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Het volgende nededelingenblad verschijnt 1 december (kopij moet binnen
zijn v66r 1 november 1974, doch liefst eerder).
Verslagen van afclelingsaktiviteiten moeten worden gest"L1.Urd
naar:
Bureau JY/G, Prunuslaan 13, ?ijnacker 2224.
Abonnementsprijs~

gratis voor leden; niet in losse verkoop! Oplage 1200 ex.

Bureau JV7G:Prunuslaan 13, Pijnacker 2224
Giro 2 53 98 57 t.n.v. penningilleesterJongerenwerkgroep

te Pijnacker.
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MEDEDELING
De verzending van het vorige nummer van UniVersum heeft veel moeilijkheden opgeleverd. De reden hiervan is de omschakeling geweest van adresplaatjes naar computerstrookjes. Bij het overnemen van de adressen op de
adrespla~tjes naar de ponskaarten zijn - geheel buit~n de schuld van de
JWG, aangezien dit wer-k door ons is uitbesteed ,-vele fouten gemaakt.
Hierdoor hebben een aantal leden het laatste nummer niet ontvangen. Ook
schijnen enkele leden 10 exemplaren te hebben ontvangen.
In juni en juli hebben we de gehele computerlijst vergeleken met ons
ledenbestand. In totaal zijn meer dan 300 verschillen ontdekt. We hopen
nu dat alles in orde is. Mocht je adres toch niet kloppen, of krijg je
geen UniVersum meer, dan graag even bericht, UniVersum behoort te verschijnen op 1 maart, 1 juni? 1 september en 1 december. Tot nu toe is het
blad nog nooit te laat verschenen. Heb je dus enkele dagen na deze data
nog geen exemplaar ontvangen, dan graag even een briefje aan het bureau
van de JWG: Prunus laan 131 Pijnacker,

HE~lliLVERSCHIJNSELEN (september t.m. november 1974)
sep 1974
2 sep; 1974
5 sep 1974
5 sep 1974
7 sep 1974

1:1sep 1974
12 sep 1974
18 sep 1974
23 sep 1974

27 sep 1974

29 sep 1974

7 okt 1974

9 okt 1974

01h Ceres in oppositie met de zon. De schijnbare visuele
magnitude van Ceres bedraagt 7,3.
10h Maan in conjunctie met Jupiter. De maan bevindt zich 7
graden ten noorden van de planeet.
06h De planetoïde Juno in oppositie met de zon. Deze planetoïde heeft nu een schijnbare visuele magnitude van 8,1.
21h Jupiter in oppositie.
20h Venus in conjunctie met Regulns. Venus loopt 0,7 graad
ten noorden van de helderste ster van de Leeuw. Bekijk dit
verschijnsel IS morgens op 7 en 8 september. Omdat belde
hemelobjecten slechts 16 graden van de zon zijn verwijderd
moet wel een verrekijker of kleine sterren1<:ijkerworden gebruikt.
17h Maan in conjunctie met Saturnus. Denk eraan dat Saturnus
niet 's avonds, doch IS ochtends te zien is.
03h11m Wederverschijningvan
de ster 74 Gem: (magnitude 5,2)
van achter de maanrand.
'13h Maan Ln conjunctie met Uranus
Equä.na cb i.um, Om 10h59m schuift de zon de zuidelijke helft van
de hemelbol binnen, en hiermee begint per definitie de astronomische he r-f st ,
23h54m Bedekking
van de ster 46
Cap (magnitIilde
5j3) door de maan.
,10h :Maan in
conjunctie met
Jupiter. De maan
bevindt zich 7
graden ten noord.envan .Jupät er ,
L
05h11m Wederve:::-,schijning van de ster
-it.
Omikron Tau (magnitude 4,8) van
achter de maanrand.
03h Maan in con,junctie met Saturnus. De halve
.maÇinpasseert 3
gTaden ten zuiden
van de planeet,
- 3

14h Mars in conjunctie
met de zon.
14 okt 1974 18h De planetoïde
Juno nabij de ~ter
Sigma Aquarii, een ster
van magnitude 4,9.
Beide objecten staan
slechts 25 boogseconden van elkaar. Een
mooie gelegenheid om
Juno, die ongeveer
3 magnituden zwakker
is, te vinden,
< .,
21 okt 1974 18h36m Bedekking van
de ster 36 Sgr (magnitude 5,1) door de
maan.
•
21 okt 1974 23h Uranus in conjunc•
tie met de zon.
26 okt 1974 14h Maan in conjunctie
met Jupiter.
5 nov 1974 09h Maan in conjunctie
met Saturnus. De planeet bevindt zich 3
graden ten noorden
van de maan.
6 nov 1974 14h Venus in bovenconjunctie. De heldere planeet gaat achter
de zon langs; zij staat vandaag op 256 miljoen km van de
aarde.
7 nov 1974 01h10m Wederverschijning van de ster Alfa Cnc (magnitude 4,3)
van achter de maanrand.
Wederverschijning van de ster Kappa Cnc (magnitude 5,1)
7 nov 1974 06h09m
van achter de maanrand.
10 nov 1974 13h Mercurius bereikt zijn grootste westelijke elongatie.
Een gunstige ochtendverschijning.
12 nov 1974 18h Maan in conjunctie met Mercurius, Vergeet niet dat dit
's bchtends bekeken moet worden.
14 nov 1974 05h De planetoïde Pallas beviDd~ zich slechts 33 boogminuten
ten zuiden van de ster Eta Aql. Deze ster is veranderlijk van
helderheid. De magnitude van Pallas bedraagt 9,9 (fotografisch 10,5).
21 nov 1974 23h De planetoïde Juno bevindt zich ongeveer 113graad ten
noorden van de ster Tau2 Aqr. Magnitude ster 4,2. Visuele
magnitude Juno 8,4 (fotografische magnitude 9,1).
22 nov 1974 24h Maan in conjunctie met Jupiter.
30 nov 1974 17h De planetoïde Ceres bevindt zich slechts 1 boogminuut
van de ster 68 Aqr. Magnitude ster 5,4. Vosuele magnitude
eeres 8,0 (fotografisch 8,6).
23 nov 1974 23h39m Bedekking van de ster Kappa Psc. (magnitude 4,9) door
de maan.
23 nov 1974 23h50m Wederverschijning van de ster Kappa Psc.
29 nov 1974 Totale maansverduistering. Enkele tijdstippen:
Maan komt de schaduw binnen om 14h29m
Begin totaliteit
15h35m
Maximum verduistering
16h13m
Einde totaliteit
16h52m
Einde verduistering
17h58m
Helaas is deze verduistering in Nederland praktisch niet te
zien aangezien de maan eerst om 16h26m opkomt. Alleen het
14 okt 1974
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einde van de verduistering

-Geb:l:<ûiktê

zal ,in,Nederland te zien zijn.

;'ifkortingenvannarnen van ster.re,nbeelder..;
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Aqr
Gem
Cap
Tau
Cnc
Aql
Psc
Sgr

,

"

=

«> -.'.

=
=
=
=
=:

Wa:terman
Tweelingen
Steenbok
Stier
Kreeft
Arend of Adelaar
Vissen
BC'ogschutter

Aquarius
Gemini
Capricornus
Taurus
Cancer
Aquila
Piscus
Sagittariüs

opmerkingen
h

= gebruikelijke afkorting voor uur

op pr.sd ti.e

=

conjunctie
planetoïden

magnitude
bovenconjunctie

SCHIJNGESTALTEN
Nieuwe Maan
17
16
15
14
13

aug
sep
okt
nov
dec

tegenover de zon aan de hemel
samenstand; beide hemellichamen bereiken schijnbaar
hun kortste afstand.
= restanten van een vroegere planeet die zich miljoenen
jaren geleden tussen Mars en Jupiter heeft bevonden,
De vier grootste zijn Ce~es, Pallas, Juno en Vesta.
= maat voor de helderheid van een hemellichaam. Hoe,
kleiner het getal, hoe helderder het object.
=: wanneer lVIercu:c-ius
(of Venus) zich ,achter de zon aan
de hemelbevind'c. De zon staat dus tussen de "aar-de
en Mercurius. staat een binnenplaneet tussen de,aarde
en de zon dan spreken we van benedènconjunctie.

MAAN
Eerste Kwartier
24 aug
23 sep
23 okt
21 nov
'21~dec

- 5 .-

Volle Maan

Laatste Kwa;rtier

sep
okt
3'1 okt
29 nov
29 dec

9 sep
8 okt

7 nov
6 dec

TITAN (h~iderste maan van Saturnus)
grootste westelijke
elongatie
31
16
2
18
3
19
5
21

.bovenconjunctie

aug
sep
okt
okt
nov
nov
dec
dec

4
20
6
22

grootste oostelijke
elongatie.

sep
sep

9
25
11
27
12
27
13

ok t

okt

7 nov

23 nov
9 dec
25 dec

sep
sep
okt
okt
nov
nov
dec

benedenconjunctie
13
29
15
31
15
1
17

sep
sep
okt
okt
nov
dec
dec

Bij westelijke elongatie bevindt Titan Zlcn zO ver mogelijk westelijk
van Saturnus. Bij bovenconjunctie staat 1'itan .van de aarde uitgezien
achter de planeet. Saturnus bevindt zich dus tussen de aarde en Titan.
Bij oostelijke elongatie bevindt Titab zich zo ver mogelijk oostelijk
van Saturnus. Bij benedenconjunctie staat Titan tussen de aarde en Saturnus.

DE PLANETEN
Mercurius is van ongeveer 5 tot 20 november in de ochtendschemering te
vinden. Op 10 november bereikt de planeet zijn grootste westelijke elongatie. Mercurius komt dan ongeveer 2 uur vóór de zon op. Zijn helderheid
neemt toe van magnitude + 0,5 op 4 november tot magnitude - 0,6 op 19
november.
Venus is alleen in september nog ochtendster. De planeet nadert geleidelijk
de zon. Eind september komt de heldere planeet nog siechts één uur vóór
de zon op.
Mars staat op 14 oktober in conjun(;tie met de zon en wordt pas volgend jaar
weer zichtbaar.
Jupiter is op 5 september in oppositie met de zon. De planeet staat dan
tegenover de zon aan de hemel en is dus de gehele nacht waarneembaar. De
helderheid van Jupiter is ongeveer magnitude - 2,3.
Saturnus is als een ster van magnitude 0 zichtbaar in het sterrenbeeld
Tweelingen. Begin september komt de planeet pas na middernacht op. Eind
oktober reeds omstreeks 21 uur en eind november omstreeks 19 uur. Begin
januari 1975 komt Saturnus in oppositie met de zon.

POSITIE URANUS (magnitude 5,9)
datum
29
18
8
28
17
7

aug
sep
okt
okt
nov
dec

1974
1974
1974
1974
1974
1974

rechte klimming

declinatie
t

0

13h33~7
13 37,5
13 4270
13 46,8
13 51 J 4
13 55,6

-09
-09
-10
-10
-10
-11

POSITIE NEPTUNUS (magnitude 7,8)

- 6-

12
35
01
28
54
16

culminatie
h m
14 55
13 40
12 26
11 ~2
09 58
08 43

29
18
8
28
17
7

aug
sep
okt
okt
nov
dec

-19054'
-1958
-20 03
-20 09
-20 16
-20 23

16h21~3
16 ~2,2.
16 23,9
16 26,3
16 29,3
16 32,4

197:4
1974
1974
1974
1974
1974

17h42m
16 24
15 07
13 51
12 35
11 20

POSITIES ENKELE PLANETOIDEN
CERES

10
20
30
10
20
30
9
19
29

datum

rechte
klimming

sep
sep
sep
okt
okt
okt
nov
nov
nov

22h55~3
22 47,2
22 40,3
22 35,3
22 32,5
22 32,1
22 33,9
22 37?9
22 43,7

magvis

1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974

=

magph

declinatie
t

0

-23
-24
-24
-24
-23
-23
-22
-21
-20

-

45
17
30
23
57
16
22
18
04

sep
sep
sep
okt
okt
okt
nov
nov
nov

mag' .

V1S

1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974

=

+10032

19h16~2
19 16,6
19 19,0
19 23,3
19 29,1
19 36,5
19 45,0
19 54,7
20 05,2
magph

culminatie
h

m
37
50
04
20
38
59
21
46
13

2,009
2,048
2,112
2,198
2,302
2,419
2,546
2,679
2,815

23
22
22
21
20
19
19
18
18

2,809
2,914
3,031
3,156
3,287
3,419
3,550
3,678
3,798

h m
,19 59
19 21
18 44
18 09
17 36
17 04
16 33
1603
.15 35

1,325
1,326
1,352
1 ,399
1 ,464 .
1,542
1 ? 630
1,724
1,822

23
22
22
21
20
19
19
18
18

magn'ph
7,9
8,0
8,2
8,4

0,7

PALLAS
10
20
30
10
20
30
9
19
29

afstand tot
aarde in AE

-

+08
+06
+04
+03
+01
+00
-00
-00

33
39
54
21
59
50
06
49

-05
-07
-08
-10
-11
-12
-12
-12
-12

02
00
49
21
30
13
33

,

10.,0
10,1

10,6

0,6

JUNO
la sep
20 sep
30 sep
10 okt
20 okt
30 okt
9.nov
19 nov
29 nov

1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974

=

22 44,7
22 37,6
2.2 32,0
22 28,6.
22 28 ~1
22 30,7
22'36,1
22 44,1
22 54,5
magph

30
06

8,8
8,8
8,9
9,1
9,3

- 0,7

culminatie
AE

27
41
00
13
34
57
24
53
24

is het tijdstip waarop de planetoïde (Of ander hemellichaam) de
meridiaan passeert. Dus wanneer de planeet of'planetoïde precies in het zuiden staat.
is de afkorting voor Astronomische Eenheid ~ gemiddelde afstand aarde
zon = 150 miljoen kilometer.

- 7 -

magn·vis

=

magn'ph

schijnbare visuele magnitude = de helderheid zoals we de
planeto:Ide aan de hemel kunnen zien.
schijnbare fotografische magnitude = de helderheid zoals
de fotografische plaat deze ziet.

Bij de helderheden van de planeto:Iden zijn de fotografische magnituden aangegeven. Dit voor de fotografen onder jullie. Visueel (dus met het oog)
zijn de planeto:Iden wat helderder.
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WAARNEJIIIINGSAKTIE

Henk Nieuwenhuis
Amateur sterrenwacht Sonja
Schoolstraat 8
Nieuwegein-Jutphaas
Jupiter-waarnemingen
Daar de planeet Jupiter in augustus/september in een heel gunstige
oppositie komt, Lä j kt het de J'v7Gafd. Utrecht de moeite waard om aan
deze planeet tijdens die periode zoveel mogelijk aandacht te schenken.
Het is visueel al mogelijk om met kijkers met een effectieve opening
van 60 mm onder gunstige omstandigheden veel details waar te nemen1 als
men er maar het geduld en de moeite voor vrilnemen (zie de waarnemingen
van ondergetekende op de voLgend e bladzij de). We zullen het op prij s
stellen wanneer velen van de waarneembare details op Jupiter vast zouden
'worden gelegd op tekeningen en deze dan inzenden naar de JWG afd. Utrecht.
Hierdoor krijgen we een duïdelijk beeld hoe verschillende waarnemers
details weergeven en b.v. kleur interpreteren. Verder hoe de grote vlek
er nu uitziet en welke wolkengordels waarneembaar zijn en of er zich
nog vorm en kleurveranderingen voordoen in'de wolkengordels.
Als schaal voor Jupiter nemen we een millimeter voor één boogseconde. We
hebben deze keer in het bijzonder belangstelling voor de rode vlek op
de planeet. Nadat de resultaten zijn uitgewerkt zullen deze aan alle
deelnemers worden toegezonden. We hopen dat velen aan deze Jupiteraktie
meedoen en wensen allen veel waarnemingsplezier en heldere nachten toe.
Enkele gegevens over Jupiter
Met een doorsnede van 141 700 km en een omwentelingstijd van 9 uur en
55 minuten1 hetgeen 35 000 km per uur betekent1 is Jupiter de grootste

- 8 -

planeet in ons',zonnestelsel. De planeet staat gemiddeld 778 milj oen •
kilometer van de zon en de duur van een Jupiterjaar is bijna 12 aardse
jaren.
Jupiter is omgeven door een dikke dichte atmosfeer; de schattingen over
de dikte lopen ate.rk ui teen. Sommigen menen dat die wel 800 kilometer is.'
We zien met een kleine kijker op Jupiter al verschillende wolkenbanden
waarvan de equatoriale gordels (zo noemt men ze in vaktermen) het
meest opvallend zijn. Deze evenwij dige stromingen in de atmosfeer van Jupiter zijn o.a. een gevolg van de snelle rotatie van de planeet. De
atmosfeer van deze planeet is voor ons mensen beslist niet geschikt
.
om in te leven en bestaat in hoofdzaak uit waterstof, helium, methaan'en
ammoniak. Door de hoge snelheid heeft Jupiter ook een aanzienlijke af•••.
'..
platting aan de polen. De diameter is daar bijna 9000 kilometer kleiner
dan aan de evenaar. De atmosfeer van Jupiter is konstant, door nog niet
te verklaren onbekende processen, aan veranderingen ondergevig o.a. de
vorm en de helderheid van de gordels en de kleur kunnen zich in een zeer
korte tijd (enkele uren) wijzigen. Hier kom ik later nog op terug.

Tekeningen

26 maart

"70

planeet

15 juli

Jupiter.

i

72

De geschiedenis van de rode vlek op Jupiter
Zoals ~ekend werd Jupiter in 1610 voor het eerst met een kijker door
Galileï waargenomen en ontdeyte hij vier manen rond deze planeet. In
1664 werd door de astronoom Hooke voor het eerst op het zuidelijk
halfrond de'vlek waargenomen maar het is niet zeker of dat dezelfde
wa!3 die later en nu door ons wordt gezien. Enkele jaren later onderzocht Cassini en ook Schröter met behulp van de rode vlek de rotatieperiode van Jupiter. Hierna schijnt de vlek verschillende keren to
zijn verdwenen of was weer VOor een tijd goed zichtbaar tot men tenslotte rond 1713 hem geheel uit het oog verloor. Het duurde toen tot
1831 voor er weer regeLmatig waarnemingen werden verricht en het was
Temple die er in 1878 opnieuw de aandacht op vestigde, dat de vlek duidelijk, rood zichtbaar was in die tijd. Vanaf 1891 tot 1943 hebben twee
leden van de Engelse planetenwerkgroep, Phillips en Peek geweldig yeel
interessante en goede waarnemingen gedaan. In de hiervan verschenen
rapporten blijkt dat er op Jupiter ongelofelijk veel is waar te nemen.
Tussen 1895 en 1899 heeft ook de toenmalige direkteur van de Utrechtse
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sterrenwacht, prof. Nijland, voel Jupiterwaarnemingen verricht en daarvan een uitgebreid verslag gepubliceerd. Verder Dogen we de verleden jaar
overleden prof. Kuiper niet vergeten te noemen, een planeetkenner bij
uitstek. Helaas heeft hij de resultaten van Pioneer 10 niet meer kunnen
zien. Ook de SJ,stronoom van Griekse afkomst Focas, moet hier even worden
gen oemd , Hij bestudeerde in de jaren 60 alle beschikbare foto' s van
Jupiter. Deze kwamen van alle grote sterrenwachten ter wereld en dat waren vele duizenden opnamen.
Bij deze opsomming ben ik bij lange na niet volledig: er ,zijn nog vele
anderen te noemen, waaronder ook amateurs die een bijdrage hebben geleverd in de bestudering en kennisoverdracht wat betreft de planeet Jupiter. Tegenwoordig wordt door medewerkers van het Lunar Planetar;y
Laboratory o.a. wbitaker, Fountain en Larson studie gemaakt van Jupiter.
En ook in Duitsland worden de laatste jaren weer waarnemingen verricht
door een groep amateurs die zeker van vletenschappelijke waarde zijn.
De Rode Vle~ op Jupiter
De zgn. rode vlek in de zuid-tropische zone van -Jupä ter is een ovaal gebied met een vrij scherpe begrenzing en heeft een lengte van 40 000 km.
Dat is gelijk aan de totale omtrek van de aarde en een breedte van 13 000
km. Deze gigantische vlek in de atmosfeer van Jupiter heeft niet alleen
dezelfde omwentelingstijd als de planeet, dit kan tot 13 sec verschillen.
Het ontstaan of de oorzaak van deze vlek is niet precies te verklaren;
thans meent men dat de vlek veroorzaakt wordt door oneffenheden aan
het oppervlak. Tot voor kort veronderstelde men dat de vlek halfvast
in verbinding met het oppervLak in de atmosfeer van Jupiter dreef. Men
denkt dan aan de Taylor-kolom, dat is een min of meer stabiele zuil in
de atmosfeer, maar ook dit staat niet vast.
De positie van de vlek blijkt zoals gezegd ten opzichte van zijn omgeving soms langzaam te verschuiven noor een iets grotere snelheid, wat
tot gevoLg schijnt te hebben dat de vlek donkerder en roder van tint
wordt. De wisseling in kleur houdt dan ook verband met de rotatieperiode.
Ook heeft men vermoed eLa.j k een nog langere periode van 30 jaar gevonden
die verband houdt met de helderheid ofwel kleur van de vlek. De kleur
van de vlek kan afnemen van steenrood-achtig tot een bleekrose tint, soms
verdwijnt de vlek geheel. Zo was er bijvoorbeeld in oktober 1928, d~cember
1929 en mei 1959 maar weinig van de vlek te bekennen. Maar in oktober 1880,
juli 1938, januari 19557 augustus 1962 en september 1973 was de vlek
duidelijk roodachtig van kleur waarneembaar. Ook zijn er vele malen zgn.
valse rode vlekken gezien, o,a. in 1927) 1941 en 1946 maar deze zijn na
enkele maanden weer verdweneno Verder is hGt enkele keren voorgekomen
dat er zich boven (door de kijker ge~ien) de rode vlek een bijna even
grote, zeer lichte, ovaalvormige blek bevond~ in april 1896 en december
1954 die na enige tijd weer geheel verdween. Er zijn bijna altijd w~l een
aantal ronde vlekken verspreid over het oppervlak waarneembaar, behalve
in de polaire zone's. Sommige zijn donker en andere helder van tint, maar
deze verdwijnen allen weer na korte tijd. Uit de veranderlijkheid op de
planeet blijkt dus ook duidelijk dat we niet het oppervlak met vaste kern
zien, doch de omringenèe dichte dampkring die de gehele planeet bedekt.
Ook Pioneer 10, die begin december 1973 de planeet Jupiter passeerde heeft
nog geen antwoord kunnen geven op wat er nu precies in de atmosfeer van
deze planeet gebeurt. Zoln vlucht levert natuurlijk geweldig veel nieuwe
gegevens op die van gro t e waar-de zijn .voor het onderzoek, maar de passage langs de planeet speelt zich af in enkele uren. Het is bekend dat
alleen al het visuele beeld van Jupiter regel::latigaan grote veranderingen
onderhevig is. Radiowaarnemingenenz.
laat ik hier nog maar buiten beschouwing. Het zal een ieder dan ook duidGlijk zijn dat het van groot
belang blijft, ook vBnafde
aarde met kijkers het.gedrag van de planeet
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-e blijven volgen, om een zo volledig mogelijk beeld van de planeet
~e krijgen en om op deze wijze een inzicht te krijgen in de processen
;;~e zich op deze enorme planeet voordoen en voltrekken.
=EDEREEN mag aan deze waarnemingsaktie raeecloen;waarnemingen kunnen
worden ingezonden naar: JWG afd. Utrecht
pla Amateur Sterrenwacht S01.JJA
Schoolstraat 8
Jutphaas-Nieuwegein
~ekst bij de Jupiterwaarnemingen op pag, 9:
Opmerking vooraf: de details zijn voor de duidelijkheid op deze tekeningen
sterke~ geaccentueerd (bij de overname op elektronisch stencil zijn vrij
veel details, die in kleur waren \.'1e·ergegeven,
weggevallen - red.).
.
Er is waargenomen met een Polarex 75 nm F = 1200 mm refractor; gebruikte
vergroting 96 en 133 naal.
Drie tekeningen van de planeet Jupiter met de rode vlek. De eerste
links wer-d door mij op 26 Baart '1970 geobserveerd Van 23.45 uur tot
24.20 uur (27 maart 00.20 uur - red). De vlek was toen van de rand uit
naar 'het centrum helderder van tirit. Let ook op de donker-e nogal brede
gordel aan de equator. Weersomstandigheden: zeer helder, om het vriespunt.
Tekening in het midden zoals Jupiter werd waargenomen op 16 juli 1972
van 22.00 tot 22.30 uur, ca 15 graden boven de horizon. Het was niet
erg helder, maar eru(ele details op de planeet waren goed te onderscheiden zoals de vlek die voor mij donker (grijsachtig yan tint was.
Rechts een Jupiter-waarneming van 16 september 1973 te 20.25 uur tot
21.10 Uur. Jupiter stond ongeve er- 18 graden boven de horizon. Het was
bijzonder helder en er waren zeer veel details waarneemqaar zoals
lichte en donkere gebieden tussen de twee equatoriale gordels ende.
grote vlek die steenrood-achtig van tint, dus nogal donker zichtbaar
was. Waarnemer: Henk Nä euwenhuà.s.

PRIJSVRAAG
Ingezonden <loorRobert Yfielinga, Utrecht.
Hieronder volgen een aantal vragen. Het is de bedoeling dat van elk
antwoord de eerste letter in het daarvoor bestemde vakje wordt geschreven. Bij het juist invullen van die letters wordt de naam van een
Lekend astronoom gevormd. Wie is deze astronoom?
Antwoorden v66r 1 oktober a.s. pérfi~iefkaart aan het bureau van de
Jongerenwerkgroep: Prunuslaan 137 Pijnacker.
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1. DF achtste planeet
2. Een planetoide die de aarde heel dicht kan nadez-en
3 •.Samenstand
4. Bekend 0interstérrenbe~ld
5. Afstand van 9,5"biljoen kilometer
6. Naam eeiste Nedérlandse satelliet
7. Afkorting VQn Ultra-Violet
8. Helderste ster aan de wintersterrel1hemel
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9. Type veranderlijke ster
Laatste letter van het Griekse alfabet
sterrenregen rond 12 augustus
Komeet met een omloopstijd van 3.30 jaar
Helderste ster van de Leeuw
14. Achternaam ontdekker gravitatie
15. Latijnse benaming voor het sterrenbeeld Indiaan
16. Eerst ontdekte planetoïde
17. De zevende plane®t
18, Planeet die een maan heeft welke Titan heet

10.
11.
12.
13.

GEEN NA-APERIJ
Zoals uit het me.t-erumme r van ZENIT blijkt y is ondergetekende bezig met
de voorbereidingen van een grote film waarin alle aspecten van de
amateur-sterrenkunde zullen worden belicht.
Jos van der Maarely bestuurslid der JITG, loopt reeds enige tijd met het
plan rond een film t.egaan maken over alle aktivitei ten binnen de
Jongerenwerkgroep.
Voor sommigen was dit aanleiding 01:1 Jos van naäperij te beschuldigen. Het
spreekt voor zich dat dit onjuist is. ~e initiatiefneming door de films
ontstond bij ons onafhankelijk ve.l1elkaar en wij kwamen door toeval pas
medio mei van elkaars voornemen op de hoogte.
Ik juich heet zeer toe dat Jos een film over J1ilG-aktivi
teiten gaat maken.
In de eerste plaats zal zijn film heel wat eerder klaar zijn dan de mijne
en in de tweede plaats kan ik nooit die aandacht aan de JVlG besteden als
Jos in zijn film Van plan is.
Ik hoop daarom dat ~ indien er eventueel JVlG·-ledenvan plan zijn aan één
van beide films mee te werken, zij in de allereerste plaats aan Jas' film
hun medewerking verlenen.
Vooral voor jongeren (niet JVrG-ers) betekent het in aktie zien van hun
leeftijdgenoten een grote stimulans. Het is zaak dat er zo gauw mogelijk
zo'n soort film tot stand komt.
Men dient de JWG-film niet als een aanhangsel van de mlJne (die de eerste
twee jaar zeker niet klaar is!) maar als een eve~~nie te zien.
B. Apeldoorn
VERKOPEN JOl'JGERENYTERKGROEP
Alle onderstaande prijzen zijn inclusie~ porto- en verzendkosten. Wel
dienen alle bestellingen tenminste f 10.- te bedragen. Bij bestelling
beneden de f 10.- wordt f 2.50 extra berekend.
Bestelling geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag op
girorekening 2 53 98 57 t.n.v. penningmeester Jongerenwerkgroep NVWS,
Prunuslaan 13, Pijnacker. Alleen onderstaand materiaal is voorradig!
Lev er t i j d 2 à 6 wekcn , afbankelijk van, de drukte. Vorige lij sten zijn
hiermee vervallen!
BOEKE1J

012

021
025
064
072

074
078

Andrade - Natuurkunde in de moderne wereld
miller - Van sterrewichelarij tot ruio.tevaart
Mielants - De mens en de sterren
Reichen - Geschiedenis der sterrenkQ~de
Brotherton - Masers & Lasers (ned)
Gailleux - Anatomie van de aarde
de Graaff - Ruio.teonderzoek
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ledenprijs

nietleden

winkelprijs

1.25
7.50
3.25
7.95
7.-7.50

1.50
10.-4.50
10.75

1.75
15.5'0
7.25
15.-12.50
15.-10.--

6.--

9.--

10.-7.50

van Diggelen - Van raket tot ruimtevaart
11.50
P,arool/Life - De wetenschappelijke onderzoeker
11.-Gérardin - Bionica
7.50
chàr:on - Eeuwen verkennen het heelal
7.50.
Buringa - Wat de sterren vertellen·
1 .50
~95 Teleweerboek
4.75
~J6 . Mendelssohn - Jacht naar het abs. nulpunt
7.50
-__
7 Beck -Telecomminicatie
7.50
1. 25
=99 del Rey - Geheimen van de aarde
1. 25
~oo del Rey - De onbekende we~eld van de zeé
.,4 Time/L:i.fe,...
Weather
4.50
~ 6 Time/Life ~ .Energy (eng)
4.50
5 Time/Life - \;Ia
ter (eng)
4.50
~07 Sawyer - Aanschouwelijke algebra
2.25
~08 Spa~ - Aarde, zee en lucht
1 ~ 50
~09 H~ndrikx/Zandstra - Fysica I
2.25
~, L
Merkies - Wegwijzer in de elementaire meetkunde
2.-I .
Ji6
Störig - Gesch. v.d. wetenschap in de 19de eeuw 1.25
~~7 Störig - Gesch.v.d.wetenschap
van de middeleeuwen tot de 19de eeuw
1.25
~, 0
F:inch - De ontwikkeling van de techniek
2.50
~22 Lukashok - Commnnicatiesatellieten
1.50
~2.ç
6 •.:...Titulaer - Maanonderzoek
'26 Elsä.sser-, Zijn wij wel alleen in de k o srao s
5~-1.30
~2
Leip - De grDte golfstroom
~29 Rademaker - Wij vûllen weten
4.-~32 Life - De wereld waarin wij leven
6.-~33 de Vries - Geland op de maan
10.-7.50
~37 Andrade - Quanta
~38 Lewis - Rendez-vous op de maan
12.50
17.50
~41 The Time~ atlas of the Moon
J

•

J

16.50
26.50
20.50'.
15.-10.-15.-10.-- .. 1 5 • ..,-'
1.75
3.50
9.90
6.-10.---, 15 • .:...10.-15.•-1.75
1 .50 .
1. 50
1.75
6.50
8.75
6&50
8.75
6.50
8.75
3.10
4.50
2990
2.--·
3.10
4.50
3.~-· 3.50
2.--

2.50

2.--

2.50
4.90

3.50
1. 75
7·50
7.50
1.75
5.50

9.50
9.50

8.--

10.--

15.--

2.50
2.75
?
?

10.--

15.--

19.--

24.·~0
40•...:-

25.--

~OTO IS ..
_ toserie galaètische objecten? bestaande uit 10 fraaie foto's op wereld~oEtformaat. De objecten zijn: 1. Nevelwolken w.et olifantslurf in de
2enhoorn; 2. Sterrenbeeld Orion; 3. De melkweg in de S~angendrager; 4.
~luiernevels in de Zwaan; '.,Melkweg in het Zuiderkruis; 6. Olifantslurf
7. Rozetnevel Th de Eenhoorn; 8. Detail Rozetnevel; 9. Krabnevel; 10.
~evels in het Schild.
?rijs voor de gehele serie f 3.50. Prijs per stuk f 0.50
::otols briefkaartformaat
3~ 1 Mars

~

2 Jupiter

prijs per stuk f

BF 3 Saturnus'

0.35

'3 x 18 cm f'ormaat
BG 1
BG 3,
:3G

5

BG 7
i3G 9

Ringnevel
Jupiter
Orionnevel
Krabnevel
ZonnecQrona

prijs per stuk
'B x

ES 1
3S

3,.;

BG 2.
B'G 4
BG 6
BG 8

Mars
Saturnus
Olifantslurf in de Eenhoorn
Paarc1ekopnevel

BS 2

Orionnevel

f 0,75

24 cm formaat
Krabnevel
Ringnevel

_rijs per stuk f

1.50
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BROCHURES
01 Het 'verzilveren van telescoopspiegels door F. Fennema, 3dedruk, 3 pag.,
prijs f 0.35·
02 Welke kijker voor welk doel door F.P. lsrael, 3de druk, 3 pag., f 0.35
03 Eenvoudige sterrenkundige berekeningen dooy Bert van Sprang, 3de druk, 13
pag.,. f 1.--.
07 Het waarnemen van sterbedekkingen onder redactie van F.P. Israel, 32 pag.,
prijeJ f 3.25,
08 Wenken voor hèt maken van kopij, 2 pag., gratis
09 Messier-lijst, 4 pag., f 0.50
lO STERKATALOGus. Deze katalogus bevat Gegevens van ca 3500 sterren. Samenstelling Bert van.Sprang; p~ijs f 7.-- (niet-leden f 10.-~).
11 Het ontstaan·van ons, zonnestelsel door Jan van Huuksloot Kuilenburg, 5
pag., f 0.50.
13 Ilubbelsterren voor binoculairs door Jean Meeuwen T. Dethier, 9 pag.,
prijs f 1 •••. 14 Soyuz tabellen door Jean Meeuw, 7 pag., prijs f 1.-15 Het waarnemen van kunstmanen door het la,b. v. Ruimteonderzoek, 14 pag.,
prijs f 1~20
16 Het inbinden, van Hemel & Dampkring-jaargangen en het ordelijk bewaren van
Lo abil.adi.g e b:rochureS.door Theo de Klerk, 10 pag , , f 1.-17 Fotografische films-. en emulsies in de hemelfotografie door L. De Lv oy e ,
56 pagal pri~s f 5.-~ (niet-leden f 7.~0)
.
18 Sterrenkunde,-praktic.a onder redactie van J .A. Mulder, 11 pag., f 1.20
19 DIA-KATALOGUS "De.maan naderbij". Bevat gegevens bij 120 prachtige
ruimtevaartdiaIs, 17 pag., prijs f 2.50
20 DIA-KATALOGUS "oog v:oor het heelal". Bevat omschrijvingen van 400
dia l,Swelke .everie ens door de leden kunnen worden geleend. 25 pag , ,
f 3•.50
21 Geboorte ,·leyen en dood van de sterren. Samenvatting van een lezing van
Tj. E. de Vries voor de JrlG afd. Utrecht d d , 3 f ebr-uar-L19731 geiIlo,
6 pag., prijs f 0.75
22 DIA-KATALOGUS "Retourtje raaari'! , Bevat gegevens bij 72 dia Is van de Ap oL'l.o
vluchten 13 t.m. 16. Bovendien gegevens over de maanstenen., 14 pag.,
f 1.75 (echter gratis bij de aanschaf van brochure 19 en 20).
23 Boekenlij st van Nederlandse literatuur over (popUlaire.) a str onoma e
samen~esteld door Th. de Klerk, 48 pag.,"prijs. f 4~50
24 \ïerkgroepsverslagen int. As tr-ononu.sch Jongere:ckamp 1972 (Sauerland).
Alle verslagen zijn in het duits. Totaal 45-pag., prijs f 4.-25 We;ekgroepsverslag "Me t eor-s''door Ha j o Becker (Int. kamp 1973 - Have.Lt e)
ENGELS, 38 pag., f 2.50 .
26 Vlerkgroepsverslag General practical astronom.ical course "Spectral
classification" door H.J. Palenschat, ENGELS, 11 pag., f 0.75
27 Ylerkgroepsverslag Gen. prac.astr.
course "Cornets" door H.J. Pa l.enachaf
ENGELS, 10 pag., f 0.75
.
28 Werkgroepsverslag "Traj ectories of a.rt i.f icLaL SATELLITES in vector
representation" door Aldred Ender. ENGELS, 16 pag., f 1.-29 Werkgroepsverslag "SDN" door Rainer Beck. ENGELS, 33 pag ••, f 2.25
30 Werkgroepsverslag Working with cross-vvire eyepieces and s t opwat sches
door Klaus-Peter Haupt. ENGE~S, 12 pag., f 0.75
31 Vlerkgroepsverslag "Variables stars" door Hartmut Unger, ENGELS
186 pag., f 10.-32 Elementary Astrophysica door Theo de Klerk (handleiding voor de
gelijknanige werkgroepen tijdens de kanpen in 1974 en 1975), 125
pag., f 7.50
s

.

De brochures 25 t.m. 31 ZlJn werkgroepsverslagen
mische jongerenkanp 1973 - Havelte.
Alle brochures kunnen we zeker aanbevelen! !
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van het int. astrono-

De studie in de sterrenkunde, 3 pag., f 0.40
Kursus elementaire sterrenkunde door drs. A.G. Jansen, 45 pag., prijs
f 4.-8 Kursus melkwegstelsel door drs~ A.G. Jansen, 25 pag., prijs f 3.50
SA. "Popular star Atlas". Steratlas voor jongeren, met alle sterren :tot en
met magnitude 5,5. Vele interessante objecten bij de kaartjes worden
apart vermeld. Prijs voor leden f 7.•-- (niet-leden f 12.--).
poerking
esteratlas
(SA) is ook in combinatie met de sterkatalogus (brochure 10)
-e bestellen. De prijs wordt dan in totaal f 12.50. Dit geldt overigens
alleen voor leden van de JWG.
:lenk eraan dat alle bestellingen

ten minste f 10.- moeten bedragen.

OPGAVE
In de sterrengids 1974 kooen we de volgende vraag tegen:
e maan heeft deze maand (september 1974) precies drie dagen nodig om van
UranuS naar Neptunus te reizen. De Daan legt per dag gemiddeld 13,2 gra,den
af aan de hemel. Uranus legt per dag gemiddeld 0,01173 graad af op zijn
baan; vOOr Neptunus is dit 0,00598 graad. In welk jaar zal Uranus Neptunus
hebben ingehaald?
Antwoorden aan het bureau van de JWG: Prunuslaan 13, Pijnacker.

HET ONDERZOEK· DER PLANETEN - EEN TOEKONlSTBLIK
Overgenomen uit het maandelijks inîormatieblad

"HEELAL", nummer 202, juli 1974

Het zijn opwindènde tijden; in minder dan een half jaar tijd hadden we
het eerste bezoek aan de planeet Jupiter en de eerste scheervlucht over
Mercurius, een tocht voorbij Venus en een viervoudige aankomst bij Mars, met
één satellisering en één landing. We hadden het fascinerend onderzoek van
een heldere komeet in haar perihelium vanuit een ruimtestation omheen
de aarde en men volgde de doortocht van een ruimte tuig doorheen de planetoïdengordel.
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Er liggen niet minder opwindende dingen in het verschiet: een tweede
aankomst bij Mercurius, een tweede.maalook
dat een ruimtetuig bij Jupiter
zal aankomen, en volgend jaar zullen twee Marstuigen gelanceerd worden voor
een onderzoek naar leven op het oppervlak van deze planeet.
In deze korte adempauze, halfweg 1974, is het wellicht interessant
even de tij d te nemen om te kijken wat de toeÎwmst verder in petto heeft
op het gebied van het onderzoek van het zonnestelsel. De Amerikaanse NASA
heeft een rijkgevulde plannenkast en nu het Congres niet zo welwillend meer
staat tegenover bemande ruimtevluchten, werk t de NASA aan een uitvoerig
programma ter verkenning van. het zonne st e.l.se L, Van 21 tot 23 mei had een
conferentie plaats in het Ames Research Center van de HASA, waarin 120 ge~
leerden en ingenieurs de ideeën voor ruimtevluchten naar de planeten uitwerkten.
In het programma, dat inzet in de jaren zeverrtLg en zal lopen tot in de
jaren negentig, zijn vluchten voorzien naar alle planeten behalve Pluto, en
zullen landingen uitgevoerd worden op Mars, Venus, de satellieten van Marsi
er zullen tuigen afdalen in de atmosferen van Jupiter, Saturnus en Uranus,
en voor het eerst zullen ook kometen in het vizier worden genomen.
Men weet dat Pioneer 11, die op 5 december van dit jaar bij Jupiter zal
aankomen, na dit bezoek in een baan zal worden gebracht die het tuig in 1976
terug aan de buitenrand van de planetoïdengordel brengt maar op aanzienlijke
hoogte boven het vlak van de ecliptica, aD half 1977 opnieuw de baan van Ju-,
piter te kruisen en uiteindelijk in september 1979 bij de planeet Saturnus
aan te komen. Het is niet zeker dat Pioneer 11 dan, 6,5 jaar na zijn lancering en aanmerkelijk na de geplande levensduur, nog operationeel zal zijn,
illaarer bestaat goede hoop dat dit althans gedeeltelijk toch het geval zal
zijn. Wellicht zullen we dan de eerste beelden van Saturnus en van zijn
ringen in nabij =opname kunnen bewonderen.
In de zomer van volgend jaar zullen twee Viking ruimtetuigen naar Mars
gelanceerd worden i bijna een jaar later zullen ze bij de planeet aankomen.
Van elk tuig blijft één gedeelte in een satellietbaan omheen Mars en landt
het andere gedeelte op het oppervlak. Eén Viking-lander moet terechtkomen
in het gebiedChryse,
aan het noordoostelijk einde van een 5000 brr lange
cany on , de andere in Cydonia, in het gebied van Mar-e Acidalium, aan de
zuidelijkste rand van de noordpoolkap. Beide tuigen zullen o.m. voor het
eerst aktief naar eventuele levensvormen speuren.
In 1977 zal de NASA twee Mariner ruimtetuigen lanceren, die iets meer
dan anderhalf jaar later bij Jupiter zullen aankomen en daarna naar Saturnus
zullen vliegen waar zij 3,5 tot 4 jaar na de lancering zullen a8l1.komen.Deze
Mariners zullen uitgebreider wetenschappelijke apparatuur meevoeren dan
Pioneer 10 en 11 en o.m. beter geschikt zijn voor het maken van fotols van
deze planeten en hun satellieten.
Bijzondere aandacht zal Venus krijgen in 1978. Twee Pioneertuigen zullen
ds.nnaar deze planeet gelanceerd worden; één zal in een zeer èxcentrische
baan omheen de planeet gaan vventelen en gedurende ru.nst cns één Venus-jaar
gegevens doorseinen; de andere gaat vier kapsules uitstoten, één grote en
drie kleine, die in de Venusiaanse dampkring zullen binnendringen. De
grote zal in ongeveer 1,5 uur Lang zaan neerdalen, de dr1e kleine zullen
in vrije val door deze atmosfeer vliegen. De grote kapsule draagt voor 27
kg wetenschappelijke instrumenten, de kleintjes elk voor 1,5 kg. Zij zullen
gegevens doorseinen aangaande samenstelling, temperatuur, druk, enz. De
Pioneer die in een baan om Venus zal gebracht worden m oet in mei 1978
gelanceerd worden, de andere ongeveer drie maanden later. Beide zullen bij
Venus aankomen in december 1978.
Voor verder in de toekomst? wanne er: de Space Shuttle zal dienst doen
als lanceermiddel, heeft de NASA een aantal plannen waarvoor echter nog geen,
fondsen werden uitgekeerd. In 1979 zou wellicht het eerste van acht "lunar
rovers" kunnen gelanceerd worden. Deze onber.:tande
maanverkenners zouden
monsters van het maanoppervlak naar de aarde kunnen brengeny voornamelijk
van die gebieden van de maan , waar geen Apollo-landingen konden wor-den
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-~ -gevoerd,. zoals op de achterkant van de maan. In 1983 zouden twee
~.~~tetuigen in een baan oQheen Venus kunnen gebracht worden, die het
-:;Jpervlakvan de planeet door Qiddel van radar in kaart zouden brengen.
-- r 1985 worden twee tuigen overwogen die een w~tenschappelijke la.;;-'
ng in de dampkr Lng van Venus moeten brengen om daar, hangende aan
een bestuurbare ballon, Baandenlang op wel uitgekozen niveau's metingen
~e verrichten. Volgens de huidige planning zou tegen 1989 een landing
-_ het oppervlak van Venus beoogd wordÊm.
In 198!~ zouden ook nieuwe landingen op Mars moeten worden. uitge--erd en wellicht vallen tegen 1991-1992 vluchten naar de maantjes van
='::ars,
l?hobos en Deimos, te verwachten. Momenteel ontwikkelt de NASA een
~-steem SEP (Solar Electric PropulsioYJ.)waarbij zonne-energie gebruikt
-;-~rdtals voortstuwingsbron, dat mo et dienst doen bij latere verre
~eizen in het zonnestelsel. Men overweegt omstreeks ,1979 een vlucht
!:.aarde komeet Encke uit te voeren met behulp van deze SE? Ook bestu:ieert meri de moge Li.j khe.i.d een satelliet oElheen Saturnus te plaatsen,
"2.arbij men ook beroep zou doen op dit SEP-systeem.
De. NASA is bovendien van plan sondes te laten afdalen in de atmos=eren van alle joviaanse planeten: Jupiter, Saturnus, Uranus en Nep~xnus. Men zal ook nog de Banen Ganymedes en 10 van Jupiter en Titan
-an Saturnus, door middel van ruimtetuigen van nabij onderzoeken.
~enslottc wordt ernstig overwogen omstreeks 1985 een tuig naar de
~ODeet Halley te lanceren.
G. Bodifée

-;L:..AR OF

NIET WAAR?

~sschien is het je bekend dat de astronoon Hubble uit de roodverschuiving die in de spectra van extra-galactj_sche stelsels te zien
~s, concludeerde dat alle sterstelsels buiten de melkweg van ons af
Gewegen en wel des te sneller naar nate de afstand tot de Aarde (binnen
die Melkweg) groter is. Men kan dit fornuleren al~:
'V

H. r

waarin v de snelheid is van het stelsel in kLl/sec en r de afstand in
-fpC (=megaparsec = 1 000 000 parsec). H is de constante van Hubb l.e, met
een waarde van ongeveer 75 km/sec.TiIpc(andere bronnen geven waarden
~ussen 75 en 100 - een zeer exacte bepaling van TIis tot op heden onnogelijk) •
"Jekunnen de sterstelsels zien.op aarde, al dan niet fiet behulp van een
telescoop, doord~tlichtstraling
door dat stelsel uitgezonden, ons oog
bereikt.
Dit licht heeft voor alle soorten licht straling (ultra-violet, zichtbaar licht, radiostraling enz) een zeer bepaalde snelheid, gelijk aan
ongeveer 300 000 km/sec. Deze snelheid, de lichtsnelheid, geven we
normaal gesprokèn aan net de letter c.
Volgens de relativiteitstheorie is de lichtsnelheid·c de hoogst mogelijke snelheid die men bereiken kan: niets kan sneller dan licht.
Stel evenwel dat zich een Melkwegstelsel op een afstand van 4000 Mpc
van de aarde bevindt, Dan zou ~ijn snelheid volgens Hubble bedragen:
v =

75 x 4000

300 000 kn/sec

=

c

Voor stelsels op afstanden groter dan 4000 J1:Ipc
zou de, snelheid zelfs
groter dan de lichtsnelheid zijn. Stel dat dit mogelijk zou zijn, dan

_. 17 -

zouden we het licht dat door deze stelsels wordt uitgezonden, nooit
kunnen zien. Iuimers, het stelsel "beweegt voor-ut. t met een snelheid gr-ot er
dan c enstr~~lt
een lichtdeeltje (foton) uit nGerachteren
(ricÄting
Aarde~ n~~ ~iact de snelh~id c. Da biteirldelijke snelheid van dit foton
zou dan zij~ de snelheid van het stelsel minus zijn ej,gen snelheid c.
Dit geeft een snelheid in de richting van het sterrestelseL
M. a. w. het
foton loopt achter het zich van de Aarde verwijderenda stBrrenstelsel
aan, en beweegt zich dus ook VO,n de Aar(}e o.f. Daar-om kunnen we di.e
stelsels nooit zien.
In deze redenering zit evenwel een fout. stel dat het sterrenstelsel met
een sneLheä d van 100 c zich van ons af beweeg t , dan is de resulterende
snelheid van het foton 100c - c = 99c van de Ao.rde.
-afgericht.
Dit is echter volgens de mod errre fysica onmog eLä jk , ondn t een foton
slechts me t de snelheid c zich kan voortbewegen.· Zo gauw de snelheid
een andere zou worden dan c, bestaat het foton niet Beer. Dus ongeacht
het referentie-systèem·van de wao.rnener (Of die nu stilstaat of zich
met een raket voortbeweegt), elk van hen zal de fotonsnelheid meten als
zijnde c , Laten vvebovenstacmd voorbeeld BGnS beschouwen van een
plaats buiten ons heelal - onn ogeLijk , Daar als deJ:1Jt-experiment
te doen.
Stel dan dat we de·uitdijing van het heelal kunnen voorstellen als een
lange rubbèr band waarop aanvankelijk strepen zijn getrokken op gelijke
afstanden van "eLkaar-, Stel dat we 1000 van Jez~ ot r-epen trekken op de
band. Elke streep stelt een sterrenstelsel voor. We laten nu het heelal
uitdijen door de rubberband uit te rekken door aan een kant hieraan.t",
trekken. Stel dat de snelheid waarmee dit gebeurt gelijk is aan 100c.
Op het Doment dat de uitdijing begint, tijdstip t , zendt elk sterrenstelsel (streep) Op de band een foton uit met sne~heid c. Ha verloop v8,n
tijd zal dit foton het meest nabije stelsel passeren, dat een snelheid
heeft van 100c/1000 = 1/10 c.
Alle fotonen zullen dus gelijktijdig hun meest nabijgelegen stelsel
bereiken. OOk de fotonen hebben dus nog steeds dezelfde ond~Tlinge
afstanden tot elkaar!
Intussen is evenwel het heelal een stukj e groter gewor den door de
uitrekking van de rubberband, en sijn ook de afsto.nden tussen ue
sterstelsels groter geworden.
Voor een wa3.rnemer in zolnstèrrestelsel
beweegt het fotOn evenwel
langs het stelsel met een snelheid c.
Dit is geheel in overeensteuning met de uoderne fysica, die zegt
dat fotonen allen met snelheid c bewegen, en elkaar dus nooit kunnen
inhalen als zij op verschillende afstanden tot eenbepao.ld punt zijn
"losgelatenll•
.
SaDengev~t kun je zeggen, dat het foton zich rustig voOrtbeweegt
over die denkbeeldige rubberband, en dat ze in een eindige tijd t
naar ue oorsprong van die band (het I1vastgepinc1ell uiteinde) kan
waridelen~ de aarde. Ze bèweegt zich voort met een snelheid c t.o.v.
een op de rubberband zii;tende wo.arnemer, en krijgt dus a.h.w.
automatisch de snelh~id van de band toebedeeld.
Resultaat: ook van eventuele st.e
LseLs die zich sneller voortbewegen
d3.n c kunnen we op aa:t;dehet licht ontvangen.
(een iets·kwantitatievere'beschrijving
kan wordengevbnc1en
Sterrenkunde 11 deel 4 pag. 205-207 van C. de Jager e.a.)
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.Theo de Klerk
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·ruim~.Ghieuws·'·

it is een nieuwe rubriek in Universutl, die we willen gaan vullen met
Tat actualiteiten.
~oewel Universum nog slechts driemaandelijks verschijnen kan, hopen we
- eh hiermee meer nieuws op astronomisch terrein te kunnen brengen.'
Hans Potters
Tiel
Zeer grote radiostelsels

ontdekt

::Jetde synthese radiotelescoop te 'üesterbork,die bestaat uit 12 parabolische kleinere radiotelescopen, zijn twee radiostelsels ontdekt met
werkelijk enorme afmetingen.
De kleinste van dè twee wordt aangegeven met DA 240 en heeft een lengte
van ongeveer 6 miljoen lichtjaren. In hoekmaat beslaat hij aan de hemel
34 boogminuten, meer dan de volle maan! De afstand van het stelsel is
circa 600 miljoen lichtjaren.
Het andere stelsel is nog een aardig stwcje groter~ op een afstand van
ongeveer anderhalf miljard lichtjaren beslaat het aan de hemel niet
ninder dan 39 boogmihuten, wat in absolute maat correspondeert. met een
doorsnede van 18 miljoen lichtjaren. Denk eraan dat een lichtjaar bijna
10 biljoen kilométer is! Dit laatste stelsel wordt aangeduid met
3C236.
\1aaromzijn deze twee gigantische objectén dan niet eerder waargenomen?
Deze vraag laat zich als volgt beantwooro.e.n.Beide stelsels bevatten
een zeer krachtige doch kleine rndiocomponent, welke wèl eerder was
waargenomen. Deze overstraalde door zijn vermogen de om.geving zodanig
dat deze niet opviel. Je kunt vlak naast de volle maan ook geen zwakke
sterren zien zonder goede hulpmiddelen.
Alleen.de SRT tè Westerbork kon de sterke bron goed omzeilen door zijn
grote scheidend vermogen. Hiermede is de straling van het gehele stels~l daarna gedeteqteerd.
c-I-u-s-t-e-r
Jupiters atmosfeer
Onlangs zijn in' de atmosfeer van Jupiter ethaan en acethyleen ontdekt
(C2H6 en C2H2). Deze gassen komen voor op grote hoogte en in kleine
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concentraties. Ze zlJn ontdekt met spectrografische methoden: emissielijnen in het infraroodspectrullivan de atmosfeer.
In 1932 werden al methaan (aardgas, CH~) en a®noniak (NH ) ontdekt, en
3
in 1960 nog moleculaire waterstof (H2):
Ethaan en acethyleen worden in de Jupiteratmosfeer gevormd uit de
methaan- en ammoniakvoorraad, door inwerking van ultraviolette straling
van de zon.
Men verwacht in de toekomst ook nog etheen (==ethyleen, C2H ) in kleine
4
concentraties aan te treffen.
c-l-u-s-t-e-r
Rotatie van Vesta
Het is al jaren bekend dat Vesta een "veranderlijke planetoide" is, met
fluctuaties in lichtsterkte van 0,15 magnitude. De periode is 5 uur 20
minuten. De schommeling in lichtsterkte is te wijten aan het feit dat
Vesta om haar as draait. Tot voor kort was echter nog niet bekend op
welke wijze dit gebeurt. Men zag namelijk twee mogelijkheden:
a) Vesta is bolvormig en roteert eens in de 5 uur en 20 minuten
b) Vesta is langwerpig en roteert eens in de 10 uur en 40 minuten. In dit
geval zien we dat Vesta niet steeds een even grote oppervlakte naar
de aarde keert, hetgeen resulteert in helderheidsverschillen.
Uit nauwgezet fotometrisch onderzoek (waarbij men zeer preciese grafieken Van de helderheid maakt, uitgezet tegen de tijd) is gebleken dat
we moeten Qesluiten tot geval b.
Vesta is sterk afgeplat: de grootste afwijking in diameter bedraagt 15%~

c-l-u-s-t-e-r
Nieuw fenomeen op de zon
In 1969 werden op de zon d.m.v. een röntgentelescoop, gemonteerd op een
raket, heldere puntvormige röntgenbronnen op de zon ontdekt. Niet in
groepen, maar geheel uitgesmeerd over de zonsoppervlakte.
Naar verwachting zijn er zo'n 500 van deze bronnen op de zon. Daar zij
een levensduur hebben van een uur of acht, worden er per dag ca 1500
geboren.
Meestal openbaart zich het ontstaan van een röntgenbronnetje als een
diffuus vlekj e, vvaarin later een heldere kern verschijnt. Het vlekj e
groei t tot een maximum diameter van gerüddeld 20 boogseconden. Dit is
op die afstand zo groot als de diameter van de aarde. DaE'rna verdwijnen
vlek en kern geleidelijkaan.
Een klein percentage van deze objecten gedraagt zich echter heel anders.
Binnen enkele minuten geven zij nl. soms toename in helderheid van enige
magnitudes. Omdat magnitudes een logarithr~ische schaal zijn, moet je eraan denken dat de bronnen dus wel eens 10 of 20 maal zo helder worden.
Door latere Sky-lab-benanningen moet dit verschijnsel nog nader bestudeerd worden. Want het blijkt belangrijk te zijn.
We zeiden al, dat de brorillenwillekeurig verspreid voorkomen. Hierin, en
in hun levensduur gelijken ze op de supergranulatie, dat zijn cellen in
de convectiestromen die door de zonatmosfeer opstijg~n. Verder blijken
de röntgenbronnen een grote magnetische veldsterkte te bezitten (10 gauss).
Omda t er dan ook nog maar liefst 1500 s t uks per dag geboren worden, mag
geconcludeerd worden, dat deze kleine röntgenbronnen meer magnetische
flux bijdragen dan de andere activiteitsgebieden die reeds bekend waren.
Misschien kunnen we er in de toekomst de 1"I-jarige zonnecyclus mee verklaren.
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:?5~e stof in de ruimte
-1::.::.e_vJerking
tussen Australische en Japanse radio-astronomen heeft
se:eid tot de ontdekking van de 29ste stof in de interstellaire ruimte.
~5~ betreft deze keer methylamine, CH~NH2'
~e~s+ is het gevonden nabij hot centrUm van het melkwegstelsel, in de
::.:.
hte wolk Sagittarius B2, later ook in de Orionnevel. De ontdekking
-an methylamine in de ruimte is belangrijk, daar het kan reageren met
-2erezuur, HCOOH, hetgeen eveneens in de interstellaire ruimte voor~ ·t.

Sasen vormen zij dan glycine, met de formule NH2CH COOH, wat een een2
- dig aminOZUUr is. Uit aminozuren worden weer proteinen gevormd, en
iat zijn de bouwstenen van het leven.

c-I-u-s-t-e-r
Supernova. buiten de Melkweg
In het sterrenbeeld Coma Berenices (Haar van Berenice) bevindt zich de
spiraalnevel NGC 4414, fotografische magnitude 11,5. Hierin is met een
paar 25 cm telescopen door een Zwitserse astronome een supernova ontdekt.
Op 20 april 1974 was de fotografische magnitude 14 en drie dagen later
13. In drie dagen was de ster dus 2-~maal zo helder geworden.
Volgens visuele waarnemingen van Amerikaanse, Engelse en Duitse amateurs
is de supernova niet helderder geworden dan visuele magnitude 12. In de
laatste week van april is het spectrulJ.gefotografeerd en daaruit bleek
dat het een supernova van type I betrof.
Type I komt voor in allerlei soorten sterrenstelsels; type 11 alleen in
stelsels die gas en stof bevatten. Beide soorten supernovae, zijn zeldzaam: misschien verschijnt er eens in de 300 jaar één per sterrenstelsel.

c-l-u-s-t-e-r
Water in Kohoutek
Spectrogramnlen van de kerstkomeet 1973f vorig jaar verkregen op het
Lick-observatorium in de Verenigde staten vertoonden enkele ongeidentificeerde emissiebanden in het gele en rode gedeelte van het spectrum.
Het sterkst waren deze banden in het spectrura van de staart.
In januari 1974 is ontdekt, dat deze worden veroorzaakt door geionis~erde
waterdamp (H20+). ])it is waterdaDp dat één electron per molecuul water
is kwijtgeraakt. Het bleek voor te komen bij een temperatuur van meer
dan 150 graden Celcius onder nul. In de kern van de komeet .bevond zich
ongeioniseerd water.

c-I-u-s-t-e-r
Nieuwe zonnecyclus
Eind augustus 1973 verscheen er op de zon een klein actief gebied? dat
zich bevond op hoge zuidelijke breedte, d.w.z.
ver van de equator op het
zuidelijk halfrond van de zon.
])it betekent het begin van een stijgende activiteit op de zon. TIe oude
cyclus is echter nog niet geheel afgelopen: dicht bij de equator zijn
nog steeds resten van deze afstervende periode te zien.
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Ook uit de magne t i eche verschijnselen
van de zonnev Lekken f gr oep en ) is
geblekeri,dat
onze zonswaarneLlers betere
tijden
tegemoet gaan: er komt
weer meer werk àan de wi'nkel.
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Hans de Vries
Erno Verhoeven
Kees .Kvlakernacik
Arno Br-nrid
Carel de Jong
Peter Finke
Peter BloD
\7erner Mulders
Rudo Meijer
van V1eer\:m
Groo.te

10

Niels
Jacob

12

])ik steen
Wijanto Hs.rsono
Saskia Bosman

Eindhoven
Bcrk21-Enscho.t
Sliedrecht
Sliedrecht·
:Buitenpost
Koog a , e . Zaan

10 punten
10
10
10
10
10
10
10
10

Ede

07-1964
06-1962
11":·1961
09":"1961
11-1960
11-1960
08-1960
05-1960
04-1960
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stadskanaal

03-1962
0;2-1961

9t
9t
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07-1962
01-1961

9
9
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.Den Haag

Eé~LIGrld Binnen
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'J') .,.~
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Jan Steen
Wim Hulsenboom
Frans Schoffelen
Willy Peeters

Enkhuizen
Tilburg
Brunssum
Blerick

05~1960
03-1960
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04-1959

9
9
9
9
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Dirk van Gelsdorp
George Wolfs

Bussum
Almelo

08-1963
05-1960

8!
1
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11-1961
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Emiel Mettes
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7
7
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Marc Vredenbregt

Veldhoven
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Pieter Tuinstro'
Arjen de Jong
Rein de Boer
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11-1963
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06-1961
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Albert Damen
Wouter 't Hoen
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Den Haag

02-1963
03-1962
10-1961

5
5
5

40

Paul Kolenbrander

'Ive;:3tervoort

06-1963

4

41

Ad v.d. Kieboom

Steenbergen

03-1960

3t

42

Ronald Helmerhorst

Amstelveen

12-1962

27

29 ,Peter Bloemendaal

8
8
8
8

BM
BM

BM

Onder de jongeren die alle vragen juist beantwoord hebben is een boekenbon van f 10.-- geloot. Deze boekenbon gaat naar Kees Kwakernaak uit
Sliedrecht. Gefeliciteerd!
Hier volgen weer de nieuwe vragen:
1. Hoe ontstaan de seizoenen?
2. Hoe heet de denkbeeldige lijn die vanuit het zuiden over het zenith
en de hemelpool naar het noorden loopt?
3. Welk sterrenbeeld vormt het herfstvierkant?
4. Uit welke gassen bestaat de atmosfeer van Jupiter?
5. Wat is een planetoide?
6. Waardoor is de ster Algol bekend?
7. Draait de maan om haar as?
8. Hoeveel bedraagt de temperatuur op het oppervlak van de zon?
9. Hoe ontstaan de getijden? (Eb en vloed)
10. Hoeveel manen heeft Saturnus?
De antwoorden kunnen gezonden worden aan het bureau van de JWG? Prunuslaan 13, PijnackeI'. Echter wel v66r 15 oktober 1974. Doe allemaal aan
deze vragenrubriek mee. Het gaat er niet om te winnen, maar om er wat van
te leren.
OPLOSSING KRUISWOORDPUZZEL
De juiste oplossing van deze kruiswoordpuzzel
Sterrenkunde.
Goede oplossingen zijn ingezonden door:
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luidt: Jongerewerkgroep

Ingvild v.d. -Beek, Zoetermeer; Brik Boslooper, Rotterdam; Jeroen BrockhuS
Den Haag; Albert Dmlen, Hilvers~~; Peter Finke1 Koog a.d. Zaan; Dirk van
Gelsdorp, Bussum; Carel de Jong, Buitenpost; RonaId l'Ilanveld,
Enschede;
Rudo Me i j er , Ede; Arenc1-Jan Opdam , Arnhem; Frans Schoffelen, Br-unssum ;
Erno Verhoeven, Berkel-Enschot; Sander v s d . Wal, Dorc1recht; JJ01ÜS v s d ,
Zalm, Nieuwerkerk a s d , IJssel.
De boekenbon van f 10.-- is gewonnen door Carel de Jong uit Buitenpost
loting) •
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, _-_3-EMENELEDENVERGADERING

EN LANDELIJKE

BIJEEJ.lïKO:MST
VAL\[30 MAART 1974

gebeurde er allemaal in Jutphaas?
In het juni-augustusnuomer van Universun schreef Ellen Mo ok de
_~tulen van de algemene ledenvergadering van de JWG, die op 30 naart
"JO
4 in Jutphaas-Nieuwegein werd gehouden, naar de 170 aanwezige
~o
en, donateurs en belangstellenden hebben die dag niet alleen ge:e..rvechtover geld, ouderdomsverschijnselen en bestuurssamens;telling,
~a afdeling Utrecht had een tentoonstelling ingericht waar iedereei
~~ zijn trekken kwan, gezorgd voor een lunch, waarna 's niddags een.
~~etal interessante lezingen werden aangeboden, hetgeen sommigen
::':'sschien
doo+, de zenuwen en spanningen mocht zijn ontgaan.
's Morgens in alle vroegte trokken enkele JVlG'ers van de afde~ng Utrecht, gewapend met een hamer, spijkers en spelden onder
~anvoering van Henk Nieuwenhuis en een paar gespierde broers naar De
~taern
in Jutphaas om daar in een bOvènzaal een tentoonstelling
::'n te richten. In een paar uur tijd hingen de raur en vol net plakaten
=et eigengemaakte fotots van de maan, de kOl:leetKohoutek en volgop~amen van diverse sterrenbeelden, meteooropnamen (allemaal van JWG=~'7ente)
~ steropnamen, foto' s van Koh ou t ek , tekeningen van de maan,
~ars (!) en Jupiter en van zonnevlekken, en nog veel meer attributen,
-aaronder een sector voor de meteorenfotografie, twee sterrenkijkers
en een groot fototoestel Det een nog grotere telelens van de JWG-trecht. In het midden van de zaal stonden drie grote vitrines met
~uimtevaartfoto's (Skylab, Apollo, Mariners, Pioniers) en postzegels
=et ruimtevaartafbeeldingen.
De amateur-weerkundige K.W. Bijker had
een hoekje ingericht met weerkundige apparatuur, waarmee hij de
-'-emperatuuren vochtigheid mat. Hierbij bleek dat bij aanwezigheid
~an veel mensen in de zaal de temper~tuur en vochtigheid steeg.
=edereen kon op deze tentoonstelling aan zijn of haar trekken komen en
ervaringen uitwisselen met mede hobbyisten uit andere delen van het
:and, terwijl in een luidruchtig hoekje menig lid zijn laatste spaarduiten ruilde voor een boek.
De middag begon met de prijsuitreiking van de vragenrubriek voor
'ongeren in het Universum; eleprijswinnaars staan vermeld in het
april-mei nummer van dit blad. Daarna volgden
de lezingen:
\7ilfried Boland moc h t de spits afbijten met een lezing over
de mogelijkheden tot het zelf uitwerken van je eigen visuele meteoorwaarnemingen. Zo werd uiteengezet hoe je het radiant kunt bepalen
uit de ingetekende meteoorbanen in de daarvoor bestemde kaartjes,
hoe de helderheidsverdeling van meteoren eruit ziet, en hoe je de
uurfrequentie kunt vaststellen.
Henk Nieuwenhuis gaf de resultaten van de landelijke Marsaktie
die hij met de afdeling Utrecht organiseerde. Zeer interessant
was de ontdekking van een stofstorn op Mars (lees "Marswaarnemingen
oktober 1973 in het j un i.c-augu st uenunrae r van dit blad, naar je nce t
dan wel de prachtige dia's missen die Henk erbij vertoonde).
Vlak voor de pauze liet Dik Bol aan de hand van een dia zien
welke baan de rn euwe koneet Bradfield (1974b) in april zou afleggen.
Na een glaasje prik te hebben gedronken of een pilsje te hebben
gevat, zette iedereen zich weer op een stoel om een zeer uitgebreid
diaverslag van de zonsverduistering van 30 juni 1973·in Mauretanië
en van 24 decenber 1973 in Costa Rica van Carl koppeschaar te bekijken,
die Carl zelf genaakt heeft teT plaatse. Hierbij ontbtaken enkele
bijzondere voorvallen niet~ want dergelijke onv8rgetelijke ogenblikken blijven in je herinnering hetgeen duidelijk aan Carls
enthousiasme te merken was.
Wilfried Boland
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Eill(ele verklaringen

bij de rubriek

Cluster

Een boogDinuut
is het 60ste deel van een booggraad
(voor booggraad
zeggen we t:leestal gewoon lfgraad"). Een cirkel bestaat uit 360 graden,
dus uit 21600 (namelijk 60 keer 360 ) nn.nu t en , Een boogminuut
is op .
zijn beurt weer onderverdeeld
in 60 boogseconden.
Het scheidcmd verDogen van een (radio) telescoop
is het vermogen
om
twee, zeer dicht opeen staande lichtpuntjes
(sterren) nog apart te
kunnen zien. Met "zeer dicht .ope eri!' bedoelen we hier: in boogsecohden
geneten. In eendubbelstersysteem
kunnen d e afstanden van é1e componenten wel groot zijn, Daar door hun grote afstand tot de zon kunnen
wij ze oet het blote oog niet scheiden en zien wij ze als één ster.
Het scheidend vermogen van ons oog is daarvoor te klein. Je weet
waarschijnlijk
dat het scheidend verDogen groter wordt naarmate de
d i.ame t er van je. lens of spiegel toeneent.
Het scheidend vermogen is ook afhankelijk
van .de golflengte
(kleur)
van het invallende
licht: kortere golflengte
betekent meer scheidend
vermogen.
EmissielijnenZijn
heldere lijnen in het spectrun van een gloeiend
gas. Hun aarrt a.L en plaats in het spectrum zijn karakteristiek
voor
het gas.
Emissiebanden
zijn dicht bij elkaar gelegen emissielijnen,
en ze
treden op in de spectra van Deeratomige
hete gassen en van moleculen.
Een sectI'o ram is een uitgewerkt
spectrum
(Lett.: opgeschreven
spectrum • Over het ontstaan van emissielijnen
en -banden en meer aspecten
Van de spectrografj_e zal in het volgende nummer een artikel tj e
verschijnen.
:Bij de ontdekking
van G H6 en C H
was sprake van eDissielijnen
in het
2
2 2
deel van het ap ec t r-un dat vo or b'î j het rood ligt. Dat deel van het
spectrum kunnen we niet zien, maar Viel fotograferen,
en er zo heldere
lijnen in ontdekken.
De fotometrie
houdt zich bezig met het meten van helderheden.
Ons
oog kan alleen vergelijken,
en wij kunnen dus beoordelen
of een bepaalde ster helderder
is dan een soortgenoot.
:Bij fotönetrie
wordt
gewerkt net een lichtgevoelige
cel die een ZeGr kleine spanning kan
opwekken als er licht op valt. Deze spanning wordt gemeten met een
voltDeter.
Elke hoeveelheid
licht die per seconde op de fotocel valt
geeft een bijbehorende
uitslag van het n8etinstrun8nt.
Hans

HET

Potters

WAARNEMEN" VAN lVLL\..ANLIBRATIES

Gedurende
een oDloop OD de aarde keert de maan niet de hele tijd
precies dezelfde kànt naar de aarde toe. Zij schoDf:1elt een beetje OD
de evenwicht st oe stand. Hierdoor komt het dat vanaf de aarde 59% van
de maan zièhtbaar is. Deze schonDelingen
heten libraties
en worden
veroorzaakt
door verschillende
eigenschappen
van de maanbaan,
waarop
we nu niet in zullen gaan. Het gemakkelijkst
waarneembaar
zijn de
maandelijkse
libraties
(de naan Daakt één schomDeling
per maand). Bij
de libratie in de lengte lijkt het· of de Baan nee schudt (het westen·
en het oosten worden OD beurten goed zichtbaar).
Bij de libratie in de
breedte lijkt het of de Daan ja knikt (het noorden en het zuiden zijn
dan goed waarneeDbaar).Als
de libratie in de lengte positief is, is
het westen goed te zien (de richting van de Mare Crisium);
als deze
negatief is, is het oosten goed te zien (de richting van Grimaldi).
Bij een positieve
libratie in de breedte is het noorden goed zichtbaar en bij een negatieve het zuiden. Doordat b.v. op een bepaald
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moment de libratia in de lengte e~ die in Qs breedte allebei positief
kunnen zijn? is can dus de gehele noordwestelijke maanr-and goed waarneembaar.
Het is erg interessant on eeri s te letten op de verschillende aanblikken
van de randgebieë,en van de LIaan in e loop V2.n eer; rna and , De libraties
zijn al net een ~eel klein kijkertje zichtbo.ar. Als je geen kijker hebt,
kun je met hot blote oog zelfs zi on da t de Mar e Crisiun niet altijd
even dicht bij de naanranc1 ligt. Het is het beste OD een aantal gebiedjes regelnatig te tekenen, b.v. als ze dicht bij de nailnranc1liggen en
als ze er ver van af liggen. Gemakkelijk wanrneenbanr en vrij gunstig
gelegen zijn de waLvLak t en Gauss (in het tJVir)?
Grinaldi (in het O)? Plat 0
(in het N) en C'Lav Lu s (in het Z). Iets l:J.oeilijker-;-;;ao.-r
Het een kijker
toch zeker te zijn zijn de Maria Marginis en Snythii (in het W) en de
gebergten Montes Dörffel en Leibnitz (in het Z) die bij gunstige positie
tegen de hemelachtergrond afsteken? zodat je de naanrand erg bobbelig
ziet. Hf.er-ond
e:rvolgt een lijstje van de waar-don van de maandelijkse
Lf.b
r a't i.es , Alleen de naxäraa.l e v/aarden en do nu Lwaar den zijn aangegeven.
Wil je b ,v , we t en wanneer Grü:aldi het best waur-neembaa.r is, dan kijk
je vmnneer de wo.arde voor de oostelijke libratie het grootst is (- teken).
In dit geval is dat b.v. op 25 decenber (6,5). Je ziet ook dat de libraties niet telkens even groot zijn.
ó

libraties in (~e lengte
(oost is -, we s t is +)

18
25
31
8
14
21
27
4

11
18
25

okt
ok t

okt
nov
nov
nov
nov
dec
dec
dec
dec

+ 6 ,2
0
- 4,5
0

0

+ 5,3
0

-

5,2
0

+ 5,3

0
6,5

libraties in de breedte
zuid is
noord is +)

-,

19 okt
26 okt
3 nov
9 nov
1 5 nov
23 nov
30 nov
6 dec
13 dec
20 dec
27 dec

,

0

--

0 0

-

6,7
0
+ 6,7
0

-

6,9

0

+ 6,8
0

- 6~8
0

Govert Schilling
Straatweg 142
l\'U\.AliSSEN
Overgenonen

uit de Utrechtoscoop

(:::ei
ZO 811 7!~/75)

de vorige bladzijde lnat een o.antal wo.arneningen gezien, verricht door
leden van de JWG-Utrecht -- eveneens ovez-genouen u.i
t de Utrechtoscoop.

MEDEDELINGmJ
In septenber zo.lAndries Son van Zavenaar no.Gr Zeist verhuizen. In verband hiernee zo.lAndrie s niet langer kontaktpersoon voor Ar-nhen kunnen
blijven. Naar een opvolger wor-dt gezecht. Vanaf deze plaats willen de
leden van de afd.cling Ar-nhen - en na t.uur-Láj k ook het bestuur - Andries
bedanken voor al het wer-k wa t hij voor de JYiG heeft gedaan .
De laatste tijd konen er erg veel nanvragen binnen voor het lenen van
diaIs. Zoals bekend kan dit kosteloos gedaan worden. De dia1s die geleend kunnen worden vindt wen in de brochures 1,9, 20 en 22. Laat iedereen
die dials leent er voor zorgen dat deze zO spoedig nagelijk no. gebruik
worden teruggezonden!!
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VERSIJ~G INTERI~ATIONAL . STR'N02:C;'_LY
Het in de haast opgezette kamp in Ne sseLwang , a I.s extra n06e..L1J~e=-~
voor de vele Duitse aanrae Ld er-s die vcor' Ka sseL moesten wor-den teleurgesteld, nag over het a'Lg emeen een succes worden g encend ,
Di t kamp had in tegenstelling tot de vorige kamp en , .de beschikking
over een aantal vakantiehuizen in het dorpje Reichenbach in de buurt van
Nesselwang, enige kilometers van de Oostenrijkse grens verwijderd, en op
ca 900 meter hOdgte.
.
Een aantal voordelen van deze situatie zijn duidelijk in dit kamp gebleken. Men leert een aantal Densen, namelijk die van de eigEln huisgemeenschap, relatief goed kennen, en tussen deze Densen ontstaat een
hechtere vriendschapsband dan normaal tijdens een kamp wordt bewerkstelligd.
Als een groot nadeel kan echter worden gezien d~t de aparte huizen nogal
ge:Isoleerd van elkaar leven, en ook niet gemakkelijk bij elkaar "over
de vloer komen" vanwege de letterlijk a8.nwezige drempelvrees (je moet
aanbellen etc.). Voor de vraarnemingen·v8.n de werkgroep astrofotografie
karr-men beschikken over een Makao t ov 20 cm reflectór op een 1500 meter
hoge berg, die men per stoel tj e s.l.ä.ft
kan bereiken. In het kamp zelf zijn
nog een aanttl kleinere telescopen en waarnemingsinstrumenten aanwezig,
die vooral ook door de werkgroep Zon van Rainer Beek gebruikt wordt.
De andere aanwezige werl~roepen zijn de General Praetical Course van
Hill~s-JürgenPröll, de VeranderlijkenJ Satellieten (Alfred Ender), Jupiteren Saturnusuanen (Klaa,s van :Jitzhuyzen), Astrofotografie (Werner Liesmenn en Hans-Jürgen :Mayer) en de nieuw geintroduceerde General Group,
waarin elke leider een stukje van zijn eigen werkgroep behandeld in het
r-aam van een ov er-zä.ch't
agroep over de astronor:lie.
Ook de plaatselijke bevolking kreeg de gelegenheid gedurende enk al.e
avonden eens te kijken wat die vtereld-vreemde deelnemers nu eigenlijk
waarnemen.
De inwendige meria werd verzorgd door de De u tsche Bund eswehr , die - in ,
tegenstelling Bet vele verhalen over het aten in het leger - in dit kamp
voor uitstekende maaltijden zorgde~ naar Duitse keuken gekookt natuurlijk.
Voor de koude maaltijden noesten de deelnc:ners per huis zelfde inkopen
d oen , hetgeen het ·"gezins"-idee versterkte, mac.r tevens de deelnemers:prijs van DM 200.- verhoogt tot ca DM 300..
]'Jaaranalogie van Havelte 1973 WQren ook een aantalontmoetingsspelen
aangekondigd, waarin raen nu ar- k euze kon me edo en of niet. mede hierdoor
werd LOC_ ~og een band gesueed tuss~n de verschillende woon-eenheden.
Hoewel !::l8o v,·eernogal eens wisselvallig WL1.S, kan toch worden gezegd
dat een redeli 'k aantal uren waarnemingstijd in het kamp aanwezig was
en dus ooz; 7~' i t waarnemf.ng soogpun't dit kamp een succes kan worden
genoemd.
Theo de KIer);:

LEDE1~ SC~~
Ik ben ::"EE:::S-:: ..:~ ~~::!:.::--e~ geweest en do.ar stootte ik op een boekenwinkel w.:•.-~ -=-~~--:=.ez; ~:.:.ie bc eken verkocht werden. Ook had men er nogal
wat b e:"':"L
--~.:::'
=-2-::::-2~::-"' e Z a.i s "De wez-eLd van de Maan" en "Times Atlas
of the =-= __ =-- ~_ ~-:: -::'J::- ::::eer
~illijke prijzen (goedkoper dat'!.'
de JWG).
Het

zou

~~2=~=~

~~e~~

=~~~~en ow dit .in de volgende

Universum

te ver-

melder:.
~-::-. =..er:
aantal van onze boeken worden ingekocht
::=-;;
le Îa. de Slegte. Koopt men hier rechtss-::ree~sdrm is men natuurlijk goedkoper uit
:..~::'i~ons. Wij hebben ook rekening te houden
=e-::: ::-en-::everlies
en verzendingskosten •.

Even over Universum. Het begint nu echt al een goed orgaan te worden.
Alle lof dus voor Universum. Ik hoop dat de bestellijst
van boeken en
brochures binnenkort weer op p~il komt.
Ik vind de Universum niet zo goed meer als vroeger. Er staat zo weinig
in over het waarnemen.
Want een maarisv er-duä at.er-Lng van 851~komt niet
elk jaar voor. Maar enkel bij de rubriek hemelverschijnselen
(erg goed
vind ik die trouwens) staat iets over deze verduistering.
En stukken
zoals: de groene flits van Venus; fotols nemen van de t.v.; sterrenfotografie
van achter de kachel vind ik niet zo leuk en begrijp ik ook
niet zo goed. Volgens mij zijn er meer jongens van 11, 12, 13 en
misschien wel van 14 het met mij eens.
UVO - 22

GEVRAAGD

GEVRAAGD ~ Knipsels van de strip ','Piloot storm" of boekj es
hiervan vanaf nr 4008 (deel 50 - het negatieve heelal)
tot heden. Thomas Oele, Kanaal straat 8, Hansweert.
MEDEWERKERS

VOOR

UNIVERSUM

wie wil op zich nemen een bepaalde rubriek in Universum te verzorgen.
Gedacht wor d t aan de rubrieken
- hemel verschijnselen
grasduinen
aan de hemel
- ons instrumentarium
- geschiedenis
der astronomie
eventuele andere suggesties
zijn natuurlijk
we Lk orn , TIe kopij voor deze
vaste rubrieken dient ten minste 2 maanden voor verschijning
gereed te
zijn.
Tekeningen moeten wordep gemaakt op wi, t papier met oost-indische
inkt.
Gaarne bericht aan Theo de Klerk, Pastoor Jansenstraat
18, YTeesp.
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