de
heel snel laten bewegen. Zelfs de snelste race-auto op aarde is daar lang niet snel
heel precies te weten
elementaire deeltjes
genoeg voor!"
hoe elk afzonderlijk
op elkaar uitoefenen!
deeltje op die krachVan die kracht heb je
ten reageert - als je maar weet hoe de deeltjes dat gemiddeld
vast wel eens gehoord: het is de zwaartekracht, de kracht die
doen. Nee, de echte details van het Standaardmodel heb je pas
ervoor zorgt dat wij naar de Aarde toegetrokken worden, dat
nodig als je het over experimenten met twee of drie elementaide Aarde om de Zon heen draait, en dat alle materie in ons
re deeltjes hebt - en in dat geval speelt de zwaartekracht weer
Melkwegstelsel bij elkaar blijft.
vrijwel geen enkele rol.
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• Wat zijn strings?

V

Betekent dat dat de zwaartekracht en de drie krachten uit het
an natuurkunde naar sterrenkunde
Standaardmodel helemaal nooit tegelijk een rol spelen? Toch
wel! Onder heel extreme omstandigheden kan het gebeuren
Om plaatsen te vinden waar elementaire deeltjes
dat die superkleine elementaire deeltjes toch iets van elkaars
dit soort enorme snelheden, energieën en massa’s bereiken,
zwaartekracht voelen. Om zo’n enorm klein deeltje iets van de
moeten we naar de sterrenkunde toe. Denk bijvoorbeeld
zwaartekracht te laten merken moet het - het woord “zwaarteeens aan de rand van een zwart gat. Een zwart gat is een in
kracht” zegt het al - heel zwaar zijn. Of om het in iets wetenelkaar gestorte ster die alles om zich heen met een gigantische
schappelijkere termen te zeggen: het deeltje moet een heel
kracht aantrekt. Als deeltjes zo’n zwart gat in vallen krijgen ze
grote massa hebben. (De “massa” van een voorwerp is niets
daarbij snelheden (en dus massa’s) die zo groot worden dat de
anders dan een getal dat aangeeft hoe zwaar het is; 3 kilo,
zwaartekracht wel degelijk een rol gaat spelen.
bijvoorbeeld. De reden dat wetenschappers liever “massa”
zeggen dan “gewicht”
is dat je voor “gewicht” zwaartekracht
nodig hebt: op de
Maan weeg je volgens
een weegschaal veel
minder, en in een
ruimteschip zelfs helemaal niets! Maar het
getal dat je “massa”
aangeeft blijft altijd
en overal hetzelfde.)
Nu zijn er in de natuur
twee manieren om
iets heel zwaars te
maken. De eerste is
door heel veel deeltjes
bij elkaar te stoppen denk aan een planeet
of een ster - maar dat
is natuurlijk precies
wat we hier niet willen: we willen hier een
enkel deeltje hebben
dat toch heel zwaar
"Op de rand van een zwart gat krijgen de opgeslokte deeltjes zo'n grote snelheid dat het Standaardmodel ze
is, zodat de zwaarteniet meer goed kan beschrijven."
kracht én de krachten
uit het Standaardmodel erop werken.
Ander voorbeeld: de oerknal. Toen het heelal ontstond uit
deze gigantische explosie bewogen de meeste deeltjes met
De andere manier om iets heel zwaar te maken komen we in
snelheden die ze daarna nooit meer gehad hebben. Met andere
het dagelijks leven eigenlijk nooit tegen.
woorden: de deeltjes hadden veel meer enerDie manier is dat we iets een heel grote
gie dan nu, en ondervonden dus veel meer
snelheid geven. Als iets heel snel beweegt
gevolgen van de zwaartekracht, naast
heeft het heel veel energie, en het blijkt dat
de gevolgen van de Standaardmodelenergie ook een soort van massa is. (Dat
krachten die ze vandaag de dag nog steeds
is precies wat Einsteins beroemde formule
ondervinden. Om de oerknal echt goed te
E = m c^2 zegt: de E in die formule staat
kunnen beschrijven hebben we dus niet
voor Energie, en de m voor Massa. De rest
genoeg aan alleen het Standaardmodel van de formule vertelt je hoeveel energie
we moeten ook de zwaartekracht die aan
precies gelijk is aan hoeveel massa.) Maar:
de deeltjes trekt beschrijven!
als ik zeg “een heel grote snelheid” bedoel
ik ook een héél grote snelheid. Als je een
Goed, stel nu dat we dus twee deeltjes
elektron in een raceauto of een vliegtuig
op de rand van een zwart gat of tijdens
meeneemt zul je nauwelijks merken dat
de oerknal hebben, en we willen weten
het zwaarder wordt - net zo min als de auto
hoe hard die deeltjes precies aan elkaar
of het vliegtuig zelf veel zwaarder worden.
trekken. (Waarom je dat zou willen weten?
Nee, om iets van dit effect te merken moet je dingen sneller
Bijvoorbeeld omdat je je afvraagt hoe snel een zwart gat alles
dan 1.000.000.000 kilometer per uur laten gaan! Je begrijpt
om zich heen precies opslokt, of hoe snel de deeltjes na de oerdat we niet echt een race-auto kunnen bouwen die dat voor
knal uit elkaar vlogen, en hoe daardoor uiteindelijk sterren en
ons doet.
planeten zijn ontstaan.) Om dat te kunnen uitrekenen hebben
we dus wiskundige formules nodig die zowel de krachten uit
het Standaardmodel beschrijven als de zwaartekracht. En nu

"Dat de
elementaire
deeltjes
snaartjes zijn
was maar een
gok"
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• Wat zijn strings?

komt het grote probleem: zulke formules zijn verschrikkelijk
lastig te vinden!
Wat is het probleem dan precies? Als twee deeltjes dicht bij
elkaar in de buurt komen wordt de kracht die ze op elkaar uitoefenen steeds groter. Denk maar weer aan de zwaartekracht:
hier op Aarde voel je heel veel van de aantrekkingskracht
van onze planeet, maar ver weg in de ruimte merk je er bijna
niets van. Nu is de Aarde een enorme bol, maar elementaire
deeltjes zijn kleine puntjes. Als je twee enorme bollen dicht
bij elkaar wilt brengen houdt dat op een gegeven moment op:
als de oppervlaktes van de bollen elkaar aanraken kun je niet
meer verder, en zijn hun middelpunten dus nog steeds een
aardig eind van elkaar af. Maar twee puntvormige deeltjes
kun je zo dicht bij elkaar brengen als je maar wilt. Als gevolg
daarvan kun je de kracht tussen die deeltjes zo groot maken
als je maar wilt, gewoon door ze heel dicht bij elkaar te brengen. Uiteindelijk krijg je zo een kracht die oneindig groot is!

W

eg met de oneindigheid!

Misschien kun je je niet echt iets voorstellen bij
een kracht die oneindig groot is. Nou, dat ligt niet aan jou: dat
kunnen wetenschappers ook niet! “Oneindig groot” is niet iets
waar we mee kunnen rekenen, en dus leveren de berekeningen
van krachten tussen puntvormige deeltjes grote problemen
op. Voor het Standaardmodel zijn er allerlei wiskundige trucs
bedacht die deze problemen omzeilen. Voor de zwaartekracht
werken diezelfde trucs helaas niet. Normaalgesproken is dat
niet zo’n groot probleem, omdat we het altijd over zwaartekracht op grote afstanden hebben. Maar op de rand van een
zwart gat of bij de oerknal speelt ook op kleine afstand de
zwaartekracht een rol, en dan komen de berekeningen in de
problemen!
Wie weet heb je uit het bovenstaande verhaal zelf de oplossing
voor het probleem al bedacht: we moeten er gewoon niet van
uitgaan dat de elementaire deeltjes puntjes zijn. Maar als het

"Snaren: hangt het heelal met touwtjes aan elkaar? (Bron: dclartstudios.com)"
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• Wat zijn strings?

geen puntjes zijn, hoe zien ze er dan uit? Helaas zijn elektronen, quarks en fotonen zó klein dat we ze niet even onder een
microscoop kunnen bekijken om het antwoord op die vraag te
vinden. We zullen dus een antwoord moeten gokken, en dan
moeten kijken of de berekeningen die we met dat antwoord
doen wél kloppen.
Misschien denk je nu dat de eenvoudigste gok zou zijn dat de
elementaire deeltjes ook kleine bolletjes zijn. Maar vanuit het
oogpunt van berekeningen is dat helemaal niet zo eenvoudig!
Een bolletje heeft een lengte, een breedte en een hoogte, en
dat zijn drie nieuwe eigenschappen die je in de berekeningen
mee moet nemen. Nee, het is veel eenvoudiger om het deeltje
bijvoorbeeld alleen een lengte te geven. Dat wil zeggen: in
plaats van een puntdeeltje vragen we ons nu af of een deeltje
niet een klein touwtje, elastiekje of snaartje kan zijn. Zou dat
de berekeningen makkelijker maken?
Het antwoord is: ja! Met een heleboel (nog steeds best ingewikkelde) wiskunde kun je laten zien dat de zwaartekracht en
alle andere krachten voor kleine snaartjes prima samengaan,
en dat je precies kunt uitrekenen hoe zulke snaartjes zich
gedragen in de buurt van een zwart gat, of onder omstandigheden zoals tijdens de oerknal. We hebben nu dus wiskundige
formules waarmee we het gedrag van deeltjes onder zulke
omstandigheden kunnen beschrijven. Die verzameling van
wiskundige formules is bekend sinds het eind van de jaren
‘60, en wordt de snaartheorie genoemd.

L

osse eindjes

Ons verhaal heeft natuurlijk nog de nodige losse
eindjes. Dat de elementaire deeltjes snaartjes zijn was maar
een gok, die we alleen gemaakt hebben omdat dat het eenvoudigste antwoord gaf. Waarom geen kleine “velletjes” met een
lengte én een breedte, of bolletjes met een lengte, een breedte
en een hoogte? Zolang we de snaartjes niet direct kunnen zien
is daar natuurlijk geen enkele reden voor, en intussen hebben
de wetenschapper die de snaartheorie bestuderen ontdekt
dat je zulke deeltjes met meer “dimensies” ook prima kunt
beschrijven. Sterker nog, met nog moeilijkere wiskunde kun je
nog verder gaan en zelfs vier-, vijf, zes-... tot negendimensionale deeltjes beschrijven! Welke van die deeltjes precies onze
elektronen, fotonen en quarks zijn is nog niet bekend, maar
het moge duidelijk zijn dat snaartheorie tegenwoordig allang
niet meer over alleen snaartjes gaat!
Daarmee zijn we wel meteen bij een ander groot probleem
van de snaartheorie uitgekomen: uiteindelijk willen we weer
terug naar een beschrijving van ons Standaardmodel, maar
we weten nog niet welke van de meerdimensionale deeltjes we
daarvoor moeten gebruiken. Sterker nog: deeltjes met méér
dan drie dimensies leven ook in een heelal dat meer dan drie
dimensies heeft, dus niet alleen een lengte, een hoogte en een
breedte. Dat mag dan wiskundig wel een leuk idee zijn, maar
om ons heen zien we alleen die drie richtingen, dus we zullen
de andere “richtingen” - dat kunnen er wel zes zijn - op de een
of andere manier uit onze formules kwijt moeten raken. Nu
is het probleem niet dat dat niet kan, maar eerder het omgekeerde: dat kan op gigantisch veel manieren! Welke van die
manieren uiteindelijk ons Standaardmodel en de zwaartekracht opleveren? De geleerden hebben nog geen idee.

Kortom: de snaartheorie - de aanname dat onze elementaire
deeltjes snaartjes of andere vormpjes met op zijn minst een
lengte, en misschien ook een breedte, hoogte, enzovoort zijn
- heeft tot een groot succes geleid: we kunnen nu tegelijk de
zwaartekracht én het standaardmodel beschrijven, en zo dingen leren over bijvoorbeeld zwarte gaten en de oerknal. Maar
voorlopig zijn de lessen die we leren nog heel algemeen: het
is na veertig jaar snaartheorie nog steeds niet precies bekend
hoe we met deze ideeën de elementaire deeltjes om ons heen
moeten beschrijven. Kortom: nog genoeg werk aan de winkel
voor wetenschappers! Hopelijk kan ik dan over een jaar of tien
weer een volgend artikel schrijven, waarin ik jullie precies
vertel hoe het zit.
*** Kijk op de volgende pagina wat er allemaal in 10 jaar tijd
gebeurd is! ***

Nog genoeg
werk aan de
winkel voor
wetenschappers!

M

eer weten?

Als je meer wilt weten over snaartheorie is
het volgende boek van Brian Greene een erg goed boek
om mee te beginnen:
Brian Greene, De Kosmische Symfonie. Superv, verborgen dimensies & de zoektocht naar de Theorie van Alles.
Amsterdam: De Arbeiderspers 2001. ISBN 90-29521996.
Van dit boek is ook een televisieserie gemaakt. De serie
kun je op het internet bekijken, maar helaas alleen in
het Engels:
http://www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/program.html
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• Elementaire Deeltjes - 10 jaar later...

NawoordDoor:
- tien
jaar later...
Marcel Vonk
De twee artikelen "Elementaire deeltjes - de legostenen van het heelal"
schreef ik in 1997. Aan het eind van het
laatste artikel zei ik dat er over honderd jaar waarschijnlijk weer allerlei
nieuwe dingen ontdekt zouden zijn. Dezelfde artikelen zouden er in 2097 dus
vast heel anders uit zou komen te zien...
Honderd jaar is wel een erg lange tijd, maar
intussen zijn we alvast elf jaar verder. Je
bent dus vast wel benieuwd hoeveel we
inmiddels al bijgeleerd hebben. Van alles!
Laat ik eens een klein overzichtje maken.

H

et top-quark

In het artikel schreef ik dat het zesde quark, het
top-quark, waarschijnlijk ontdekt was, maar dat
niemand nog helemaal zeker wist of de metingen klopten.
Nou, intussen is dat wel anders: het bestaan van het topquark
is bevestigd, en we weten nu van alles en nog wat over zijn
eigenschappen.

D

e neutrino's

In 1997 was de vraag of neutrino's wel of niet gewichtsloos waren heel belangrijk. Niemand had eigenlijk
enig idee wat het antwoord was: hadden neutrino's nou een
massa of niet? In de afgelopen tien jaar is uit allerlei metingen
aan neutrino's uit de zon gebleken dat ze inderdaad een heel
kleine massa hebben! Hoe zwaar een neutrino precíes is is nog
wel heel moeilijk te bepalen. En of de neutrino's zwaar genoeg
zijn om de "ontbrekende massa" in het heelal te verklaren
is ook nog steeds niet duidelijk. Wel zijn er voor dat laatste
probleem intussen nog een heleboel andere oplossingen geopperd, dus ook voor de komende tien jaar valt er op dit gebied
nog veel te onderzoeken!

H

et Higgs-boson

Eén van de grootste vragen die de deeltjes-natuurkundigen op dit moment bezighoudt is of het mysterieuze Higgs-deeltje nu wel of niet bestaat. Eén ding is zeker:
als de theorieën die het standaardmodel beschrijven ook maar
een beetje kloppen zou het moeten bestaan. En belangrijker:
we denken ook ongeveer te weten hoe zwaar het is! Het probleem is dat het deeltje nét iets te zwaar is om met de huidige
meetapparatuur ontdekt te kunnen worden. Maar daar komt
verandering in! Op dit moment wordt in Genève, in Zwitserland, heel hard gewerkt aan de bouw van de LHC, de Large
Hadron Collider. De LHC is een ronde tunnel van maar liefst
27 kilometer lang, waarin met een enorme snelheid protonen
rondjes draaien en op elkaar botsen. Bij die botsingen komt
heel veel energie vrij, en die energie zou voldoende moeten
zijn om het Higgs-deeltje zichtbaar te maken. De LHC is zo
goed als af, dus het zou goed kunnen dat de ontdekking van
het Higgs-deeltje niet lang meer op zich laat wachten!

S

upersymmetrie

Het terugkerende thema in mijn artikelen was: steeds
als we dachten dat we alle deeltjes gevonden hadden,
bleken de deeltjes die we kenden opeens weer "broertjes" te
hebben, zodat er nóg veel meer deeltjes waren! Het zal je dus
niet echt verbazen als ik vertel dat men momenteel op zoek is
naar weer een nieuw soort "broertje". In vaktermen worden
die broertjes de "supersymmetrische partners" van de bekende deeltjes genoemd. In het hoofdstukje "golven of deeltjes?"
schreef ik al dat er twee soorten deeltjes zijn: kracht-deeltjes
(bosonen) en materie-deeltjes (fermionen). Er zijn diverse
theoretische aanwijzingen voor het feit dat er voor elke soort
kracht-deeltje ook een bijbehorend materie-deeltje moet zijn,
en andersom. Of die theorieën ook echt kloppen weet eigenlijk
niemand; de helft van de natuurkundigen gelooft er heilig in,
de andere helft gelooft er helemaal niets van. Maar misschien
zullen we snel weten welke helft gelijk heeft: met behulp van
de LHC zouden ook de supersymmetriche partnerdeeltjes best
wel eens gevonden kunnen worden!
Je ziet het: je hoeft helemaal geen honderd jaar te wachten
- ook in tien jaar gebeurt er al heel veel! En in de komende
tien jaar gaat er waarschijnlijk nog véél meer gebeuren: met
behulp van de LHC gaan we ongetwijfeld weer allerlei nieuwe
dingen ontdekken over de legostenen waaruit ons heelal is
opgebouwd. Ga dus alvast maar klaarzitten voor Universum 4
van 2018, dan vertel ik je precies wat er allemaal gebeurd is!

Z

ie verder:

http://www.xs4all.nl/~adcs/Deeltjes
Boek: "De bouwstenen van de Schepping" van Gerard 't
Hooft (ca. 20 euro)
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• Amateur knutelwerk levert 'telescoop' op!

Amateur knutelwerk
levertDoor:
'telescoop'
op
Jan Martinus
Deze foto’s van de Maan heb ik gemaakt als experiment door
een verrekijkerop een digitale camera te monteren. De camera
was een Fuji A203 met 2,5 Fine Pix vanuit de kringloopwinkel
voor maar €40,-. Op de body van deze camera heb ik een converter gemonteerd door deze erop te lijmen, maar eerst had
ik het glaswerk daaruit verwijderd. Dit was alleen gedaan om
een kijker of andere lenzen erop te kunnen monteren, maar
dit lukt aardig goed moet ik zeggen!
De verrekijker is een oude 10X50 kijker uit de jaren ’50 en
deze kostte maar €10,-. Op het oculair heb ik een bajonetfitting gelijmd om deze op de camera te kunnen monteren.
Door maximaal in te zoomen kom ik uiteindelijk op deze
beelden van de Maan. Ze zijn dan alleen nog wel onscherp,
maar door simpel de draairing op de verrekijker te verstellen (focus) kun je het beeld weer haarscherp maken. Ik hebt
tevens op het beeldschermpje van deze camera een kunstof
kokerprofiel aangebracht met daarin een lensje die verstelbaar
is voor oogcorrectie, en om een goed scherp beeld te krijgen
op het LCD schermpje zodat deze niet beïnvloedt wordt door
het omgevingslicht…
Al met al waren de kosten voor camera en materieel circa
€80,- en 5 uurtjes sleutelen… Je kunt natuurlijk nog veel
verder gaan door een betere camera aan te schaffen met bijvoorbeeld 8,5 Pix of een heldere lichtsterke kijker. Dan kun je
aardig in de buurt komen van de echte sterrenkijkers die vele
duizenden euro’s kost...
Wie weet is dat een volgende stap misschien, maar dan laat ik
het zeker weten!

Bijgaand nog een foto die ik boven mijn huis gemaakt heb. Het is een lijntoestel die op ongeveer 10
km hoogte zat. Dat kun je bijvoorbeeld ook met deze
samengestelde constructie bekijken. Dit zou mooi
zijn voor vliegtuigspotters, want die hebben vaak
lenzen die enkel al €8.000,- tot €10.000,- kosten
om zulke plaatjes te maken. Dat zijn dan wel plaatjes van hogere kwaliteit en dat mag dan ook wel :)
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• Mythologie over sterrenbeelden

Het Mythologie
trieste
instrument
over sterrenbeelden
door Carin van Hemert

L

ier

Als je ’s nachts omhoog
kijkt zie je allemaal sterren. Die sterren zijn georderd in sterrenbeelden, met
boeiende namen. Die sterrenbeelden bestaan al heel
lang, maar waarom heten
ze zo? En waar zijn ze dan
naar vernoemd? In dit artikel lees je over
een sterrenbeeld en zijn achtergrond.

D

eze keer: Lier

Lier is een van de sterrenbeelden, die een ster levert
aan de zomerdriehoek. Een vrij bekend sterrenbeeld ook. Als je ´s zomers omhoog kijkt, valt Lier bijna altijd
meteen op. Het sterrenbeeld Lier kun je in de zomer ongeveer
recht boven je hoofd aan de hemel vinden tussen de Zwaan
en Hercules. Het sterrenbeeld is heel klein, er is één goed
zichtbare ster in Lier. Die ster is dan ook gelijk weer één van
de vijf helderste sterren die we in ons land
aan de hemel kunnen zien. Die ster heet
Wega. Dat betekent in het Arabisch ‘de vallende’, want de Arabieren vonden dat dit
sterrenbeeld een adelaar was, die op zijn
prooi viel.

Eurydice door de beet van een giftige slang. Orpheus was
ontroostbaar, hij speelde niet meer en hij zong niet meer.
Zo erg miste hij Eurydice. Hij besloot dat hij niet zonder
haar kon en dat hij haar ging ophalen uit de Onderwereld.
Wonderlijk genoeg lukte het hem om de Onderwereld in te
komen. Daar aangekomen speelde Orpheus
op zijn Lier en zong erbij. Hades en Persephone, de heerser van de Onderwereld en
zijn vrouw, waren zo onder de indruk dat
ze Orpheus toestemming gaven om Eurydice mee te nemen terug naar de gewone
wereld. Orpheus was erg blij en samen met
Eurydice ging hij op weg. Hades had alleen
één voorwaarde gesteld. Orpheus mocht de
hele weg terug niet omkijken naar Eurydice, maar op een gegeven moment, juist
toen ze er bijna waren, keek Orpheus in zijn
onvoorzichtigheid om en zag Eurydice terug vallen naar de
Onderwereld. Orpheus keerde nog een paar keer terug naar de
Onderwereld, maar Eurydice mocht niet meer mee.
Als een gebroken man keerde Orpheus terug naar de Aarde.
Bedroefd als hij was, zwoor hij vrouwen en muziek af. Daar
werden een aantal volgelingen van Dionysus zo boos om, dat
ze hem vermoordden en in stukken scheurden. De Muzen
raapten het lichaam van Orpheus weer bij elkaar, alleen zijn
Lier spoelde nog aan op Lesbos. Daar vond Apollo hem en
overtuigde zijn vader, Zeus, ervan dat de Lier als sterrenbeeld
aan de hemel geplaatst moest worden.

Er zijn veel aanpassingen op dit
verhaal, zo wordt er gezegd dat
Orpheus pas de Argonauten vergezelde nadat
hij Eurydice had verloren, weer anderen zeggen dat hij helemaal niet bij de Argonauten
geweest is. Heel rare verhalen vertellen zelfs
dat toen Orpheus dood ging, hij niet naar
de Onderwereld ging maar dat hij boven de
grond bleef als een soort geest, en dat hij
toen de Argonauten vergezelde.
Over de dood van Eurydice zijn ook verschillende meningen. Sommige verhalen vertellen
dat ze achtervolgd werd door een lustige Aristaeus en dat ze
in haar vlucht gebeten werd door een giftige slang, andere
zeggen dat Aristaeus haar vermoord heeft. Andere verhalen
beweren dat Eurydice vlak voor haar huwelijk met Orpheus
samen met een vriendin ging wandelen en dat ze toen gebeten
werd door een giftige slang.
Ook over de dood van Orpheus zijn veel verschillende verhalen. Hij zou onder andere zelfmoord gepleegd hebben, vermoord zijn door Apollo die boos was over het feit dat Orpheus
niet meer op zijn Lier speelde, vermoord zijn door Dionysus
omdat hij een vrouwenhater
was, en zo gaan de verschillende verhalen nog even
door.

“Orpheus
speelde zo
mooi dat hij
geliefd was
bij iedereen”

In de Griekse Mythologie is Lier ontstaan
toen Hermes, de boodschapper van de
goden, zijn teen tegen een schildpad had
gestoten toen hij nog een baby was. De
schildpad ging dood en Hermes pakte het
schild er vanaf en spatnde er snaren overheen. Dat werd de Lier. Later kreeg Apollo de Lier. Hij gaf hem
weer aan Orpheus.
Orpheus was volgens de Grieken een zanger, dichter en citerspeler. Hij was of de zoon van Oeager, een Thracische Koning
(Noord-Oost Griekenland), of hij was de zoon van de god
Apollo. Zijn moeder was Calliope, Muze van de dichtkunst.
Orpheus had zijn zang- en dichtkunsten van zijn moeder
geërfd en toen hij de Lier van Apollo had gekregen was hij niet
meer te stuiten, met zijn prachtige stem en muziek wist hij
dier en mens onder de indruk te houden.
In de Griekse Historie komen we Orpheus voor het eerst
tegen als deelnemer aan de tocht van de Argonauten. De
Argonauten waren ongeveer vijftig avonturiers die opzoek
waren naar het beroemde Gulden Vlies (de gouden vacht van
een ram). Bij hun zoektocht hielp Orpheus. Onder andere
kalmeerde hij de golven en de storm, maar ook redde hij de
Argonauten van de Sirenen door mooier te zingen dan zij.
Orpheus speelde zo mooi, dat hij zeer geliefd was bij iedereen, zeker bij de dames. Veel meisjes zouden wel met
Orpheus willen trouwen, maar Orpheus koos Eurydice. Hun
geluk samen kon niet op maar vlak voor de bruiloft stierf

V

erschillende verhalen

www.kuuke.nl
www.spacepage.be
www.oudheid.be
www.sterrenkunde.nl
users.telenet.be
www.scholieren.com
nl.wikipedia.org
www.kunstbus.nl
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• Google Sky

Google Sky

door: Rogier van het Schip

De Grote en Kleine Beer, omgeven door icoontjes waarmee je Hubble informatie kunt krijgen

Omdat het niet genoeg was alle informatie ter wereld te organiseren...

Google Sky verschijnt en zoomt in op Messier 101. Bij Messier 101 kun je allemaal knoppen zien, zoals 'Welkom bij Sky',
'Inleiding tot eigen astronomie' en 'Ons zonnestelsel inleiding'.
Rechts in beeld zie je de navigatieknoppen.

Google, de internetreus uit de VS, kent iedereen van de zoekmachine. Steeds bekender is een van hun andere producten:
Google Earth. Google Earth is een gratis programma
waarmee je satellietbeelden van de hele wereld kunt
bekijken. Je kunt inzoomen tot straatniveau en uitzoomen tot je de hele aarde kunt zien.
Sinds een jaar is er alleen nog iets extras toegevoegd:
Google Sky! Met Google Sky kun je de sterrenhemel
bekijken in plaats van de aarde, inclusief alle zoomfuncties en rondleidingen die Google Earth ook heeft.
Laten we er eens doorheen lopen!

F

ull speed ahead!

Navigeren in Google Sky gaat met de navigatieknop. Je kunt inzoomen met de +/- schuifknop,
of met je muiswiel. Rondkijken doe je door de sterrenhemel vast te pakken (Klik met je linker muisknop op de sterrenhemel en sleep je muis opzij) of
de pijltjes op de navigatieknoppen te gebruiken.
Het mooiste deel van Google Sky moet nog komen:
Lagen. Links in beeld is een balk. Onderaan staat
'Lagen' en daaronder kun je verschillende vinkjes
aan en uit zetten. Zo is er 'Welkom bij Sky' voor
een rondleiding van het programma, 'Ons zonnestelsel' en 'Amateurastronomie'.

Na het starten van Google Earth krijgen we onze
mooie blauwe aarde te zien. Bovenin beeld is de
taakbalk met knoppen te zien. Zoek de kleine Saturnus, als je je muis erboven laat hangen verschijnt er
'Overschakelen tussen Earth en Sky'. Klik hierop!
Met deze knoppen
ben je volledig in
controle over je
Google Sky

15
Universum 5 2008
UV_5_08.indd 15

03/11/2008 23:01:43

• Google Sky

Tik linksboven onder 'Zoeken' Mars in en druk op Enter.
Hoppa, Mars staat groot in beeld. Klik nu in de laag 'Ons zonnestelsel' door naar Mars.
Nu gaan we iets cools doen. Bij het zonnestelsel zijn twee
functies per hemellichaam: 'In beweging' en 'Locatie'. 'Locatie'
laat je de huidige locatie van dat hemellichaam tussen de sterren zien. Met 'In beweging' geef je een datum en tijd op en het
programma laat je zien waar die planeet of maan staat op die
datum. Zet alle 'In beweging' vinkjes aan en druk bovenaan
je sterrenhemel op Play (het driehoekje dat naar rechts wijst).

en 'Scholar' zijn allemaal links naar Google zoekopdrachten
over dit sterrenstelsel!

E

indoordeel

Google Sky heeft ook een enorme hoeveelheid informatie om
rustig door te lezen, in een soort rondleidingen, radiouitzendingen (podcasts) en televisieuitzendingen (video podcasts)
die je op je eigen tempo door kunt kijken. Bijvoorbeeld, er is

M51
Informatie en icoontjes, geef mij meer informatie en icoontjes! Bovenaan is het rode icoontje te zien,
genoemd in de tekst

U

ren struinen langs de sterrenhemel

Je moet waarschijnlijk helemaal uitzoomen om dit te zien,
maar nu zie je de zon, maan en planeten zoals ze de komende
twee maanden aan de sterrenhemel bewegen! Door links van
de bewegende schuifbalk op het klokje te klikken kun je de
animatie langzamer of sneller laten gaan.
De laag 'Amateurastronomie' is ook echt iets om aan te zetten:
Alle Messier objecten en veel van de NGC objecten hebben
een pictogrammetje, zodat je ze makkelijk kunt vinden. Als je
klikt op dat icoontje, krijg je informatie over dat object zoals
de coordinaten of op z'n minst een aantal links naar websites
waar je meer kunt lezen over dat object of een verzameling
plaatjes over dat object. Tik maar eens 'M51' in, in het zoekveld. Dat is de Draaikolknevel. Je kunt duidelijk zien waar de
scherpe, gedetaileerde foto van de Hubble over het oorspronkelijke plaatje heen ligt! Het rode icoontje vind je bovenaan,
midden in het begeleiderstelsel. 'Web', 'Images', 'News', 'Blogs'

een uitleg van het leven van een ster, een uitleg van de WMAP
waarnemingen aan het vroege heelal en een rondleiding langs
de verschillende soorten sterrenstelsels. De mooisten zijn de
'Het mooiste van Hubble' laag onder de 'Geselecteerde sterrenwachten' groep en alle rondleidingen onder de 'Actuele
gebeurtenissen voor Sky' groep. Hier vind je onder andere
podcasts van Earth & Sky (een radiostation over wetenschap)
en video podcasts van de Hubble, genaamd HubbleCast! Voor
een compleet overzicht van alle rondleidingen, kijk tussen de
lijst met lagen en rondom Messier 101. Als je wat uitzoomt
kun je een aantal pictogrammetjes zien bij Messier 101 en de
objecten er omheen.
Tenslotte zitten er nog twee lagen in Google Sky met kaarten, zodat je kunt zien waar die op de hemel liggen. De eerste
staat onder 'Geselecteerde sterrenwachten': Hier staan een
paar gedeeltelijke sterrenkaarten, zoals waarnemingen van
de Spitzer infrarood ruimtetelescoop, de GALEX ultraviolet
waarnemingen en de Chandra rontgen ruimtetelescoop. Ook
staan er volledige kaarten zoals de WMAP en IRAS kaarten.
De tweede laag is de 'Historische sterrenkaarten' laag: Hier
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staan twee oude sterrenkaarten met uitgebreide tekeningen
van de sterrenbeelden.

A

l met al is Google Sky een leuk stukje
speelgoed. Het programma werkt lekker
soepel doordat het gebaseerd is op Google Earth, wat het rondkijken aan de sterrenhemel soepel en makkelijk maakt. Als planetariumprogramma is Google Sky alleen niet zo
geschikt: Er is geen mogelijkheid tot het maken
van waarneemplannen of eenvoudig printen
van simpele plaatjes voor naast je oculair.
Wel is Google Sky erg goed voor je nieuwsgierigheid! De 'Actuele gebeurtenissen in Sky' zijn
compleet en uitgebreid. De podcasts van Earth
& Sky en de video podcasts van HubbleCast zijn
weliswaar in het Engels, maar echt heel mooi
om te bekijken. Wil je plaatjes en f ilmpjes met
mooie simulaties zien of meer leren over allerlei onderwerpen, dan is Google Sky je vriend!

B

log

Meer informatie over Google Earth en Google Sky
kun je vinden op www.gearthblog.com. Rechts in
beeld is een zoekveld, daar kun je 'Sky' intikken voor allerlei
geschreven stukken over Google Sky (de site is wel in het
Engels)

E
G

ven geen Google Earth bij de hand?
Kijk op www.google.com/sky en www.wikisky.org
voor kaarten van de sterrenhemel!

oogle Earth installeren

Google Earth is te vinden op http://earth.google.
com/intl/nl/index.html. Je komt dan meteen op de
Nederlandstalige pagina. Klik vervolgens links op Downloads om Google Earth te downloaden. PAS OP: Je moet wel
akkoord gaan met de Gebruikersvoorwaarden, dus overleg
dit eerst met je ouders!

messier101
Wat moet je met al die icoontjes?! Ontdekken, natuurlijk! Er zijn nog meer icoontjes naar linksboven, trouwens.
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Met De Kijker Op Jacht
door Wouter van Reeven

N

ovember en december behoren tot de
donkerste maanden van het jaar. De zon
gaat vroeg onder en komt laat op. Dat
betekent dat een f link deel van de sterrenhemel te zien is in één nacht. Aan het begin van
de avond zijn de zomersterrenbeelden, zoals
de Zwaan en de Lier, nog zichtbaar. Midden op
de avond herfststerrenbeelden als Pegasus en
de Waterman. Aan het begin van de nacht zijn
wintersterrenbeelden als Orion en de Tweelingen zichtbaar. En vlak voor zonsopkomst kun
je de Leeuw al zien, een typisch lentesterrenbeeld.
Dat betekent dat er in deze periode van het jaar
heel veel te zien is aan de hemel. Zo veel, dat
dat niet in één artikel behandeld kan worden.
Laten we daarom proberen met één verhaal

verhalen werden niet verhalen genoemd maar mythen. De
mythen gingen heel vaak over goden (de Grieken hadden er
honderden) en superhelden. En de mythe die ik nu ga vertellen ook.
Ooit waren er in Ethiopië (dat ligt in Afrika) een koning en
een koningin. De koning heette Cepheus en de koningin Cassiopeia. En zij hadden een dochter, prinses Andromeda. Nu
was koningin Cassiopeia heel trots op prinses Andromeda: zij
was namelijk heel erg mooi. Zó mooi dat Cassiopeia er over
opschepte.
Vlak langs het paleis van koning Cepheus en koningin Cassiopeia stroomde een rivier. In deze rivier woonde een rivier
god die Nereus heette. De god Nereus had heel veel dochters
die de Nereïden heetten. En, je raadt het al, ook deze Nereïden
waren allemaal stuk voor stuk heel erg mooi.
Koningin Cassiopeia waagde het om te zeggen dat prinses
Andromeda mooier was dan de Nereïden. Dat vond de god
Nereus natuurlijk helemaal niet leuk! Sterker nog, hij werd
zó boos, dat hij prinses Andromeda ontvoerde en met grote,
zware kettingen vastbond aan de rotsen bij de zee. De god Nereus wilde nu dat
koning Cepheus
en koningin Cassiopeia hun excuses aanboden en
zeiden dat prinses Andromeda
helemaal niet
mooier was dan
de Nereïden. Als
ze dat niet zouden doen, zou de
god Nereus een
vreselijk monster
op Andromeda
afsturen om haar
op te vreten.
Dat vreselijke
monster was een
Walvis.

Koning Cepheus
en koningin Cassiopeia waren ten
einde raad. Ze
weigerden te zeggen dat prinses
Andromeda niet
mooier was dan
In dit schilderij zie je hoe Perseus (de man met het zwaard) door Cepheus (kust zijn hand) en Cassiopeia (heeft
de Nereïden,
haar armen om zijn middel) gevraagd wordt om Andromeda (vastgebonden aan de rotsen) te redden van het
want dat was
zeemonster de Walvis (niet op het schilderij). Aan de voeten van Perseus ligt het hoofd van Medusa en het vliegende paard Pegasus zie je achter Perseus.
nu eenmaal zo.
Maar ze wilden
ook niet dat die vreselijke Walvis hun dochter zou opvreten.
e my the van zes sterrenbeelden
Wat nu gedaan?

D

Ooit, meer dan 2.000 jaar geleden, waren de Grieken veel
slimmer en beter in bijna alles dan de rest van Europa, WestAzië en Noord-Afrika. Ze overheersten een groot deel van
het gebied rond de Middellandse Zee. Ze waren heel goed in
wetten, bouwen, oorlog voeren en ... verhalen vertellen! Deze

Zoals ik al zei komt ook in dit verhaal een superheld voor. Zijn
naam is Perseus. Perseus had net een ander heldendaad gedaan. Er was namelijk een vrouw met slangen als haar. Als zij
je aankeek veranderde je in steen. Deze vrouw heette Medusa
en Perseus was er net met een list in geslaagd haar hoofd af
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te hakken. Perseus had schoenen met vleugels gekregen van
de god Hermes, die we beter kennen als Mercurius. Perseus
vloog op zijn schoenen met het afgehakte hoofd over het water.
De druppels bloed die uit het hoofd kwamen, kwamen op het
schuim van de golven en daaruit ontstond ineens een vliegend
paard, dat Pegasus heette!
Op zijn terugweg naar huis
hoorde Perseus dat prinses
Andromeda aan de rotsen
vastgebonden was. Net op
het moment dat de Walvis
de prinses wilde oppeuzelen,
greep Perseus in. Hij doodde
de Walvis en redde Andromeda. Koning Cepheus en
koningin Cassiopeia waren zó
blij, dat Perseus met Andromeda mocht trouwen. En ze
leefden nog lang en...

Mira. Deze ster is namelijk knalrood! Kun je dat zien? Zo nee,
gebruik dan een verrekijker. Dan krijgt je oog meer licht binnen van de ster en kun je zijn kleur beter zien.
De reden dat Mira van helderheid verandert is dat hij groter
en kleiner wordt. Als Mira kleiner wordt, wordt hij ook heter.
En de temperatuur van een
ster is belangrijker dan de
grootte. Als Mira kleiner is, is
hij heter en daarom helderder. Als Mira groter is, is hij
kouder en daarom zwakker.
Er zijn heel veel sterren die
van helderheid veranderen
doordat ze groter en kleiner
worden. Maar ondanks dat
zijn niet al deze sterren van
dezelfde soort als Mira. Sommige van deze sterren zijn
geel en sommige oranje. En
door de kleur weten we dat
het een andere soort ster is
dan Mira, want Mira-sterren
zijn altijd rood.

Aan de sterrenhemel komen
tegenwoordig veel sterrenbeelden voor die vernoemd
zijn naar de mythe van
Perseus en Andromeda. Ten
og meer Walvis
Bijschrift: Het sterrenbeeld Walvis. De ster Mira staat op het
kaartje en daar linksboven M77.
eerste zijn daar de sterrenbeelden Perseus en Andromeda. Verder bestaan ook de
In de Walvis staan naast de ster Mira nog heel veel sterrensterrenbeelden Cepheus, Cassiopeia, Pegasus en de Walvis.
stelsels. Deze zijn bijna allemaal heel zwak en daarom heel
moeilijk te zien. Maar er staat één helder stelsel in de Walvis
en sterrenbeeld uit de my the: de Walvis
en dat is M77. M77 is een spiraalstelsel dat we van bijna rechtboven zien. Normaal gesproken betekent dat, dat het stelsel
heel moeilijk zichtbaar is. De spiraalarmen van een stelsel zijn
meestal heel zwak en alleen de kern van zo'n stelsel is goed
In november en december is rond 9 uur 's avonds het sterrenzichtbaar. Gelukkig heeft M77 een grote kern waardoor deze
beeld Walvis te zien in het zuiden. Met een beetje fantasie ziet
toch redelijk makkelijk te zien is. Probeer het in ieder geval
het sterrenbeeld er echt uit als een groot beest. Linksboven
bevindt zich de kop, in het midden de nek en rechtsonder het
lijf.
edusa, oftewel Algol

N

E

Een van de meest interessante objecten in de Walvis is de ster
Mira. Mira is een ster die van helderheid verandert, oftewel
een veranderlijke ster. Mira is de bekendste langperiodieke
veranderlijke ster. Dat betekent dat het heel lang duurt voor
Mira om een keer van heel helder naar heel zwak en weer naar
heel helder te gaan. Bij Mira duurt dat 332 dagen! De laatste
keer dat Mira heel helder was, was in februari 2008. Dat betekent dat de volgende keer dat Mira heel helder is, ergens begin
2009 zal zijn.
Als je vanaf begin november tot aan halverwege januari iedere
week een keer naar Mira kijkt, kun je zien dat hij steeds
helderder wordt. Misschien moet je begin november nog een
verrekijker gebruiken. Maar in december moet het zeker lukken met het blote oog.
Na januari kun je zien dat Mira steeds zwakker wordt. Dat
laatste wordt wel lastig, want Mira gaat vanaf februari al heel
snel na de zon onder, dus dan moet je er vroeg bij zijn. Maar
dit is wel een heel makkelijke en leuke manier om een veranderlijke ster ook echt te zien veranderen!
Let trouwens bij het bekijken van Mira ook op de kleur van

M

vanaf een donkere plaats en niet midden in de stad.
In de 17de en 18de eeuw werden sterrenbeelden heel vaak
afgebeeld als de helden en monsters uit de mythen. Zie het
plaatje van Perseus in dit artikel. Op dat plaatje van Perseus
zie je dat hij het afgehakte hoofd van Medusa vasthoudt. Als je
goed kijkt, zie je dat de ogen geen echte ogen zijn, maar sterren! Het rechteroog van Medusa is groter getekend dan het
linker. Dat betekent dat die ster helderder is. En die ster heeft
een naam: Algol.
Algol is een bijzondere ster. Net als Mira, uit de Walvis, verandert Algol van helderheid. Maar Algol doet er veel korter over,
namelijk maar 2 dagen en bijna 21 uur. Dat is toch wel een
stukje korter dan de 332 dagen van Mira! Ook de verandering
in helderheid is veel kleiner. Algol is altijd met het blote oog
zichtbaar.
Maar er is nóg een verschil. Algol verandert van helderheid
omdat hij bedekt wordt door een andere ster. Eigenlijk is Algol
niet één ster, maar zijn het er twee. De ene is klein, maar
helder. De andere is groot, maar zwak. Ze staan zó dicht bij
19
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duurt. Dan moet je weer ruim twee dagen wachten voor
je weer in tien uur tijd de ster zwakker en weer helderder kunt zien worden. Als je op een willekeurig moment
kijkt, zie je niet of hij zwakker of juist helderder is. Zie
Met De Jacht Op Internet voor meer info over wanneer
Algol zwak is en wanneer helder.

N

og een sterrenbeeld: Cepheus

Het sterrenbeeld Cepheus is vanuit Nederland het hele
jaar door te zien. Dat komt doordat dit sterrenbeeld heel
dicht bij de noordpool van de hemel staat. Zó dichtbij
dat hij dus nooit onder de horizon verdwijnt. Maar dit
sterrenbeeld is in de herfst en het begin van de winter
toch wel het beste zichtbaar. Dus ook in november en
december!

Bijschrift: Het sterrenbeeld Perseus zoals dat in 1690 door de Duitse
astronoom Johannes Hevelius werd getekend. Het sterrenbeeld is in
SPIEGELBEELD getekend zoals dat toen de gewoonte was. Perseus heeft
het hoofd van Medusa vast in zijn linkerhand.

elkaar dat je ze niet los van elkaar kan zien met een telescoop.
En ze staan zó dicht bij elkaar, dat ze heel
snel om elkaar heen draaien. Ze gaan
namelijk een keer rond elkaar in ... 2 dagen
en bijna 21 uur. Net zo vaak als dat Algol
van helderheid verandert!
Algol is op zijn helderst als de ene ster niet
de andere afdekt. Maar de twee sterren
draaien dus om elkaar heen en op een gegeven moment begint de heldere, gezien vanaf
aarde, achter de zwakkere te bewegen.
Algol is het zwakst als de zwakke ster bijna
helemaal de heldere heeft afgedekt. Maar
we blijven altijd een klein stukje zien. Dan
bewegen ze verder en wordt er weer meer
van de heldere ster zichtbaar. Algol is weer
op zijn helderst als de beide sterren helemaal zichtbaar zijn. Hierna zal de heldere
ster vóór de zwakkere
langsbewegen en wordt
Algol weer wat zwakker.
Maar veel minder zwak
dan wanneer de heldere
achter de zwakke zit, dus
dit is veel moeilijker te
zien.

A

Cepheus staat midden in de Melkweg. Dat betekent dat
er al met een verrekijker heel veel zwakke sterren zichtbaar zijn. En naast al die sterren ook heel veel sterrenhopen en gasnevels.

Een van de meest opmerkelijke objecten in Cepheus is de
sterrenhoop NGC 6939. Deze sterrenhoop is niet opmerkelijk omdat het zo'n enorm mooie sterrenhoop is. Nee, maar
deze sterrenhoop ligt vlak naast een sterrenstelsel, namelijk NGC 6946. Bij een lage
vergroting zijn deze twee objecten al samen te
zien in één beeldveld. En dat is heel bijzonder.

ls je
goed
kijkt,
zie je dat
de ogen
geen echte
ogen zijn,
maar sterren!

Omdat de verandering
van de helderheid van
Algol zo snel gaat, is het
moeilijk aan te geven
in welke nacht je moet
kijken om het te zien.
De reden is dat de twee
sterren het grootste deel
van de tijd allebei zichtbaar zijn en dat de hele
helderheidsverandering
in totaal maar tien uur

De sterrenhoop staat namelijk “slechts” 5800
lichtjaar van de aarde verwijderd. Het sterrenstelsel, daarentegen, maar liefst 10 miljoen
lichtjaar! En dat samen in één beeldveld! Zo
zie je maar, het is heel moeilijk om te zien hoe
ver weg een object aan de hemel staat alleen
maar door er naar te kijken.

Stuur je waarnemingen op!
De waarneemcommissie van de JWG wil nog
steeds heel graag van jou
horen wat je hebt waargenomen. Vertel ons daar
dan ook over! Dat mag in
de vorm van een tekening
of in de vorm van een
verhaal, wat jij wil. Stuur
je waarnemingen op naar
Waarneem Commissie
JWG
Jeffrey Bout
Bolder 8
9732 PA Groningen
of via email
jeffreybout@gmail.com

Bijschrift: De sterrenhoop NGC 6939 (rechts) en het sterrenstelsel NGC 6946
(links). Dichtbij elkaar aan de hemel maar in werkelijkheid miljoenen lichtjaren van elkaar verwijderd.
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Op Jacht...
op het Internet
door Wouter van Reeven

Op internet is heel veel informatie te vinden over veranderlijke sterren. Laten we eerst
eens op zoek gaan naar Algol en waarom hij nou van helderheid verandert. Op de Nederlandse website van Wikipedia vinden we al wat informatie over Algol. Zo kun je hier lezen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algol_(ster)
dat Algol een bedekkingsvariabele is. Dat wil zeggen dat de ster van helderheid verandert
doordat twee sterren om elkaar heen draaien en elkaar om beurten bedekken. Daardoor is er
even minder licht te zien (een van de twee sterren is niet of minder zichtbaar). Maar goed, hoe
werkt dat nou?
Om dat te kunnen lezen én zien heb je deze link nodig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veranderlijke_ster
Als je het linkje “6 Bedekkingsveranderlijken” aanklikt, scroll je een eindje verder naar beneden.
Rechts in beeld zie je nu een filmpje van hoe in de loop van de tijd een de ene ster de andere bedekt en
dan andersom. Onder het filmpje kun je ook zien hoe de helderheid van de ster verandert als de sterren
elkaar bedekken.
Als je terug naar
kun je zien dat er
soorten pulserende
sterren bestaan.
pulserende veranomdat ze groter en
Nu zie je misschien
lijstje staan, maar
zie je wel Omicron
een andere naam voor

boven gaat
HEEL veel
veranderlijke
Mira is een
derlijke ster,
kleiner wordt.
Mira niet in het
als je goed kijkt
Ceti staan. Dat is
Mira.

Dan nog iets over de
Algol zwak is. Bedenk
Algol zo’n 5 uur nodig
ker te worden en dan
helderder te worden.
bijvoorbeeld rond
zwakst is, zal hij 5
om middernacht)
helderst zijn. Als
het uur kijkt, zou

dagen waarop
nogmaals dat
heeft om zwakweer 5 uur om
Als Algol
19 uur op zijn
uur later (dus
weer op zijn
je dan om
je de ster
langzaam helderder moeten zien worden.

Informatie over de tijdstippen waarop Algol het zwakst is, kun je vinden op de website van de Werkgroep Praktische Sterrenkunde in ‘t Gooi
http://www.wpshetgooi.nl
Linksonder zie je het stukje “Algol minimum vanavond?”. Als je op de tweede link klikt, kom je
op de website van het Amerikaanse tijdschrift Sky And Telescope. Onderaan de pagina kun je de
startdatum invoeren en dan kun je op “calculate” (bereken) klikken om de 8 eerst volgende tijdstippen te vinden. Let op dat je hier de datum op Amerikaanse manier in moet vullen! Dat wil
zeggen, eerst de maand, dan de dag en dan pas het jaar. Zo moet je 1 november 2008 schrijven
als 11/01/2008 (en niet 01/11/2008 zoals wij zouden doen).
In het lijstje krijg je links te zien op welk “universeel” tijdstip (UT) Algol het zwakst is.
Rechts zien je de tijdstippen voor Nederland. Hier betekent AM dat de tijd tussen middernacht en 12 uur ‘s middags ligt (dus ‘s nachts en ‘s ochtends) en PM dat het ‘s middags of
‘s avonds is. Je moet dus dan zelf nog even uitzoeken of het dan donker is!
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Weet
je Weetjes
door: Ruben van Moppes

1

januari,
0:00.00
uur: Big
Bang, ontstaan
van waterstof en
helium

H

et heelal is oud.
We schatten dat
het al bijna 14
miljard jaar bestaat.
Om duidelijk te maken
hoe lang dat is, doen
we eens net alsof die
14 miljard jaar slechts
één jaartje is. Dan is er
het afgelopen jaar het
volgende gebeurd:

1

6
december:
eerste
mossen en planten

2

0
december:
bossen,
vissen en reptielen
ontstaan

1

uit

januari:
de moderne
mens sterft

2

2
februari:
huidig leven
op aarde wordt
onmogelijk door
opwarmende
Zon

1

6 april:

Melkwegstelsel en
Andromedanevel
botsen

3

1
december,
23:59.56
uur: Jezus geboren,
begin van onze
jaartelling

1

3 mei: De
Zon wordt
een rode
reus; Mercurius en
Venus worden
opgeslokt
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5

januari:
eerste
sterren ontstaan,
ontstaan van
koolstof-, zuurstof-,
stikstofatomen.

1

6 januari:
oudste
bekende
sterrenstelsel
ontstaat, quasars
ontstaan

2

quasars

2

8

september:
eerste bacterie op
aarde

2

5
December:
zoogdieren

7 maart:
maximum
aantal

9

september:
de zon en de aarde
ontstaan

2

8
december:
dinosauriërs
sterven uit

3

1

december, 20:00 uur:
eerste mensachtigen

3

1
december,
23:58.50
uur: uitsterven van
de Neanderthaler

1

1 juni: de
Zon sterft
en wordt een
witte dwerg

3

1
december,
23:54 uur:
de moderne mens
(Homo Sapiens)

S

terft de moderne
mens echt uit op
1 januari? En hoe
laat dan, denk je? Is het
heelal gemaakt voor de
mens, of zijn wij maar
toevallige passanten?
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U

FO of Vliegende Schotel?

In een film over buitenaardse mannetjes
zie je ze wel eens: vliegende schotels. Een soort
grote discus die op een groot veld landt met raampjes erin. En aan het eind van het verhaal weer
wegvliegt. Of is het nou een UFO? UFO betekent
in het Engels: Unidentified Flying Object. Ofwel,
een vliegend ding waar je niet van weet wat het is.
Dat kan een buitenaards ruimteschip zijn, maar
ook gewoon een ballon met een lichtje eraan! Een
vliegende schotel die weer
van Aarde wegvliegt met
buitenaarde wezens die
hier met ons een gezellig
glaasje cola hebben gedronken, is dus geen UFO meer,
want we weten dan wel wat
het is!

Z

waar

Hoe zwaar ben je? 45 kilo? Op
Mars weeg je dan maar 17 kilo
en op Pluto maar 3 kilo. Als
je op Jupiter kon staan, zou
je er 120 kilo wegen en op de
Zon 1500 kilo (zo zwaar als
een flinke auto). Als de Zon
ineenschrompelt tot een witte
dwerg, dan weeg je daar 10
miljoen kilo, even zwaar als 5
huizen volgepropt met ijzer.

K

P

laneet bij de Zon

In de 19e eeuw wist men het zeker:
Binnen de baan van Mercurius draait nog
een planeet om onze Zon. Men had hem nooit
gezien, maar noemde hem alvast Vulcanus.
Men was hier zo zeker van omdat de baan van
Mercurius om de Zon nogal raar is. Het leek
wel alsof er iets aan de planeet trok of juist
wegduwde. En dat kan heel goed komen door
de zwaartekracht van een onbekende planeet.
Men heeft ernaar gezocht,
maar nooit iets gevonden.
De rare baan van Mercurius kwam door een heel
ander effect, te verklaren
met de relativiteitstheorie
van Einstein.

oud

Hoe koud is het op Pluto? 300 graden onder
nul? Nog kouder? Nee, zo koud is het er niet
en zo koud zal het ook nooit worden. Het
is nooit, waar dan ook in het heelal mogelijk dat het kouder wordt dan 273 graden
onder nul. Bij die temperatuur zijn atomen
volledig tot stilstand gekomen; ze trillen
zelfs niet meer. De temperatuur op Pluto is
ongeveer min 230 graden. Maar: het kan
nog kouder. Het koudste object in ons Zonnestelsel is Triton, een maan van Neptunus.
Het is daar maarliefst -238 graden. Dit
komt doordat Triton heel erg licht van kleur
is. Daardoor weerkaatst hij al het licht en
warmt dus niet erg makkelijk op.

W

arm

Mercurius is de planeet die het dichtst
bij de zon staat. Het is er dan ook
loeiheet: als je aan de evenaar zit,
wordt het 415 graden! Kan het warmer?
Jazeker. Hoewel Venus bijna twee keer
zo ver van de zon staat als Mercurius
is het ongeveer 490 graden. Een gevolg
van een totaal op hol geslagen broeikaseffect op deze planeet. Door het dikke
winderige wolkenpak rondom Venus,
koelt het ’s nachts ook nauwelijks af. Op
Mercurius koelt het ’s nachts bij gebrek
aan atmosfeer wel af: als het nacht op
Mercurius is, is het dan meteen ook
ijskoud: min 170 graden.
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Puzzels!

door: Tessa Haverkamp

G

‘

loeilampprobleem

Op eerste gezicht lijkt deze som niet
te kloppen, maar als je beter kijkt doet
hij dat wel!
Kun jij erachter komen voor welk cijfer
iedere letter staat?
acht+acht+zes=tien

Drie lichtknoppen staan uit.
Je weet dat één van deze schakelaars hoort bij de lamp in een kamer
boven, die je niet kunt zien. Je mag
maar één keer naar de kamer lopen.
Hoe weet je welke schakelaar de
goede is?

K

N

iet alles is wat het lijkt

Hieronder zie je een tekening
van Istvan Orosz. Kun jij het verborgen
doodshoofd vinden?

nikkers

Je hebt een grote glazen pot vol
met knikkers. Sommige zijn blauw, sommige groen, sommige rood en sommige
geel.
Daarnaast heb je ook een weegschaal en
door een paar keer wegen weet je:
1 blauw = 3 groen
1 groen = 4 geel + 1 rood
1 rood = 2 geel
Hoeveel gelen zijn even zwaar als 1
blauwe?

O

Simpel’ rekensommetje

K

ogelprobleem

Er zijn 3 machines (A, B
en C), elk ontworpen om
kogels van 1 kilo te maken. Maar
één van de machines is kapot,
deze maakt kogels van 1.1 kilo. Je
mag maar 1 keer een zelf te bepalen combinatie van kogels wegen.
Hoe weet je welke machine kapot
is?

p weg naar Mercurius, of toch niet?

Je bent één van 20 criminelen aan boord van een ruimteschip en jullie staan op het punt verbannen te worden naar Mercurius. De commandant van het schip is een wrede man die graag
spelletjes speelt met het lot van anderen.
Hij komt vandaag naar jullie cel en zegt:
“Ik ga jullie een kans geven om vrij te komen morgen in plaats van
het beloofde enkeltje Mercurius. Voordat jullie vertrekken richting
de Zon gaan jullie achter elkaar in een rij staan en zetten we jullie
een hoed op, een zwarte of een rode. Natuurlijk zien jullie niet de
kleur van jullie eigen hoed alleen die van je medegevangenen voor
je.
Jullie mogen ook niet omkijken of met elkaar communiceren op
wat voor manier dan ook (aanraken, praten enz.).
De achterste in de rij ziet dus de 19 die voor hem staan, de op één
na achterste ziet er 18 voor zich.
Beginnend bij de achterste in de rij, die alle anderen voor zich ziet,
wordt de vraag gesteld: Welke kleur heeft je hoed?
Hij mag alleen antwoorden met “zwart” of “rood”. Antwoord hij
iets anders dan wordt iedereen naar Mercurius gestuurd.
Raadt de crimineel de kleur van zijn hoed goed, dan wordt hij vrijgelaten. Is het antwoord echter fout, dan wordt hij alsnog verbannen. Dezelfde vraag wordt gesteld aan degene die voor hem staat
enz enz, tot aan de laatste in de rij.
Veel succes morgen! Whahahahaha!”
Aangezien jullie nog wel de nacht hebben waarin jullie vrij met elkaar kunnen praten, kun je een manier bedenken om de
vrijheid van in ieder geval een deel van jullie te garanderen? Hoeveel kun je er vrij krijgen?

N

8

koninginnenprobleem

Hieronder zie je een schaakbord met 3
koninginnen er op. Nu moet je er nog 5 koninginnen op het bord bij zetten. Er zit alleen 1
maar aan: de koninginnen moeten zo over het
bord verdeeld zijn dat je elkaar niet kunnen
slaan.
Een koningin kan horizontaal, verticaal en diagonaal bewegen, zo ver als ze wil.

a veel verzoeken van jullie: Het antwoord op
de logische puzzel uit U V 3 is de Duitser!
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Satellieten
- Deel 3
Door: Peter Perdijk
Dit is alweer het derde en laatste deel
van onze miniserie over satellieten. In
dit deel vestigen we onze aandacht op
een viertal subsystemen van de STEREOsatellieten, die onze Zon onderzoeken.
De STEREO missie is nu al een kleine twee jaar in bedrijf, de
twee satellieten leveren veel nieuwe inzichten betreffende de
mechaniek van de corona en heliosfeer van de Zon, zie figuur
1. De instrumenten die de meetgegevens genereren kunnen
niet zonder de subsystemen die ze richten (Attitude and Orbit
Control Subsystem) en van energie voorzien (Electrical Power
Subsystem).

Figuur 1: De STEREO Missie bestaat uit
twee satellieten die om de Zon heen draaien
en deze in 3D te bestuderen. Beide
zijn tegelijkertijd gebouwd en
zijn, op kleine verschillen na, identiek.

Note; zie artikel UV4
over AOCS en EPS Subystem en verdere informatie
over de STEREO missie.
Daarnaast zijn er nog vier andere
subsystemen om de instrumenten te
ondersteunen in hun werk. Ten eerste
zullen ze aangestuurd moeten worden,
hiervoor is het Command and Data Handling
(C&DH) Subsystem. Als de data verkregen is
zal het vervolgens ook verstuurd moeten worden,
hiervoor is een Telemetry, Tracking and Command
(TTC) Subsystem.
Alle instrumenten en ander elektrisch apparatuur zijn
zeer gevoelig voor extreme temperaturen en deze zullen
beschermd worden door het Thermal Subsystem.
Bij een systeem denken mensen al gauw aan iets elektronisch
of mechanisch maar ook de structuur van de satelliet wordt
gezien als een apart subsysteem. Deze maakt het mogelijk om
alle verschillende subsystemen te plaatsen en het geheel stijfheid te geven.

C

ommand and Data Handling Subsystem

Het Command and Data Handling (C&DH) subsysteem
maakt de communicatie binnen de satelliet mogelijk.
Wanneer commando’s van het grondstation de satelliet bereiken zal het C&DH subsysteem de commando’s naar de juiste
systemen sturen. Ook verzamelt het C&DH subsysteem gegevens. De data die de instrumenten genereren wordt, voordat
het verstuurd wordt naar Aarde, opgeslagen door de C&DH.
Naast de informatie die de instrumenten genereren, wil men

ook bijhouden hoe de satelliet zich gedraagt. Als een systeem
of component defect is of slecht is gekalibreerd dan is het belangrijk dit te weten, omdat het anders een verkeerde invloed
kan hebben op je meetgegevens. Deze housekeeping data
(huishoudgegevens) wordt samen met de instrumentdata naar
het grondstation gestuurd om vervolgens verwerkt te worden
en mogelijke andere stappen te ondernemen. De meest kritische systemen hebben allemaal een back-up die ingeschakeld
kan worden als er iets mis is. Dit is iets dat aangestuurd kan
worden vanuit het grondstation, maar wat de satelliet zelf ook
kan doen.
Dit laatste is het zelfstandig opereren van de satelliet. De mate
van autonomie hangt af van de complexiteit van de andere
subsystemen en hoeveel
het mag
kosten.
Hoe hoger
de mate van
autonomie, hoe
complexer het systeem,
en hoe complexer het systeem
hoe duurder het is. De andere
subsystemen hebben hier ook
effect op. Simpele systemen
hebben weinig aansturing nodig, een passief systeem is niet
afhankelijk van input van andere
systemen dus heeft deze ook geen
commando’s nodig die verstuurd
moeten worden. Zijn de andere
systemen simpel dan is het C&DH
subsysteem ook simpel.
Jullie hebben waarschijnlijk een
computer met minimaal een 2 GHz
processor, de processor van STEREO is
maar 24 MHz. Om het risico op missie
falen te verminderen, heeft STEREO twee
processors. Ieder heeft zijn eigen functie,
de ene verzorgt de EPS, commando’s en
telemetrie (gegevens verzamelen op afstand).
De andere stuurt het complexe AOCS systeem
aan.
Ook het geheugen van het C&DH is niet erg
groot, de 1 GB aan geheugen is evenveel als de
hedendaagse usb-sticks hebben. Maar ja, ruimtegekwalificeerde systemen zijn heel duur en jouw
usb-stick is niet space proof.

T

elemetry, Tracking and Command Subsystem

Tussen het grondstation en de satelliet moet dataverkeer plaatsvinden. Zonder de gegevens kunnen de wetenschappers natuurlijk niks doen en hebben wij geen mooie
plaatjes. Hiervoor is een apart subsysteem in de satelliet, het
TTC Subsystem.
De grootte van het systeem hangt af van de hoeveelheid data
dat heen en weer verstuurd moet worden en de afstand tussen
het grondstation en de satelliet. Hoe meer data er verstuurd
moet worden, hoe meer energie dit kost. Bij de afstand geldt,
hoe groter de afstand hoe meer energie nodig is om een
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bepaalde hoeveelheid data te versturen. Bij STEREO is de
afstand veel groter dan bij normale Aardse satellieten omdat
deze om een baan om de Zon draait en niet om de Aarde.
De instrumenten van STEREO kunnen een kleine 5.5 GB
per dag aan data genereren maar na verloop van tijd zal dit

figuur 2: TTC HGA antenna

(werkzaam gebied) genoemd. Het meest temperatuurgevoelige
onderdeel van STEREO zijn de batterijen. Deze hebben een
operating range van -10 tot 20 °C. Maar er zijn ook systemen
die boven nul moesten blijven, denk hierbij aan de brandstoftanks (5 tot 55°C) . Zodoende moet de TCS de temperatuur
binnen de 5 en 20 °C houden.
Het TCS van STEREO doet dit op een passieve manier.
Hierdoor worden complexiteit van het subsysteem
vermeden en blijft het gewicht en energieverbruik
laag. Ten eerste zal waar mogelijk, isolatiemateriaal
gebruikt worden. Deze zogenaamde Multy Layer Isolation (MLI) bestaat uit verschillende laagjes goud en
ander materiaal (fig.4 en 5). Hierdoor blijft de meeste
warmtestraling buiten en wanneer het buiten koud is,
houdt het gegenereerde warmte binnen.
Om de temperatuur op pijl te houden wanneer het toch
te koud wordt zijn op kritische punten warmte-elementen geplaatst. Kritische punten zijn in het geval van
STEREO de tank en andere onderdelen waar brandstof
doorheen stroomt.
Wanneer te veel warmte wordt opgebouwd zal een
radiator open gaan en zo, door een vergroot oppervlakte, warmte afgeven aan de koude ruimte en zo de
satelliet afkoelen. Beide systemen worden geactiveerd
door thermostaten. Thuis hebben jullie waarschijnlijk
ook zo’n systeem. Je hoeft niks te regelen, alleen de gewenste temperatuur instellen en wanneer het te koud
wordt gaan de radiatoren aan.

afnemen tot 4.5 GB per dag. Dit is nodig omdat de data rate
(datasnelheid) van de High Gain Antenna (HGA) afneemt van
720 kbps (kb per seconde) naar 480 kbps. Na verloop van tijd
neemt de afstand van de Aarde toe en omdat het vermogen
onstructie en indeling
van de antenne gelimiteerd is moet de data rate omlaag.
Alle componenten moeten natuurlijk wel bij elkaar geNaast de HGA die maar 5 uur in contact staat met het grondhouden worden. Zonder een starre satelliet kunnen anstation heeft de satelliet ook twee Low Gain Antenna’s (LGA).
dere subsystemen, zoals het AOCS, niet werken. Als de satelDeze antennes versturen informatie over de omstandigheden
liet maar iets vervormt zal een stuwraket bijvoorbeeld in een
in de ruimte met een heel lage data rate van 633
figure 3 en 4; MLI en thermal blankets (warmtedekens)
bps. De informatie wordt opgevangen door het
MLI houdt de temperatuur op een zo stabiel niveau mogelijk door overdadige
NOAA, een soort van KNMI van de ruimte, die
straling buiten te houden en de warmte binnen.
het ruimteweer bijhoudt.
Het TTC subsysteem bestaat niet alleen uit
antennes. Om de data van de instrumenten verstuurbaar te maken moet het door een aantal
elektronische blokken die de data inpakken,
beveiligen en verzenden. Andersom, ontvangen
data moet worden gedecodeerd en omgezet
naar bruikbare commando’s.

C

De grote HGA is een grote schotel die gericht
gegevens verstuurt naar de Deep Space Network (DSN) grondstations.

T

hermal Control Subsystem

Het Thermal Control Subsystem (TCS)
beschermt alle gevoelige instrumenten
tegen de kou van het heelal en de straling van
Zon. Net zoals jij je minder goed kan concentreren wanneer het heel warm is en je heel slecht
gaat schrijven als je het koud hebt, zo gaan de
prestaties van de instrumenten en systemen
ook achteruit onder deze omstandigheden. Er
is dus een gebied waarin de systemen goed
kunnen werken, dit wordt de operating range
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hebben de zelfde opbouw maar begrijp wel dat elke satelliet
bepaalde richting correcties maken. Een kleine vervorming
speciaal gebouwd is voor de missie die deze moet ondernekan heel grote gevolgen hebben; de baan kan veranderen,
men. Natuurlijk zijn er nog vele andere componenten die ik
van de Zon vandaan, of nog erger, de instrumenten kunnen
niet heb behandeld maar anders werd het wel een heel lang
niet meer gericht worden. Daarom moet de structuur van een
verhaal. Op Internet is het best lastig om goede informatie
satelliet star zijn, maar ook trillingen absorberen en zijn eigen
te vinden over de subsystemen van een satelliet maar wil je
gewicht dragen tijdens constructie en lancering. Tijdens de
meer informatie dan kun het beste de Universum mailen of
lancering worden heftige trillingen en krachten gegenereerd
de mensen die de artikelen schrijven en meestal komt het dan
tot wel 5G (5x het normale gewicht van de satelliet).
De laatste functie van de
structuur is de ondersteuning
Figuur 5: Structuur - Zonder een stevige structuur zal de satelliet uit elkaar vallen!
en berging van de verschillende instrumenten en
subsystemen. De plaatsing in
de satelliet van een subsysteem wordt bepaald door de
functie die het subsysteem
heeft. Zo moeten de instrumenten gericht zijn op de
Zon en de antenne op Aarde.
De zonnepanelen plaats je
natuurlijk aan de buitenkant
en de gevoelige elektronische
systemen binnen.
Zoals je nu wel heb begrepen
worden onze astronomische
plaatjes van en uit de ruimte
niet zomaar gemaakt. Er zit
een complexe constructie van
systemen achter die ervoor
zorgt dat de instrumenten
hun werk goed kunnen uitvoeren en dat wij die beelden
kunnen ontvangen.
Ik heb STEREO gebruikt als
voorbeeld en vele satellieten
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H

eb je een adres of telefoonnummer nodig van het Hoofdbestuur, jouw
afdeling of een sterrenwacht? Kijk dan snel op: www.sterrenkunde.nl/
jwg !
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