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Het bestuderen van sterren is al eeuwen oud. De Egyptenaren gebruikte de sterren om
het noorden te bepalen en konden zo op de graad nauwkeurig de ingang van hun
piramides naar het noorden laten wijzen. Al snel werd er veel wiskunde op de hemel
toegepast, en sommigen geloven zelfs dat je toekomst bepaald kan worden met behulp
van sterrenbeelden.
Om de theorie van het laatste semester op een andere manier te ervaren hebben we de
afgelopen weken zelf observaties gedaan. Na enkele weken naar een mooi bewolkte
hemel van Nederland gekeken te hebben, kan ik jullie laten mee genieten van mijn
waarnemingen.
Waarneming 1
We kijken overdag naar de hemel. We zien dan dat de zon geelkleurig is en de lucht
blauw. De kleur van de zon hangt volgens mij af van de temperatuur van de zon. Een
rode zon is kouder dan de onze, en een blauwe zon is warmer dan de onze. Je kunt deze
temperatuur/kleur verhouding ook zien bij een vlam van een kaars, die oranje/geel is. Een
gasvlam van je fornuis, die veel heter is, is blauw.
Dat de kleur van de hemel heeft te maken met de verstrooiing van het licht in onze
atmosfeer. Het is zo dat fotonen met een hoge frequentie meer last hebben van de
verstrooiing. In het zichtbaarlichtspectrum heeft blauw een hoge frequentie en wordt
meer verstrooid dan b.v. rood. Hierdoor is de kleur van de hemel overdag blauw.
’s Nachts is de hemel niet blauw maar zwart. Een logisch antwoord zou zijn, dat dit komt
omdat de zon onder is, en dat is ook deels waar. Professor Wijers gaf echter het antwoord
dat dit komt omdat het heelal nog maar 13,7 miljard jaar oud is. De precieze theorie hier
achter ontging me enigszins, maar het kwam er op neer dat als het heelal oneindig oud is,
de hele hemel verlicht zou zijn met het licht van sterren.
Bij een ondergaande zon is zowel de zon als de hemel rood gekleurd. Ook dit heeft weer
te maken met verstrooiing. Omdat de zon nu laag aan de horizon staat scheert het licht
langs het aardoppervlak, wat betekent dat het een langere weg aflegt. Door de langere
weg in de atmosfeer is de verstrooiing vele malen sterker, en wordt niet alleen blauw
verstrooid, maar de rest van de kleuren ook, behalve rood. Rood is dan de enige kleur die
nog overblijft die de lange weg naar je ogen kan bereiken.
Met behulp van: http://hemel.waarnemen.com/FAQ/Aarde/004.html

Waarneming 2
Overdag heb ik een keer de maan gezien in het laatste kwartier en een keer tijdens jonge
maan.
Bij een zonsverduistering staat de maan tussen de zon en de aarde. We kunnen dan de
hele maan zien. De kant van de maan die naar ons toe gericht staat is echter niet belicht.
Daarom is de fase van de maan tijdens een eclips nieuwe maan.
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Waarneming 3
Ik heb 3 keer geprobeerd het tijdstip van zonsondergang te bepalen.
datum
5/11/2007
20/11/2007
8/12/2007

dag
Maandag
Dinsdag
Zaterdag

waargenomen tijd
17:00
16:45
16:35

precieze tijd
17:05
16:43
16:29

verschil
-00:05
+00:02
+00:06

Elke tijd is gemeten in Amsterdam. De maandag 5 heb ik echter in Amsterdam-West
gemeten, en de andere dagen in Amsterdam-Zuid in de buurt van mijn huis. Geen een
keer heb ik de horizon goed kunnen zien, omdat ik altijd gehinderd was door gebouwen
in de verte, maar een behoorlijke schatting was naar mijn idee goed mogelijk. Ik heb de
tijden vergeleken met exacte tijden van zonsondergang in de
Bilt(http://home.hccnet.nl/v.d.horn/weersverwachting/zonsopkomst_zonsondergang.htm).
In mijn tabel is ook het verschil te zien. Je ziet dat ik er steeds iets naast zit. Dit kan de
volgende redenen hebben:
- De Bilt ligt oostelijker dan Amsterdam, en heeft dus een vroegere zonsondergang.
- Ik heb consequent een foute schatting gemaakt, doordat ik de horizon niet goed
gezien heb.
- Ik draag misschien niet de juiste tijd bij me. Ik heb ook alles afgerond op 5
minuten.

De zon gaat onder in het Zuid-west-westen. De hoek die de zon met het zuiden maakt
wordt steeds kleiner. Je ziet in mijn tekening dat de zon eerst een stuk van het gebouw,
dat zuidelijk staat, ondergaat en enkele dagen later al bijna tegen het gebouw aan zit. De
zon schuift dus een beetje naar het zuiden. Dit komt doordat de as van de aarde ten
opzichte van zijn baan rond de zon scheef staat. Hierdoor hebben we ook het verschil in
jaargetijden. We kunnen uit mijn tabel ook concluderen dat het steeds vroeger donkerder
wordt. Ook dit heeft te maken met de rotatie-as van de aarde.
Waarneming 4
Tijdens zonsondergang zie ik de lucht rood kleuren(zie waarneming 1). Nog tot vrij lang
nadat de zon onder is, is het nog licht. Voordat het echt donker is duurde ongeveer 45 tot
60 minuten. Iets daarvoor kon ik al paar sterren zien. Omdat ik verder nog niet veel zag,
heb ik geen idee welke dat waren.
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Extra waarneming 1
Ik heb ook nog gelet op de zonsopkomst maar een stuk onnauwkeuriger.
datum
12/11/2007
20/11/2007
3/12/2007

dag
Maandag
Dinsdag
Maandag

waargenomen tijd
08:00
08:15
08:35

precieze tijd
07:54
08:08
08:28

verschil
-00:06
-00:07
-00:07

Alle waarnemingen heb ik gedaan vanuit het raam naast mijn bed. Ik heb de zon geen een
keer op zien komen, maar ik heb wel tijden geschat door te kijken wanneer het licht was
en hoe laat ik de zon wel zag. Het positieve wel dat ik dit keer wel alle waarnemingen
vanaf de zelfde plek heb gedaan.
Waarneming 5
Ik heb de maan heel vaak gezien. Zelfs als het bewolkt was kon je de maan nog wel zien
vaak. Ik heb om de paar dagen een tekening gemaakt. Op 23-11 dacht ik een volle maan
te zien, maar volgens http://hemel.waarnemen.com/moon/moonphases_2007.html was het
pas volle maan op de 24e.

De periode van het patroon lijkt ongeveer 30 dagen te zijn. Dit is mooi, want onze
maanden tellen ongeveer 30 dagen en ik dacht dat dit ooit gebaseerd is op de periode van
de maan. Toch is de periode tussen 2 nieuwe manen niet de omloopstijd van de maan
rond de aarde. In werkelijkheid is deze korter. Dit zien wij niet, omdat de maanfasen niet
alleen afhangen van de positie van de maan ten opzichte van de aarde, maar ook de van
de zon. In de tijd dat de maan een ronde rond de aarde heeft afgelegd is de aarde ook
weer een stukje rond de zon gedraaid. En schijnt dus vanaf een andere richting op zowel
de aarde als de maan. Om dat te corrigeren moet de maan nog iets verder draaien om een
gestalte periode te maken.
Waarneming 6
Deze donkere vlekken of “zeeën” zijn het beste te zien
bij volle maan. Dit zijn in werkelijkheid geen zeeën
maar kraters van meteorietinslagen. Deze kraters zijn
gevuld met vulkanisch gesteente tijdens een
vulkanische periode van de maan.
Gebruik van http://nl.wikipedia.org/wiki/Maan.
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Waarneming 7
’s Ochtends heb ik nooit naar de maan gekeken, maar ik heb dit grijze deel wel ’s avonds
gezien bij jonge maan. Dit komt door de weerkaatsing van zonlicht via de aarde. Het licht
van de zon valt op de aarde, en wort vervolgens weerkaatst naar de maan. Hierdoor is het
donkere deel ook een klein beetje belicht en te zien.
Waarneming 8
Een sterrenbeeld dat ik nog wel met gemak kan vinden is de grote beer. Als je dan de lijn
van het steelpannetje volgt kom je uit bij de poolster. Hij staat echt in het noorden!

Mijn tekenvaardigheden zijn niet heel geweldig, maar ik geloof wel dat het min of meer
duidelijk is. Ik sta op het museumplein. Ursa Major staat precies boven het rijksmuseum
in het Noord-Noord-Oosten. Met Polaris gevonden was het nog steeds even zoeken naar
Ursa Minor. De sterren van dit sterrenbeeld zijn duidelijk iets zwakker. Met een
verrekijker waren ze echter makkelijk te zien.
Waarneming 9
De hoek tussen de poolster en de horizon was ongeveer 3 handen met uitgestrekte
vingers. Één zo’n hand is ongeveer 10 graden. Dus de hoek die ik heb gemeten is
ongeveer 60 graden. Nu is de vraag hoe het komt dat deze afstand gelijk is met mijn
lengtegraad. Amsterdam zit op een lengtegraad van ongeveer 5۫ Oosterlengte. Dit is dus
totaal niet gelijk aan elkaar. De breedtegraad daarin tegen is 52۫ Noorderbreedte. Dit komt
aardig in de buurt van mijn 60۫. Ik denk dus dat de vraag moet zijn, waarom dit gelijk aan
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de breedtegraad is. De afwijking van 8 graden met mijn meting, ligt waarschijnlijk aan de
onnauwkeurige meting met handen.
Dat de hoek van de poolster met de horizon gelijk is aan de breedtegraad waar jij je
bevindt, komt doordat de poolster recht boven de noordpool staat.

Voor het gemak heb ik de poolster even groot gemaakt als de aarde.
De noordpool ligt op 90۫ noorderbreedte en de poolster staat dan precies boven je hoofd.
De hoer hier met de horizon is dus precies 90۫. De equator ligt precies op 0۫ en de poolster
ligt dan precies aan de horizon, zoals je ziet in het plaatje, 0۫ dus. In het geval van
Amsterdam maakt de poolster een hoek van 52۫ en Amsterdam ligt dan ook op 52۫
noorderbreedte!
Extra waarneming 2
Anderhalf uur later hebben we weer naar Ursa Major gekeken. Deze stond toen iets hoger
boven de horizon, en meer naar het oosten. Naar mijn herinneringen was hij ook iets
horizontaler te komen liggen gezien vanaf de horizon, maar dit is zo gering dat ik dat niet
met mijn tekening met vol overtuiging kan zeggen.
Dit heeft natuurlijk allemaal met de draairichting van de aarde te maken. Een echt
duidelijke verklaring kan ik helaas niet bedenken.
Waarneming 10
- Cassiopeia stond recht boven ons hoofd en was makkelijk te vinden
- Andromeda gevonden
- Van de draak heb ik alleen de kop gezien. Hoe die staart loopt is totaal geen touw
aan vast te knopen met alle sterren er omheen.
- Lyra ook maar voor een deel gezien.
- Cygnus met het blote oog ook alleen maar de linker helft gezien. Met verrekijker
is meer te zien.
- Perseus gezien.
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Waarneming 11
Vrijdag 23 november - Amstelveen
Ster
Algol
Wega
Deneb

hoogte
70۫
30۫
60۫

azimut
90۫
300۫
270۫

tijd
21:00
21:05
21:05

δ = arcsin(sinh sinφ + cosh cosφ cosA)
Η = arccos((sinh – sinφ sinδ) / (cosφ cosδ))
α = LST – H
LST van http://staff.science.uva.nl/~rudy/sterrentijd.html
δ Algol = 47,77۫ = 47 ۫46’12”
H Algol = 329,41۫ = 21h57m38s (sinA>0 dus H = 360 – H)
α Algol = 00:30 – 21:57 = 2h27m
δ Wega = 41,35۫ = 41 ۫20’42”
H Wega = 92,55۫ = 6h10m11s
α Wega = 00:30 – 6:10 = 18h40m
δ Deneb = 43,03۫ = 43 ۫20’38”
H Deneb = 109,21۫ = 7h16m48s
α Deneb = 00:30 – 7:17 = 17h47m
De RA en Dec van Wega komen heel erg overeen met de geven coördinaten in het boek.
Het scheelt slechts paar graden. Bij Algol en Deneb zit ik er wel veel meer naast, van een
half uur tot meerdere uren. Dit verwachtte ik al, omdat deze sterren veel hoger aan de
hemel staan. Daardoor was het veel moeilijker om de juiste hoogte en azimut te bepalen.
Toch ben ik behoorlijk tevreden over de uitkomsten.
Waarneming 12
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Ik zie geen zeven sterren maar zes. Dit komt vermoedelijk door de lichtvervuiling die er
in Amsterdam heerst. Met een verrekijker echter, zag ik een hoop meer sterren. Kleine
lichtpuntjes duidelijk minder sterk dan de 6 die ik met het blote oog kon zien, maar wel
ontzettend veel.
De pleiaden leek mij een sterrenhoop.
Waarneming 13
Ik heb twee vallende sterren gezien op 11 december. Eentje kwam uit draco, rond 10 uur.
En iets later heb ik een vallende ster gezien in de buurt van de Pleiaden.
Waarneming 14
Schiphol licht in Noord-Holland, waar ik woon. Dat betekent voornamelijk dat je
minstens elke tien minuten wel een vliegtuig voorbij ziet komen. Die heb ik dus ook vaak
genoeg waargenomen tijdens het sterren kijken. In het oosten stond ook een heel fel
object. Ik denk dat dit een satelliet was.
Discussie
Ik vond de thuisproef wel grappig om te doen. Het is leuk om te zien dat je zelf ook
dingen kan berekenen en waarnemen, en dat er dan ongeveer het zelfde uit komt als wat
in het boek staat. Wel is het heel vaak bewolkt geweest, en ik heb ook niet elke dag
gekeken. Zeker aan het einde vond ik het wel genoeg en heb ik vaker een dagje kijken
laten liggen. Het kostte allemaal niet heel veel tijd, maar paar minuten per dag, die
gesuggereerd wordt is echt grote onzin. Het kost namelijk ook tijd om naar een goede
plek te komen met niet al te veel licht. Een kompas was ook niet overal te vinden, en was
al helemaal niet goedkoop. Ik geloof dat de gene die dat ooit gezegd heeft, nooit zelf
opzoek is gegaan naar een kompas, en alleen metingen doet met mooie en precieze
apparatuur waarvan de gegevens dan op een cd’tje worden op gestuurd. Dat is wel een
tegenvaller van het boekje. Verder heb ik me prima vermaakt, en ik hoop dat het voldoet
aan de verwachtingen.
J.T.D Oen

Vervolgens de logboeken:
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