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VAN DE BESTUURSTAFEL
Er is op een van onze bestuursvergaderingen besloten om de website te
vernieuwen.
Om dat te kunnen realiseren hebben we
een beroep gedaan op een aantal leden
en dit resulteerde in een ICT-groep
vanuit de leden door Hans Lambermont,
Ferry Zijp, Leander van Amesfoort en
vanuit het bestuur Danny Roestenberg,
Fons van Amesfoort, Louis Verbraak en
ondergetekende.
Gezien de beschikbare tijd en specifieke
kennis is door het bestuur later besloten
dit uit te besteden aan Lennard van de
Laar van Dualler uit Oirschot.
Vanuit het bestuur onze dank aan de
leden van de ICT-groep voor hun
meedenken en doen. Onze webmaster
Erik van Baarle krijgt met de opzet van
de nieuwe site meer mogelijkheden
artikelen aan te passen, zodat we altijd
bij de tijd blijven.
Alle verdere gegevens rond de mail naar
bestuursleden blijft uiteraard zoals het
was.

Als deze mail bij jullie binnenkomt is de
site nog ¨under construction¨ maar de
verwachting is dat de nieuwe website in
mei zal verschijnen. Tot zover de website.
De lezing van woensdag 19 mei 2021
wordt gegeven door Wieger Wamelink,
geen onbekende spreker voor ons, en
gaat over de moestuintjes op Mars. En
ook deelname weer opgeven via de mail
van Jan Migchels, secretaris@sterrenwacht.nl
Graag opgeven uiterlijk twee dagen voor
de lezing i.v.m. verwerking van de
gegevens door onze secretaris.
Dan zijn er ook al lezingen gepland door
Danny Roestenberg voor de volgende
data:
16 juni 2021: door Pieter Cijsouw “Totale
zonsverduisteringen, nadruk op configuraties aan de hemel en de Saros periode”.
Na de zomer gaan de lezingen verder op
15 september, 20 oktober, 17 november
en 15 december 2021.
De lezingen beginnen allemaal om
19.30h en duren tot uiterlijk 22.00h.
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Er staat ook nog een contactavond
gepland op woensdag 12 mei 2021 vanaf
20.00h. En ook uiterlijk twee dagen voor
deelname opgeven via de e-mail van Jan
Migchels, secretaris@sterrenwacht.nl
Al het voorgaande nog steeds via een

Zoom-verbinding tot er duidelijkheid is
van de overheid wat wel en niet mag in
deze Covid-19 tijd.
Tot zover mijn bijdrage voor de maand
mei, blijf wederom allen gezond!
Groet van jullie voorzitter,

Wout Nordt

VAN DE STERRENWACHT
Corona zorgde voor uitstel van het
plaatsen van een hedendaagse 1,25”/ 2”
focusser op de zoeker van de telescoop.
De draaibank waaraan gewerkt was, was
door de coronamaatregelen onbereikbaar geworden. De maatvoeringen
waren bekend, het materiaal was er,
alleen een draaibank ontbrak. In het
netwerk van KvA bleek via via een
mogelijkheid te bestaan het stuk te laten
draaien. Onlangs is de focusser, met een
jaar vertraging, geplaatst.

Behalve als zoeker kan deze nu ook
gebruikt worden als een 10cm f10
‘telelens’ om bv. de Pleiaden of de
Orionnevel vast te leggen met eigen- of
sterrenwachtcamera’s.
Tijdens
publieksavonden kan een gewoon
oculair
geplaatst
worden
zodat
uitgebreide objecten beter te zien zijn,
niet verstoord door het dradenkruis.
Zodra corona is plat- geslagen, het sein
op veilig staat, kunnen we deze aanwinst
gaan gebruiken.

Ook de gemeente Eindhoven, de
afdeling waar ik mee te maken heb, zit
niet stil. Schilderwerk van de ijzeren
delen, buitenzijde, is opgenomen. Daar
zit ook bij dat de draairamen in het
trappenhuis
deze
keer
grondig
onderhanden worden genomen. Door de
jaren heen is er alleen maar verf
bijgekomen met als gevolg dat sluiten
van de draairamen niet meer mogelijk is.
Deze kierden behoorlijk en dat wisten
de Lieveheersbeestjes ook die er
massaal gebruik van maakten om binnen

te overwinteren. Er was
een oplossing voor de
kieren
bedacht,
een
noodgreep die alweer
enkele jaren zijn werkt
doet. De draairamen eens
grondig
onderhanden
nemen en sluitend maken
is beter.
De roosters voor de ramen
moeten weg omdat er
anders niet gewerkt kan
worden, daarna blijven de
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roosters op ons verzoek weg zodat het
gebouw weer er uitziet zoals het hoort.
Mochten er ruiten worden ingegooid dan
zijn de kosten voor de sterrenwacht. Het
glas vervangen door een of andere
kunststof mag niet gezien de status van
Rijksmonument. Wanneer de uitvoering

is, is nog niet bekend.
Een vervolgafspraak om de status van
de platte daken te inventariseren is
inmiddels ook geweest.
De dakbedekking ziet er nog zo goed uit,
dat van het vervangingswerk waarschijnlijk een jaar wordt doorgeschoven.
Wim Maats

OPROEP AAN DE LEDEN
De afgelopen maanden is gebleken dat
leden volop bezig zijn met astrofotografie.
De prachtige resultaten worden uitgebreid gedeeld in de Googlegroep en in
De Sterrenkijker.
Ook worden er in de groep technische
details besproken en ervaringen ter
verbetering uitgewisseld.
Na de recente lezing via Zoom is er een
provisorische contactavond gehouden,
waar dit thema besproken is.
Het is duidelijk dat er bij leden
belangstelling bestaat om wat meer over
astrofotografie te weten te komen.
Daarvoor zou het ideaal zijn als er binnen
onze specialistengroep iemand een
presentatie zou kunnen geven over
haar/zijn werkzaamheden en ervaringen.
Dit hoeft geen avondvullend programma
te zijn, en we kunnen zelfs ook meerdere
sprekers aan het woord laten.
Onze secretaris Jan Migchels is graag
bereid om daarvoor een Zoom-contactavond op te zetten.
We willen graag even de interesse peilen
en vragen iedereen die interesse heeft in

een dergelijke contactavond zich te
melden bij Jan Migchels
(secretaris@sterrenwachteindhoven.nl).
En natuurlijk diegene die een presentatie
voor de leden willen geven.
We kunnen dan een datum prikken en
iedereen uitnodigen nadat we met de
spreker(s) hebben overlegd wanneer het
voor hem/haar/hen uitkomt.
Deze vraag is ook via de Googlegroep
verspreid, en we hebben al reacties
binnen van leden die de presentatie
willen verzorgen. Maar omdat niet
iedereen bij de Googlegroep is
aangesloten, doen we ook even een
oproep via De Sterrenkijker.
Laat even aan Jan weten of je interesse
hebt om deel te nemen aan de
‘astrofotografie-contactavond’, en of je
wellicht een presentatie wilt geven over
je werkzaamheden op dit gebied.
Antonie Elemans

redactie
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ASTRO-NIEUWS

AAN DE STERRENHEMEL: MEI - AUGUSTUS 2021
Wylliam Robinson

Het meest opvallende verschijnsel in de
komende
maanden
is
wel
de
zonsverduistering in juni. Bij ons is hij
slechts gedeeltelijk, de spectaculaire
ringvormige fase zal alleen vanuit koude,
slecht toegankelijke streken geobserveerd kunnen worden; reden voor een
groep eclipsfanaten om een straalvliegtuig af te huren van waaruit zij hun
waarnemingen willen doen. Wat u –
zonder al te veel moeite – vanuit
Nederland kunt bekijken vindt u in het
volgende stukje; mocht er de komende
maanden nog iets bijzonders gebeuren
(heldere lichtende nachtwolken bijvoorbeeld), zal ik u weer bijpraten via mijn
ledenpagina
http://www.wramrobinson.demon.nl/astrojps.html

Zonsverduistering op 10 juni
Wanneer op 10 juni de Nieuwe Maan
voor de zon schuift, is vanuit de
noordelijke poolgebieden een ringvormige zonsverduistering te zien. In
Nederland zien we een gedeeltelijke
zonsverduistering, waarbij in onze
regio het verduisterde deel van de
zonneschijf ca 16% zal bedragen.
Gegevens over de eclips vindt u op tal
van websites; zo heeft
https://www.timeanddate.com/eclipse/
een livestream, en diverse simulaties
voor uw eigen woonplaats. U kunt
ontdekken dat vanuit Eindhoven om
11h19m21s rond de een-uur-positie een
deukje in de zonneschijf begint te
ontstaan. De hap die de maan neemt is
om 12h22m15s maximaal, en om

13h28m53s is de eclips voorbij. Denkt u bij
het waarnemen niet alleen aan
telescoopfilter en eclipsbril, maar gebruik
deze ook… Tijdens de verduistering
staat de zon zeer hoog (ruim 50-60
graden) aan de hemel. Enkele dagen
later komt hij nog een fractie hoger: op 21
juni begint de astronomische zomer.
Planeten
In de maand mei zijn de omstandigheden
gunstig om de planeet Mercurius in de
late avondschemering te vinden. Vanaf 1
mei ziet u het planeetje elke dag iets
hoger boven de noordwestelijke horizon
komen,
maar
de
helderheid
–
m
aanvankelijk -1 – neemt gestaag af.
Waarschijnlijk zult u het na de 18e niet
meer kunnen onderscheiden. Midden juli
is Mercurius nog korte tijd in de
ochtendschemering te zien (omstreeks 5
uur, zeer laag in het NO), maar daarvoor
ga ik u uw bed niet uitjagen.
Ook Venus keert terug aan de
avondhemel, voor veel langere duur dan
Mercurius. Maar helaas zijn de
omstandigheden dit jaar niet zo gunstig:
maandenlang staat Venus in de
schemering op amper vijf, zes graden
boven de (noord)westelijke horizon.
Vanaf eind mei kunt u onze
zusterplaneet gaan zoeken. Wanneer u
daarbij een verrekijker gebruikt, kunt u
mogelijk op de avond van 28 mei een
zwak lichtpuntje ontwaren, op amper een
halve graad links van Venus: dit is de
planeet Mercurius.
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Mars snelt in mei door de Tweelingen.
Zijn helderheid van +1.6m is ongeveer
vergelijkbaar
met
die
van
de
tweelingsterren Castor en Pollux. We
kunnen de rode planeet geleidelijk aan
steeds korter in de avondschemering
zien. Op 8 juni trekt Mars de Kreeft
binnen, en in dit sterrenbeeld komt een
einde aan zijn vlucht voor de zon: in de
loop van juni verdwijnt de planeet
langzaam in de avondschemering.
Jupiter is op 25 april de Waterman
binnengetrokken. Begin mei kunnen we
de reuzenplaneet alleen korte tijd vóór de
ochtendschemering bewonderen, maar
hij komt allengs vroeger op. Het zal
echter nog tot begin juli duren eer Jupiter
vóór middernacht boven de horizon komt.
Op 20 aug is hij in oppositie met de zon;
de heldere planeet is dan de gehele
nacht te zien, en komt in het zuiden tot 25
graden boven de horizon.
Saturnus staat een slordige twintig
graden rechts van Jupiter in het
sterrenbeeld Steenbok, en is duidelijk
minder helder dan laatstgenoemde. Ook
Saturnus komt steeds vroeger op, en is
vanaf midden juli al vanaf middernacht
waarneembaar.

Voor de planeet-met-de-ring valt de
oppositie op 2 augustus; hij staat dan
hoogstens 20 graden boven de horizon,
maar dat wordt de komende jaren
langzaam gunstiger.
Vanaf begin juli kunt u met een
verrekijker Uranus gaan zoeken, ’s
ochtends vroeg in het oosten. Net als
vorig jaar staat de planeet in het
zuidelijke deel van de Ram.
Neptunus wordt al wat eerder zichtbaar:
vanaf de tweede helft van juni is de
lichtzwakke planeet met een kleine
telescoop te vinden nabij de grens van
Waterman en Vissen. Aanvankelijk is de
verre planeet alleen ’s ochtends te zien;
vanaf midden augustus kunt u ook voor
twaalven gaan zoeken.
Maan-planeetsamenstanden
In ongeveer vier weken tijd maakt onze
maan een rondje door de sterrenbeelden
van de dierenriem. Hierbij passeert zij
met regelmaat heldere planeten, wat
mooie samenstanden kan opleveren.
Op het moment van de samenstand
hoeft de maan niet altijd boven de
horizon te staan; onderstaand lijstje geeft
daarom aan op welk tijdstip u het beste
kunt kijken.

Datum

tijd

maan t.o.v. planeet

4 mei

5:00

7 graden linksonder Saturnus

15 mei

22:30

5 graden rechtsonder Mars

31 mei

4:00

5 graden onder Saturnus

1 jun

4:00

7 graden rechtsonder Jupiter

13 jun

23:00

2 graden rechtsboven Mars
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27 jun

3:30

7 graden linksonder Saturnus

29 jun

3:30

6 graden linksonder Jupiter

12 jul

23:00

5 graden linksboven Venus en Mars

25 jul

0:00

5 graden linksonder Saturnus

26 jul

2:00

6 graden onder Jupiter

11 aug

21:45

6 graden linksboven Venus

21 aug

0:00

5 graden onder Saturnus

22 aug

3:00

6 graden onder Jupiter

Verduisteringen van Jupitermaantjes
De vier grootste manen van Jupiter,
ontdekt door Galileï in 1610, zijn al met
een kleine amateurtelescoop te zien.
Elke omloop komt zo’n maantje in de
schaduwkegel van de reuzenplaneet
terecht, en wordt dus verduisterd. In de
telescoop zien we het maantje dan snel
zwakker worden en binnen enkele
minuten verdwijnen. Ook het einde van
de eclips, waarbij het maantje weer
zichtbaar wordt, is vaak waarneembaar.
Datum

Dergelijke eclipsen vinden dichtbij het
Jupiterschijfje plaats; gebruik daarom
een zo hoog mogelijke vergroting. In
onderstaande tabel staan enkele
eclipsen vermeld: in de derde kolom
staat het nummer van het desbetreffende
maantje, in de laatste kolom staat
vermeld of er sprake is van het begin of
het einde van een verduistering.

tijd

maan nr.

Begin / einde

20 juli

01:24

II

begin

29 juli

00:53

I

begin

13 augustus

23:10

I

begin

29 augustus

23:45

I

einde

Sterbedekkingen door de maan
In onderstaande tabel staan twee sterbedekkingen, die theoretisch al met een
telescoop met een objectiefdiameter van
ca 7 cm waargenomen kunnen worden.

U ziet dan hoe het lichtpuntje van de ster
langzaam de donkere maanrand nadert,
om er plotseling achter te verdwijnen.
Natuurlijk verdwijnen er komende
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maanden meer sterren achter de maan –
zie De Sterrengids – maar daarvoor is
een grotere telescoop nodig.
naam ster

De vermelde tijdstippen (hh:mm:ss
MEZT) zijn berekend voor de regio
Eindhoven.

sterrenbeeld

helderhei
d

Datum

tijdstip

24 jun

01:22:24 θ (theta) Oph

Slangendrager 3.3m

20 jul

00:34:02 λ (lambda) Lib

Weegschaal

Meteoorzwermen

5.0m

Internationale Ruimtestation (ISS)

De Perseïden zijn de bekendste
meteorenzwerm van het kalenderjaar, en
in 2021 kan er onder gunstige
omstandigheden worden waargenomen.
In de nacht van 12 op 13 augustus,
waarin het hoogste aantal ’vallende
sterren’ wordt verwacht, gaat namelijk de
nog erg jonge maan al om een uur of elf
onder. In de loop van de nacht neemt het
aantal waarneembare meteoren langzaam toe; tegen het begin van de
schemering zou u er tot 50-60 per uur
kunnen zien. Zij komen (schijnbaar) uit
een punt, gelegen tussen de makkelijk
herkenbare sterrenbeelden Cassiopeia
en Perseus.

In de zomermaanden zal het Internationale Ruimtestation (ISS) gedurende
twee perioden vanuit ons land te zien zijn,
waarbij het als een zeer heldere ster in
oostelijke richting langs de hemel trekt.
Vanaf 29 april is het ISS in de vroege
ochtend te zien. Het station komt van dag
tot dag vroeger over en zal daardoor
vanaf 14 mei ook vóór middernacht
passeren; de zichtbaarheidsperiode
eindigt 30 mei.
Op 1 juli begint een vergelijkbare cyclus:
het station passeert aanvankelijk alleen
in de (zeer) vroege ochtend, maar tussen
12 juli en 1 augustus ook voor twaalven.
Wilt u weten hoe laat u precies moet
kijken, ga dan (maximaal enkele dagen
tevoren) naar de website HeavensAbove; voor onze regio klikt u op ‘ISS’ op
de pagina
https://www.heavens-above.com/main.a
spx?Lat=51.45&Lng=5.47&TZ=CET .
Link: https://www.heavens-above.com/main.aspx?Lat=51.45&Lng=5.47&TZ=CET
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430.000 jaar geleden ontplofte een meteoor boven de Zuidpool
Lang, lang geleden schoot een asteroïde
met de lengte van een voetbalveld door
het zonnestelsel richting de aarde. De
baan van het gevaarte was op een ijzige
en niet-bevolkte regio van onze planeet
gericht: de Zuidpool.
Dat gebeurde 430.000 jaar geleden,
midden in het Pleistoceen.
Elders op aarde begonnen de eerste
neanderthalers zich over Europa te
verspreiden, zwierven mammoeten door
de onafzienbare graslandschappen van

het noordelijk halfrond en werden de
ijskappen op aarde gestaag dikker.
De ruimterots boorde zich in de dichte
atmosfeer van de aarde, werd op weg
naar het Antarctisch Plateau door de
wrijving uit elkaar getrokken en liet een
vurig spoor van gloeiend puin achter zich.
Niet ver boven de ijzige woestenij
explodeerde de meteoor in de lucht,
waarbij een straal van superverhit gas en
verdampt kosmisch materiaal richting de
aarde schoot.

In deze illustratie is de inslag van een ‘touchdown’-meteoriet boven de Zuidpool uitgebeeld.
FOTO VAN ILLUSTRATION BY MARK A. GARLICK, MARKGARLICK.COM

Dit soort explosies in de atmosfeer
kunnen enorm veel schade aanrichten,
maar ze leiden niet tot inslagkraters in de
aardkorst. En dat betekent dat het
opsporen van hun vingerafdruk en het
bepalen van de frequentie waarmee ze
zich voordoen, een lastige taak is waarbij
veel giswerk komt kijken.
Wetenschappers die onderzoek doen
naar kleine kosmische deeltjes die op de
Zuidpool zijn gevonden, hebben nu
resten van deze oeroude luchtexplosie
ontdekt en aan de hand van chemische
aanwijzingen in de meteorietdeeltjes

kunnen achterhalen wat er honderdduizenden jaren geleden is gebeurd.
“We weten dat asteroïden gevaarlijk zijn,
en uit recent onderzoek komt naar voren
dat luchtexplosies een groter gevaar
vormen dan grote asteroïden, omdat
grote asteroïden zeer zeldzaam zijn,”
zegt Matthias van Ginneken, planetoloog
aan de University of Kent en hoofdauteur
van de studie waarin deze prehistorische
explosie wordt beschreven.
Het onderzoek is verschenen in het
tijdschrift Science Advances.
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In 2013 ontplofte een asteroïde ter
grootte van een huis boven de Russische
stad Tsjeljabinsk, waarbij ontelbare
ramen werden verbrijzeld en meer dan
1600 mensen gewond raakten.
Als de Antarctische meteoriet (die veel
groter was dan die boven Tsjeljabinsk)
430.000 jaar geleden boven een stad
zou zijn geëxplodeerd, zou die stad van
de aardbodem zijn geveegd. De
explosieve kracht van die explosie was
namelijk duizendmaal zo groot als die
van de atoombom die boven Nagasaki
tot ontploffing werd gebracht, en
viermaal zo groot als die van de
Toengoeska-luchtexplosie, die in 1908
door een meteoor werd veroorzaakt en
waarbij een enorm stuk bos in de
gelijknamige regio in Rusland omver
werd geblazen.
Luchtexplosies
zoals
die
boven
Tsjeljabinsk – en nog een andere
explosie boven de Beringzee in 2018 –
doen zich vaak zeer onverwachts voor,
omdat kleinere asteroïden zelfs met de
beste telescopen op aarde zeer moeilijk
zijn te spotten. “Maar nu hebben we een
manier om sporen en resten van zulke
explosies in het geologisch archief van
de aarde te vinden en dat zou belangrijk
kunnen zijn als we de geschiedenis van
inslagen op onze planeet opnieuw gaan
beoordelen,” zegt Van Ginneken.
Bevroren detectives
In februari 2018 reisde Van Ginneken
naar de Zuidpool – voor hem een
droomuitstapje – om daar op zoek te
gaan naar kosmische broodkruimels. Als
promovendus had hij eerder piepkleine
korreltjes van andere onderzoekslocaties
op de Zuidpool bestudeerd, maar het

bevroren continent had hij nog nooit met
eigen ogen gezien. Als lid van de
expeditie Belgian Antarctic Meteorite
(BELAM) arriveerde hij pas aan het einde
van het veldseizoen op de Zuidpool en
had nog maar twee weken de tijd om het
witte landschap af te speuren op
microscopische confetti uit de ruimte.
Het team onderzocht twee locaties,
waarvan de ene – een hooggelegen,
afgeplat stuk kale rots in het Sør
Rondane-gebergte, aan de rand van het
Antarctisch Plateau – een ware
schatkamer was. De rotsformatie was
ruim 800.000 jaar geleden afgesleten
door gletsjers en op de vindplaats op de
top ervan was het kosmisch puin perfect
bewaard gebleven.
“Op de Zuidpool regent er vrijwel niets op
de top van een berg neer; het is er wat
dat betreft erg schoon, er zijn geen
sporen van menselijke activiteiten en er
groeien geen planten,” zegt Van
Ginneken. “Dus al het materiaal uit de
ruimte dat daar neerkomt, blijft
gedurende
zeer
lange
perioden
bewaard.”
Hij en zijn collega’s namen vijfenhalve
kilo gesteente van de top van het
rotsplateau mee naar het laboratorium.
Uiteindelijk kozen ze voor nader
onderzoek zeventien microsferulen uit,
minuscule kraaltjes van gesmolten
materiaal die bij meteorietinslagen of
luchtexplosies worden gevormd. Van
Ginneken zag meteen dat de zwarte
kraaltjes van buitenaardse origine waren,
maar ook dat er iets niet klopte: in plaats
van enkelvoudige bolletjes, zoals de
meeste microsferulen, zag hij talloze
versmolten kraaltjes.
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Een microscoopopname van deeltjes die zijn gevonden op de inslaglocatie, in het Sør
Rondane-gebergte op de Zuidpool.
FOTO VAN IMAGE BY SCOTT PETERSON, MICRO-METEORITES.CO
Toen hij en zijn team de zuurstofsamenstelling van de sferulen analyseerden,
bleken de korreltjes nog vreemder te zijn.
Ze bevatten hoge concentraties van
zuurstofisotopen die niet aansloten op
die van bekende asteroïden.
De verhouding tussen de isotopen wees
erop dat de microsferulen in direct
contact met het Zuidpoolijs waren
gevormd,
wat
bij
luchtexplosies
ongebruikelijk is.
De sferulen deden sterk denken aan het
buitenaardse stof dat Van Ginneken
eerder had bestudeerd: korreltjes die zijn
aangetroffen in ellenlange ijskernen. De
ijskernen werden uitgeboord op het
naburige Japanse onderzoeksstation
bovenop de Fuji-ijskoepel en op het
Frans-Italiaanse poolstation van de
Concordia-ijskoepel, aan de andere kant
van het continent. De korreltjes waren
zo’n 430.000 jaar oud (een datering die
de wetenschappers konden vaststellen
aan de hand van de positie van de
korreltjes in de ijskernen) en ze lagen
bijna tweeënhalve kilometer onder het
oppervlak.
Vanwege de overeenkomsten tussen de
monsters gingen de wetenschappers
ervan uit dat alle korreltjes bij dezelfde

gebeurtenis waren ontstaan.
Gezien het gebrek aan kraters op de
Zuidpool en het feit dat de microsferulen
over het hele continent verspreid liggen,
vermoedden ze dat zich in een ver
verleden in de hemel boven Antarctica
een mega-luchtexplosie à la Tsjeljabinsk
heeft voorgedaan.
Chemische aanwijzingen
Om uit deze gegevens het verdere
verhaal van de sferulen af te leiden, was
geen eenvoudig taak, deels vanwege die
vreemde verhouding tussen de zuurstofisotopen.
Normaliter reageren microsferulen van
gesmolten meteoriet die bij een
luchtexplosie worden gevormd, niet met
het aardoppervlak voordat ze zijn gestold
en op aarde zijn gevallen. Dus maakte
Natalja Artemjeva van het Planetary
Science Institute gebruik van computersimulaties om uit te testen of er
misschien sprake was geweest van een
complexer type luchtexplosie.
“We wisten al dat zulke complexe
explosies voorkomen, maar we hadden
een iets groter inslaglichaam nodig om
uit te komen op een straal van heet
materiaal die naar de aardoppervlakte
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schoot, maar die ook weer niet zó
krachtig was dat de asteroïde daar een
krater zou vormen. Het zou perfect zijn
als hij de aarde zou ‘kussen’, als het
ware,” schreef Artemjeva in een e-mail.
“Na enkele pogingen kwamen we uit op
een scenario dat zou kunnen kloppen.”
In de simulatie van de inslag op de
Zuidpool schiet het verdampt materiaal
van de exploderende asteroïde richting
de aarde. Daarbij wordt het aardoppervlak gebombardeerd met een golf
van extreem hete gassen, als een
interplanetaire tsunami. Dit type luchtexplosie houdt het midden tussen een
explosie van het type-Tsjeljabinsk,
waarbij er geen straalstroom naar de
aarde ontstond, en een normale inslag,
waarbij een krater ontstaat.
Het team noemt dit een ‘touchdown’luchtexplosie, die sterk doet denken aan
luchtexplosies die eerder door Mark
Boslough,
natuurkundige
aan
de
University of New Mexico, in computersimulaties zijn gerecreëerd. Boslough
vermoedt dat zo’n soort inslag ook de
boosdoener is achter de mysterieuze,
dertig miljoen jaar oude glaskraaltjes die
in een groot gebied in de oostelijke
Sahara zijn gevonden: gladde, gele
bolletjes die aan zeeglas doen denken
en die wetenschappers voor een raadsel
plaatsen vanwege hun onverklaarbare
aanwezigheid in het midden van de
woestijn.
Volgens Boslough zijn de simulaties van
het nieuwe onderzoek degelijk en zou
het niet verrassend zijn als er boven de
prehistorische Zuidpool inderdaad een
‘touchdown’-luchtexplosie heeft plaatsgevonden. Bij dit soort explosies kunnen
kolossale krachten vrijkomen die alles
wegvagen wat zich eronder op het
aardoppervlak bevindt. En in de buurt
van de aarde vliegen er heel wat ruimterotsen rond die de juiste maat voor zo’n
explosie hebben: tussen de 90 en 150
meter doorsnede. Dus is het van vitaal
belang om antwoord te krijgen op de

vraag hoe vaak deze zware explosies in
de aardatmosfeer plaatsvinden.
“Het is vrij angstwekkend als je erover
nadenkt,” zegt Van Ginneken. Maar zijn
onderzoek zou een nieuwe methode
kunnen
opleveren
om
andere
touchdown-luchtexplosies
in
het
geologisch archief van de aarde op te
sporen, zodat wetenschappers meer
inzicht krijgen in het gevaar dat deze
gebeurtenissen voor de aarde vormen.
Andere mogelijkheden
Christian Köberl van de Universität Wien
in Wenen vindt de interpretaties van het
team plausibel, maar is ook enigszins
sceptisch. Het probleem is volgens hem
dat een precieze datering van de
microsferulen zeer lastig is. Hoewel het
team overeenkomsten zag met deeltjes
van andere vindplaatsen, is dat geen
afdoende bewijs, iets waar Van
Ginneken het overigens mee eens is.
Volgens Köberl is dat gebrek aan bewijs
“niet hun fout, het is gewoon heel moeilijk
om te bepalen en een veel voorkomend
probleem.”
Köberl denkt dat de microsferulen
mogelijk net zo oud zijn als het schoongeveegde gesteente waarop ze zijn
aangetroffen, en dus overblijfselen van
een veel oudere meteorietinslag waarbij
een krater werd gevormd. Als dat het
geval zou zijn, is de afwezigheid van de
krater niet zo vreemd, want een kleine
inslagkrater zou door verschuivende
ijslagen snel zijn uitgewist.
Als dit soort inslagen in het verleden veel
zijn voorgekomen, zou het volgens
Köberl niet moeilijk moeten zijn om de
bewijzen ervan in het geologische archief
van de aarde te vinden, maar tot nu toe
zijn er geen definitieve bewijzen van
touchdown-luchtexplosies
gevonden.
Ook is hij er niet van overtuigd dat de
verhouding van de zuurstofisotopen wijst
op contact met ijs.
Het is mogelijk dat het team fragmenten
heeft gevonden van een zeldzaam type
12
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asteroïde dat nog niet door wetenschappers is geclassificeerd, maar Van
Ginneken denkt dat zoiets niet erg
waarschijnlijk is.
Köberl zegt “dat de gegevens en de
metingen robuust zijn, terwijl de
interpretaties niet onmogelijk maar op
grond van die gegevens ook weer niet zó
beperkt zijn als in het artikel wordt
gesuggereerd,” zegt Köberl. “Er zijn dus
nog meer mogelijkheden, maar het is
niettemin een interessante hypothese
om op te werpen.”
Wetenschappers die hopen te achterhalen hoe vaak luchtexplosies zich
voordoen, richten hun blik ook naar
boven en zijn nu bezig met een
gedetailleerde telling van het aantal
objecten dat zulke explosies kan
veroorzaken. Voorlopig zijn er nog geen
goede manieren om deze kosmische
gevaren af te wenden – maar op een

missie die volgend jaar van start gaat, zal
men een ruimtevaartuig doelbewust
tegen een asteroïde laten botsen om te
beoordelen of het object daardoor van
koers verandert en we de aarde zo
kunnen beschermen.
Intussen zal meer inzicht in de krachten
die bij luchtexplosies vrijkomen van
cruciaal belang zijn om het inslaggebied
eronder op tijd te kunnen ontruimen.
Bron: National Geographic (Nederlandse
uitgave)
Auteur: Nadia Drake
(Wetenschapsjournaliste)
Datum: 2 april 2021
Link:
https://www.nationalgeographic.nl/mete
oor-ontplofte-boven-de-zuidpool
(Dit artikel werd oorspronkelijk in het
Engels gepubliceerd op
NationalGeographic.com)

De grootste radiotelescoop is 131.000 antennes sterk
Dit jaar is de Square Kilometre Array
Observatory officieel van start gegaan.
De oprichting van de intergouvernementele organisatie, tevens een van

de
grootste
wetenschappelijke
instellingen van de 21e eeuw, is een
mijlpaal voor de radioastronomie.
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Het bekendste radioastronomieproject is
waarschijnlijk de zoektocht naar sporen
van buitenaardse beschavingen onder
de naam SETI (search for extraterrestrial intelligence). Maar er gebeurt
nog veel meer met radiotelescopen. Het
nieuwste paradepaard onder de van
radiotelescopen is de Square Kilometre
Array (SKA). Hoewel de naam een
omvang van maar liefst één vierkante
kilometer suggereert hij uiteindelijk iets
kleiner. Desalniettemin wordt het qua
oppervlakte de grootste radiotelescoop
van de wereld.
Enige nuancering is daarbij op zijn plaats,
want het hangt er ook van af hóe je de
omvang vaststelt. SKA bestaat – net als
het van origine Nederlandse LOFAR,
een pathfinder-project voor SKA – uit
velden vol met antennes.
Heb je het over een radiotelescoop met
één enkele schotel, dan is de
Chinese Five hundred meter Aperture
Spherical Telescope (FAST) met een
diameter van 500 m de grootste. Toch is
SKA een mijlpaal in de geschiedenis van
de radioastronomie. Deze internationale
prestatie
brengt
de
gevoeligste
radiotelescoop ter wereld voort.
‘Eén observatorium, twee telescopen,
drie gastlanden,’ zegt André van Es,
senior project manager van SKA Low
Frequency Telescope (SKA-Low).
Het observatorium bestaat uit twee
verschillende radiotelescopen, een in
Zuid-Afrika en een in Australië, die beide
op een andere bandbreedte observeren.
Het SKA-hoofdkwartier bevindt zich in
het Verenigd Koninkrijk; SKA telt
momenteel zes lidstaten en tien
‘observerende’ landen. Daarnaast zijn er
acht Afrikaanse partnerlanden.
SKA
Mid-Frequency
Telescope,
ofwel SKA-Mid observeert bandbreedtes
van 350 MHz tot aan 20 GHz.

De telescoop verrijst in het ZuidAfrikaanse Karoo (Noord-Kaap) en zal
de reeds bestaande radiotelescoop
MeerKAT integreren. MeerKAT is een
voorloper van de volledige SKA en zal
als onafhankelijk instrument een aantal
jaren onderzoek doen, voordat hij wordt
geïntegreerd in de eerste fase van de
volledige SKA.
Hoewel MeerKAT- en SKA1-Midantennes enigszins verschillen, zullen ze
samenwerken en een belangrijke
bijdrage leveren aan de gevoeligheid van
de telescoop,’ vertelt Maria Grazia
Labate, telescoopingenieur voor SKALow. SKA-Low kijkt terug in de tijd en zal
proberen meer te weten te komen over
de vorming van de eerste sterrenstelsels
in het vroege heelal.
De andere radiotelescoop, SKA-Low,
wordt vanuit het niets gebouwd in
Murchison in West-Australië. Beide
telescopen worden dus in de woestijn
gebouwd. SKA-Low kijkt naar de lagere
frequenties, vanaf 50 MHz. Bij de bouw
van deze radiotelescoop heeft men veel
geleerd van LOFAR, dat begon als
Nederlands project in Exloo en inmiddels
velden in verschillende Europese landen
heeft. Ook LOFAR observeert lage
frequenties.
SKA-Mid en SKA-Low zijn complementair en houden zich met verschillende wetenschappelijke vraag- stukken
bezig. Zo willen astronomen met
SKA-Mid meer leren over kosmologie en
de effecten van donkere energie op het
heelal; SKA-Low kijkt terug in de tijd en
zal proberen meer te weten te komen
over de vorming van de eerste
sterrenstelsels in het vroege heelal.
Labate: ‘Daarin verschilt SKA ook van
andere radiotelescopen. Die zijn stuk
voor stuk vooral ontworpen voor een
specifiek wetenschappelijk vraagstuk.
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SKA is ontwikkeld om bredere fundamentele vragen in de astronomie aan te
pakken.’
Geen doosjes in het veld
Hoewel er veel overeenkomsten zijn
tussen SKA-Low en LOFAR, zijn er ook
genoeg verschillen.
Eén daarvan is het datatransport: bij
LOFAR worden ontvangen radiogolven
bij de antennes zelf gedigitaliseerd en
pas
daarna
digitaal
verzonden,
vertelt Pieter Benthem, projectmanager
bij het Nederlands instituut voor radioastronomie ASTRON, de organisatie
achter LOFAR. Benthem: ‘Bij SKA gaat
dat anders: daar gaan de data analoog
door de glasvezel heen naar een gebouw
toe, om daar gedigitaliseerd te worden.
Dat gebouw heeft climate control, dus
daarin wordt alle hardware beheerd. Je
wilt in de woestijn geen doosjes in het
veld zetten, waar zand in kan komen.’
Voor concurrentie van SKA hoeft LOFAR
niet bang te zijn. ‘In tegendeel’, stelt
Benthem. ‘De twee telescopen zijn juist
prachtig complementair. LOFAR bevindt
zich op het noordelijk halfrond en SKA op
het zuidelijk halfrond. Daarnaast zijn er
ook specifieke verschillen in gevoeligheid en resolutie tussen de telescopen
én houden ze zich bezig met
verschillende wetenschappelijke vraagstukken. Bovendien duurt het nog zeker
vijf tot zeven jaar voordat SKA überhaupt
operationeel is en dat is in de wetenschappelijke wereld een eeuwigheid.’
Momenteel werkt ASTRON aan LOFAR
2.0, een grote upgrade voor LOFAR,
waardoor deze radiotelescoop nog
sneller nog meer metingen nog accurater
kan verrichten. ‘Met LOFAR 2.0 gaan we
bij ASTRON een mooie toekomst
tegemoet en het zou me niet verbazen
als er ook nog een LOFAR 3 komt’, aldus
Benthem.

Het duurt nog zeker vijf tot zeven jaar
voordat SKA operationeel wordt. Wat
moet er dan nog gebeuren? Qua bouw:
zo’n beetje alles. De ontwerpen voor de
telescopen zijn grotendeels af en een
demonstatorstation van SKA-Low is al
twee jaar operationeel naast de
MWA-telescoop in Australië.
Maar er staat nog geen antenne of
schotel – buiten die van MeerKAT dan –
op de site.
Van Es: ‘De start van de bouw van
SKA-Low staat gepland voor juli van dit
jaar. SKA-Low komt op een compleet
nieuwe locatie in de woestijn. Dat
betekent dat we eerst wegen, een
infrastructuur, gebouwen en een kamp
moeten bouwen, voordat we met de
antennes kunnen beginnen. Ook moet er
nog glasvezel in de grond worden gelegd.
We denken daar omstreeks 2023 de
eerste antenne te hebben staan.’
En wat gaan die antennes en schotels
doen? Concreet: radiogolven van een
bepaalde golflengte opvangen en
omzetten in een digitaal signaal, deze
signalen versterken en de nodige ruis uit
het signaal filteren, corrigeren voor
tijdsverschillen in de ontvangst van een
radiosignaal van een bepaalde bron, de
data correleren en eventuele foutieve
data verwijderen of corrigeren en de
gegevens verwerken om de waardevolle
informatie te extraheren en te voorkomen
dat er een overmatige hoeveelheid
gegevens wordt gecreëerd.
1 petabit per seconde aan data
Nederland is nauw betrokken bij de
ontwikkeling van SKA. ASTRON gaf
leiding aan twee SKA-consortia: het Low
Frequency Aperture Array consortium –
dat voortborduurt op de ervaringen met
LOFAR – en het Mid Frequency Aperture
Array consortium. Een ander in het oog
springend consortium waar ASTRON bij
15
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betrokken was, is dat van de Science
Data
Processor,
Central
Signal
Processor en Synchronisation and Data
Transport, waar ook IBM aan meewerkte.
Radioastronomie is tegenwoordig vooral
werken met big data. Om een indruk te
geven: SKA1 alleen al zal ongeveer 1
petabit per seconde (1015 bit/s) aan data
produceren. Dat is meer dan vijf keer het
wereldwijde internetverkeer in 2015.
Zo’n telescoop vergt dus enorm veel
datatransport- reken- en opslagcapaciteit.
Daartoe worden in de eerste plaats
zogenoemde Regional Centres opgezet:
(super)computers met de bijbehorende
data-infrastructuur. In Kaapstad en Perth
komen Science Processing Centers. Het
is echter ook de bedoeling dat Nederland
gaat helpen bij de opslag en verwerking
van de data middels het nog te
ontwikkelen Science Data Centre (SDC).
Voor de komst van het SDC zijn er echter
nog wel wat doorbraken op het gebied
van hardware en software nodig, iets
waar nu hard aan wordt gewerkt.
ASTRON heeft eerder met dit bijltje
gehakt bij de ontwikkeling van de
LOFAR-telescoop en weet hoe het
samenwerkingen tussen wetenschap en
bedrijfsleven op moet zetten, zodat deze
hard- en software er ook daadwerkelijk
kan komen.
‘Het SDC is als het ware een portal voor

wetenschappers om onderzoeksdata op
te halen’, vertelt Benthem. ‘De huidige
radiotelescopen leveren data die al voor
een
deel
geautomatiseerd
zijn
voorbewerkt; dat wil je echt niet meer zelf
doen met die hoeveelheden aan data.
Die voorbewerkte data komen beschikbaar via het SDC.’ Een deel van het
onderzoek bij ASTRON spitst zich de
komende jaren toe op het verder
ontwikkelen van de basisprincipes en de
technologie van het huidige internet, dat
in feite hetzelfde doet: data verwerken en
opslaan.
Ook het Nederlandse bedrijfsleven heeft
bij de ontwikkeling van het SDC veel te
winnen. Niet alleen bij de ontwikkeling
zelf, maar ook bij de dataproductie van
het SDC. Want hoewel die in eerste
instantie ontwikkeld wordt voor de
radioastronomie,
reikt
het
aantal
mogelijke toepassingen veel verder.
Denk aan de logistieksector, de
communicatiesector en de gezondheidszorg; tal van sectoren werken tegenwoordig met big data.
Na de officiële start van SKA is er dus
nog een lange weg te gaan. Maar het
begin is er en de grootste radiotelescoop
gaat hopelijk baanbrekende resultaten
opleveren. Niet alleen wetenschappelijk,
maar ook technologisch.

De telescopen SKA-Mid en SKA-Low
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De Square Kilometre Array bestaat uit
twee verschillende telescopen: SKA-Mid
en SKA-Low.
SKA wordt bovendien in twee fases
gebouwd.

In fase 1, beter bekend als SKA1, komen
er radioantennes in Zuid-Afrika en
Australië; in fase 2 (SKA2) verrijzen er in
andere Afrikaanse landen nog meer
antennes, alsook op andere plaatsen in
Australië.

Bron: Technisch Weekblad
Datum: 1 april 2021
Auteur: Mischa Brendel
Link:https://www.technischweekblad.nl/artikelen/tech-achtergrond/de-grootste-radiote
lescoop-is-131-000-antennes-sterk
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AGENDA (ONDER VOORBEHOUD)
19 mei 2021: Wieger Wamelink; Moestuintjes op Mars. Via internet met Zoom.
16 juni 2021 Pieter Cijsouw "Totale zonsverduisteringen, nadruk op configuraties
aan de hemel en de Saros-periode". Via internet met Zoom.
15 september 2021 Prof. dr. Rudy Wijnands "Milieu en socio-ethische aspecten van
(grote) sterrenkundige waarneemfaciliteiten" Via internet met Zoom.
20 oktober 2021 Prof. Dr. W. van Rensbergen "Zonder dubbelsterren wisten we nog
niet de helft". Via internet met Zoom.
17 november 2021 Dr. Steven Bloemen "Update over de detectie van
zwaartekrachtgolven met de LIGO-Virgo detectoren, en de zoektocht naar
eektromagnetische straling van dezelfde bronnen" Via internet met Zoom.
15 december 2021 Dr. ir. Peter Siegmund (KNMI) Klimaatverandering in de
afgelopen en komende 100 jaar. De lezing gaat in op klimaatverandering, zowel
wereldwijd als in Nederland.
Eerst wordt het waargenomen klimaat besproken, daarna de verwachting voor de
komende decennia. Ook wordt uitgelegd hoe klimaatmodellen werken, wat hun sterke
en zwakke kanten zijn, en hoe ze de klimaatverandering van de afgelopen eeuw
nabootsen Via internet met Zoom.
LET OP: Meld je voor een lezing van tevoren aan via email bij het secretariaat.
Het emailadres is: secretaris@sterrenwachteindhoven.nl.
De website is leidend voor de agenda; op de website is de meest actuele
informatie te vinden.
http://www.sterrenwachteindhoven.nl/informatie/4/alle-activiteiten.html
De lezingen zullen weer op de website worden vermeld maar EWSK-leden
hebben bij teveel aanmeldingen voorrang op niet-EWSK leden bij lezingen.
Voorlopig zijn er geen verdere activiteiten i.v.m. de Covid-19 richtlijnen.
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