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Planeten
Mercurius verschijnt tijdens de ochtendschemering in het 

oostzuidoosten, hij staat laag en is moeilijk waar te 

nemen.

Jupiter en Saturnus kunnen we misschien ‘s ochtends vroeg in het zuidoosten zien, het blijft 

moeilijk omdat ze ook deze tweede week van maart, beiden heel laag staan in de 

ochtendschemering, op ongeveer 10° van elkaar.

Venus blijft de komende maanden moeilijk te zien. Pas 

in oktober zullen we Venus terug goed kunnen 

bewonderen.

Mars blijft goed zichtbaar, oranje van kleur. Mars zien we in het zuiden 

na de avondschemering. Hij gaat ‘s nachts steeds vroeger onder in het 

noordwesten, deze week is dat rond 1.47 uur. Hij reist in het 

sterrenbeeld Stier, tussen Aldebaran en de Plejaden. Zijn helderheid 

neemt heel langzaam af.

Volg de link vannacht, van hemelwaarnemen.com, als je detailinfo 

wenst over de planeten. 

Uranus met magnitude 5,8 is ‘s avonds te zien, van zijn verschijnen uit de 

schemering in het zuiden, tot het ondergaan in het westnoordwesten 

rond 23.10 uur. Met verrekijker op statief of telescoop kan je zijn kleur 

goed zien. Mars en Uranus verwijderen zich van elkaar, ze staan nu zo’n 

30° van elkaar.

De tweede afbeelding van elke planeet is een foto genomen met een Celestron 11-inch Schmidt Cassegrain met een Barlow op 
f/29 en bewerkt met Lucky Imaging. Door de bewerking geven ze niet het beeld dat je ziet door een telescoop, maar een iets
betere versie. Bron: © 1997 - 2017 Jerry Lodriguss Website: https://www.astropix.com

Neptunus is vanaf nu niet meer zichtbaar, tot we hem terugzien eind 

mei voor de ochtendschemering.

Afbeelding 1a. Mercurius, bron: NASA/Johns Hopkins 
University Applied Physics Laboratory/Carnegie

Afbeelding 2a. Venus, bron : NASA/JPL-Caltech

Afbeelding 4a. Jupiter, 
bron: NASA, ESA, A. Simon (GSFC), 
and M.H. Wong (Univ. of 
California, Berkeley)

Afbeelding 3a. Mars, bron : NASA/JPL-Caltech

Afbeelding 5a. Saturnus, bron: NASA, ESA, A. 
Simon (GSFC), M.H. Wong (University of 
California, Berkeley) and the OPAL Team

Afbeelding 6a. Uranus, bron:NASA/Space Telescope Science Institute

Afbeelding7a. Neptunus, bron: NASA/JPL

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/vannacht/
https://www.astropix.com/


© 2021 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen

AstroLAB Iris en Astropolis

Zon en Maan
planetoïden en satellieten

Planetoïden planetoïden en dwergplaneten

Planetoïde of protoplaneet Vesta kan je nog deze week met het blote oog 

zien, als enige planetoïde! De komende weken zal haar helderheid minderen 

en kunnen we haar enkel met verrekijker of telescoop zien. Vesta heeft nu 

magnitude 5,9.

ISS Internationaal Space Station link NASA, link Heavens Above

Het ISS is zichtbaar van 8 tot 12 maart!

Satellieten volg voor info de link satellieten

Er zijn elke avond verschillende satellieten te zien!

Starlink-satellieten
Het ruimtevaartbedrijf SpaceX lanceert satellieten voor opbouw van een 

wereldwijd netwerk voor internettoegang, Starlink genaamd. Het zou in 

totaal uit 42 000 satellieten bestaan. Volg de link Starlinks voor exacte uren 

en posities van deze voorbijkomende gelanceerde satellieten.

Zon Opkomst Ondergang
Burgerlijke schemering

Duur Begin Einde

08 03 7.16 18.41 32 6.44 19.14

09 03 7.14 18.43 32 6.42 19.15

10 03 7.12 18.44 32 6.39 19.17

11 03 7.10 18.46 32 6.37 19.19

12 03 7.08 18.48 32 6.35 19.20

13 03 7.05 18.49 32 6.33 19.22

14 03 7.03 18.51 32 6.31 19.24

15 03 7.01 18.53 32 6.28 19.25

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

08 03 5.09 12.55 29

09 03 5.57 14.03 20

10 03 6.34 15.16 12

11 03 7.02 16.31 6

12 03 7.24 17.43 2

7.42 18.54 0,2

14 03 7.59 20.03 0,4

15 03 8.15 21.11 3

*

*

***

Deze tijdstippen gelden voor Ieper, stel in voor jouw waarnemingsplaats.

Bron https://www.zonsopgangzonsondergang.nl/maanstanden-maanopkomst/

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://heavens-above.com/Asteroids.aspx?lat=50.8517&lng=2.8915&loc=Ieper&alt=0&tz=CET
https://spotthestation.nasa.gov/sightings/index.cfm
https://heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=50.8198&lng=2.9127&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET
https://www.heavens-above.com/AllSats.aspx?lat=50.8222&lng=2.9264&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET
https://findstarlink.com/
https://www.zonsopgangzonsondergang.nl/maanstanden-maanopkomst/
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Vrijdag 12 maart

Zaterdag 13 maart

• Nieuwe Maan. Jeugd! 

Zondag 14 maart

• Maximum van de meteorenzwerm 
Virginiden. Jeugd! 

• Zeer smalle eerste Maansikkel. Zie 
woensdag 10 maart. Jeugd! 

Maandag 15 maart

TIJDSTIPPEN BIJ WAARNEMINGEN

In ons hemeljournaal staan bij verschillende 

waarnemingen tijdstippen. Deze zijn 

weergegeven in lokale tijd. Het exacte 

tijdstip bij u thuis kan enkele minuten 

eerder of later zijn, want dit is afhankelijk 

van uw locatie.

TIP!

Maandag 8 maart

• Stertelproject ‘Saving Private 
Orion’ en ‘Globe at Night’. Tel 
sterren en help lichthinder in 
kaart te brengen! Jeugd! 

Dinsdag 9 maart

• M44 en M67 zijn objecten in 
het sterrenbeeld Kreeft.

Woensdag 10 maart

• Laatste Maansikkel voor 
Nieuwe Maan. Jeugd! 

Donderdag 11 maart

• Satelliet SOHO laat ons Venus 
zien. 

Tel deze week sterren om lichthinder in kaart te brengen!

Project Globe at Night en Saving Private Orion.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Zondag 14 maart: Maximum van de meteorenzwerm Virginiden.

App: Meteor Shower Calendar

Via deze app met vertaalde naam Meteorenzwerm 

kalender blijf je op de hoogte van wanneer welke 

meteorenzwerm zichtbaar is. De app geeft je info over de 

start, het maximum (peak) en het einde van de zwerm. 
Afbeelding 2. App 
Meteor Shower 
Calendar, bron: Google 
Play Store 

*Het maximum van de meteorenzwerm iss het moment waar er dus de meeste meteoren of 

vallende sterren te zien zijn. De meteoren van de Virginiden kan je gedurende 22 dagen zien. 

Dus vanaf 3 maart tot en met 24 maart. Op de dag van het maximum, vandaag rond 17 uur, 

maar dan is de zon nog niet onder. Dus later op de avond, maak je het meeste kans om een 

vallende ster aan de hemel te spotten.

Waarom krijgt een zwerm de naam van een sterrenbeeld? Als men de  baan van alle 

meteoren van een zwerm berekent, dan lijken ze allemaal uit één punt te komen. Zoals 

sneeuwvlokjes naar je toe komen als je met de auto rijdt en voor je kijkt. Dit punt noemen 

we de radiant. Van deze meteorenzwerm ligt de radiant dus in het sterrenbeeld Maagd. In 

april is er nog een meteorenzwerm met de radiant in het sterrenbeeld Maagd. Dit wil niet 

zeggen dat je naar het sterrenbeeld Maagd op zoek moet om een vallende ster te zien. Kijk 

naar boven zodat je zoveel mogelijk van de hemel kan zien. Misschien zal je plots een 

lichtspoor van een meteoor zien die door onze atmosfeer vliegt. Hoe groter het stofdeeltje of 

steentje, hoe feller het lichtspoor.  Als het lichtspoor heel fel is spreken we van een vuurbol. 

Voor meer info: http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/Virginiden_2021.html

Afbeelding 1. Vuurbol waargenomen door de All-sky camera op AstroLAB Iris. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/Virginiden_2021.html
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ma 8 maart
Stertelproject ‘Saving Private Orion’ en Globe at Night. 

Tel sterren en help lichthinder in kaart te brengen! Jeugd! 

Deze week willen we sterren tellen om lichthinder in Vlaanderen in kaart te 

brengen. Tel sterren in het sterrenbeeld Orion, hoe meer sterren je kan zien 

op een heldere avond, hoe beter het gesteld is met de lichthinder in je 

buurt!

Hoe kan je dit doorgeven en waar let je best op? Vind alle info bij  

onderstaande linken!

Globe at Night is een wereldwijd citizen-science project om het 

wereldwijde lichthinderprobleem aan te kaarten. Elke maand kan je tellen 

en gegevens doorgeven! https://www.globeatnight.org/

Saving Private Orion wordt ingericht door Werkgroep Lichthinder van de 

VVS en sterrenwacht Armand Pien en wil graag iedereen uitnodigen om 

deel te nemen aan de het wereldwijde stertelmoment Globe at Night van 

maart. Neem ‘s avonds in het sterrenbeeld Orion de sterren waar, tel ze en 

geef het aantal door. Dat kan nog tot 14 maart. 

www.armandpien.be/saving-private-orion

Algol

Lichthinder beïnvloedt 

niet alleen het 

waarnemen van de 

nachtelijke hemel, het 

heeft een effect op 

energieverbruik, natuur, 

plant en dier, en ook 

onze gezondheid. 

Het in kaart brengen 

helpt als eerste stap.

Duimen voor nog vele 

goede maatregelen die 

hieruit kunnen groeien!

Afbeelding 1. 8 03 2021, 20.00  uur. 
Orion aan de zuidelijke 
nachthemel, 40° boven horizon. 
Bron Stellarium

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.globeatnight.org/
http://www.armandpien.be/saving-private-orion
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di 9 maart
M44 en M67 zijn objecten in het sterrenbeeld Kreeft.

De open sterrenhoop M44, Praesepe, Kribbe, Beehive Cluster, NGC 2632, of 

Cr 189 is met het blote oog zichtbaar als een wazige vlek. Zijn magnitude is 

3,7.  Je vindt zijn plaats aan de nachtelijke hemel via de uitleg van de Kreeft, 

verder in dit Hemeljournaal. Met een verrekijker, als het even kan op een 

statief, zie je al verschillende sterren. Het is één van de open sterrenhopen 

die zich dichtst bij ons bevindt, zo’n 610 lichtjaar, en het was al gekend bij 

Ptolemaus en dus ook Galileo. M44 heeft ongeveer dezelfde ouderdom en 

beweging als de Hyaden, wat suggereert dat ze een vergelijkbaar ontstaan 

kenden, zo’n 600 - 700 miljoen jaar geleden. Er zijn een duizendtal sterren, 

rode reuzen, witte dwergen en vele sterren in alle stadia van sterevolutie. In 

1609 telde Galileo 40 sterren, eens kijken hoeveel wij er zien en vergelijken 

met onderstaande foto, afbeelding 1?

Algol

Afbeelding 1. M44 Bron Wikipedia

M67, NGC 2682 is een open sterrenhoop in de Kreeft met een 500-tal sterren. Hij heeft 

een magnitude van 6,1 en is ontdekt door J. G. Koehler in 1779. M67 is tussen de 3,2 en 5 

miljard jaar oud, en staat op 2700 lichtjaar van ons. De sterren die we zien zullen dus 

waarschijnlijk iets jonger zijn dan onze Zon. M67 is niet de oudste open sterrenhoop, maar 

wel één van de oudste die we kennen. Deze is al grondig bestudeerd, voor sterevolutie en 

exoplaneten. Desondanks kunnen de cijfers nogal variëren naargelang de bron. Er zijn een 

heel aantal rode reuzen, 100-tal sterren die lijken op onze Zon, 200 witte dwergen, een 30-

tal blauwe dwaalsterren. Er zijn in M67 reeds 3 exoplaneten ontdekt, alle drie staan ze 

dicht bij hun ster, waardoor er geen water mogelijk is. Een telescoop is nodig om de 

verschillende sterren te kunnen onderscheiden!

Afbeelding 2. M67 Bron Wikipedia

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 10 maart

Castor

Laatste maansikkel vóór Nieuwe Maan. Jeugd! 

De fijne maansikkel net voor de fase van de Nieuwe Maan is moeilijk om te 

spotten. Probeer maar eens, het loont de moeite. Het verlichte deel is 

zodanig klein en de Maan staat steeds dichter bij de Zon. Dus een 

verrekijker kan helpen om toch nog de laatste maansikkel te spotten. Zorg 

dat deze eerst scherp gesteld is op een ster. Speur daarna de horizon af. De 

Maan komt op om 6.34 uur en de Zon om 7.12 uur. De burgerlijke 

schemering start 6.39 uur. Rond 7.10 uur is er dus een kleine kans om de 

smalle maansikkel te vinden in het zuidoosten, laag aan de horizon, op 4°

hoogte. Begin al eerder te kijken, zo zijn je ogen goed afgestemd, en een 

vrij zicht op het zuidoosten is noodzakelijk! 

**

Eerste maansikkel na Nieuwe Maan, zondag 14 maart. Jeugd! 

Ongeveer twee dagen na Nieuwe Maan, op zondag 14 maart, kunnen we dan de eerste 

maansikkel terug aan de avondhemel spotten. Er is opnieuw slechts een heel smalle strook 

die we kunnen zien. Deze keer aan de andere kant van de Maan. De Maan staat nog steeds

dicht bij de Zon, waardoor we ze pas 

kort na zonsondergang kunnen bekijken. 

Zoek eens tussen zonsondergang om 

18.51 uur en maansondergang 20.03 

uur naar deze smalle eerste maansikkel 

in het westzuidwesten tot het westen. 

In het begin zal ze op een hoogte van 

10° staan. Daarna zal ze geleidelijk aan 

zakken tot onder de horizon om 20.03 

uur. Een verrekijker kan helpen om hem 

te spotten. 

Afbeelding 1. 10 3 2021, 7.10 uur, Laatste fijne maansikkel voor Nieuwe Maan, ZO, 4° , bron Stellarium

Afbeelding 2. 14 3 2021, 19.00 uur, Eerste fijne maansikkel na 
Nieuwe Maan, WZW, 8° , bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 11 maart
Satelliet SOHO laat ons Venus zien.  

Het kosmisch uurwerk staat niet stil.
Spijts de potdichte hemels en/of de nabijheid van de zon kunnen we toch 
de dans van de planeten rond de zon volgen hoor.
Op internet kun je de beelden en filmpjes bekijken van de Lasco-
coronografen. 

Het rode beeld is C2, het blauwe C3. Het witte 
cirkeltje is de omtrek van de zon. Verder zie je 
een donker schijfje dat de zon afdekt en in het 
blauwe beeld zelfs het armpje die dat schijfje 
ondersteunt. Je merkt dat het beeldveld van C2 
beduidend kleiner is dan dat van C3. Ruwweg is 
dat van het rode een 6-tal graden tot in de 
hoeken, het blauwe beeld geeft wel cirkelvormig 
16° weer. Dat is behoorlijk groot en gedurende 
een jaar passeren nogal wat sterren, maar vooral 
de planeten, precies wanneer wij ze niet of 
amper kunnen zien.

Dezer dagen zien we Venus passeren in het blauwe beeld en vanaf 19 maart ook in het 
rode beeld !
Ga maar eens kijken op :
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/realtime-update.html en
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/gif/ en dan klikken op de eerste 
twee. Let op, het duurt wel even eer je de filmpjes vlot binnen hebt.
Dit is iets dat je eigenlijk dagelijks kunt volgen, weer of geen weer. Ook de andere 
beelden zijn natuurlijk interessant om zonnevlekken en zonne-uitbarstingen te zien, 
maar dat is voor een andere keer.

Op https://sungrazer.nrl.navy.mil/index.php?p=transits/transits_2021 is alles al 
allemaal netjes berekend wanneer wat passeert door de beeldvelden van de twee 
Lasco's.
Zo zie je dat Venus tussen 22/2 en 25/4 passeert door C3 en tussen 19/3 en 1/4 door 
C2.

Veel leuker is het natuurlijk zelf uitvissen met een gratis simulatieprogramma zoals 
Stellarium.
Je kunt op je sterrenhemel, wel even de atmosfeer uitschakelen met onderaan het 
wolkje, dan zie je ook overdag sterren, zoals in de ruimte en op de maan.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/realtime-update.html
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/gif/
https://sungrazer.nrl.navy.mil/index.php?p=transits/transits_2021
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do 11 maart

Zoek maar de zon, dubbelklik erop en centreer erop met het andere gele 
knopje op de vorige figuur.
Als je nu de tijd wijzigt, blijft de zon in het midden staan.

De diameters laten verschijnen van de twee Lasco's is de volgende stap.
Die moet je vooraf wel even instellen rechtsboven met de sleutel en dan 
op het vizier klikken.

Hieronder een screenshot voor 11 maart waarop Venus een ster passeert, 
bemerk de twee rode beeldvelden van de Lasco's, ingesteld zoals hiervoor 
uitgelegd.

Je ziet, planeten zijn altijd zichtbaar, zelfs bij slecht weer of te dicht bij de zon 
;-)
Je kunt ook sterren en sterrenhopen zien passeren op bepaalde momenten 
van het jaar.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 13 maart
Nieuwe Maan Jeugd!

Vandaag is de Maan in de maanfase van de Nieuwe Maan. Dan kunnen 

wij helaas de Maan niet zien. De Maan staat tussen de Aarde en de Zon. 

Hierdoor wordt voor ons enkel de achterkant belicht. Op het 

Afbeelding 1. 13 3 2021, 12.00 uur, Zon en Nieuwe Maan 
(rood vizier = de Maan) , Z, bron Stellarium

onderstaande beeld zie je de 

Maan heel dicht bij de Zon staan, 

maar we zullen ze dus niet 

kunnen zien. De Nieuwe Maan is 

wel een belangrijk moment voor 

astronomen, één omdat de Maan 

‘s nachts niet zorgt voor storing 

door haar fel licht. Het is dus ‘s 

nachts heel donker en dus ideaal 

om deepsky objecten te bekijken. 

Ten tweede is er dan een kans dat 

de Maan voor de Zon passeert en 

er dus een zonsverduistering kan 

plaatsvinden, maar dit is vandaag 

nergens ter wereld het geval. 

Afbeelding 2. Maanfasen, bron: Astropolis

1
Nieuwe 
Maan

2
Eerste 

kwartier

3
Volle 
Maan

4
Laatste  
kwartier

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 14 maart
Maximum van de meteorenzwerm Virginiden. Jeugd! 

Het maximum van de meteorenzwerm Virginiden vindt plaats rond 17 uur. 

(hemelwaarnemen.com). Deze nacht worden er zo’n tiental meteoren per 

uur verwacht, dit zijn niet alle Virginiden. De Maan stoort niet, dus dat helpt. 

Virginiden kan je gedurende een periode van 22 dagen zien, met vandaag als 

maximum. De meteoren hebben een lage snelheid 23 km/s. Voor meer info 

hemel.waarnemen.com Virginiden

Meteoren kan je bijna elke nacht zien. Voorwaarden zijn een donkere hemel 

en veel geduld. Bij volgende link vind je een overzicht per maand en een 

grafiek voor een jaar. 

hemel.waarnemen.com Meteoorzwermen

Kijk ook even naar de grafiek onderaan, daar zie je hoeveel meteoren je 

dagelijks kan zien. De volle maan zorgt dat we er maandelijks rond Volle 

Maan geen zien, en we zien duidelijk twee uitschieters, de Perseïden in 

augustus en de Geminiden in december. 

Afbeelding 1. 14 03 2021, 21.30 uur, radianten van de Virginiden. Bron Stellarium

De radiant is de plaats waarvan de 

meteoren lijken te komen. Deze 

hebben we enkel nodig om via 

berekeningen zeker te zijn dat het 

een Virginide is. Kijk zoveel 

mogelijk over de gehele hemel, 

want het lichtspoor dat we zien 

verschijnt als de meteoroïde door 

onze atmosfeer trekt, en dat kan 

overal zijn, niet alleen in oostelijke 

richting.

Duimen voor heldere en niet al te 

koude nachten, zodat we er toch 

een aantal kunnen zien. De all-sky

camera’s kunnen er misschien ook 

beelden van opnemen!

De radiant van de Virginiden staat in sterrenbeeld de Maagd, hieronder vind 

je de radianten - en -Virginiden.

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/Virginiden_2021.html
http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/meteoorzwermen_2021.html#02


Sterrenbeeld van de week

Kreeft, Cancer (Cnc )

Stappenplan
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De Kreeft is één van de twaalf 

sterrenbeelden van de Dierenriem en is een 

middelgroot sterrenbeeld. Het is niet zo’n 

helder sterrenbeeld, de helderste ster is 

Bèta (β) Cancri met magnitude 3,5. Deze 

vind je rechtsonder Alfa (α) Cancri. 

Er zijn twee sterren gekend met planeten! 

Ster 55 Cancri heeft vijf planeten, waarvan 

1 zelfs op een afstand binnen ‘de 

bewoonbare zone’. Ster 55 Cancri heeft 

magnitude 6, en is dus zichtbaar voor ons, 

als je ze ziet, bedenk dat er een planeet in 

de bewoonbare zone rond draait!

Over de open bolhopen M44 en M67 vind 

je op di 9 maart meer info.

De Kreeft vind je tussen de 

Leeuw en de Tweelingen. 

Orienteer je op de 

helderste sterren, Regulus

in de Leeuw en Castor en 

Pollux van de Tweelingen. 

Je vindt ze vast! Als je die 

gevonden hebt, kan je ook 

de minder heldere 

sterrenbeelden rondom 

zoeken: Lynx, Kleine 

Leeuw, Kleine Hond.

Sterrenbeeld Maagd volgt 

in de nacht de Leeuw.

Afbeelding 1. 
Sterrenbeeld Kreeft, bron Astropolis

Afbeelding 2. 11 03 2021, 20.00 uur, Kreeft en omliggende 
sterrenbeelden, Z, bron Stellarium

Regulus

Castor

Pollux

55 Cancri

Bèta

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/


Weetje van de week 

Astrosounds
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Astrosounds is een project waarbij je naar de sterren luistert en waar je kan aan 

meewerken! Word sterrenluisteraar!

https://www.astrosounds.be/

Hoe zit het in elkaar, waarom kunnen we sterren horen?

Geluid kan je op aarde horen van zodra iets trilt. Sterren trillen inderdaad, lees 

hieronder verder hoe ze trillen. Net zoals een muziekinstrument, je stem of motor...  

Een trilling heeft een frequentie en een volume of sterkte, de amplitude. Frequentie 

drukt men uit in aantal trillingen per seconde, en het volume of sterkte drukt men uit 

in decibel. Elk muziekinstrument, elk geluid, herkennen we omdat ons gehoor goed 

getraind is om de klankkleur te herkennen. Ook complexe geluiden als een stem van 

iemand, herkennen we goed.

Astrosounds heeft veel sterrenluisteraars nodig! Eens luisteren hoe fijn we ons gehoor 

kunnen afstemmen op de sterren en hoeveel verschillen wij horen!

Een ster trilt omdat zij binnenin via 

kernfusie evolueert. Daarbij trekt ze 

soms samen, dan wordt ze wat heter 

en zendt ze meer licht uit. Als de ster 

uitzet, dan wordt ze koeler en zendt ze 

minder licht uit. De Keplertelescoop in 

de ruimte kan dit verschil in uitzenden 

van licht meten! Dit verschil in 

helderheid van de ster wordt daarna 

door mens en computers omgezet 

naar trillingen die wij kunnen horen, 

tot klanken die als muziek klinken... 

Sommige sterren trillen traag, dus zeer laag in frequentie en klinken als een bas, 

anderen trillen dan weer zo hoog als een piccolo of kleine fluit. Alles tussen lage 

en hoge tonen is mogelijk. Er zijn verschillende sterren, witte dwergen, rode 

reuzen, gele zonachtige sterren... Elke ster is uniek, en Astrosounds heet 

iedereen welkom die wil meeluisteren naar de sterren en helpen ze te 

herkennen!

De Keplertelescoop. Door NASA/JPL-Caltech/Wendy Stenzel -
http://kepler.nasa.gov/multimedia/artwork/artistsconcepts/?Imag
eID=23 (image link), Publiek domein, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36700663

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.astrosounds.be/
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