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verenigingsnieuws
30STE JVS/VVS-WEEKEND
1-2 OKTOBER 2016

We herinneren er aan dat op 1 en 2
oktober 2016 het dertigste JVS/VVSweekend doorgaat in Vayamundo,
Zeedijk 290-330, 8400 Oostende.
Zaterdag
Op zaterdag 1 oktober 2016 is er vanaf 9 h mogelijkheid tot het bezoeken
van de standen van de sponsors. De
uiteenzettingen starten om 10.30 h.
Op zaterdag staan volgende gastsprekers op het programma:
·Prof. Dr. Ignas Snellen (Universiteit
Leiden): “Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards leven”.
·Dr. Steven Bloemen (Radboud Universiteit Nijmegen): “De eerste waarnemingen van gravitatiegolven: een
nieuwe kijk op het heelal”.
Daarnaast zijn er verschillende leden
die een bijdrage komen presenteren.
Op zaterdag zijn dat alvast:
·Update Lichthinder (Stijn Vanderheiden).
·De werkgroep radio-astronomie
(Christian Steyaert).
·Schoolprojecten 2016 (Jean-Pierre
Grootaerd).
·Nieuwe meteoriet gevonden: Öst 065
(Sybille Kervyn).
·HADS (Patrick Wils).
·Automatiseren van een sterrenwacht
met een RaspberryPi (Maarten Vanleenhove).
Op zaterdagavond voorziet de JVS
een ontspannende activiteit.
Zondag
Op zondag 2 oktober 2016 zijn de
deuren geopend vanaf 9.00 h en vangen de voordrachten aan om 10.00 h.
De gastsprekers op zondag zijn:
·John Sussenbach: “Heldere stormen
op Uranus en Neptunus” en “Hoge
resolutie imaging van wederzijdse
bedekkingen en eclipsen van de
Jupitermanen”.
·Dr. Josch Hambsch: “Enig in zijn
soort: een radio pulserende witte
dwerg in een dubbelstersysteem”.
Ook op zondag zijn er diverse bijdragen van eigen leden:
·Van deepsky-toerist naar dagelijks
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zonnewaarnemer: yes you can! (Ivo
Demeulenaere).
·To boldly go… (Koen Geukens).
·SkyGIS (Tim Polfliet).
·Handleiding planeetwaarnemingen
(Jeroen De Vleesschauwer).
·Het gebruik van de Atik Infinity
camera in de sterrenwacht Sterrenjutter (Emmanuel Fabel).
·Voorbije en komende eclipsen (Kris
Delcourte).
Het einde van het JVS/VVS-weekend is voorzien omstreeks 16.30 h.
Inschrijvingen
In het julinummer van Heelal tref je
alle nodige gegevens aan om in te
schrijven; het is eveneens mogelijk om
in te schrijven via http://www.vvs.be.
Aarzel niet en schrijf vandaag nog in!
Voorinschrijving (10 EUR voor leden, 20 EUR voor niet-leden) zonder
overnachting blijft ook in september
nog mogelijk; ook maaltijden kunnen
nog gereserveerd worden. Wie niet
vooraf inschrijft, blijft uiteraard welkom op het JVS/VVS-weekend in
Vayamundo; ter plaatse bedraagt de
deelnameprijs 15 EUR voor leden
(25 EUR voor niet-leden).

WAAR ZIJN ZE?
Op zaterdag 24 september 2016
houdt de Studiekring voor Kritische
Evaluatie van Pseudowetenschap en
het Paranormale vzw (in samenwerking met de Vereniging Voor Sterrenkunde vzw) onder de titel “Waar zijn
ze?” een kritisch wetenschappelijk
colloquium over zin en onzin rond
buitenaards leven.
Deze activiteit gaat door in het
Museum voor Natuurwetenschappen,
Vautierstraat 29, 1000 Brussel.
Het programma ziet er als volgt uit:
·10.00 h: Verwelkoming.
·10.30 h: Johan Braeckman: “De herkomst van E.T. Een korte geschiedenis van het geloof in buitenaards
leven”.
·11.15 h: Anne-Marie
Lambeir:
“Geen paniek! Gids tot de intergalactische biochemie”.
·11.45 h: Christoffel Waelkens: “Pla-

neten zijn een normaal bijproduct
van stervorming. Maar is leven dat
ook?”
·12.30 h: Lunch
·14.00 h: Jan Cami: “Op speurtocht
naar buitenaards leven: waar en hoe
moeten we zoeken”.
·14.45 h: Tim Trachet: “Bizarre buitenaardse bezoekers. UFO's en de
ET-hypothese”.
·15.30 h: Paul De Belder: “Kosmonauten in het verre verleden. Hebben ze sporen nagelaten?”.
·16.15 h: Pauze
·16.45 h: Discussie
·17.15 h: Einde
De toegangsprijs bedraagt 15 euro
(inclusief koffie en bezoek aan
museum). Voor leden van SKEPP of
van de VVS bedraagt de prijs 8 euro
(VVS-leden dienen lidkaart te tonen).
Er is een sandwichlunch verkrijgbaar
voor 14 euro.
Vooraf inschrijven (tot 14 september
2016) is noodzakelijk en kan via
www.skepp.be/colloquium.

ERRATUM
In Heelal van augustus 2016 staat op
blz.226 vermeld dat in maart 2016
het Minor Planet Center zo'n 750 000
planetoïden telde die minstens een
definitief numer gekregen hadden.
Dit is evenwel onjuist. Eind maart
2016 waren er ‘slechts’ 464622 definitief-genummerde planetoïden. Andere
planetoïden hadden wel een voorlopige aanduiding gekregen, maar nog
geen definitief nummer; vandaar de
onnauwkeurige vermelding.
Ziehier een uittreksel van de statistieken van het MPC, waarbij op elke
datum achtereenvolgens vermeld
staan: het aantal planetoïden met een
voorlopige aanduiding, het aantal met
een definitief nummer en het aantal
waaraan een naam is gegeven:
·20 juni 2016:
714825 — 469275 — 20071
·22 april 2016:
713143 — 467308 — 19933
·22 februari 2016:
706776 — 461340 — 19821
Met dank aan Jean Meeus.
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VOORPAGINA: De Melkweg in juli
2016 vanop het eiland Rhodos. Zie de
rubriek ‘actief en creatief’. Foto: Bart
Delsaert.
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Het geodetisch effect

Claude Doom (KU Leuven)

E

EN SNEL DRAAIENDE TOL HEEFT MERKWAARdige eigenschappen. In principe blijft de stand
van de rotatie-as steeds dezelfde: de tol draait onbeweeglijk rond in de ruimte, zelfs als men hem
verplaatst. Een tol kan echter precessie ondergaan. Wanneer we een kracht uitoefenen, dwars op de rotatie-as, dan
gaat die as langzaam (dit wil zeggen: langzamer dan de
rotatie van de tol zelf) rond draaien. Dat gebeurt bij een
‘gewone’ tol die niet helemaal rechtop staat. De zwaartekracht wil de tol doen ‘omvallen’ in de richting waarin hij
overhelt. Daardoor wordt een kleine zijwaartse kracht uitgeoefend en de as van de tol begint rond te draaien in een
precessiebeweging. De as draait in dezelfde zin als de draaizin van de tol. de as wentelt in een conische beweging
omheen een verticale as.
Een gyroscoop is niets anders dan een perfect uitgevoerde
tol. Hij bestaat meestal uit een schijf of bol van metaal en
een centrale as. Het wordt bijzonder wanneer we een gyroscoop met een satelliet in een baan omheen de Aarde brengen. De gyroscoop hangt dan helemaal ‘vrij’ in de ruimte.
Er werken geen dwarskrachten in op de as, zodat deze altijd perfect in dezelfde richting wijst… tenminste binnen
het kader van de klassieke mechanica van Newton.
De situatie is lichtjes anders wanneer we de algemene
relativiteitstheorie toepassen op de beweging van de gyroscoop en de satelliet. Door de massa van de Aarde wordt
de ruimte-tijd rondom de Aarde gekromd — waardoor
trouwens de satelliet een baan rondom de Aarde beschrijft
en niet gewoon rechtdoor gaat. Die kromming heeft gevolgen voor een gyroscoop aan boord van een satelliet. Ze
zorgt er voor dat de as van een gyroscoop iets uit zijn positie getrokken wordt en gaat ronddraaien in een precessiebeweging. Men noemt dit het geodetisch effect.
Men kan het effect opsplitsen in twee delen. Een derde
van het totale geodetisch effect komt door de gebogen baan

Kip Thorne legt het principe
van de ‘missing inch’ uit tijdens een persconferentie op het
NASA hoofdkwartier op 2 april
2004 naar aanleiding van de
lancering van de Gravity Probe
B satelliet. Links de ‘Newtoniaanse’ baan van de satelliet
(cirkel) met de roterende gyroscoop (pijl), rechts een baan en
een relativistische gekromde
ruimte. Men ziet dat de rotatieas van de gyroscoop van stand
verandert. Foto's: NASA.
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Willem de Sitter (links), Jan Schouten (midden) en Adriaan
Fokker (rechts).

die de gyroscoop rondom de Aarde volgt. Dit is eigenlijk
een effect uit de speciale relativiteistheorie, dat men
Thomasprecessie noemt. Men vindt dit effect ook terug in
het atoom, waar een rondtollend elektron (een klein
gyroscoopje dus) het ondervindt in zijn baan omheen de
atoomkern.
De andere twee derden van het geodetisch effect kunnen
we toeschrijven aan de kromming van de ruimte rondom
de massa van de Aarde (en dus aan de algemene relativiteitstheorie). Men noemt het soms de ‘missing inch’ (de
‘ontbrekende duim’): door de kromming van de ruimte
wordt de baan van de satelliet omheen de Aarde met
2.79 cm — ongeveer één duim — ingekort ten opzichte
van de ‘Newtoniaanse’ baan.

De Sitter, Schouten en Fokker
De eerste die het geodetisch effect bestudeerde, was Willem
de Sitter (1872 – 1934), sterrenkundige aan de universiteit
van Leiden. Hij ontdekte in 1916 dat het baanvlak van de
Maan in het zwaartekrachtsveld van de Zon een langzame
precessie zou ondergaan. Die precessie wordt veroorzaakt
door het geodetisch effect van de Zon op de ‘gyroscoop’
Aarde – Maan. De Sitter vond dat de baan van de maan

rondom de Aarde daardoor een precessie ondergaat van
bijna twee boogseconden per eeuw. In die tijd was dat
onmeetbaar. Sinds de Apollo-astronauten een reflector op
de Maan plaatsten, kunnen we echter met laserstralen de
afstand tot de Maan nauwkeurig meten. Door dergelijke
metingen te combineren met waarnemingen met radiotelescopen slaagde men er in 1988 in om de geodetische
precessie van de maanbaan op te meten. De waarnemingen
hadden een nauwkeurigheid van 2% en kwamen overeen
met de voorspellingen.
De wiskundige Jan Schouten (1883 – 1971) van de universiteit van Delft en de natuurkundige en musicus Adriaan Fokker (1887 – 1972) van Leiden pasten het werk van
de Sitter toe op andere sterrenkundige problemen, waaronder de Aarde.

Gravity Probe B
Het effect van geodetische precessie is echter veel groter in
een baan omheen de Aarde. Berekeningen toonden aan dat
een gyroscoop in een satelliet door het geodetisch effect een
precessie ondergaat van 6.6 boogseconden per jaar — voor
een relativistisch effect is dit vrij groot…
De Gravity Probe B satelliet was speciaal ontworpen om
dit effect te meten (zie Heelal augustus 2011, blz. 252). De
satelliet bevatte vier quasi perfecte gyroscopen waarvan
men de positie uiterst nauwkeurig kon opmeten. Hij werd
in 2004 gelanceerd en kwam in een polaire baan omheen
de Aarde op een hoogte van 645 km. Door het geodetisch
effect zouden de rotatie-assen van de vier gyroscopen naar
‘voren’ kantelen, in de bewegingsrichting van de satelliet.
De Gravity Probe B satelliet verrichte ongeveer een jaar
lang metingen, tot in september 2005. Uit de analyse van

De Gravity Probe B satelliet, die het geodetisch effect heeft
gemeten. Foto: NASA.

deze metingen, bekendgemaakt in 2011, bleek men een
precessie te hebben gemeten van 6.602 ± 0.02 boogseconden per jaar, terwijl de algemene relativiteitstheorie
6.606 boogseconden per jaar voorspelt; de overeenkomst
was dus zeer goed.
Gravity Probe B mat ook nog een ander relativistisch effect:
het Lense-Thirring effect. Dat ontstaat echter door de rotatie
van de Aarde. Hierover meer in een volgend deel.

STEUNENDE LEDEN
Elk jaar zijn er heel wat leden die hun vereniging ook financieel steunen. Het bestuur wenst zijn waardering uit te drukken
voor al wie meer dan het normale lidgeld heeft betaald. Steunende leden, volgens het huishoudelijk reglement, zijn zij
die minstens het dubbele van het normale lidgeld betalen. Voor 2015 gaat onze welgemeende dank hiervoor uit naar:
Jan Aelbrecht (Aalst), Annemie Augustijns (Gent), Frank Beckers (Leuven), Wim Boone (Lendelede), Gaston
Brouwers (Muizen), Dominique Callant (Houthalen-Helchteren), Jan Cami (Aalst), Jef Claerhout (Beernem), Joseph
Coninx (Genk), William Couder (Steenokkerzeel), Erwin Criel (Drongen), Johan De Keyser (Lubbeek), Pieter-Jan
Dekelver (Maasmechelen), Lucienne Dekeyzer (Elsene), Rony Delanghe (Knokke-Heist), Kris Delcourte (Sint-AgathaRode), André Deprez (Bost), Etienne Dewispelaere (Gentbrugge), Bert Dusar (Wilsele), Gerrit Dwars (Knokke-Heist),
Johan Gijsenbergs (Phrakhanong, Bangkok, Thailand), Luc Gobin (Mechelen), Gregory Gryson (Menen), Josch
Hambsch (Mol), Dirk Hannes (Diest), Jan Hellemans (Kruishoutem), Patrick Henderson (Gullegem), Bertrand
Janssens (Aartrijke), Stefaan Lambrecht (Lembeek), Rony Lanssiers (Sint-Genesius-Rode), Peter Louwman (Wassenaar,
Nederland), Joris Luypaert (Lebbeke), Walter Magez (Deurne), Walter Minnebach (Borgerhout), Stefaan Molders
(Berchem), Edwin Morscio (Bredene), Paul Mussche (Eeklo), Christiaan Naessens (Waregem), José Näf (Asper),
Gustaaf Noelants (Zoersel), Gustaaf Nonneman (Meerdonk), Silvère Orens (Sint-Niklaas), Thierry Pauwels (De
Pinte), Guido Prenen (Peer), Etienne Roels (Meise), André Saeys (Dendermonde), Emile Schodts (Zaventem), Victor
Slegers (Mol), Octaaf Steen (Ardooie), Frank Tamsin (Brugge), Casper ter Kuile (De Bilt, Nederland), Bert Timmers
(Herent), Gino Van de Casteele (Herzele), Willy Van den Wyngaert (Kapellen), Johan Van Der Looy (Evere), Dick
van Dongen (Amsterdam, Nederland), Koen Van Dyck (Mechelen), Wilfried Van Heddegem (Oudenaarde), Ewald
Van Hyfte (Hamont), Patrick Van Rie (Antwerpen), Gratien Verdegem (Sint-Amandsberg), Fonny Verdonck
(Waasmunster), Daniel Verschatse (Tittmoning, Duitsland), André en Louisa Verschueren - Herreweghe (Mariakerke),
Kris Wessels (Lier), Gunther Weygers (Brasschaat), Elarbi Zouhair (Borgerhout).
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Supervlammen op de Zon?
Paul Hellings (KU Leuven)

D

E AARDE WORDT REGELmatig getroffen door de
gevolgen van uitbarstingen op de Zon. Tijdens
die uitbarstingen worden energierijke
deeltjes in de ruimte geslingerd
waarvan een deel de richting van de
Aarde kan uitkomen naargelang de
toevallige oriëntatie van de Zon op
het moment van de uitbarsting. In de
buurt van de Aarde worden ze
opgevangen door het magneetveld van
onze planeet dat een grote fractie van
de deeltjes omheen de Aarde leidt.
Een andere fractie spiraleert langsheen
de magneetlijnen heen en weer tussen
de twee polen van de Aarde. Wanneer
ze aan een pool aankomen worden ze
afgeremd en creëren ze aurora's, noorder- en zuiderlicht, een sprookjesachtige manifestatie van de enorme
macht van onze ster.
De uitstoot van enorme hoeveelheden plasma tijdens hevige uitbarstingen kan zware gevolgen hebben
voor de Aarde. Nochtans zijn de oprispingen van de Zon klein bier
vergeleken met de zogenaamde ‘superflares’, supervlammen, die bij andere
sterren zijn waargenomen. Deze
werden in groten getale waargenomen
door de Kepler-satelliet op zijn zoektocht naar exoplaneten. De vraag is
dus: worden supervlammen door hetzelfde mechanisme gevormd als de
zonnevlammen bij ons, en zo ja, kan
de Zon ook dergelijke supervlammen
produceren? Een internationaal team
onder leiding van Christoffer Karoff
van de Universiteit van Aarhus heeft
nu antwoorden op deze vragen
gepubliceerd in het tijdschrift Nature
Communications.
De Zon heeft in het verleden reeds
zware uitbarstingen vertoond, zwaar
genoeg om de radiocommunicatie en
de energievoorziening op Aarde te
beschadigen. De grootste uitbarsting
die werd waargenomen kwam er in
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Een zonnevlam, vele malen groter dan de Aarde maar niets vergeleken met een
supervlam. Opname: NASA, SDO.

september 1859, toen gigantische
hoeveelheden energierijk plasma de
Aarde bereikten. Een plasma is een
gas dat zo heet is dat elektronen
voldoende energie kunnen verzamelen
om vrij te komen van hun atoomkern.
Daardoor ontstaat een mengsel van
positief geladen kernen en de (negatief
geladen) elektronen. Door die lading
voelen al die deeltjes ook het magneetveld van de Aarde en kunnen ze
erdoor gestuurd worden. Elektrisch
neutrale deeltjes reageren niet op
magneetvelden. Op 1 september van
dat jaar 1859 zagen astronomen hoe
een zonnevlek plots oplichtte en
helder tegen het zonsoppervlak afstak.
Zo'n fenomeen was eerder nooit
waargenomen en de mogelijke gevolgen waren dus nog onbekend. Op de
morgen van 2 september bereikte de
voorhoede van het plasma dan de
Aarde. Deze storm staat bekend onder
de naam ‘Carrington Event’ naar de
Engelse astronoom Richard Carrington, een van de waarnemers van het
verschijnsel in de zonnevlek. Noorderlicht kon bij die gelegenheid worden
gezien tot in Cuba en Hawaï, en zuiderlicht in gans Australië. Het tele-

graafverkeer sloeg over gans de wereld
op hol. Er zijn meldingen van telegraafoperatoren die signalen konden
ontvangen en zenden ofschoon ze hun
voeding hadden afgeschakeld. IJsboringen in Groenland toonden aan dat
het beschermend magneetveld van de
Aarde tijdelijk beschadigd was door
het bombardement van geladen
deeltjes van de Zon.
In het Melkwegstelsel zijn echter
ook sterren van een nog ander kaliber
dan de Zon te vinden, die regelmatig
uitbarstingen vertonen die tot tienduizend keer heviger zijn dan bij ons
in 1859. Het hoeven daarom zelfs
geen extreem zware sterren te zijn of
wat dan ook. Ook hoofdreekssterren
met een massa vergelijkbaar met die
van de Zon kunnen ongemeen actief
zijn. De uitbarstingen ontstaan door
magnetische reconnectie net boven
het zonsoppervlak. Door bewegingen
van het plasma kunnen veldlijnen van
het magneetveld van de Zon onder
een steeds toenemende spanning
komen te staan, net zoals een rekker
die wordt uitgerekt. Op zeker moment gaat het magneetveld ‘knappen’,
het gaat zijn veldlijnen herschikken in

een configuratie die minder energie
vereist. Het teveel aan energie dat
hierbij vrijkomt, wordt omgezet in
kinetische (beweging) energie en thermische energie waardoor een snel
expanderend plasma ontstaat. Een
groot deel van dat plasma wordt op
explosieve wijze de ruimte in geslingerd en wordt dan waargenomen als
een zonnevlam of een coronale massauitbarsting.
Het onderzoeksteam heeft bij bijna
honderdduizend sterren de eigenschappen van het magneetveld waargenomen met de nieuwe Guo
Shoujing-telescoop (China), ook bekend onder de naam LAMOST. Ze
vonden in een staal van 5648 zonachtige sterren die meer in detail
onderzocht werden 48 zogenaamde
‘superflare-sterren’. Dit zijn sterren
die zonnevlammen produceren met
een energie van 1026 tot 1031 joule.
Ter vergelijking, het Carrington-event
had een geschatte energie van 5 · 1025
joule. Ze komen tot de conclusie dat
het vormingsmechanisme van supervlammen waarschijnlijk niet fundamenteel verschilt van dat van de

gewone alledaagse uitbarstingen op de
Zon. De magneetvelden zelf blijken
bij de sterren die supervlammen produceren wel systematisch sterker te
zijn dan dat van de Zon, wat ook te
verwachten is. Concreet wordt de
magnetische activiteit gemeten door
de emissie in de H- en K-lijnen van
eenmaal geïoniseerd calcium. De
activiteit wordt voorgesteld door de Sfactor. Bij de Zon varieert die periodiek tussen 0.169 en 0.205 ten gevolge van de 11-jarige cyclus. Bij de
zonachtige sterren die supervlammen
vertonen, ligt de S-factor gemiddeld
op 0.25. Magnetische activiteit kan
ook gemeten worden door de schommelingen in de helderheid van een
ster ten gevolge van zonnevlekken.
Concreet kijkt men naar de minimale
en maximale helderheid gedurende
een tijdspanne van drie maanden. Dit
criterium vertoont een sterke correlatie met de S-factor.
Alles in orde dus wat de Zon betreft?
Niet noodzakelijk want in de populatie van sterren met supervlammen
zit ook een kleine fractie met magneetvelden van gelijke of zelfs lagere

Magnetische reconnectie. Links: in het plasma naderen twee zones met tegengesteld
gericht magnetisch veld elkaar. Midden: in het midden ontstaat de zogenaamde
‘diffuse zone’ waar de reconnectie optreedt. Daar wordt gaandeweg steeds meer
energie in het magneetveld opgeslagen. De veldlijnen herverbinden zich plots op een
andere manier die minder energie vereist, zoals op de rechtse figuur. In de diffuse zone
wordt de vrijgekomen energie van het magneetveld omgezet in thermische en
kinetische energie die maakt dat een deel van het hete plasma de ruimte wordt
ingestuwd. Deze figuren tonen een dwarsdoorsnede doorheen de het hoogste punt van
een boogvormige protuberans. Illustratie: Paul Hellings, VVS.

sterkte vergeleken met dat van de
Zon. Bij deze fractie die zo'n tien
procent van de supervlam-sterren
omvat, ligt de S-factor tussen 0.05 en
0.20, dus op het niveau van de Zon.
Daarom is de sterkte van het magneetveld geen allesbepalend criterium
om het voorkomen van supervlammen te kwantificeren.
Dat sterren met zonachtige velden
toch supervlammen kunnen produceren, ofschoon uitzonderlijk, kwam
voor de onderzoekers wat als een
verrassing. Een supervlam zou niet
alleen verwoestend zijn voor elektronische apparaten maar zelfs voor de
aardatmosfeer als geheel, en dus ook
voor het leven op Aarde. Er zijn
trouwens aanwijzingen dat de Zon
mogelijks een kleine supervlam heeft
uitgestoten in 775 voor onze tijdrekening. Uit onderzoek van boommonsters blijkt dat toen een ongewoon grote concentratie van het
radioactieve koolstof-14 in de aardatmosfeer gevormd werd. Deze isotoop wordt gevormd wanneer kosmische stralen (eigenlijk zijn dit hoogenergetische deeltjes) uit het heelal de
atmosfeer binnendringen en daar
botsen, maar dat kan ook als energierijke protonen (waterstofkernen)
van de Zon dit doen. De resultaten
van de Chinese telescoop laten toe aan
deze supervlam een geschatte sterkte
toe te kennen van tien tot honderd
keer het niveau van de sterkste uitbarstingen uit de recente waarnemingsgeschiedenis.
De resultaten kunnen ook gebruikt
worden om te schatten hoe frequent
een ster met een magneetveld, qua
sterkte gelijk aan dat van de Zon, een
supervlam produceert. Statistisch gezien zou dit gemiddeld een keer per
duizend jaar moeten zijn. Ook in 993
voor onze tijdrekening moet er een
supervlam zijn voorgekomen die even
sterk was als die van 775 v.C. Dit zijn
dus uitzonderlijk sterke uitbarstingen
voor de Zon, maar eigenlijk nog
kleine jongens in het wereldje van de
supervlammen.
Overigens zouden supervlammen
ook kunnen voorkomen als gevolg
van interacties van een ster met een
andere ster (in een nauwe dubbelster
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De Chinese LAMOST heeft in de koepel een oriënteerbare spiegel (MA) die het licht
op een vaste spiegel (MB) bovenaan de schuine constructie richt. Vandaar keert het
licht terug naar het primaire brandpunt. De primaire detector aldaar bevat vierduizend afzonderlijk oriënteerbare glasvezelkabels die het licht naar de spectrografen
en ccd-camera's brengen. De telescoop bevindt zich eigenlijk te dicht bij Beijing met
licht- en luchtvervuiling tot gevolg. Figuren: LAMOST, National Astronomical Observatories, China.

met een voldoende grote excentriciteit), met een planeet (bijvoorbeeld
een hete Jupiter in een excentrische
baan) of met restanten van de accretieschijf waaruit de planeten ontstonden. Deze mechanismen worden mogelijk geacht maar zijn zeker niet
dominant. Nog een ander mechanisme is een verhoogde activiteit, bijvoorbeeld ten gevolge van gravitationele getijdenwerkingen, van het
dynamomechanisme dat de aandrij292
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ving vormt van de zonnevlekkencyclus. In het geval van de Zon zijn
deze alternatieve mechanismen niet
relevant en in het algemeen blijft
magnetische reconnectie het hoofdscenario.
De conclusie is dus dat de Zon
theoretisch in staat wordt geacht
kleinere supervlammen te produceren
maar dat dit echt wel uitzonderlijk is.
Uit een onderzoek van 2013 blijkt dat
de Zon ongeveer veertig jaar zou

moeten ‘bouwen’ aan een zonnevlek
waarvan het magneetveld sterk genoeg
is om een ‘echte’ supervlam van
1028 joule te veroorzaken. Zo'n zonnevlek zou een umbra-diameter moeten hebben van minstens 200 000 km
wat een zevende van de diameter van
de zonneschijf is. Dat zou enkel
mogelijk zijn tijdens periodes met een
abnormaal verhoogde magnetische
activiteit want in veertig jaar zou de
Zon ook drie minima aan activiteit
moeten overbruggen. De kans dat dit
gebeurt, is miniem. Maar als het zou
gebeuren én de uitbarsting zou precies
in de richting van de Aarde plaatsgrijpen, zou de technische en economische schade echter ongekend groot
en wereldwijd zijn. Hetzelfde geldt
trouwens indien er een opeenvolging
zou optreden van kleinere supervlammen. Het cumulatief effect op de
dampkring zou verwoestend zijn
omdat er deeltjes gevormd worden die
als katalysator werken om de ozonlaag
af te breken. De deeltjes worden dus
zelf niet vernietigd zodat het afbraakproces kan blijven doorgaan en de
ozonlaag de tijd niet krijgt om te
herstellen. Een echte supervlam zou
zelfs effecten hebben tot voorbij de
baan van Jupiter; de ijsmanen van
deze planeet zouden zelfs deels
smelten.
Dat de nieuwe Chinese Guo
Shoujing telescoop werd ingezet, is
geen toeval. Er werden zoals gezegd
van zowat honderdduizend sterren
spectra genomen, meer bepaald in het
UV. Rekening houdend met de waarnemingstijd per ster zou dit met een
gewone telescoop vijftien tot twintig
jaar duren. De Chinese telescoop is
echter ontworpen om van vierduizend
sterren simultaan het spectrum waar
te nemen, door een detector met vierduizend afzonderlijk richtbare optische glasvezelkabels. Daardoor kon
het werk in enkele weken gedaan
worden.
Deze bijdrage is grotendeels een
vertaling van “Deadly stars: Our sun
could also be superflare star” (Aarhus
University,
www.sciencedaily.com),
uitgebreid aan de hand van de wetenschappelijke publicatie die verscheen
in Nature Communications, 2016.

Installatie van een magnetische
antenne op de Prinses Elisabethbasis
in Antarctica om natuurlijke
radiogolven te detecteren
Fabien Darrouzet, Johan De Keyser en Phebe De Keyser
(Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie)

T

IJDENS DE LAATSTE CAMpagne op de Belgische Prinses Elisabethbasis in Antarctica in januari-februari 2016,
werd er een magnetische antenne
geïnstalleerd met als doel het detecteren van whistlers, natuurlijke radiogolven met een zeer lage frequentie
(3-30 kHz). Vertrekkend van de
metingen door dit instrument is het
mogelijk informatie te bekomen over
de toestand van de aardse plasmasfeer,
een deelgebied van de aardse magnetosfeer. Deze informatie is belangrijk
voor het bestuderen van de interactie
van de plasmasfeer met de Van Allenstralingsgordels. Deze gordels bevatten deeltjes met een zeer hoge energie
die gevaarlijk zijn voor commerciële
of wetenschappelijke satellieten in
deze zone en eveneens voor astronauten die een ruimtewandeling maken.

Magnetosfeer – Plasmasfeer
De aardse magnetosfeer is het gebied
binnen de invloedssfeer van het magnetische veld van de Aarde. Deze magnetosfeer wordt sterk beïnvloed door
de zonnewind. De magnetosfeer strekt
zich uit tot een tiental aardstralen ver
(1 RE = 6371 km) in de richting van
de Zon, terwijl ze langs de andere kant
van de Aarde uitgetrokken is tot een
magnetische staart van honderden
aardstralen lang. De buitengrens van
de magnetosfeer is de magnetopauze,

Figuur 1. De aardse magnetosfeer en deelgebieden, inclusief de plasmasfeer. Aangepast
van de blog http://l-unite.ning.com/ door Geunes.

en net daarbuiten bevindt zich de magnetoschede. Tussen de supersoon toestromende zonnewind en de magnetoschede ontstaat een schokgolf. Binnenin de magnetosfeer bevinden zich talrijke subregio's, zoals de pooltrechters,
de stralingsgordels, de ringstroom, de
plasmalaag, de lobben van de staart,
en de plasmasfeer (figuur 1). De plasmasfeer heeft een toroïdale vorm en
bevat elektronen en ionen (90% H+)
voornamelijk afkomstig uit de ionosfeer, de bovenste laag van de atmosfeer. De plasmasfeer strekt zich ge-

middeld uit tot op 4-5 RE ver van de
Aarde. Het is een zeer dynamisch
gebied en zijn eigenschappen variëren
in functie van de geomagnetische
activiteit. Zo kan de buitengrens ervan, de plasmapauze, zich in het geval
van een sterke verhoging van deze activiteit situeren op 2 RE. In lange periodes van lage geomagnetische activiteit daarentegen, kan de grens zich
uitstrekken tot 7-8 RE. Zulke variaties
in activiteit verstoren eveneens de
structuur op kleine en middelgrote
schaal binnenin de plasmasfeer.
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Whistlers
Het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Ruimte-Aeronomie bestudeert al
sinds vele jaren de plasmasfeer met behulp van wetenschappelijke satellieten
(bijvoorbeeld de 4 van de Europese
missie Cluster) en met behulp van
numerieke modellen. Enkele jaren geleden werd beslist om ook onderzoek
te doen met behulp van metingen
uitgevoerd vanop het aardoppervlak –
daarbij is men niet afhankelijk van het
al dan niet doorgaan van dure ruimtemissies. De plasmasfeer zelf werd ontdekt in de jaren 1960 door Don Carpenter (Stanford University) via metingen vanop de grond van elektromagnetische golven met een zeer lage
frequentie (VLF: very low frequency).
Deze golven werden in dezelfde periode waargenomen met de eerste Russische satellieten door Gringauz. Ze
worden whistlers genoemd en worden
gedetecteerd tussen de 5 en de 20 kHz
(afhankelijk van de magnetische
breedte van de waarnemer), juist in
het midden van de lage frequentieband. Ze worden gecreëerd door bliksems, die energie uitstralen in de vorm
van elektromagnetische golven met
een brede reeks van frequenties. Een
deel van deze golven spreidt zich verticaal uit in de atmosfeer, doorkruist de
ionosfeer en wordt vervolgens langsheen de lijnen van het aardmagnetisch

veld door de magnetosfeer geleid van
het ene halfrond naar het andere.
Vervolgens worden ze gedetecteerd
door een daartoe bestemd instrument
op Aarde (zie bovenaan figuur 2). De
golven met een hogere frequentie
planten zich sneller voort dan die met
een lage frequentie en worden dus het
eerst waargenomen, zoals aangeduid
om het onderste deel van figuur 2.
Het resultaat is een toon met een
dalende frequentie die lijkt op gefluit,
vandaar hun naam. De whistlers kunnen zich ook horizontaal verspreiden
in de aardse ionosfeer, die dan werkt
als een golfgeleider. Een gedetailleerde
analyse van deze golven laat toe de
dichtheid van elektronen in de
plasmasfeer te bepalen.

Meetinstrument
Eerst werd er een meetinstrument
geïnstalleerd tijdens de winter van
2010-2011 in Humain (provincie Luxemburg) met een ander meetsysteem.
De antenne bestond hier uit twee
loodrechte magnetische lussen, noordzuid en oost-west georiënteerd, bevestigd aan een 12 meter hoge mast om
op die manier een oppervlakte van
50 m2 te bekomen voor elke lus
(figuur 3). Deze antenne werkt goed
sinds augustus 2011 (zie Heelal juli
2012, blz.222). De metingen worden
echter verstoord door elektromagneti-

Figuur 3. Magnetische antenne geïnstalleerd in Humain in België tijdens de winter
van 2010-2011. Een meethut met de datalogger en de computers bevindt zich rechts.
Foto: Darrouzet.

Figuur 2. Schema ter illustratie van de
vorming van een whistler (bovenaan) en
zijn vorm in een tijd-frequentie voorstelling (beneden). Aangepast van de website
http://theastronomist.fieldofscience.com/
door Darrouzet.

sche stralen afkomstig van menselijke
activiteit, die het instrument gemakkelijk opvangt. Daarom werd het plan
opgevat om een tweede meetinstrument te installeren, dit keer op de
Belgische Prinses Elisabethbasis in
Antarctica. Het voordeel is dat daar
weinig verstorende elektromagnetische golven zijn in vergelijking met de
industriële en bewoonde streken in de
rest van de wereld. Bovendien is de
magnetische locatie van de basis
(71°57' zuiderbreedte) zeer interessant.
De magnetische veldlijn waarop de
basis ligt, vormt een lus (zoals te zien
Figuur 4. Plastieken doos met het meetinstrument. De twee magnetische spoelen zijn loodrecht op elkaar gepositioneerd, in de noord-zuid en oost-west
richting. Foto: Darrouzet.
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in figuur 2) met een radiale afstand
tot de evenaar van 5.5 RE. Dat laat in
principe toe om de dynamische veranderingen van de grootte van de plasmasfeer te monitoren. Omdat het instrument moet kunnen werken onder
moeilijke omstandigheden wordt gebruikgemaakt van een compacte magnetische antenne: twee magnetische
spoelen geplaatst in een hermetisch
afgesloten plastieken doos, die op zijn
beurt in een houten, thermisch geïsoleerde doos zit, vastgemaakt op een
houten tafel (figuur 4). De spoelen
bevatten een geïntegreerde voorversterker en het geheel is verbonden aan
een datalogger op ongeveer 500 meter
van het instrument. Deze datalogger
digitaliseert en verzendt de data via
twee computers, die al een eerste
analyse uitvoeren om de whistlers te
selecteren en er de overeenkomstige
plasmasferische dichtheden uit af te
leiden met behulp van een inversietechniek.

Installatie van het instrument
Na een voorbereidingsperiode van
meerdere maanden om de haalbaarheid van het project te bekijken, een
financiering te vinden, materiaal te
kopen en na te denken over de locatie,
vertrok een wetenschapper van het
BIRA, vergezeld door een Hongaarse
collega, op expeditie naar de Prinses
Elisabethbasis in de periode van 8
januari tot 11 februari 2016 (tijdens
het zomerseizoen op Antarctica; de
basis is onbewoond in de winter) om
het instrument en het bijbehorend
analysesysteem te installeren. Deze
installatie gebeurde in meerdere fasen:
eerst metingen uitvoeren met een
draagbaar toestel om de beste locatie
te vinden om de antenne te plaatsen
(figuur 5), het instrument installeren
en het via kabels verbinden met een
beschutmeethokje voor de datalogger
en met de basis, vervolgens testen van
het instrument en uiteindelijk de
installatie afwerken, gebaseerd op het
resultaat van deze testen.
De eerste metingen wezen uit dat de
antenne best geplaatst werd op ongeveer 500 meter ten oosten van het
noordelijke meethok, dat zelf op ongeveer 300 meter ten noorden van de

Figuur 5. Testen met behulp van een draagbaar instrument om de beste locatie te
vinden om de antennes te plaatsen. Foto: Lichtenberger.

basis staat (figuur 6). Op die manier is
de antenne ver genoeg van de basis
opdat het niet verstoord wordt door
elektromagnetische emissies, maar ook
weer niet té ver om niet te veel signaal
te verliezen in te lange kabels. Een
houten tafel werd vervolgens gebouwd
om daarop de bovengenoemde houten
doos met de antenne te bevestigen.
De tafel werd geplaatst in een put van
ongeveer 1 meter diepte, die geleidelijk gevuld werd met water en sneeuw
om zo een sterk en compact blok ijs te
vormen. Een geul van 500 meter lang
en 1 meter diep werd gegraven in het
ijs tussen de tafel en het meethok om
er een elektriciteitskabel in te leggen,

omgeven door een beschermende buis
om hem te weren tegen de koude,
vochtige en beweeglijke omgeving
(het ijs beweegt enkele millimeter per
jaar). De geul was na enkele dagen
alweer bedekt door de wind en de
sneeuw (figuur 7)! Ondertussen werden de datalogger en de 2 computers
in het beschutte meethok geplaatst en
verbonden met de antenne terwijl een
GPS werd bevestigd op het dak (niet
om de plaats te bepalen, maar om een
nauwkeurige tijdsreferentie te hebben). Testen van het meetsysteem
toonden aan dat de computers het
meethokje al te zeer opwarmden. Ze
werden daarom verplaatst naar de

Figuur 6. Locatie van de meetantenne ten noordoosten van de Prinses Elisabethbasis.
Foto: Google Earth.
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gecreëerd door bliksem. Een whistler
is duidelijk zichtbaar in het midden
van de spectrogrammen (in de zwarte
kaders), met een gebogen vorm zoals
aangeduid in het schema in figuur 2.
Ook een ander type elektromagnetische golf werd geobserveerd, de
chorus waves. Die stralen in de zelfde
frequentiereeks en hun brongebied
bevindt zich over het algemeen op de
magnetische evenaar.

Figuur 7. Instrument vastgemaakt op een houten tafel, zelf gebed in 1 meter sneeuw
en ijs. In de verte rechts onderscheidt men de windmolens van de Prinses Elisabethbasis. Foto: Darrouzet.

basis en dat betekende een aanpassing
van de bekabeling. De installatie moest
opnieuw getest worden en vervolgens
afgewerkt, met de installatie van een
systeem met een autonome batterij
voor de datalogger en de magnetische
spoelen, enerzijds om korte stroomonderbrekingen op te vangen, maar
anderzijds ook om het instrument te
isoleren tegen kleine storingen op de
elektrische voedingsspanning.

Eerste resultaten
Eenmaal het instrument en zijn
analysesysteem waren geïnstalleerd,
werden al snel whistlers gedetecteerd.
Een voorbeeld is te zien in figuur 8,
waarop twee magnetische spectrogrammen worden afgebeeld geregistreerd op 2 februari 2016. Zo een
spectrogram toont de intensiteit van
het ontvangen signaal als functie van
de tijd (horizontale as, bestrijkt slechts
4 seconden) en van de frequentie
(verticale as; 0-10 kHz). Het signaal
ontvangen door de noord-zuid ge296
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oriënteerde antenne wordt bovenaan
getoond, dat van de oost-west antenne
onderaan; de kleur is een maat voor
de intensiteit van het signaal. Men
kan zien dat er zeer weinig storingen
zijn in het signaal. De verticale patronen zijn de zogenaamde atmosferische
sferics en zijn zelf natuurlijke golven

Conclusie en toekomst
De installatie van deze magnetische
antenne was dus een succes (figuur 9)
en de eerste data lijken zeer interessant. De activiteitspiek van whistlers
situeert zich normaal tijdens de winter
in het zuidelijke halfrond, omdat er
dan meer bliksems zijn tijdens de
zomer in het noordelijke halfrond. Na
een jaar zal het dus mogelijk zijn statistische analyses te bekomen van deze
golven, in functie van de plaatselijke
tijd en de maand. Ook kunnen ze vergeleken worden met gelijkaardige metingen elders op de Zuidpool. Bovendien is dit recent geïnstalleerde systeem
op de Zuidpool, net zoals datgene dat
5 jaar geleden werd geïnstalleerd in
Humain, geïntegreerd in het AWDA
netwerk (Automatic Whistler Detector and Analyzer) dat de hele planeet

Figuur 8. Whisters geobserveerd op de Prinses Elisabethbasis. Foto: AWDAnet.

Figuur 9. Panorama van 360 graden vanop het dak van de Prinses Elisabethbasis. Foto: Darrouzet.

dekt, met in het bijzonder 3 andere
antennes op de Zuidpool.
Voor elke whistler die duidelijk geobserveerd wordt, is het mogelijk een
volledige analyse uit te voeren om de
dichtheid van elektronen in de equatoriale plasmasfeer te bepalen. De studie
van een whistler waargenomen op 8
maart 2016 om 21h34m04s UT, wees
op een dichtheid van 879 ± 29 cm‒3
op een radiale equatoriale positie van
3.04 ± 0.08 RE. Deze waarde is coherent met de verkregen metingen van
de satellieten en de numerieke simulaties. Het zal ook mogelijk zijn het
brongebied te bepalen van de whistlers die worden gedetecteerd op de
basis, door gebruik te maken van een
wereldwijd bliksemlokalisatie netwerk
(WWLLN, World Wide Lightning
Location Network).
Het ultieme doel bestaat erin om een
real-time analyse van de whistlers uit
te voeren en om deze gegevens te
gebruiken in een assimilatief model
van de plasmasfeer.

Appendix
De whistlers en de chorus waves kunnen worden omgezet in een voor de
mens hoorbare golf. Inderdaad, ze
worden gedetecteerd binnen een reeks
frequenties van 2 tot 20 kHz, terwijl
het menselijke oor gevoelig is voor het
ontvangen van frequenties tussen 20
Hz en 20 kHz. Zo heeft de muziekgroep Pink Floyd het muziekstuk
‘Cluster One’ van het album ‘The
Division Bell’ geïntroduceerd met 1
minuut geluid van atmosferische
sferics en chorus wave. (http://www.
divisionbell20.com/).
Whistlers en andere golven kan je
ook beluisteren op http://www-pw.
physics.uiowa.edu/plasma-wave/istp/polar/
magnetosound.html.
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In 2016 vallen het begin
van het Islamitisch en dat
van het Israëlitisch jaar samen
Jean Meeus

Z

OALS VERMELD OP BLADZIJ-

de 34 van de Hemelkalender
2016, vallen dit jaar de
eerste dag (1 Muharram)
van het Islamitisch jaar 1438 en de
eerste dag (1 Tishri) van het Israëlitisch jaar 5777 beide op dezelfde dag,
3 oktober 2016 van onze Gregoriaanse kalender. Laten we dit nader
bekijken. We zullen de afkortingen
MJ en JJ gebruiken voor respectievelijk het Mohammedaans (Islamitisch) en het Joods (Israëlitisch) jaar.

De Islamitische kalender
De Islamitische kalender is een maangebonden kalender. Het MJ bestaat
uit 12 maanden die overeenkomen
met 12 opeenvolgende lunaties. Een
lunatie is de tijdsduur tussen twee
opeenvolgende Nieuwe Manen. De
duur van deze synodische maanomloop bedraagt gemiddeld 29.530589
dagen. Twaalf lunaties duren samen
354.3671 dagen. Dit is 10.8751
dagen korter dan het zonnejaar
(365.2422 dagen). Hierdoor loopt de
Islamitische kalender elk jaar ongeveer
11 dagen uit de pas met het zonnejaar
en het MJ valt jaar na jaar anderhalve
week vroeger in het zonnejaar.
De naam van de eerste maand van
het MJ is Muharram (spreek uit:
Moeharram). De eerste dag van het
MJ is dus 1 Muharram.
In de tabel zien we dat bijvoorbeeld
het MJ 1404 begonnen is op 8
oktober 1983 van onze Gregoriaanse
kalender, maar drie jaar later was dit
reeds naar begin september opgeschoven.
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HEELAL SEPTEMBER 2016

Na 32½ Gregoriaanse jaren (= 33½
Islamitische jaren) heeft het begin van
het MJ het hele zonnejaar doorlopen.
In de tabel zien we dat 1 Muharram
1404 overeenkwam met 8 oktober
1983, maar dat 1 Muharram 1471
(= 1404 + 67) overeen zal komen met
9 oktober 2048 (= 1983 + 65). Een
Moslim die beweert 67 jaar oud te
zijn, is dus in werkelijkheid slechts 65
(zonne)jaren oud.
De 12 maanden van het MJ hebben
alternatief 30 en 29 dagen. Het MJ
bevat 354 of 355 dagen. In het laatste
geval telt de laatste maand 30 dagen
in plaats van 29.
De Islamitische kalender hanteert
een cyclus van dertig jaar. In deze
1
Muharram
1404
1405
1406
1407
1437
1438
1439
1440
1441
1471
1472
1473
1474
1475
1504
1505
1506
1507
1508

Gregoriaanse
datum
8 okt 1983
27 sep 1984
16 sep 1985
6 sep 1986
15 okt 2015
3 okt 2016
22 sep 2017
12 sep 2018
1 sep 2019
9 okt 2048
28 sep 2049
18 sep 2050
7 sep 2051
26 aug 2052
15 okt 2080
4 okt 2081
24 sep 2082
13 sep 2083
2 sep 2084

cyclus zijn de jaren 2, 5, 7, 10, 13, 16,
18, 21, 24, 26 en 29 schrikkeljaren
(355 dagen). De gemiddelde duur van
het MJ is dus 354 + 11/30 =
354.3667 dagen.

De Israëlitische kalender
De Joodse kalender is lunisolair, dit
wil zeggen gebaseerd op de bewegingen van Maan én Zon. Zoals in de
Islamitische kalender, beginnen de
maanden van het JJ in principe op de
dag van de Nieuwe Maan, zodat 12
maanden ongeveer elf dagen korter
zijn dan het zonnejaar. Omdat het
begin van het JJ (1 Tishri) het dichtst
mogelijk bij de dag van de herfstequinox moet vallen, wordt in som1
Tishri
5744
5745
5746
5747
5776
5777
5778
5779
5780
5809
5810
5811
5812
5813
5841
5842
5843
5844
5845

Gregoriaanse
datum
8 sep 1983
27 sep 1984
16 sep 1985
4 okt 1986
14 sep 2015
3 okt 2016
21 sep 2017
10 sep 2018
30 sep 2019
8 sep 2048
27 sep 2049
17 sep 2050
7 sep 2051
24 sep 2052
14 sep 2080
4 okt 2081
24 sep 2082
13 sep 2083
30 sep 2084

mige jaren een 13de maand ingelast.
Hierdoor vermijdt men dat de kalender gaat afwijken van de seizoenen.
Bovendien verandert de duur van
het JJ op drie manieren: het gewoon
jaar (12 maanden) is onvoltallig, regelmatig of overvloedig naargelang het
353, 354 of 355 dagen telt. Het
schrikkeljaar (13 maanden) verandert
op dezelfde wijze en telt 383, 384 of
385 dagen. In elke periode van 19 jaar
zijn er 7 schrikkeljaren.
Astronomisch gezien zijn de kalenderjaren van 353 en 385 dagen onlogisch. Immers, 12 lunaties hebben
een totale duur van 354.37 dagen,
zodat we voor zo'n jaar zouden
moeten kiezen tussen 354 en 355
dagen, terwijl 353 dagen in elk geval
te kort is. En 13 lunaties hebben een
totale duur van 383.90 dagen, zodat
een jaar van 385 dagen te lang is.
Maar het blijkt dat het Joodse jaar,
om godsdienstige redenen, nooit op
een zondag, een woensdag of op een
vrijdag mag beginnen. Vandaar dat
het JJ soms 353 of 385 dagen telt.

kalenders bijna op dezelfde datum,
maar ze vallen niet samen: 22/21 september in 2017 en 12/10 september
in 2018. In 2019 is 1 Muharram
verder opgeschoven naar 1 september,
buiten het bereik van 1 Tishri. Deze
laatste springt inderdaad weer naar
een latere datum in het zonnejaar,
doordat het JJ 5779 dertien maanden
zal tellen in plaats van twaalf.
Het is dan weer afgelopen voor een
dertigtal jaren, totdat het begin van
het MJ, na het hele zonnejaar doorlopen te hebben, weer in de buurt van
de herstequinox gekomen zal zijn. Zie
de derde reeks in de tabel: hier hebben we een samentreffen in het jaar
2051. Op 7 september 2051 zullen 1
Muharram en 1 Tishri samenvallen,
voor de eerste keer sinds 2016.
Bij de daaropvolgende reeks hebben
we een verrassing: tijdens drie opeenvolgende jaren, 2081 tot 2083, vallen
het begin van de twee kalenders
samen! En in de eerste groep van de
tabel vinden we twee jaren met een
samentreffen: 1984 en 1985.

Samenvallen
Door zijn geleidelijke verschuiving
doorheen het zonnejaar, komt het
begin van het MJ (1 Muharram) om
de 32 of 33 jaar in de buurt van het
begin van de astronomische herfst (de
equinox van september), en dus ook
nabij het begin van het JJ. In twee of
drie opeenvolgende jaren beginnen de
twee kalenders op of nabij dezelfde
dag.
De tabel (op de vorige bladzijde)
geeft de datum, in onze Gregoriaanse
kalender, die overeenkomt met de
eerste dag (1 Muharram) van enkele
Islamitische jaren alsook met de eerste
dag (1 Tishri) van enkele Joodse
jaren.
Kijken we eerst naar de tweede
reeks, onze jaren 2015 tot 2019. In
2015 viel 1 Muharram 1437 te laat na
de equinox en kon hij dus niet
samenvallen met het begin van het JJ,
dat op 14 september plaatsvond.
Maar het volgend jaar is het raak: het
begin van het MJ 1438 en dat van het
JJ 5777 vallen precies op dezelfde dag,
3 oktober 2016. De volgende twee
jaren vallen de eerste dag van de twee

Varianten
Bij de Islamitische kalender bestaan er
varianten waarbij afwijkende regels
worden gebruikt. Bijvoorbeeld, volgens sommige auteurs is het 15de jaar
van de 30-jarige cyclus, en niet het
16de, een schrikkeljaar.
Voor 1 Muharram 1440 geeft
www.Islamicfinder.org als Gregoriaans
equivalent 11 september 2018, terwijl
een groot aantal andere programma's
(te vinden met Google) 12 september

geven. De datums vermeld in onze
tabel werden berekend aan de hand
van de formules die Denis Savoie in
1990 en 1991 gegeven heeft in Observations et Travaux, een publicatie van
de Société Astronomique de France;
deze formules zijn hernomen in
hoofdstuk 9 van onze Astronomical
Algorithms (Willmann-Bell, 1998).
Ook voor haar Jaarboek gebruikt de
Koninklijke Sterrenwacht van België
deze formules. Bovendien zijn de
Gregoriaanse datums, die in onze
tabel zijn gegeven, bevestigd door het
programma voor datumomzetting van
het IMCCE, het Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides (Parijs).

Begin van de ‘dag’
Vermelden we ten slotte nog een
merkwaardigheid. In zowel de Islamitische als in de Joodse kalender begint
de dag (de datum) niet, zoals bij ons,
te middernacht, maar bij zonsondergang de avond vóór de getabuleerde
datum. Zo zullen 1 Muharram 1438
en 1 Tishri 5777 in feite beginnen op
2 oktober 2016 op het moment van
de (plaatselijke) ondergang van de
Zon. In de praktijk wordt het begin
van de nieuwe maand in de Islamitische kalender vastgesteld door de
waarneming van de nieuwe maansikkel op het einde van de 29ste dag
van de lopende maand.
Met dank aan dr. Jan Cuypers (KSB)
voor opmerkingen en het verschaffen
van inlichtingen.

MATHEMATICAL ASTRONOMY MORSELS
Vijf delen, meer dan 300 artikels:
· Hoe dikwijls staan de planeten op één lijn?
· Venus en de Pleiaden
· Zonsverduisteringen aan de polen
· Vijfvoudige planetaire conjuncties
· De fasen van de Maan en het verlicht gedeelte van de maanschijf
· ...
Bestellingen: maak het gepaste bedrag over op rekening BE04734021468331
(BIC KREDBEBB) van de VVS, met vermelding “Morsels” en de delen die
u wenst (1, 2, 3, 4, 5).
De prijs per deel (verzending inbegrepen) bedraagt 34.50 euro voor VVSleden en 44.50 euro voor niet-leden.
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Koen Geukens

Juno in een baan om Jupiter
V

EEL WETEN WE EIGENLIJK NIET

over het binnenste van de grootste planeet uit ons zonnestelsel, maar
naar analogie met de mythologische
verhalen zal Juno ook hier proberen
door het wolkendek van Jupiter te
kijken om te achterhalen wat er daar
zoal aan de hand is.

KENNISMAKING
Juno is een Amerikaanse Jupitersonde. Het ruimtetuigje hoort thuis in
NASA's New Frontiers Program. In
dat programma was New Horizons
(die vorig jaar voorbij Pluto vloog) de
eerste sonde, Juno de tweede, en
OSIRIS-Rex wordt in september van
dit jaar als nummer drie gelanceerd.
Juno is niet de eerste sonde die
Jupiter zal onderzoeken. Die eerste
was Pioneer 10, die de grootste planeet in ons zonnestelsel in 1973
voorbijvloog. Een jaar later deed
Pioneer 11 dat nog eens over. De twee
Voyagers passeerden de gasreus beide
in 1979. Ulysses maakte van Jupiters
zwaartekracht gebruik om in een
polaire baan rond de Zon te komen.
De eerste en (tot Juno) enigste sonde
die ooit in een baan rond Jupiter
kwam, was Galileo, met waarnemingen tussen 1995 en 2003. Nadien
kwamen nog twee flybys, eentje in
2000 door Cassini/Huygens op weg
naar Saturnus en nog eentje in 2007
toen New Horizons op weg was naar
de dwergplaneet Pluto.
Ook al is Juno niet de eerste in een
baan rond Jupiter, de sonde mag toch
enkele primeurs op haar naam schrijven. Voor een Jupitersonde is Juno de
eerste die haar stroom via zonnepanelen genereert en niet – zoals haar
voorgangers – via het radioactief verval van plutonium-238 (de zogenaamde RTG – Radioisotope Thermoelectric Generator). Het is daarmee de
sonde die het verst in ons zonnestelsel
nog werkt op zonne-energie. De Europese Rosetta was de vorige record300
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Juno wordt bij Astrotech in Titusville geplaatst op een rotatiestand, onder andere om
het zwaartepunt van de sonde te bepalen. Foto: NASA.

houder.
Juno komt in een baan om Jupiter,
maar niet min of meer in het
evenaarsvlak, maar in een polaire
baan. De reden daarvoor heeft te

maken met de stralingsgordels van de
planeet en het te verrichten onderzoek
(zie verder).
Net omdat de sonde veel straling te
verwerken zal krijgen, moet de elek-

De lancering van Juno op 5 augustus 2011 met de hulp van een Atlas V-raket. Foto:
NASA.

Zo vloog Juno van de Aarde naar Jupiter. Met DSM = Deep Space Maneuver, EFB =
Earth Flyby en JOI = Jupiter Orbit Insertion. Figuur: NASA.

tronica beschermd worden. Zoniet
zou Juno haar aankomst bij de planeet
niet lang overleven. Daarom werden
de meest gevoelige onderdelen in een
kubusvormige doos ondergebracht.
Elke zijde is een vierkante meter groot
en 5 cm dik. Elk paneel heeft een
massa van 18 kg.
De sonde zelf is 3.5 meter hoog en
3.5 meter in diameter. De zonnepanelen hebben elk een lengte van 9
meter en een breedte van 2.65 meter.
In totaal zijn er 18698 individuele
cellen, met een totale oppervlakte van
60 vierkante meter. Nabij de Aarde
levert dat 14 kilowatt. Bij Jupiter nog
maar 500 watt.
Bij lancering had Juno een massa
van 3625 kg waarvan 1280 kg hydrazine en 752 kg stikstoftetroxide. Vlak
voor JOI is dat respectievelijk nog
810 kg en 422 kg.

Dat gebeurde op 20 juli 1976, maar
had eigenlijk al op 4 juli moeten
gebeuren. Mars Pathfinder deed het
wel op 4 juli (maar dan in 1997). In
1998 vertrok Nozomi, een Japanse
sonde, naar Mars. In 2005 ‘bombardeerde’ Deep Impact op die dag
komeet Tempel 1. En met Juno en
JOI komt er dus een nieuwe verjaardag bij.
Want op 4 juli van dit jaar ontstak
Juno haar motor om na een tocht van
vijf jaar in een baan om Jupiter te

komen. Het manoeuvre begon al vier
dagen eerder toen aan boord de eerste
van de eerder doorgestuurde commando's werden uitgevoerd. De
motor was ondertussen al bedrijfsklaar
gemaakt. De wetenschappelijke instrumenten waren ook al uitgeschakeld.
Tijdens de ganse procedure was er
geen contact met de sonde. Toch zou
men op de hoogte blijven van de
gebeurtenissen omdat – vooral via de
Low Gain Antenne (LGA) – verschillende tonen werden uitgestuurd.
LGA's zijn antennes die in alle richtingen een (zwak) signaal uitsturen. In
principe worden ze gebruikt bij
problemen aan boord wanneer de
sonde de grote schotelantenne (High
Gain Antenna) niet meer naar de
Aarde wil of kan richten.
In totaal waren er 256 tonen beschikbaar die elk gebruikt werden bij
specifieke gebeurtenissen. Sommige
tonen werden eerder gebruikt als
‘hartslag’, gewoon om te laten horen
dat de sonde nog steeds werkte tussen
de verschillende gebeurtenissen door.
Een half uur voor de motor ontstoken werd, werd de oriëntatie van
de sonde aangepast. De sonde moest
afgeremd worden (zodat ze door
Jupiter kon worden ingevangen) en de
motor werd daarom gericht in de
vliegrichting van de sonde. Vandaar
dat de HGA niet op de Aarde gericht
waren.
Juno wordt stabiel gehouden door

Een impressie van Juno bij Jupiter. Op een van de zonnepanelen is het Magnetometer
Experiment terug te vinden. Figuur: NASA.

JOI – JUPITER ORBIT INSERTION
‘The Fourth of July’ is de nationale
feestdag van de Verenigde Staten van
Amerika. Maar ook in de ruimtevaart
gaat deze dag niet onopgemerkt
voorbij. Zo was het dit jaar 40 jaar
geleden dat de eerste van twee Vikingsondes op de Rode Planeet landde.
HEELAL SEPTEMBER 2016
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de sonde rond haar as te laten draaien.
Met het oog op de motorontsteking
werd die rotatiesnelheid versneld van
2 naar 5 omwentelingen per minuut.
Op het moment dat het ruimtetuig
Jupiter het dichtste naderde, werd de
motor voor 35 minuten ontstoken.
Dat punt lag op 4200 km boven de
grens van 1 bar. Het is gelegen tussen
Jupiter en zijn stralingsgordels. De
sonde was op dat moment in zicht
van zowel Goldstone (Californië,
USA) als Canberra (Australië), twee
locaties van het Deep Space Network
(de derde is gelegen nabij Madrid,
Spanje).
Alles verliep daarbij naar wens en de
sonde verminderde haar rotatiesnelheid, heroriënteerde de zonnepanelen
weer op de Zon en de HGA op de
Aarde. Meteen werden dan ook de
eerste telemetriegegevens doorgestuurd zodat de vluchtleiders konden
nagaan of Juno na het manoeuvre nog
in goede gezondheid was.

DE TOCHT
Voor de komst bij Jupiter had Juno al
een vijf jaar durende reis door het
zonnestelsel achter de rug. De lancering had plaats op 5 augustus 2011
met behulp van een Atlas V551 en
een Centaur Upper Stage. De sonde
had evenwel niet genoeg snelheid om
Jupiter te bereiken. Juno keerde op 9
oktober 2013 terug langs de Aarde,
scheerde 500 km boven het oppervlak
om dan met een ‘Gravity Assist’ naar
Jupiter te vliegen. Gedurende 19 minuten vloog de sonde daarbij door de
schaduw van de Aarde en overleefde
op zijn batterijen.
Daar bleef het niet bij. In totaal werden nog 7 TCM's uitgevoerd (Trajectory Correction Maneuvers). Deze
kleinere correcties worden uitgevoerd
met het Attitude Control System.
Van de grote Deep Space Manoeuvres
waren er twee en deze hadden plaats
nog voor de passage langs de Aarde.
Een eerste DSM was op 30 augustus,
een tweede op 14 september 2012,
telkens met een duur van een half uur.
Dat gebeurde nabij het aphelium (het
punt van de baan het verst van de
Zon) met de hoofdmotor. Dat is dus
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dezelfde motor die gebruikt werd voor
JOI. In principe zou één enkele DSM
van een uur zelfs beter geweest zijn,
maar de motor was niet gekwalificeerd
om zo lang aan te staan.

WAAROM JUNO?
Als grootste planeet in ons zonnestelsel is het met de jaren meer en
meer duidelijk geworden dat Jupiter
een grote rol gespeeld heeft in hoe ons
zonnestelsel er tegenwoordig uitziet.
Misschien is de planeet gewoon ter
plaatse geboren, maar mogelijk gebeurde dat veel verder in het zonnestelsel en is Jupiter via een of ander
migratieproces op haar uiteindelijke
plaats terechtgekomen.
In 1995 werd door Galileo een
sonde in het wolkendek van Jupiter
afgestoten. Naar alle verwachtingen
zou eerst een wolkenlaag op basis van
ammoniak gemeten worden, gevolgd
door ammoniak waterstofsulfide om
te eindigen bij een derde laag waterwolken. Temperatuur, druk en windsnelheden waren min of meer volgens
de verwachtingen. De wolken waren
dat niet. Er waren vooral geen waterwolken. De vraag naar de hoeveelheid
water in de immense wolkenlagen van
Jupiter is dan ook een van dé vragen
die men beantwoord wil zien.
Andere vragen gaan over de kern van
Jupiter. Is die in vaste vorm of niet?
En wat gebeurt er van binnen om een
dergelijk sterk magnetisch veld te ge-

nereren? Vele modellen gaan uit van
een vaste kern. De gravitatiemetingen
die Juno zal doen, moeten meer licht
op de zaak doen schijnen.
De sonde zal naast het zwaartekrachtveld ook het magnetisch veld
opmeten, de dynamica en de samenstelling van de atmosfeer meten, en
dan vooral de interactie tussen het
binnenste van de planeet, de atmosfeer en de magnetosfeer. Een betere
kennis van Jupiter moet ons ook meer
leren over het ontstaan en de evolutie
van ons zonnestelsel.

DE BAAN ROND JUPITER
Na JOI komt de sonde in een baan
met een omlooptijd van 53.5 dagen.
Dit is de zogenaamde Capture Orbit
Phase, die duurt tot 14 oktober. De
instrumenten worden een voor een
opgestart, waarna er tijd is voor de
kalibratie.
Die omlooptijd moet herleid worden
naar een 14-tal dagen. Dat gebeurt
tijdens de Period Reduction Maneuver Phase. Dat moet plaatsvinden op
19 oktober 2016, waarbij de hoofdmotor een laatste maal gebruikt zal
worden en dat 22 minuten lang.
Dan begint de geplande wetenschappelijke fase (Science Orbit Phase),
vanaf de 4de tot en met de 36ste omloop. Elke omloop duurt 13 dagen,
23 uur en 41 minuten. De polaire
baan heeft een apojove (verste punt
van Jupiter) van meer dan 39 Jupiter-

De laatste opname van de JunoCam voor het instrument werd afgezet als voorbereiding op de Jupiter Orbit Insertion. Naast de door het zonlicht beschenen Jupiter
werden de vier Galileïsche maantjes mee gefotografeerd. Foto: NASA.

krijgt. Tijdens elke omloop wordt
Juno continu door de Zon beschenen.
Communicatie met de Aarde gebeurt
na de waarnemingen rond het perijove.
Om alle instrumenten een optimale
kans te geven hun waarnemingen uit
te voeren zal de oriëntatie van de
sonde niet altijd dezelfde zijn. Zo
wordt de ene keer het Microwave
Radiometer instrument bevoordeeld
(MWR Orbits), een andere keer is de
stand beter voor de zwaartekrachtmetingen (Gravity Science Passes).
Beide instrumenten zullen dus niet
samen actief zijn.
De gravitatiemetingen vereisen dat
de High Gain Antenne naar de Aarde
is gericht. Via de antennes van Goldstone wordt een signaal naar Juno
gestuurd dat door de sonde ontvangen
en weer terug gezonden wordt. Gravitatieschommelingen zijn zichtbaar als
variaties in de dopplerverschuiving.

WETENSCHAPPELIJKE INSTRUMENTEN
Een visualisatie van het binnenste gedeelte van de magnetosfeer van Jupiter. Door
Juno een polaire baan te laten volgen, kan de ergste straling vermeden worden. Figuur:
NASA.

stralen en een perijove waarbij de
sonde 4200 km tot 7900 km boven
de wolkentoppen komt.
Het verzamelen van gegevens is
gesitueerd rond 3 tot 4 uur voor en 3
tot 4 uur na elke dichtste nadering. In
die periode wordt de gewenste resolutie bereikt. Verder van Jupiter blijven
de instrumenten wel actief om ook de
omgeving van de planeet te analyseren.
Tijdens elke polaire omloop is er
ook een Orbit Trim Maneuver voorzien, dit om de ligging van de volgende omloop bij te sturen. De eerste
omlopen liggen 90° uit elkaar, wat
toelaat om tijdens de eerste vier omlopen al een globaal beeld van Jupiter
te krijgen. De volgende vier omlopen
zijn gelijkaardig, alleen liggen ze tussen de vier vorige zodat er elke 45°
waarnemingen zijn. Mocht dan later
een instrument uitvallen door de
straling van Jupiter, dan heeft men
toch dit totaalbeeld al. Alle volgende

omlopen zullen het beeld telkens meer
en meer verfijnen.
De volgende acht omlopen liggen
22.5° uit elkaar (waarbij ze de gaten
in de vorige omlopen verder zullen
opvullen). De laatste zestien omlopen
gaan de waarnemingen nog verder
verfijnen met banen die nog 11.25°
uit elkaar liggen.
De laatste omloop is dan voorzien
om eventueel een gebied opnieuw te
bekijken. Dat kan om bepaalde uitzonderlijke waarnemingen opnieuw te
doen, dan wel om een eventueel
(tijdelijk) uitvallen van het instrument
of de sonde op te vullen.
Elke omloop is dusdanig dat de
sterkste stralingsgordels vermeden
worden. Dat gebeurt door via de
noordpool onder die gordels te duiken
en er langs de zuidpool weer onderuit
te komen. Daarenboven heeft men er
voor gezorgd dat tijdens de eerste 16
omlopen de sonde slechts 20% van de
te ontvangen straling te verwerken

Het Gravity Science (GS) experiment
en het Magnetometer Experiment
(MAG) moeten de innerlijke structuur van Jupiter in kaart brengen door
het meten van het gravitatieveld alsook het magnetisch veld. De magnetometers bevinden zich op het uiteinde van een van de zonnepanelen.
Zo worden storingen van de metingen
door de sonde zelf vermeden.
Met MWR (Microwave Radiometer) gaat men onder andere op
zoek naar water in de atmosfeer van
Jupiter.
Met JADE (Jovian Auroral Distributions Experiment), JEDI (Jupiter
Energetic-particle Detetor Instrument) en WAVES (Plasma Waves
Instrument) onderzoekt men elektrische velden, plasmagolven en deeltjes
rond Jupiter. Dat moet toelaten om te
zien hoe het magnetisch veld verbonden is met de atmosfeer. Het moet
ook meer licht laten schijnen op het
systeem achter het poollicht op
Jupiter.
Met UVS (Ultraviolet Spectrogaph)
en JIRAM (Jovian Infrared Auroral
Mapper) worden er beelden genomen
van de atmosfeer en van het poollicht
HEELAL SEPTEMBER 2016
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om zo onder andere de chemische
samenstelling van de atmosfeer beter
te bepalen. Het Centre Spatial de
Liège en de Luikse universiteit spelen
een rol in de ontwikkeling en gebruik
van UVS.
Tenslotte is er de Juno Cam. Deze
kleurencamera is eigenlijk geen onderdeel van het wetenschappelijk gedeelte. Door het brede beeld van de
camera zullen de foto's voor de nodige
context zorgen voor de andere waarnemingen, maar de beelden zullen
vooral gebruikt worden in educatieve
projecten en naar het grote publiek
toe.

NOG DIT

Het Deense speelgoedbedrijf Lego
mocht drie figuurtjes met de sonde
meesturen. Ze moeten Galileo Galilei
voorstellen, alsook de god Jupiter en
zijn eega Juno. Die figuurtjes moeten
mee helpen kinderen interesse te doen
krijgen in de STEM-richtingen.

OP HET INTERNET
Juno websites vind je op deze url's:

http://www.nasa.gov/juno en http://
missionjuno.swri.edu.
Uiteraard krijg je elke week ook
informatie over het project via “Het
Nieuws Uit De Ruimtevaart”, terug
te vinden op de website van de
VVS of rechtstreeks via de url
http://www.ruimtevaart.be.
Sinds kort is de werkgroep ruimtevaart ook aanwezig op Facebook:
https://www.facebook.com/groups/ruimt
evaartnieuws/.

De Lego-figuurtjes aan boord van Juno. Foto: NASA.

HET EINDE
Na omloop 37 wordt de sonde voorbereid op zijn einde. Om zeker te zijn
dat de sonde maantjes zoals Europa,
Ganymedes of Callisto niet zou ‘bevuilen’, zoals vereist in NASA's Planetary Protection Guidelines, wordt
Juno de dichte atmosfeer van Jupiter
in gestuurd. Die duik gebeurt op 34°
noorderbreedte. Door de grote luchtdruk zal de sonde dan ook vernietigd
worden.
Dat einde van de missie is voorzien
op 20 februari 2018. Het grote analysewerk kan dan eerst beginnen.

astrokalender
OPENDEURDAGEN URANIA

Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag
11 september 2016 houdt Volkssterrenwacht Urania haar opendeurdagen. Dit jaar staat de planeet Mars
in de schijnwerpers.
Via een thematentoonstelling over
de ESA ruimtesonde ExoMars van het
BIRA besteden we aandacht aan Mars
en de ruimtesonde. Dit naar aanleiding van het bezoek van de Europese
ruimtesonde ExoMars aan de planeet
in het najaar van 2016. Verder zijn er
ook dit jaar tijdens de opendeurdagen
planetariumvoorstellingen in ons
Zeiss Planetarium waar het publiek
kan komen genieten van een mooie
sterrenhemel met 3500 sterren en
verschillende voordrachten.
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Volkssterrenwacht Urania is open op
9 september van 20 h tot 24 h, op 10
september van 14 h tot 24 h en op 11
september van 14 h tot 18 h.

ASTRO KOFFERBAK VERKOOPDAG
Op zaterdag 10 september 2016 bestaat de mogelijkheid om al uw overtollige zaken te ruilen ofwel kunnen
deze van eigenaar veranderen. Hiertoe
organiseert Sterrenwacht Tivoli in
samenwerking met de KNVWS WestBrabant een kofferbakverkoopdag!
De locatie is gelegen op Sterrenwacht Tivoli, Jezuïetenplein 33, 4731
HX Oudenbosch. Nederland.
De kosten voor deelname als verkoper bedragen 10 euro. De kosten voor

een geïnteresseerde bezoeker bedragen
5 euro. Beide bedragen zijn inclusief
een consumptie bij Brasserie Tivoli.
De standhouders kunnen parkeren en
opbouwen vanaf 9 h ’s ochtend; het
publiek is welkom vanaf 10.30 h. Het
einde is voorzien om 17 h.
Inlichtingen en aanmeldingen via
secretariaat@sterrenwachttivoli.nl.

STERRENJUTTER
Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2016 zijn er opendeurdagen
bij sterrenwacht Sterrenjutter.
De sterrenwacht is gelegen op het
Duinenhuis, Bettystraat 7, 8670
Koksijde. Parkeren kan in de Dorlodotlaan, de Rolandstraat of de

Bettystraat. Er is geen parkeerplaats
bij het Duinenhuis dat midden in de
duinen is gelegen (51°07'25" NB,
002°38'54" OL).

SPECTROSCOPIE
Op zaterdag 17 september 2016 om
15 h geeft Hugo Van den Broeck op
Volkssterrenwacht Mira (Abdijstraat
22, 1850 Grimbergen) een lezing met
als titel “Spectroscopie in de sterrenkunde, een boeiende uitdaging voor
amateurastronomen”.
De toegangsprijs bedraagt 3.00 EUR.

VAN BIG-BANG TOT AARDS LEVEN
Op zaterdag 17 september 2016
om 14.30 h geeft Hugo Moors
(SCKCEN) een uiteenzetting met als
titel “Van Big bang tot het aardse
leven”.
Deze lezing gaat door in UGent
Volkssterrenwacht Armand Pien,
Rozier 44, 9000 Gent (ingang via de
Gezusters Lovelingstraat, auditorium
K, eerste verdieping). De toegang is
gratis voor VVS-leden.

OPENDEURDAGEN COZMIX EN
CURSUSSEN BEISBROEK
Op zaterdag 17 en zondag 18 september 2016 houdt bezoekerscentrum Cozmix opendeurdagen. De
deuren zijn open op zaterdag tussen
19 h en 23 h en op zondag tussen
10 h en 18 h. Ook het planetenpad is
uiteraard toegankelijk.
Tijdens die dagen wordt ook het
cursusprogramma 2016-2017 van
Volkssterrenwacht Beisbroek voorgesteld. Hierna volgt een kort overzicht
van de cursussen die het komende
werkjaar worden ingericht. Voor
inlichtingen en inschrijvingen kan
men terecht op de volkssterrenwacht
(Zeeweg 96, 8200 Brugge, e-mail:
info@beisbroek.be, tel.: 050 39 05 66).
Inleidende cursus Sterrenkunde. Deze
cursus biedt in zeven lessen een eerste
kennismaking met basisbegrippen uit
de sterrenkunde.
Waarnemen voor beginners maakt de
cursisten wegwijs aan de sterrenhemel
doorheen de verschillende seizoenen.

Basisconcepten uit de astrofysica behandelt in zes sessies de basisconcepten van de moderne astrofysica.
Actuele onderwerpen uit de sterrenkunde en de ruimtevaart. In deze zittingen worden actuele thema's belicht.
Wiskundige concepten voor de sterrenkunde frist in zes lessen schoolse kennis op, geïllustreerd met voorbeelden
uit de sterrenkunde.
Mijlpalen in de sterrenkunde. In deze
vijfdelige cursus bespreken we de grote
sprongen in de kennis over ons heelal.
Supernovae. In deze lessenreeks bekijken we ontstaan en evolutie van
supernovae.
Jeugdcursus Sterrenkunde en Ruimtevaart. Deze cursus is afgestemd op
jongeren van 12 tot 15 jaar en bestaat
uit 8 sessies.
Cozmokidz. Zes zaterdagvoormiddagen voor jongeren van 10 tot 12 jaar.
Meer info op www.beisbroek.be.

CURSUS ARMAND PIEN
In het najaar 2016 organiseert de
UGent-Volkssterrenwacht
Armand
Pien een lessenreeks over het zonnestelsel. Deze cursus richt zich tot wie al
over een zekere basiskennis beschikt.
De lessen gaan door vanaf dinsdag
27 september 2016 in de lokalen van
de UGent-Volkssterrenwacht Armand
Pien, Rozier 44, 9000 Gent (ingang
via de Gezusters Lovelingstraat).
Voor inlichtingen en inschrijvingen
bel naar 09 264 36 74 of stuur een
mail naar info@armandpien.be.

Nederland”. Dit kadert in de ‘World
Space Week', die doorgaat van 4 tot
10 oktober 2016.
Deze thema-avond gaat simultaan
door op de UGent Volkssterrenwacht
Armand Pien in Gent en in Sterrenwacht Orion in Bovenkarspel.
Er is onder andere een lezing door
Stijn Vanderheiden en aansluitend
ook een kijkavond. Voor meer informatie en details over het programma
verwijzen we naar de website http://
www.rug-a-pien.be/_n_wsw2016.html.

WOLKEN
Op vrijdag 7 oktober 2016 om
19.30 h zal Geert Naessens (weerpresentator Radio2) spreken over diverse
soorten wolken, halofenomenen, regenbogen, onweer, supercellen en hun
randverschijnselen.
Deze lezing gaat door bij VVS-afdeling ‘De Sterrenjutters’ (Bettystraat
7, 8670 Koksijde). Parkeren kan in de
Dorlodotlaan, de Rolandstraat of de
Bettystraat. Er is geen parkeerplaats
bij het Duinenhuis dat midden in de
duinen is gelegen (51°07'25" NB,
002°38'54" OL).

ASTROCLUB
Op vrijdag 30 september 2016 om
19.30 h is er op Volkssterrenwacht
Mira (Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen) astroclub. Frank Deboosere
spreekt er over “Ons veranderend
klimaat”.
Na deze uiteenzetting is er bij helder
weer gelegenheid om waar te nemen.
De toegangsprijs bedraagt 6.00 EUR.

LICHTHINDER
Op woensdag 5 oktober 2016 om
19.30 h is er een thema-avond over
“Lichthinder in Vlaanderen en in
HEELAL SEPTEMBER 2016
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actief en creatief
DE VVS ZONNEKIJKDAG 2016

Geert Vandenbulcke
Op zondag 3 juli 2016 had dit jaar de
vierde VVS zonnekijkdag plaats. Op
meer dan twintig plaatsen in Vlaanderen toonden amateurastronomen
onze ster aan het publiek, voor zover
het weer het toeliet. Hieronder enkele
verslagen die de redactie mocht ontvangen.

Mira – Grimbergen
Bij Volkssterrenwacht Mira werd het,
ondanks het kwakkelweer, toch een
onverwacht succes: meer dan 260 bezoekers over de ganse dag. De voormiddag was iets rustiger, maar ook
toen hadden we toch doorlopend
bezoek! Ook in de namiddag bleef het
volk maar toestromen, de laatste bezoekers vertrokken pas rond 18.30 h.
De Zon zelf werkte helaas niet zo
goed mee: slechts een minuscuul klein
zonnevlekje (met enkele donkere granules in de buurt). Gelukkig had Ivo
Demeulenaere het die ochtend al even
op de VVS-mailinglijst gepost, zodat
we wisten waar te kijken! En dan was
onze heliostaat natuurlijk een uiterst
handig instrument, want door een
‘klassieke’ zonnetelescoop zou het wel
heel moeilijk geweest zijn om de
bezoekers duidelijk te maken waar ze
moesten kijken – met de heliostaat
kunnen we het gewoon aanwijzen op
het 1.40 meter grote projectiebeeld!
Gelukkig was het een heel ander verhaal in de verschillende protuberansenkijkers: daar zagen we twee fraaie
zonnevlammen vlak naast elkaar; daar
konden de bezoekers niet naast kijken!
Ook handig was het gebruik van de
vele grote en kleine beeldschermen
om de wachtende bezoekers via de
websites van SDO en GONG al even
duidelijk te maken wat ze zouden
moeten zien... zodra de wolken weg
trokken. Want in Grimbergen was het
wat dat betreft 50/50: een mooie
afwisseling van bewolkte en heldere
momenten (en iets voor de middag
ook nog even een regenbui waarbij we
in allerijl de koepels moesten sluiten
en de andere kijkers opbergen...).
Maar gezien het rotslechte weer van
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de weken ervoor, mochten we dus
zeker niet klagen! Ook qua persbelangstelling zat het wel snor: een
weekje te voren hadden we ‘onze’
zonnespecialist Jan Janssens (nu werkzaam voor het STCE in Ukkel) afgevaardigd naar het hoogst interessante
Radio1-programma “Interne keuken”
waar hij natuurlijk reclame maakte
voor de zonnekijkdag. En de dag zelf
hadden we in de vroege voormiddag
onder andere een ijverige ploeg van
VRT-Radio1 op bezoek, die nog
tegen de middag een verslagje klaar
had voor het radiojournaal.

tuberansen zichtbaar en vele mensen
waren dan ook enthousiast om de
Zon eens op een andere manier te
kunnen bekijken. Wat ons opviel, was
dat er velen wel dachten dat ze de
‘vlammen’ zouden zien bewegen. Met
wat uitleg, zowel in de koepel als in
onze bibliotheek, konden we de bezoekers heel wat bijbrengen over onze
Zon. Ze vertrokken met een beter
beeld van onze ster! We kregen 120
personen over de vloer, toch nog een
succes op een namiddag die begon
met buien. Heel wat bezoekers lieten
ons weten terug te zullen komen.

Astronomische Vriendenkring –
Vichte
Twee telescopen, twee gemotiveerde
AVK'ers, maar geen bezoekers (op
twee eigen leden na, die maar een half
uurtje zijn kunnen blijven). De Zon
was in wit licht duidelijk niet actief,
gelukkig zagen we wel enkele protuberansen en wat filamenten.

Capella – Hoegaarden
In Hoegaarden bleef de regen domineren met erg schaarse opklaringen.
Er waren een 50-tal geïnteresseerden
die af en toe een glimp van de ‘lege
witte schijf’ te zien kregen. Een beetje
uitleg doet dan weer wonderen op
zo'n moment. Telescopen werden
uitgepakt en ingepakt of met zeilen
afgedekt voor de plotse regenbuien.
Het was tijdens de opklaringen wel
een vrolijk geheel maar de echte sfeer
van een zonnekijkdag ontbrak helaas.
Omdat de wolken consequent het
landschap bepaalden, hebben we omstreeks 16 h het materiaal ingepakt.
Met een Hoegaardse Rosdel konden
we nog even nagenieten en hopen op
een beter editie volgende jaar. Dank
aan alle die-hard vrijwilligers!

AEG – Oostende
De activiteit in Oostende werd afgelast omwille van de weersverwachting,
vooral de wind aan zee.
AstroLab Iris – Zillebeke
Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden konden we vanaf
14.30 h de Zon tussen de bewolking
door zien. Tegen 15 h hadden we een
mooie blauwe hemel en konden we de
mensen onze Zon in Ha-licht laten
bekijken. Er waren enkele mooie proEen jeugdige zonnekijker in de koepel
van Bart Tailleu (Sterrenwacht Halley).

Sterrenwacht Halley – Ledegem
De zonnekijkdag in Ledegem werd
een succes! Het bleef droog en de
opklaringen werden in de loop van de
namiddag alsmaar breder. We mochten een 25-tal bezoekers verwelkomen
op deze activiteit. In wit licht waren
enkel 2 kleine zwarte stipjes te zien.
Sommige mensen zagen ze niet. In de
Coronado 60 mm Ha-kijker waren
enkele mooie protuberansen te zien,
wat natuurlijk veel goed maakte voor
de geïnteresseerden.
UGent Volkssterrenwacht Armand
Pien – Gent en Eeklo
De zonnekijkdag in Gent was een
succes. Op de UGent-Volkssterren-

wacht Armand Pien waren we open
van 14 h tot 17 h, er kwamen 180
bezoekers langs. Het was wisselend
bewolkt en tussen de wolken door
konden we met de verschillende telescopen naar de Zon kijken. Daarnaast
was er een vervangprogramma: in de
telescoopkoepels en bij het weerstation kregen de bezoekers de nodige
uitleg. In het auditorium waren er afwisselend presentaties en 3D-voorstellingen. In onze interactieve tentoonstellingsruimte konden de bezoekers
aan de hand van de 3D-consoles zelf
de ruimte verkennen. Tot slot hadden
we voor de kinderen een aantal knutselactiviteiten in petto.
In Provinciaal Domein Het Leen in
Eeklo mocht onze werkgroep waarnemen tussen 14 h en 16 h 65 bezoekers
verwelkomen.
Klein-Brabant – Boom
Zoals de voorgaande jaren had de
VVS afdeling Klein-Brabant de Kaai
in Boom als waarnemingsplaats voor
de zonnekijkdag gekozen. Door de
minder fraaie weersvooruitzichten
hadden slechts 2 leden hun telescoop
opgesteld. 's Morgens waren er weinig
opklaringen. Tot de middag kregen
we een 20-tal bezoekers.
Aan de hand van de opgehangen
teksten, grafieken, foto's en tekeningen werd aan de bezoekers de nodige
info verschaft op hun vragen over de
Zon, de zonnevlekken, de telescopen
en astronomie in het algemeen. Kort
na de middag kregen we een fikse
stortbui. Gelukkig konden we schuilen. Nadien kregen we nog enkele
opklaringen en verschenen er meer
wandelaars op de Kaai; van dan af
konden we nog rekenen op een 35 tot
40 bezoekers.
Cozmix – Brugge
De vierde zonnekijkdag bij Cozmix in
Brugge was er een met wisselend
succes. Tussen 10 h en 18 h werden
een 100-tal bezoekers ontvangen. Met
afwisselend Zon en wolken was het
gelukkig minder rampzalig dan het
Belgische weer van de voorbije tijd.
Vooral na de middag werden de
opklaringen geleidelijk aan breder en
konden geïnteresseerden een kijkje

De Zon schijnt in de koepel van Cozmix.

nemen door de verschillende telescopen. Qua zonnevlekken zitten we helaas in een zeer kalme periode, gelukkig kon men door de protuberansenkijker zonnevlammen waarnemen.
Sterrenjutter – Koksijde
In tegenstelling tot de uitgeregende
zonnekijkdag 2015 begon de dag 's
morgens met enkele fraaie regenbogen
en tegen de middag trokken de buien
weg en waren we op het terras van het
Duinenhuis paraat om de Zon te
laten zien met de Celestron 11 en een
Lunt LS35T Ha-kijker. De bezoekersstroom was gestaag en we denken
bijna 100 bezoekers gehad te hebben.
Helaas waren er geen grote zonnevlekken te zien. De filamenten en protuberansen in de Ha-kijker waren
echter wel mooi te zien. Daarnaast
genieten de bezoekers steeds weer van
het mooie uitzicht over Koksijde, de
duinen en de zee op deze unieke
locatie. Alhoewel er een frisse zeebries
te voelen was op het terras kon dit de
pret niet bederven.

noemde nationale voetbalploeg waarvan de verwachtingen op het EK zeer
hoog waren. Er werd ons voorgesteld
om uit te wijken naar het Kerkplein,
ook een goede locatie, waar wij mochten samenwerken met de organisatie
van een cultuurmarkt. Enkele weken
vooraf werd ons dan meegedeeld dat
we moesten uitwijken naar een andere
locatie omdat de werkzaamheden ter
verfraaiing van de binnenstad goed
vorderden en het kerkplein wel eens
opgebroken kon zijn. Onze uiteindelijke locatie werd een grasperk tussen
de bomen van het Burgemeesterspark
achter het Burgemeestershuis tegenover het kerkplein. We hadden een
plaats tussen de kraampjes van de cultuurmarkt. De enkele korte buien en
iets bredere opklaringen van de voormiddag gaven onze leden toch voldoende moed om hun telescopen te
komen opstellen. Het dreigende,
oververzadigde wolkendek dat om
13 h boven het park hing, beloofde
weinig goeds. Vanaf 14.30 h begon
het wolkendek te breken en omstreeks
15 h verscheen dan toch de Zon.
Meteen kwamen ook de bezoekers
toe, zowel enkele fans van onze vereniging als veel nieuwe gezichten,
bezoekers van de cultuurmarkt, die
voorzichtig kwamen kijken naar het
wapenarsenaal dat we hadden opgesteld. Het bleek dat in deze tijd van
angst het verschil tussen opgestelde telescopen of mortieren van ver moeilijk
te onderscheiden is. Hoewel een verdwaalde cumuluswolk soms de Zon
gedurende korte tijd versluierde, moGenieten van de Zon en het uitzicht op
het terras van het Duinenhuis in
Koksijde.

Aquila – Lommel
In de aanloop naar de 4de editie van
onze zonnekijkdag moesten wij enkele
hindernissen nemen. De stad liet ons
weten dat ons vertrouwde plekje op
het Jan Hertogplein voor het Huis
van de Stad dit jaar niet gebruikt kon
worden. Die was gereserveerd voor
een ‘fan’-dorp van een niet nader geHEELAL SEPTEMBER 2016
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opklaringen en deze werden in de
loop van de namiddag alsmaar breder.
We mochten een 150-tal bezoekers
verwelkomen. Er stonden 4 zonnekijkers opgesteld. In wit licht waren
enkel 2 kleine zonnevlekkjes te zien.
In de Coronado Ha-kijker waren
enkele mooie protuberansen te zien.

De zonnekijkstand van afdeling Aquila in Lommel.

gen wij zeggen dat de zonnekijkdag
verder ‘vlekkeloos’ verliep. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat de Hakijker van Peter bijzonder veel aandacht kreeg. Om 16.30 h viel dan het
doek over onze zonnekijkdag in de
vorm van een dik wolkendek waarin
verder geen enkele opklaring te bespeuren was. Met een geschat bezoekersaantal van 200 personen mogen
wij besluiten dat dit jaar onze beste
zonnekijkdag was, ondanks het prachtige weer van de allereerste editie.
Ook de samenwerking met de cultuurmarkt bleek voor beide verenigingen een win-win situatie te zijn.
AW Mercator – Temse
AW Mercator stond 's namiddags aan
de Wilfordkaai in Temse waar een
strakke wind stond die van over de
Schelde kwam. Het was zelden volledig wolkenvrij. Vermits er weinig of
geen zonnevlekken te zien waren,
kwamen deze wolken eigenlijk wel

goed van pas: men zag ze mooi over
de zonneschijf wervelen. Tussen de
wolken door was de seeing geregeld
vrij goed, enkele bezoekers waren in
staat om, naast een klein vlekkengroepje, ook de granulatie op de Zon
te zien.
Om de diverse vragen vlot te kunnen
beantwoorden, werd dit keer een
overzicht gemaakt van een aantal kenmerken van de Zon met een overvloed aan afbeeldingen. Zo konden
we ook tonen hoe de Zon eruit zou
zien met zonnevlekken. Onze waarnemingsplaats bleek in ‘de Zondag’ aangekondigd te zijn, wat zorgde voor
een serieuze toeloop. We hebben
ongeveer 75 bezoekers gehad. Einde
van een al bij al toch weer geslaagde
publieke activiteit: op naar de volgende!
Urania – Hove
De zonnekijkdag op Urania werd ook
een succes. We hadden verschillende

Bezoekers bij afdeling AW Mercator in Temse.
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Andromeda – Mol
De activiteit ging niet door omwille
van de minder goede weersomstandigheden.
Leo – Deinze
Vanaf 14 h waren we in de Brielmeersen op post met onze 30 cm zelfbouw
Dobson voorzien van Baader AstroSolar filter, een 80 mm achromaat
met Herschel prisma en een 35 mm
Lunt Ha-kijker. Ondanks het wisselvallige weer konden we toch rekenen
op 40 tot 50 bezoekers, die in groepjes doorkwamen. Het waren vooral
wandelaars die met hun kinderen een
wandelingetje maakten in het park en
blij verrast ook eens naar de Zon
kwamen kijken. Naarmate de middag
vorderde, waren er meer opklaringen
en werd het bij momenten zelfs vrij
warm. Omstreeks 18 h werd de dag
met een goed gevoel afgesloten. Op
naar de volgende zonnekijkdag, hopelijk onder een wolkeloze hemel.
Cosmodrome – Genk
Om 10 h verzamelden de Limburgse
ZonWaarnemers in de Cosmodrome
om alles klaar te zetten voor hun 7de
zonnekijkdag. Alles verliep vlot en op
de koop toe scheen de Zon volop
tijdens de voorbereidingen. Toen alle
workshops en standen klaar waren,
brak er echter een hevige bui los.
Toch lieten we de moed niet zakken
en om 13 h openden de deuren van
de Cosmodrome. Rond half twee
kwam de Zon er opnieuw door.
Na het waarnemen van de Zon kon
iedereen deelnemen aan de workshop
“Beleef je eigen zonnemissie”. Tijdens
deze workshop konden de deelnemers
een robot programmeren en deze alzo
een ‘ruimtemissie’ laten uitvoeren.
Nadien nodigde een delegatie van de
jongerenafdeling Descartes de bezoekers uit om samen met hen een zon-

DE ELFDE DUISTERE DAG

Leo Deinze kon beschut naar de Zon kijken, veilig voor eventuele regenbuien.

newijzer te bouwen. Vervolgens kon
iedereen even uitrusten in onze zonnecinema waar we spectaculaire beelden van uitbarstingen op de Zon
toonden. Daarna toonden we ook de
inzendingen van de fotowedstrijd die
we voor deze zonnekijkdag hadden
georganiseerd. Vervolgens waren de
bezoekers welkom in het planetarium
om onze nieuwe show “The Life of
Trees” te bekijken; een show waarin
de Zon ook een belangrijke plaats
heeft. Daarna werden de bezoekers
verwelkomd in de exporuimte “Inside
Nature” en in onze sterrenwacht. Om
15 h zorgde Bart Buelens, lid van
Vendelinus, voor een lezing over zonnewind en noorderlicht. In totaal
mochten we zo'n 300 bezoekers verwelkomen. Een geslaagde editie dus!
Altair – Sint-Truiden
Wij hebben ongeveer 30 bezoekers
ontvangen. Er waren 2 periodes met
opklaringen die ongeveer elk zowat
een half uur duurden. Daartussen
werd wat gepraat over onze activiteiten en werden weetjes over de Zon en
sterren verteld.
Cygni – Lille
De plaatselijke lagere scholen hadden
een mailtje ontvangen om de zonnekijkdag kenbaar te maken. Verder
waren her en der bij de plaatselijke
neringdoeners affiches opgehangen.

De locatie maakte veel goed: het
Kerkplein in Lille, waar de “jaarlijkse
processie ter ere van Sint Petrus” zou
vertrekken en aankomen. Veel verloop van volk dus en dat is wat je
nodig hebt bij een activiteit als een
kijkdag. Tussen 10 h en 11 h ging alle
aandacht naar de processie, maar
daarna liep het even storm aan de
waarneemplek. Veel erg enthousiaste
jeugd met al even enthousiaste ouders.
De Zon zelf werkte niet echt overtuigd mee. Veel wolkenvelden, weinig
activiteit op het oppervlak. Zonnevlekken zagen we niet, maar in de
PST waren gelukkig wel enkele zonnevlammen te zien. Onze toeschouwers vonden dit wel echt spectaculair.
Al bij al een zeer geslaagde editie van
de zonnekijkdag: wij telden maar liefst
115 geïnteresseerde toeschouwers.
Besluit
Meer verslagen en beelden zijn te
vinden op http://www.vvs.be/nieuws/
zonnekijkdag-2016-een-topeditie.
In totaal kwamen er meer dan 2000
mensen verspreid over 20 posten naar
de Zon kijken. Deze succesvolle zonnekijkdag was enkel mogelijk door het
harde werk van alle vrijwilligers op de
waarneemposten. Zonder de medewerking van jullie, afdelingen en sympathisanten, is het onmogelijk om
zo'n kijkactie op poten te zetten.
Bedankt!

Kris Delcourte
Zaterdag 4 juni 2016 was een heugelijke dag voor de werkgroep eclipsen.
We hadden opnieuw een bijzonder
interessant programma in elkaar
gebokst en ditmaal waren ook de
eclipsgeïnteresseerden talrijk naar de
Volksterrenwacht Urania afgezakt.
Onze speciale gast was dan ook
niemand minder dan Xavier Jubier,
welbekend in de wereld van eclipschasers vanwege zijn website met interactieve googlemaps die toelaat om
nauwkeurig een eclipstrip te plannen.
Daarnaast heeft hij ook een programma Maestro dat onder OS van Mac
draait en dat verscheidene fotocamera's kan aansturen gedurende een totale eclips, zodat je bij wijze van spreken de handen vrij hebt om visueel te
observeren. Maestro bevat ook een
maanprofiel dat toelaat om in functie
van de waarnemingscoördinaten het
patroon van Baily's beads en de diamantring reeds vooraf te kennen.
Ellen Bruijns zette de Duistere Dag
in met een boeiend en spannend
verslag van haar belevenissen op de
Faeröereilanden. Het betreft hier de
totale zonsverduistering van 20 maart
2015. Zij is een van de weinigen die
de volledige totale fase met succes
heeft kunnen waarnemen vanaf deze
eilandengroep en zij legde uit waaraan
zij dit te danken had. Goed gedetailleerde weerinformatie met meer kansen op opklaringen aan de westkust en
de ervaring van de afkoelende werking
van de maanschaduw op de wolkenvorming, misten hun effect niet.
Xavier Jubier gaf ons in zijn eerste
voordracht in de voormiddag uitleg
over zijn studie van de evolutie van de
zonnediameter. Hiervoor maakt hij
gebruik van zijn eclipsprogramma
Maestro dat met een gedetailleerd
randprofiel van de Maan toelaat om
het door het computerprogramma
gesimuleerde Baily's beads patroon te
vergelijken met het patroon van foto's
van vroegere eclipsen.
Hilde Willemsen sloot de voormiddag af met een verslag van de totale
maansverduistering van 28 september
2015. Naast de waarnemingen gemaakt op volkssterrenwacht Urania,
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Gastspreker Xavier Jubier.

bracht zij ook een overzicht van de
beste beelden uit ons land.
In de cafetaria van Urania konden
we nog heel wat bijpraten en discussiëren over onze eclipsbelevenissen
tijdens de soep- en sandwichlunch.
Daarna even snel naar buiten voor de
groepsfoto en dan vingen we de
namiddagsessies aan.
Xavier Jubier was voor de transit van
Mercurius helemaal naar Chili afgereisd met de bedoeling de Zon met
Mercurius reeds ervoor, te zien opkomen tussen twee vulkaankegels.
Helaas was dit plan niet helemaal
geslaagd vanwege wolken. Nadien kon
hij wel nog het meeste van de transit
volgen.
Hilde neemt opnieuw het woord
voor volksterrenwacht Urania en
vertelt wat Urania had uitgewerkt om
de vele bezoekers te laten genieten van
deze speciale gebeurtenis. Tevens
De deelnemers aan DDD#11.

toont ze ons enkele unieke opnames
gemaakt in België.
Koen Geukens vertelt ons over de
sterrenkijkers die Polaris had opgesteld op de Grote Markt te Herentals
om de talrijke nieuwsgierigen naar de
Mercuriusovergang te laten kijken.
Omwille van de krachtige wind
werden de wegvliegende projectiedozen al snel opgeborgen.
Dan vangt Xavier vervolgens de
hoofdvoordracht van de dag aan met
als titel: “2017 Total Solar Eclipse
across North America: where to go”.
Uiteraard heel veel belangstelling bij
de aanwezigen aangezien bijna iedereen plannen heeft om ‘The Great
American’ eclips live mee te maken.
Xavier presenteerde de verschillende
staten waardoor het pad van de eclips
zal trekken, vanaf het westen via het
centrum on tenslotte het vasteland te
verlaten aan de kust van de Atlantische Oceaan. Landschappelijk en ook
wat de weersverwachtingen betreft
scoren de westelijke staten, Oregon,
Idaho en Wyoming het best. Ook Nebraska scoort heel goed wat het weer
betreft maar de landschappen zijn er
ietwat monotoon. Xavier toonde ons
warempel foto's van het huis waar de
centrale lijn zal passeren met de
langste eclipsduur in de staat Illinois.
Na de koffiepauze vatten we aan met
het volgende grote hoofdstuk: de
totale zonsverduistering van 9 maart
2016. We hadden maar liefst 5
verschillende eclipservaringen waarvan
4 uit Indonesië: Urania's ervaring in

Palembang op Sumatra, in de noordelijke Molukken nam Ellen Bruyns
waar vanop het eilandje Moti, Xavier
Jubier voor de kust van het eilandje
Plun vanaf een luxueus yacht en tenslotte Thomas Goethals vanaf Ternate. Hoewel in dezelfde regio, hadden ze allen een verschillend en prachtig verhaal en beleefden ze deze uitzonderlijke gebeurtenis op hun eigen,
unieke manier. Jan Hellemans bracht
tenslotte een boeiend verslag van zijn
unieke wereldreis via Australië gevolgd
door een cruise die de Solomonseilanden en Papoea-Nieuw-Guinea
aandeed, gevolgd door Micronesië
met een geslaagde waarneming van de
eclips kort bij het punt van maximale
eclips.
Dan was het uitkijken naar de eerstvolgende eclipsgebeurtenissen. Alles
wat er zich nog zal afspelen tussen
DDD#11 en eind 2021 kwam aan
bod: de ringvormige zonsverduisteringen van 1 september 2016 en 26
februari 2017, de Great American
eclips sloegen we over want die
hadden we reeds uitvoerig besproken,
de Solar Eclipse Conference van 27
tot 29 juli 2018 te Tenerife met
mogelijkheid tot het observeren van
de totale maansverduistering op 27
juli, de eclipsen van 2019, 2020 en
tenslotte eindigden we de DDD#11
op een avontuurlijke wijze met de 4
december 2021 totale zonsverduistering op Antarctica.
Het liep wel wat over tijd maar wie
tot het einde bleef, had daar zeker
geen spijt van.

ASTROFOTOGRAFIE MET
SAMYANG OBJECTIEVEN

Bart Delsaert

Tijdens mijn vakantie kon wat astrofotografie niet ontbreken. Op het
eiland Rhodos, ergens in de heuvels
landinwaarts niet zo ver ten zuiden
van het dorpje Laerma, stelde ik mijn
Skywatcher Star Adventurer met
Canon EOS 6Daw (gemodificeerde
camera) op. De exacte locatie kan je
zien via https://www.google.be/maps/
@36.1225956,27.9140834,143m/dat
a=!3m1!1e3.
Ik heb gefotografeerd tijdens de
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Antares is een rode superreus en is zo'n 850 maal groter dan onze eigen Zon, 15 maal massiever, en 10000 maal helderder. Antares
bevindt zich op ongeveer 550 lichtjaar afstand en wordt omhuld door een gelige nevel van gas dat hij zelf heeft uitgestoten. De
straling van de blauwe begeleiderster van Antares helpt om het nevelgas te doen opgloeien. Verder is de bolvormige sterrenhoop M4
zichtbaar. Foto: Bart Delsaert.

nachten van 7, 9 en 11 juli 2016.
Vooral tijdens de laatste nacht ging de
Maan al naar het eerste kwartier en
was ze nog een tijdje storend tot 1 uur
's nacht. Op een noorderbreedte van
36° zijn de Schorpioen en Boogschutter nog mooi te zien in deze tijd van
het jaar. Ik had geen SQMeter mee
maar schat de donkerte van de hemel
in het zenit rond SQM 21.2-21.5. De
temperatuur daalde tijdens de nachten
nooit onder 26°C, maar de EOS 6D
had daar niet zo'n last van. De ruis
was nog goed te doen en werd eenvoudig weggewerkt met een 20-tal
donkerbeelden.
De trip van het toeristische noorden
tot het dun bevolkte binnenland via
kronkelbaantjes nam met de huurwagen toch al gauw een uurtje in beslag,
maar dat was het meer dan waard.
Buiten de donkere hemel was het ook
genieten van de complete rust. Kre-

kels in de verte en af en toe wat geritsel in het struikgewas waren de enige
geluiden. De enige bezoeker was een
nieuwsgierige egel. En bijna aan het
einde van de terugweg kom je 's morgens nog wat dronken Britse toeristen
tegen, ook een bijzondere diersoort.
Samyang objectieven zijn verkrijgbaar met Nikon en Canon vatting en
enkele daarvan, zoals de 14 mm,
35 mm en 135 mm zijn goed geschikt
voor astrofotografie. Het zijn volledig
manueel in te stellen lenzen, maar een
astrofotograaf laat zich daardoor niet
afschrikken.
Details van de opnames hierbij en
nog meer foto's uit Rhodos zijn te
vinden op de website http://delsaert.
wordpress.com/. De volgmontering was
een Skywatcher Star Adventurer. Als
camera werd gebruikgemaakt van een
Canon 6D, DAW filter modificatie,
zonder lichtpollutiefilter. De beelden

zijn samengesteld op basis van 50 tot
90 frames die elk 60 seconden werden
belicht aan ISO1600. De beeldbewerking gebeurde volledig in Pixinsight.
De opname op de voorpagina toont
de Melkweg met het silhouet van
mijn zoon die daarvoor een minuut zo
stil mogelijk moest staan; dit is een
enkele opname van 60 seconden met
een Samyang 14 mm bij f/2.8.
Bovenstaande foto van de regio rond
Antares en Saturnus is gemaakt met
mijn 135 mm f/2 lens, gediafragmeerd
tot ongeveer f/2.4 (tussen f/2 en f/2.8
in, er is geen diafragmastop voor die
waarde). De 135 mm lens geeft wel
mooie ronde sterretjes bij volledige
opening maar de helderste sterren
hebben dan een soort van ‘katoog’effect vanwege de diffractie veroorzaakt door de vattingselementen binnenin de lens, denk ik. Dus daarom
een iets kleiner diafragma gekozen.
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korte berichten

Melkwegstelsel en zijn halo roteren vrij synchroon
Röntgen-absorptielijnen van zuurstof tonen beweging van het hete plasma van de halo

H

et Melkwegstelsel en zijn kleine
dwergstelsels zijn omgeven door
een halo van geïoniseerd gas dat een
temperatuur heeft in de orde van een
miljoen kelvin. De halo heeft een
diameter die vele malen groter is dan
die van het Melkwegstelsel. Men heeft
steeds aangenomen dat die halo
vrijwel stationair was maar dat blijkt
niet zo te zijn.
Astronomen hebben aan de hand
van dopplerverschuivingen van lijnen
van zesmaal geïoniseerde zuurstof in
het spectrum van de halo kunnen afleiden dat de halo ook roteert. Hij doet
dat in dezelfde richting als het Melkwegstelsel maar iets trager. Zo'n rotatie wordt gemeten tegenover een achtergrond van als stilstaand beschouw-

de quasars op kosmologisch grote afstanden. De metingen zelf werden
gedaan met ESA's XMM-Newton.
Het Melkwegstelsel is dus geen
‘apart’ object dat in een stilstaande
halo roteert. De twee zijn met elkaar
verbonden en de ontdekking is een
sterk argument voor de idee dat de
halo een belangrijke bron van materie
is voor het sterrenstelsel in zijn kern,
en dus voor de vorming van sterren
aldaar. Dit betekent ook dat modellen
die het ontstaan en de evolutie van
het Melkwegstelsel beschrijven, zullen
moeten uitgebreid worden met de
aanwezigheid van de halo.
PH / NASA / Goddard Space Flight
Center, 25 juli 2016 (Publ.: ApJ.
Vol. 822, arXiv 1603.07734).

Het Melkwegstelsel en zijn dwergstelsel
zijn ingebed in een hete halo die in dezelfde richting roteert als het Melkwegstelsel. Dit wijst op een duidelijke fysische verbondenheid. Beeld: NASA / CXC
/ M. Weiss / Ohio State / A. Gupta et al.

Stabiele planeet in drievoudige ster
Soms drie zonnen tegelijk aan de hemel

P

laneetbanen in dubbelsterren zijn enkel stabiel indien
de planeet dicht rond een van de sterren draait of
indien ze dat doet op grote afstand van de dubbelster.
Toch heeft men nu voor het eerst een planeet in een
stabiele baan gevonden in een drievoudige ster.
Het stelsel bestaat uit een hoofdreeksster van spectrale
klasse A1v waarrond de planeet draait in een baan met een
halve lange as van 80 AE. Deze ster wordt aangeduid als
HD131399A (HD staat voor Henry Draper Catalogue),
en de exoplaneet wordt dus HD131399Ab genoemd. De
twee andere sterren zijn lichter en vormen zelf een nauwe
dubbelster (HD131399B en HD131399C) die op een afstand van 200 AE rond de hoofdster draait, op een
onderlinge afstand van zo'n 10 AE. De onderzoekers
wijzen er wel op dat andere configuraties mogelijk zijn
want het stelsel is nog niet lang genoeg waargenomen om
een honderd procent grote zekerheid te garanderen.
Uit computersimulaties blijkt dat de vermelde configuratie inderdaad een stabiele planeetbaan oplevert maar dat de
planeet, als men ze iets verder van de A-component zou verplaatsen, heel snel uit het systeem zou geslingerd worden.
Wanneer de dubbelster in oppositie staat, wordt het op
de planeet niet meer donker. Bij conjuncties is dat wel zo.
PH / University of Arizona, 7 juli 2016 (Publ.: Science
2016).
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Compositie van een opname van de drievoudige ster en een
opname van de exoplaneet. De helderheid van de planeet is
sterk overdreven. De opnamen zijn gemaakt met de SPHEREcamera van de Very Large Telescope in het noorden van Chili.
Opname: ESO / K. Wagner et al.

… KORT …

Venus' klimaat en reliëf gekoppeld
‘Fontein van Aphrodite’ transporteert waterdamp tot op grote hoogte

STABILITEIT VAN DE BAAN DE
VAN DE KOMEET HALLEY
De komeet Halley heeft een
periodieke baan met een periode
van 76 jaar. De volgende passage
langs de Zon is voorzien in 2061.
Toch wordt de baan minder goed
voorspelbaar op langere termijn.
De hoofdreden vormen de interacties met de planeten. Volgens
het nieuwe onderzoek is de baan
wel stabiel op een tijdschaal van
minstens zo'n 300 jaar, meer dan
eerder werd gedacht, maar daarna
is dat minder zo.
Verrassend genoeg is het niet
Jupiter die weer eens de schuld
krijgt, maar Venus. Die heeft de
grootste invloed op de baan van
komeet Halley. Echter, over 3000
jaar zal Jupiter zijn dominante rol
toch opeisen want dan komt er
een nauwe passage met Jupiter.
Omdat die passage zelf al moeilijker in detail te berekenen valt, is
dat voor de baan daarna nog meer
het geval.
(Universiteit Leiden)
NIEUWE GROTE IJSDWERG
Met de 3.6 m CFTH-telescoop op
Hawaï is een nieuwe grote ijsdwerg gevonden. De honderden
reeds bekende ijsdwergen zijn veel
kleinere objecten maar deze heeft
een geschatte diameter van
700 km waardoor hij, gezien zijn
massa, wellicht een bolvorm heeft
kunnen aannemen en dus in aanmerking komt om als dwergplaneet gecatalogeerd te worden.
De volgende stap is het bepalen
van zijn baan. Het object bevindt
zich nu op een afstand van 80 AE
en men verwacht dat deze tegen
het einde van deze eeuw zal zijn
afgenomen tot 30 tot 35 AE.
Ook Pluto heeft sinds zijn ontdekking slechts een derde van zijn
baan afgelegd.
(CFTH-Telescoop)

Zwaartegolven op Venus ontstaan wanneer atmosferische lagen over een heuvelend
landschap bewegen. De op en neer gaande beweging kan zich dan verticaal voortplanten tot op grote hoogte. Daar ontstaat een wisselwerking met snelle winden die
erdoor worden afgeremd. Illustratie: ESA Venus Express.

O

p het oppervlak van Venus heerst
een moordende temperatuur
van 450°C. Er is vrijwel geen wind en
ook vrijwel geen licht door het gesloten wolkendek dan zich tussen 50 en
70 km hoogte bevindt. In dat wolkendek zelf heerst een ander klimaat met
een temperatuur ‒70°C en extreme
horizontale winden.
Op basis van metingen met ESA’s
Venus Express heeft men ontdekt dat
die windsnelheden boven het 4500 m
hoge equatoriaal gebergte Aphrodite
Terra een vijfde lager liggen dan in de
gebieden er rond. Ten tweede ligt het
gehalte waterdamp er hoger. Het blijkt
dat die waterdamp vanop lagere hoogtes omhoog wordt gestuwd in een verticale kolom die men de ‘fontein van
Aphrodite’ heeft gedoopt. Tenslotte
wordt stroomafwaarts van de top van
de fontein ook minder UV-licht weerkaatst door het hoge wolkendek.
De drie aan elkaar gekoppelde fenomenen kunnen worden verklaard
door één mechanisme, namelijk door
zwaartegolven (zie Heelal juni 2016,
blz.206). Atmosferische lagen die net

boven het oppervlak bewegen, volgen
het reliëf. De golvende beweging
creëert een verticale golf die zich zelf
kan versterken en botst met het
snelbewegende wolkendek en de beweging ervan lokaal afremt. Stroomafwaarts past de snelheid zich weer aan
aan de sneller bewegende omgeving
wat een zuigeffect creëert en de verticale beweging in de fontein helpt in
stand te houden.
In de fontein wordt waterdamp naar
boven getransporteerd en blijkbaar
ook een of ander gas dat in staat is
UV-licht beter te absorberen. Dat de
atmosfeer zo'n gas bevat, was reeds
bekend maar men weet nog steeds
niet over welk gas het gaat. Maar het
huidig onderzoek heeft ten minste
aangetoond dat het gas vanop lagere
hoogte afkomstig is en dat kan het
aantal mogelijkheden beperken.
Het onderzoek is belangrijk, niet
alleen voor Venus, maar ook voor de
algemene kennis van grootschalige
circulatiepatronen in de atmosferen
van planeten.
PH / ESA, 19 juli 2016.
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X-vormige verdeling in kern van het Melkwegstelsel
Wijst op rustige geschiedenis in de laatste paar miljard jaar

H

et Melkwegstelsel is een balkspiraalstelsel met een
aantal spiraalamen en een centrale balk met in zijn
midden de ‘bulge’, de centrale verdikking waarin zich een
supermassief zwart gat bevindt.
Reeds eerder vermoedde men dat de centrale verdikking
een enorme X-vormige structuur van sterren moet bevatten. Dit vermoeden was gebaseerd op waarnemingen van
het Melkwegstelsel en van andere balkspiraalstelsels, en op
resultaten van theoretische modelberekeningen. Die structuur is nu voor het eerst waargenomen: het gebied werd in
detail waargenomen met de infrarood-satelliet WISE. Vervolgens werd de verdeling van sterren berekend in het geval
dat de centrale verdikking perfect symmetrisch zou zijn, en
werd die verdeling van de waarnemingen afgetrokken.
De structuur is volgens de onderzoekers een gevolg van
dynamische processen die in de balk en de verdikking zelf
heersen, niet van externe processen. Meer nog, externe
invloeden zoals botsingen met dwergstelsels zouden de
structuur verstoren. Dat de X-vorm nog intact is, betekent
dus dat het Melkwegstelsel een rustig verleden moet
hebben, zonder relevante interacties met dwergstelsels in de
laatste paar miljard jaar.
PH / Dunlap Institute for Astronomy & Astrophysics, 19
juli 2016 (Publ.: AJ vol.152, arXiv 1603.00026).

De X-structuur komt tevoorschijn als van de waarnemingen een
model wordt afgetrokken dat de sterverdeling bevat indien de
centrale balk prefect symmetrisch zou zijn. Opname: NASA /
JPL Caltech / D. Lang.

Bewijs van water op Mars onder druk
Bevatten de donkere vegen wel water?

R

ecurring Slope Lineae (RSL) zijn
donkere strepen die periodiek
ontstaan op hellingen op Mars. Bij de
start van het warme seizoen komen ze
tevoorschijn, en als de winter nadert,
verdwijnen ze weer. Al snel dacht men
dat het water niet uit de grond afkomstig was. Men vermoedde dat zouten
in de toplaag van het oppervlak van
Mars water uit de atmosfeer opnemen. Hierdoor ontstaat zoveel pekelwater dat het op steile hellingen plaatselijk naar beneden sijpelt en donkere
strepen veroorzaakt.
Maar ook dit mechanisme, water uit
de atmosfeer dus, lijkt volgens een
nieuw onderzoek geen perfecte verklaring te kunnen bieden. Wanneer men
berekent hoeveel water uit de atmosfeer moet gehaald worden, blijkt dit
wel minder te zijn dan wat er in de
atmosfeer beschikbaar is, maar het
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probleem is dat men geen concreet
mechanisme kent dat water in die
hoeveelheden voldoende snel aan de
atmosfeer kan onttrekken.
De onderzoekers denken daarom dat
er nog andere interacties werkzaam
zijn tussen de atmosfeer en het oppervlak, zoals wolken die in canyons gevormd worden en opstijgen, en mistlagen die zich net boven het oppervlak
ophouden.
Het is best mogelijk dat de RSL veel
minder water bevatten dan nu wordt
aangenomen. Een lage concentratie
van water zou de grond in zijn
omgeving al voldoende donker kunnen verkleuren. Het is zelfs mogelijk
dat er helemaal geen water aan de
vorming van RSL te pas komt en dat
RSL enkel het uitzicht hebben van
vocht dat stroomt.
PH / NASA JPL, 22 juli 2016.

Recurring Slope Lineae werden aanzien
als een sterk bewijs voor vloeibaar water
op Mars. Daar is nu twijfel over ontstaan. Opname: NASA.

Vorming van planeten in de Carinanevel

K

rijgt planeetvorming een kans in de vijandige omgeving
van een actief stervormingsgebied? Een perfecte plaats
om die vraag te beantwoorden is de Carinanevel. In zo’n
actief gebied worden sterren in groep geboren en ioniseren
de zwaardere exemplaren hun omgeving met hun intense
UV-straling. Dat maakt de vorming van protoplanetaire
schijven moeilijk. Zo'n schijf moet minstens enkele miljoenen jaren kunnen overleven om tot een planeet te kunnen
evolueren. Daarom zijn nu enkele gebieden in de Carinanevel onderzocht op de aanwezigheid van protoplanetaire
schijven. Er werden er twee gevonden, ver buiten de meest
actieve groepen van jonge sterren. Maar even belangrijk, er

werden er geen gevonden in de kern van sterrenhopen zoals
Trumpler 14, die enkele van de helderste en meest massieve sterren van het Melkwegstelsel bevat. Daar zijn de omstandigheden blijkbaar te vijandig om de schijven een kans
op overleven te geven. De schijven werden ontdekt met de
ALMA, binnenin globules die met de Hubble Space
Telescope gevonden waren. Die globules zijn te zien op de
figuur, in de drie cirkelvormige gebieden links bovenaan.
PH / ALMA, 8 juli 2016.(Publ. ApJ Letters vol. 825,
arXiv 1605.08809).
Opname: Hubble Space Telescope / Mesa-Delgado et al.
ApJ Letters vol. 825.
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Botsingen met dwergstelsels belangrijk voor stervorming
Kleine botsingen komen vrij veel voor

Z

waartekracht, de alom tegenwoordige kracht bepaalt
de onderlinge bewegingen van sterrenstelsels en ligt
dus ook aan de basis van botsingen tussen deze stelsels.
De meest spectaculaire botsingen zijn de ‘major mergers’,
botsingen tussen stelsels met vergelijkbare massa's. Dit
soort botsingen is echter zeer uitzonderlijk. ‘Kleine’
botsingen (‘minor mergers’) tussen een stelsel en een van
zijn dwergstelsels komen veel frequenter voor. Een stelsel
zoals het Melkwegstelsel kan immers tientallen dwergstelsels hebben zodat het bijna continu bestookt wordt.
Een botsing kan de vorm en de interne structuur van een
stelsel veranderen, de massa van het centrale massieve zwart
gat doen toenemen, maar kan vooral een plotse uitbarsting
van stervorming veroorzaken.
De gevolgen van kleine botsingen zijn natuurlijk moeilijk
waar te nemen op grote afstand zodat men zijn toevlucht
moet nemen tot grootschalige surveys zoals de Sloan
Digital Sky Survey. De resultaten van een dergelijk onderzoek tonen nu dat kleine botsingen verantwoordelijk zijn
voor de helft van de stervormingsactiviteit in de laatste
tien tot twaalf miljard jaar. Dit toont aan dat kleine
botsingen een belangrijke rol spelen in de evolutie van
sterrenstelsels.
PH / University of Hertfordshire, 28 juni 2016.

Het stelsel NGC 7714 (in het sterrenbeeld Pisces) is sterk
vervormd door botsingen met een ander stelsel. Opname:
NASA / ESA.

Hogesnelheidssterren verraden zwart gat in de LMC
Kan overschot aan dit soort sterren in Leo en Sextans verklaren

S

inds hun ontdekking in 2005 zijn
heel wat hogesnelheidssterren,
(Hypervelocity Stars of HVS's) ontdekt, sterren die een voldoende hoge
snelheid verworven hebben om aan
het Melkwegstelsel te kunnen ontsnappen. Doorgaans wordt hun bestaan verklaard door het Hills-mechanisme: wanneer een dubbelster rakelings langs het centrale zwart gat van
het Melkwegstelsel scheert, kunnen de
componenten van de dubbelster van
elkaar weggerukt worden en kan een
ster die superhoge snelheid verwerven.
Astronomen van de Universiteit van
Cambridge stelden zich nu de vraag
welke verdeling van HVS's we zouden
waarnemen indien er zich ook in de
Grote Magellaanse Wolk (LMC) een
centraal massief zwart gat zou
bevinden. Dat is nog niet waargenomen maar de Wolk is zeker zwaar
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genoeg om een zwart gat van 100000
zonsmassa te kunnen herbergen.
In de LMC is 100 km/s reeds voldoende om te kunnen ontsnappen, en
als daarbij de baansnelheid van de
LMC tegenover het Melkwegstelsel
wordt geteld (380 km/s) wordt ook de
ontsnappingssnelheid van het Melkwegstelsel overschreden. Het onderzoek toont dat een zwart gat in de
LMC een overschot aan HVS's in de
richting van de sterrenbeelden Leo en
Sextans zou veroorzaken, en dat overschot is inderdaad waargenomen.
De onderzoekers voorspellen ook
een overschot aan HVS’s in de buurt
van de LMC, maar dit gebied is nog
te weinig onderzocht om nu al
uitsluitsel te kunnen geven.
PH / University of Cambridge, 27
juni 2016 (Publ.: ApJ vol. 825, arXiv
1606.02548).

Histogram met de snelheden van sterren
in het Melkwegstelsel tegenover de Zon.
Sterren met een negatieve snelheid komen naar ons toe, die met een positieve
snelheid bewegen van ons af. Rechts zijn
de Hogesnelheidssterren te vinden
(HVS's) met snelheden boven de 400
km/s van ons weg. Bron: W.G. Brown et
al, Smithsonian Astrophysical Observatory.

Waardoor stoppen sterrenstelsels met stervorming?
Ingewikkelde mix van interne en externe processen

S

terrenstelsels zijn er in drie belangrijke vormen: elliptisch, spiraalvormig en onregelmatig. Ze kunnen
massief zijn of heel licht, en hun kleur
zegt iets over de mate van stervorming: een blauwe kleur is te wijten
aan massieve heldere blauwe sterren.
Omdat dergelijke sterren niet lang
kunnen leven, vormen ze een bewijs
van recente stervorming. Wanneer de
stervorming verdwijnt, overleven
enkel oudere rodere sterretjes.
Een team onderzoekers heeft nu een
groot statistisch onderzoek gedaan
met 70 000 sterrenstelsels om na te
gaan waardoor stervorming stopt. Ze
onderscheiden externe oorzaken voor
het verlies van gas: achterblijvend gas
als het stelsel door een dichter gebied
in het intergalactisch medium van een
cluster beweegt, botsingen met andere
stelsels waardoor gas in het heelal
wordt geslingerd en het wegvallen van
de instroom van koud gas uit de omgeving. Interne processen omvatten de

activiteit van een zwart gat waarvan de
jets de waterstofvoorraad verhit (waardoor wolken niet samentrekken) of
wegblazen, of soortgelijke effecten
maar dan afkomstig van sterrenwinden van massieve sterren of schokgolven van supernovae.
Gemiddeld genomen blijken interne
processen dominant te zijn tijdens de
eerste miljarden jaren na de big bang
en externe tijdens de laatste acht
miljard jaar. Interne processen blijken
hun grootste efficiëntie te bereiken in
dichtere clusters van sterrenstelsels.
Externe zijn het meest efficiënt in
grote massieve stelsels en werken ook
op een kortere tijdschaal van hoogstens een miljard jaar.
Maar het detailplaatje is een stuk
ingewikkelder want welke interne of
externe processen precies werkzaam
zijn, of welke combinatie ervan, en in
welke mate, hangt af van het sterrenstelsel in kwestie en evolueert ook met
de tijd. Interne en externe processen

Het sterrenstelsel ESO 137-001 verliest
zijn gas door een externe oorzaak: het gas
blijft haperen wanneer het stelsel door
een verdichting in het intergalactisch
medium beweegt. Opname: NASA / ESA
/ CXC.

blijken ook niet geheel onafhankelijk
van elkaar te zijn in hun vermogen
stervorming af te remmen of zelfs te
beletten.
PH / University of California Riverside, 8 juli 2016 (Publ.: ApJ vol.
825, ArXiv 1605.03182).

324P / La Sagra kan massaverlies niet lang volhouden
Representant van een veel grotere ‘slapende’ populatie?

3

24P / La Sagra is gezien zijn duidelijke van de Zon
weggerichte staart gecatalogeerd als periodieke komeet
(van het Encke-type). Gezien zijn baan wordt hij, zelfs in
de vakliteratuur, ook wel omschreven als een ‘actieve planetoïde’, of als een ‘hoofdgordelkomeet’ (main belt comet).
De oorzaak van de activiteit, van de uitstoot van gas dus,
kan bij dit soort hemellichamen liggen bij een botsing met
een ander object, het verlies van materie door fragmentatie
of rotatie, of bij sublimatie van ijs aan het oppervlak.
Het gedrag van 324P tijdens zijn periheliumdoorgangen
toont dat het gestage massaverlies wordt veroorzaakt door
sublimatie. Maar men ontdekte ook dat het massaverlies
aan zo'n tempo gebeurt dat de komeet dit onmogelijk meer
dan 100000 jaar kan volhouden. Dit betekent volgens de
onderzoekers dat we 324P nu toevallig op een heel speciaal
moment zien tijdens een korte periode met duidelijk komeetgedrag tussen twee veel langere inactieve tijdspannes
waarin hij zich als een planetoïde gedraagt. Dit kan statistisch gezien enkel als er nog veel meer dergelijke objecten
bestaan waarvan de overgrote meerderheid nu ‘slaapt’.
PH / UCLA, 5 juli 2016 (Publ. AJ, arXiv 1606.08522).

Vier opnamen van 324P / La Sagra,. De gele pijl wijst op
elk beeld weg van de Zon, de groene pijl geeft de geprojecteerde bewegingsrichting aan. Opname: HST / Jewitt et al., AJ,
2016.
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Oerwolk trekt rechtstreeks samen tot massief zwart gat
Fysische voorwaarden slechts korte tijd vervuld

Q

uasars vormen een klasse van
actieve sterrenstelsels die te
vinden zijn op kosmologisch grote afstanden. Ze stammen dus uit de
vroegste geschiedenis van het heelal en
worden aangedreven door massieve
zwarte gaten in de kernen van de eerste sterrenstelsels.
De vraag is hoe die zwarte gaten
toen reeds zo massief konden zijn.
Later zou zo'n zwart gat kunnen
ontstaan vanuit een initieel exemplaar
van circa 100 zonsmassa, een eindproduct van een extreem massieve ster.
Het kan dan verder groeien door gas
op te nemen en met andere zwarte
gaten samen te smelten. Dit proces
werkt echter niet in het vroegste heelal. Er kunnen wel voldoende zware
zwarte gaten ontstaan, maar ze worden in hun groei belemmerd omdat
hun omgeving onvoldoende gas bevat.
Dat gas wordt weggeblazen door de
sterke sterrenwinden van de vele hete
blauwe sterren uit het vroege heelal
met zijn intense stervorming.
Een alternatief scenario om een initieel zwart gat te bekomen is ‘direct
collapse’, een idee waarvoor de nodige
voorwaarden in het vroege heelal wellicht tijdelijk aanwezig waren.
De vorming van een dergelijk massief zwart gat start met een enorme

wolk van stof en helium, die onder
invloed van haar eigen gravitatie
samentrekt. In het huidige heelal kan
zo'n wolk afkoelen en fragmenteren
en worden er tientallen nieuwe sterren
geboren.
Maar in het vroege heelal zou de
wolk door de intense UV-straling uit
haar omgeving onvoldoende afkoelen
en zou stervorming geen kans krijgen.
Berekeningen tonen aan dat zo'n wolk
van pakweg 100000 zonsmassa rechtstreeks tot een massief zwart gat kan
instorten, ondanks het feit dat de
hogere temperatuur in de wolk op
zich al het samentrekken van de wolk
zal tegenwerken.
Enkele astronomen denken dat ze
nu een dergelijk zwart gat gevonden
hebben, meer bepaald in het stelsel
CR7 op een afstand van 12 miljard
lichtjaar. De waargenomen straling
stemt precies overeen met wat men
verwacht. Onverwacht heldere emissielijnen van waterstof en helium wijzen op een temperatuur van 100000
kelvin, een temperatuur die enkel kan
bereikt worden door middel van een
bron van harde (= de meest energierijke) UV-straling. Die bron zou een
groep van jonge hete primordiale massieve sterren kunnen zijn, maar uit
nadere modelberekeningen blijkt dat

Beeld uit een computersimulatie, dat
toont hoe gas rechtstreeks naar een zwart
gat stroomt langs filamenten van
donkere materie. De eerste sterrenstelsels
ontstonden op plaatsen waar filamenten
elkaar snijden. Opname: A. Smith /
TACC / UT-Austin.

dit scenario duidelijk faalt. Het alternatief, een ‘direct collapse’ zwart gat,
blijkt wel goed in staat de waarnemingen te reproduceren.
Kort na de publicatie van deze
resultaten kondigde de NASA aan dat
ze nog twee andere ‘direct collapse’kandidaten ontdekt hebben met hun
Chandra X-ray Observatory.
PH / Royal Astronomical Society, 7
juli 2016 (Publ.: MNRAS vol. 460,
arXiv 1602.07639).
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Foto-elektrische telescoop
Op de sterrenwacht van Riga (Letland) wordt een nieuwe
telescoop in dienst genomen. Deze heeft een buis waarin
een vacuüm heerst om storende effecten van door de
warmte bewegende lucht tegen te gaan. De kijker wordt
gebruikt om zeer nauwkeurig te meten wanneer sterren
door de plaatselijke meridiaan gaan. Het licht wordt door
een kwikbad weerkaatst naar een foto-elektrische opstelling. Bedoeling is tevens na te gaan wat de minieme
schommelingen zijn in de breedteligging van de sterrenwacht ten gevolge van onregelmatigheden van de
aardrotatie.

Eerste exoplaneet
Rond de neutronenster PSR 1829-10 is de eerste
exoplaneet waargenomen. In de pulsen van de neutronenster is een dopplereffect gevonden met een periode
van zes maanden. Natuurlijk worden alternatieve verklaringen overwogen, zoals een precessiebeweging, maar
geen kan de waargenomen schommelingen verklaren. De
periode bedraagt 184.4 dagen, de halve lange as 0.71 AE
en de excentriciteit minder dan een tiende. De massa
kan niet precies bepaald worden omdat de hoek van
het baanvlak tegenover de waarnemingsrichting niet
gekend is.
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