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16 TOT EN MET
28 februari
2022
Eveneens
verkrijgbaar als
videoclip, meer
info op onze
Facebook en
website.
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Planeten
Volg de link vannacht, van hemelwaarnemen.com,
als je detailinfo wenst over de planeten.
Mercurius is niet zichtbaar.

Afbeelding 1a. Mercurius.
Bron NASA/Johns Hopkins
University Applied Physics
Laboratory/Carnegie

Venus staat als ‘ochtendster’ in het zuidoosten, ze komt op net
voor de ochtendschemering.

Afbeelding 2a. Venus.
Bron NASA/JPL-Caltech

Mars is enkel heel zwak zichtbaar in de ochtendschemering. Je
kan de planeet terugvinden in het zuidoosten, heel laag aan de
horizon, iets ten zuiden van Venus. Mars blijft zeer moeilijk
waarneembaar.

Afbeelding 3a. Mars
Bron NASA/JPL-Caltech

Jupiter is niet zichtbaar.

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

Saturnus is niet zichtbaar.

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

Uranus is vanaf de avondschemering zichtbaar in het sterrenbeeld Ram.
Hij is waarneembaar met een verrekijker, zijn magnitude is 5,8. Tegen
28 februari gaat hij onder in het westnoordwesten rond 0.15 uur.
Afbeelding 6a. Uranus.
Bron NASA/Space
Telescope Science Institute

Neptunus is vanaf de avondschemering zichtbaar. Je vindt hem met een
telescoop tussen de Waterman en de Vissen. Zijn magnitude is 8. Tegen
28 februari gaat hij onder in het westen rond 19.30 uur. Hij verdwijnt
van de avondhemel.

Afbeelding 7a. Neptunus.
Bron NASA/JPL

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
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Zon en Maan
Onze Zon heeft een 11-jarige cyclus, en dit wordt al 400 jaar bijgehouden! Het zijn
de zonnevlekken die genoteerd worden. Het aantal zonnevlekken gaat op en af. Dit is de
langste genoteerde continue waarneming van alle natuurlijke fenomenen! Ondertussen
weten we dat bij elke cyclus het magnetisch veld van de Zon omkeert. Veel zonnevlekken
wijzen op meer activiteit, meer energie die uitgaat van de Zon. Het maximum herhaalt zich
om de 11 jaar. We zitten nu in een aanloop naar een maximum, de komende jaren zullen we
meer en meer activiteit
zien op de Zon! We zullen
meer en meer horen dat er
aurora’s waargenomen
kunnen worden! Ook
storingen zoals vorige keer
vermeld!
Afbeelding 1. Bron Wikipedia
CC BY-SA 3.0, bronverwijzing
figuur wikipedia

De opkomst en ondergang van Zon en Maan vind je hieronder, voor de komende twee weken, voor Ukkel.
Bron Koninklijke Sterrenwacht van België, jaarboek 2022.
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Planetoïden
en kometen
Planetoïden planetoïden en dwergplaneten
Ceres kan je ‘s avonds met een telescoop vinden in sterrenbeeld
Stier. De magnitude evolueert in februari van 8,3 naar 8,6.
7 Iris heeft een diameter van 199 +/- 10 km en is het vierde
helderste object in de planetoïdengordel, tussen Mars en Jupiter.
7 Iris vind je ‘s avonds met een telescoop in de Tweelingen. De
magnitude evolueert in februari van 8,2 naar 9,1.
20 Massalia is gemiddeld zo’n 145 km in diameter, deze heeft
een bolvorm met vlakke stukken tussen. Je kan met een
telescoop de retrograde beweging volgen in februari, in de
Kreeft. De magnitude evolueert in februari van 8,6 naar 9,2.

Afbeelding 1. Planetoïde 7 Iris. Bron
Wikipedia, Very Large Telescope 2017.

Er zijn meerdere planetoïden zichtbaar, 2 Pallas, 44 Nyssa, de opposities en efemeriden vind je
via Hemelkalender. Je vindt er ook de NEA, Near Earth Asteroïds, dat zijn planetoïden die
dichtbij ons komen.

Kometen
Er zijn op dit moment geen kometen met het blote oog waar te nemen.
Komeet 19P/Borrelly trekt van de Vissen naar de Ram. Beste moment om waar te nemen is
aan het eind van de avondschemering in het zuidwesten. De komeet bereikte zijn perihelium
op 1 februari, zijn helderheid daalt sindsdien.
Meer info over kometen vind je via
hemelkalender https://hemelkalender.space/periodieke-kometen-in-2022/
hemelwaarnemen Kometen
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Meteoren
en satellieten
Meteoren
De -Leoniden, een hele kleine meteorenzwerm is te zien rond woensdag 23 februari.
Meer info over meteoren via Meteorenzwermen.

ISS International Space Station
Het ISS kan je zien van 18 tot 28 februari. Voor
exacte uren en locaties kan je de onderstaande
linken gebruiken.
Link NASA, link Heavens Above en
link J. Darpinian Satellites.

Meer info over het ISS via NASA
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/mai
n/index.html
De volgende missie, de Axiom-1 missie, is
voorlopig uitgesteld naar eind maart 2022. Dit is de
eerste private missie voor het ISS! De Axiom
astronauten blijven er 8 dagen. Meer info via de
link https://www.axiomspace.com/ax1

ISS Bron NASA
https://commons.wikimedia.org/w/index.ph
p?curid=958508

Satellieten
Er zijn elke avond verschillende satellieten te zien.
Link Satellieten en J. Darpinian Satellites

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 en link J. Darpinian Starlink voor exacte uren en posities van deze
voorbijkomende gelanceerde satellieten.
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Waarnemingen
16 02 - 18 02
woensdag 16 02 Volle Maan in samenstand met Regulus
De Maan bevindt zich in haar fase van de Volle Maan. Aangezien ze aan de andere kant
van de Aarde staat als de Zon, is ze dus de hele nacht zichtbaar en volledig verlicht. Je
kan de Maan vinden in het sterrenbeeld Leeuw. Ze staat zelfs op minder dan 5° ten
noorden van Regulus.

vrijdag 18 02 Maximale afstand van barycentrum van het Zonnestelsel
tegenover de Zon.
We leerden op school : de Maan draait rond de Aarde, die op zijn beurt rond de Zon
draait. Maar eigenlijk klopt dat niet helemaal. Twee (of meer) lichamen draaien rond
elkaar en moesten beide evenveel massa hebben dan draaien ze mooi als twee
dansers rond een gemeenschappelijk punt, het barycentrum genoemd. Dat is wat
twee dubbelsterren doen die identiek zijn aan elkaar. Maar het koppel Maan-Aarde en
Aarde-Zon zijn niet mooi in evenwicht en dan verschuift dat barycentrum. Vergelijk het
maar met een kogelslingeraar, die lijkt rond z'n as te draaien, maar eigenlijk maakt hij
kringetjes om die ronddraaiende kogel in evenwicht te houden en cirkelen ze beide,
elkaar in evenwicht houdend rond hun barycentrum. Voor Maan-Aarde en Aarde-Zon
ligt dat barycentrum binnen de bol van de Aarde respectievelijk Zon. Maar door de
positie van de andere planeten, kan het wel eens gebeuren dat het barycentrum van
het Zonnestelsel net buiten de Zon valt. Vandaag bereikt de afstand van het
barycentrum zijn grootste afstand ten opzichte van het centrum van de Zon.

Afbeelding 1. Barycentrum. Bron: AstroLAB Iris.
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Waarnemingen
19 02 - 21 02
zaterdag 19 02 ISS zichtbaar
Vanaf deze ochtend is er weer een reeks van zichtbare ISS passages. We beginnen op
zaterdagochtend om 7.03 uur. Dit is het begin van een vrije lange periode waarop we
het ISS bijna dagelijks kunnen waarnemen. Vanaf nu tot 11 maart kan je hem ‘s
morgens 1 of soms twee maal waarnemen. Vanaf 17 maart is hij opnieuw elke dag
zichtbaar tot 2 april, maar dan ‘s avonds. Voor meer concrete info zie https://heavensabove.com/

zondag 20 02 Samenstand van de Maan en Spica
De Maan kan je vandaag vinden in het sterrenbeeld Maagd. In de nacht van zaterdag
op zondag staat de Maan reeds in het sterrenbeeld van de Maagd. Rond middernacht
kan je de Maan boven de ster Spica vinden laag boven de oostzuidoostelijke horizon.
Geleidelijk aan schuiven ze op in zuidelijke richting en tegen de ochtend staan ze naast
elkaar. Dit op een afstand van ongeveer 10 graden. De volgende nacht (van zondag op
maandag) staan de ster Spica en de Maan dichter bij elkaar. Rond 23 uur komt de
Maan op samen met het sterrenbeeld Maagd. Vanaf middernacht kan je de nauwste
samenstand waarnemen op minder dan 5° van elkaar waarnemen. Dit laag boven de
horizon in oostzuidoostelijke richting.

maandag 21 02 Sterbedekking door de Maan
Tijdens de nacht van zondag op maandag is eer een sterbedekking in het sterrenbeeld
Maagd. De bedekking van de ster 82 Virginis start om 3.55 uur in zuidelijke richting op
een hoogte van 30°. Het terug tevoorschijn komen van de ster is om 5.10 uur. Zet tijdig
je telescoop klaar om dit fenomeen waar te nemen.

Afbeelding 1 en 2. 21 02 2022, 03.55 uur – 05.10 uur, 30°, Z, sterbedekking 82 Viriginis door Maan. Bron Stellarium.
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Waarnemingen
23 02 - 24 02
woensdag 23 02 Laatste Kwartier
De Maan is in haar fase van het Laatste Kwartier. Ze komt nu iets later op en is in de
voormiddag nog zichtbaar boven de horizon. Als we van bovenaf op het systeem
Aarde-Maan-Zon kijken, dan staat de Maan nu in een hoek van 90° ten opzichte van de
Zon. Beide objecten beïnvloeden de grote watermassa op Aarde en zorgen voor de
getijden. Bij de fase van het Laatste Kwartier en Eerste Kwartier, is het verschil tussen
eb en vloed het kleinst. Dit omdat de zwaartekracht van Maan en de zwaartekracht van
de Zon elkaar tegenwerken door deze hoek van 90°.

Afbeelding 1. Maanfasen. Bron Astropolis.

donderdag 24 02 Sterbedekking door de Maan en samenstand met Antares
De Maan is ondertussen opgeschoven naar de rand van het sterrenbeeld Slangendrager. In
dit sterrenbeeld zal er in de nacht van woensdag op donderdag een sterbedekking zijn van
de ster ρ (rho) Ophiuchi. De bedekking start om 4.07 uur in zuidoostelijke richting en op een
hoogte van 6°. Het einde is voorzien om 5.04 uur op een hoogte van 11°. Een paar uur later,
net voor het opkomen van de Zon, staat ze al op de rand van het sterrenbeeld Schorpioen
en is er een samenstand met zijn hoofdster Antares.
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Waarnemingen
26 02 - 28 02
zaterdag 26 02 Maan in positie van perigeum
De Maan draait niet in een perfecte cirkel rond de Aarde maar in een ellips. Hierdoor
bereikt ze maandelijks een punt waarop ze het verst van de Aarde staat, het apogeum
en een punt waar ze het dichtst bij de Aarde staat, het perigeum. Vandaag bereikt ze
dus dit dichtste punt. Dit ligt op 367 789 km van de Aarde. Het verste punt op 11
februari lag op 404 897 km. Dus toch een paar duizenden kilometers verschil. Door dit
verschil kan je een schijnbare vergroting zien van de Maan.

zondag 27 02 Samenstand van de Maan, Mars en Venus.
Zondagochtend rond 7 uur kan je boven
de zuidoostelijke horizon opzoek gaan
naar het trio Venus, Mars en Maan.
Venus staat dan ongeveer op 10 graden
boven de horizon en de Maan komt net
op. Tussen de Maan en Venus, kan je
Mars vinden. Venus is de helderste van
de drie. Zoek dus eerst met het blote oog
Venus. Neem daarna een verrekijker en
ga schuin naar beneden opzoek naar
Mars en naar de smalle maansikkel.

Afbeelding 1. 27 02 2022, 07.13 uur, 0° - 15°,
ZO, Maan, Mars en Venus. Bron Stellarium.

maandag 28 02 Mercurius staat in aphelium.
De planeet Mercurius staat op een opmerkelijke positie op haar baan rond de Zon. De
planeet staat in het verste punt ten opzichte van de Zon. Op de vorige pagina spraken
we over het dichtste punt van de Maan op zijn elliptische baan rond de Aarde, het
perigeum en het verst punt, apogeum. Wanneer we het hebben over planeten en hun
elliptische baan rond de Zon, spreken we van het aphelium, het verste punt van de zon
en het perihelium, het dichtste punt bij de Zon. Je merkt natuurlijk de gelijkenis tussen
de verschillende termen die afgeleid zijn uit het Grieks. ‘Apo’ betekent weg van en
‘peri’ betekent rond of bij. ‘Helios’ betekent zon en ‘gaia’ of ‘gè’ betekent aarde.
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Sterrenbeeld
kijkdoos
We maken een soort projector waarmee je de sterrenbeelden kunt bekijken.

materiaal
•
•
•
•
•

schoendoos met deksel
zwarte verf
penseel
meetlat
zwart dik papier

•
•
•
•

witte stift/potlood
passer
Schaar/snijmes
2 paperclips

stappenplan
Stap 1. Verf de schoenendoos en het deksel van binnen
helemaal zwart.
Stap 2.Maak in één van de korte zijkanten in het
midden een gaatje met een diameter van 1 cm. Aan de
andere kant knip je een rechthoek uit. Er moet nog wel
een rand links, rechts en onderaan van 2 centimeter
overblijven. (Bovenaan kan ook maar moet niet.)
Stap 3. Knip nu uit stevig zwart papier rechthoeken die
iets groter zijn dan de rechthoek die je uit de doos hebt
geknipt.
Stap 4. Kies nu enkele sterrenbeelden uit. Gebruik
hiervoor als voorbeeld de sterrenbeelden op:
https://stellarium-web.org/ Met de stift of het potlood
teken je de sterrenbeelden op de kaarten.
Stap 5. Maak met een duimspijker in het karton gaatjes
op de plek waar de sterren zitten.

Afbeelding 1. Voorbeeld sterrenkjikdoos.
Bron AstroLAB Iris.

Stap 6. Schuif nu de kaarten één voor een in de opening aan het eind van de schoenendoos.
Je kunt de kaarten vastzetten met twee paperclips.
Kijk nu door het gaatje in de doos naar het sterrenbeeld. Zorg ervoor dat er genoeg licht op het
sterrenbeeld valt, anders is het te donker. Herken je de sterrenbeelden?
Bron: https://www.sterrenkids.nl/sterrenbeeld-kijkdoos/ ©Sterrenkids, een samenwerking tussen
de Cosmos Sterrenwacht in Lattrop en Sonnenborgh – museum en sterrenwacht in Utrecht.
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Weetje (doe-opdracht) van de
week: Link tussen
vulkaanuitbarstingen,
barometers en antipode.
Voor de verandering eens een doe-activiteit, die je thuis op je computer zelf kunt doen als het
minder weer is, anders ga je beter wandelen ;-) Op 15 januari was er een vulkaanuitbarsting van de
Hunga Tonga die nogal wat veroorzaakt heeft. Maar bij ons 's avonds konden we het zelfs zelf
merken aan onze barometer !! Het blijkt nog eens te meer dat de wereld een bol is en dat de natuur
wereldwijd gevolgen kan hebben. Soms is het op lange termijn, sluipend, en te laat als je het merkt
of niet wil merken, maar met grote gevolgen, maar soms is het amper merkbaar, maar meetbaar,
maar bijna direct, alhoewel. Direct, de wereld is groot hoor en wat is snel ?
We trekken even zelf op onderzoek :
1. Start Google Earth online op, zoek desnoods via een zoekmachine hoe, het kan ook met Google
maps of de app Google Earth wellicht.
2. Zoek eens waar de Hunga Tonga ligt en eventueel ook de voorgeschiedenis ervan op Wikipedia.
3. Zoek het meetlatje of meten in de toepassing waarin je werkt en probeer eens de afstand te
meten tussen Hunga Tonga en Ieper (of jouw gemeente)!
Je gaat merken dat de rechte afstand op het scherm niet de kortste afstand is op een bol, dat
gebeurt langs een grootcirkel of geodeet (meer info zie Wikipedia.)
Mocht je (nog) een wereldbol staan hebben, kijk maar eens met een lintmeter of touw!
4. Als je je lijn laat staan kun je eens volgen waarlangs de drukschommeling ons bereikte en dan
merk je dat die eigenlijk van over de noordpool kwam, terwijl ik, als ik denk aan de Stille Oceaan,
eerder overlangs Australië denk of Japan of over de USA en Hawaï, maar dat ligt "vlak" bij elkaar
in ons denken, alleen vertrekkend van de ander kant. Dat "vlak" bij elkaar is heel relatief : je kunt
de wereldbol zo draaien dat je bijna enkel maar zee ziet overigens, probeer maar eens.
5. Zo'n drukschommeling gaat in een cirkelvormige golf naar alle kanten, de kortste afstand voor
ons was langs de Noordpool, maar een tijdje later is de andere kant van de kring ook gepasseerd
die langs de Zuidpool ging hoor, dat is echter wat verder en duurt dus wat langer en is ook wat
meer al afgezwakt. Meet die afstand ook maar eens. Dat is dezelfde grootcirkel als daarstraks
maar in de andere richting, beetje moeilijker echter, je ziet wel waarom !

Afbeelding 1. Druk gemeten na vulkaanuitbarsting Hunga Tonga. Bron Lieven Baes, lid van AstroLAB Iris.

© 2022 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen AstroLAB Iris en Astropolis

Weetje (doe-opdracht) van de
week: deel 2.
6. Met onze lokale tijdstippen, met dank aan een van onze leden Lieven, voor de heel
nauwkeurige grafiek, kun je de snelheid berekenen van de drukgolf!
Let op : zoek op wanneer het ginder gebeurde een hou rekening met het tijdsverschil
ook, op zich al een oefening!
7. Vergelijk de twee snelheden en vergelijk eens met de snelheid van het geluid die
eigenlijk ook een drukschommeling is. Maar de snelheid van het geluid is ook van een
paar dingen afhankelijk, welke ?
8. Om af te sluiten : die cirkelvormige geluidsgolf die uitdijt, komt, eens ze de omtrek van
de aarde bereikt, ook terug samen in een punt, de antipode van Hunga Tonga. Je kunt
dat ook zoeken met de toepassing van daarstraks, zoek de grootste afstand (halve
wereldomtrek). In welk land kom je dan uit ? Wat zou er daar gemeten zijn ? Dat laatste
vond ik zelf nog niet.
9. Zoek eens jouw antipode punt op ...
10. Wel, ik hoop dat je er wat van geleerd hebt en vooral je ook geamuseerd. Laat maar
eens weten op info@astrolab wat je vond als resultaten !

Afbeelding 1. Antipode. Bron: AstroLAB Iris.
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Sterrenbeeld van de week

Grote Hond,
Canis Major, CMa
Het sterrenbeeld Grote Hond valt op door Sirius, de
helderste ster aan de nachtelijke hemel, zijn magnitude is
-1,5. Sirius is een witkleurige ster die 25 keer zoveel licht
uitstraalt als onze Zon, en ze is twee keer zo zwaar als de
Zon. Sirius staat 8,6 lichtjaar van de Aarde, dat is heel
dichtbij, er zijn maar zes stersystemen die dichterbij
staan!

 Canis Majoris

Sirius is een dubbelster, dat vermoedde men omdat als je
hem keer na keer door de telescoop waarneemt, en zijn
plaats noteert, je golfbewegingen zal zien in zijn reis. Dit
ontdekte F. Bessel in 1844.
De open sterrenhoop M41 bevat tientallen sterren
verspreid over een gebied zo groot als de Volle Maan. Kijk
je met een verrekijker dan passen Sirius, M41 en 2 Canis
Majoris in hetzelfde beeldveld!
Afbeelding 1. Sterrenbeeld Grote Hond. Bron Astropolis

Het sterrenbeeld
Grote Hond vind je
‘s avonds rond 20
uur in het
zuidzuidoosten, en
valt vooral op door
de felstralende en
prachtige ster
Sirius!

2 Canis Majoris

Afbeelding 2. Grote
Hond, 19 02 2022,
20.00 uur.
Bron Stellarium.
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FOTO van de Week
• Sander Clemmens
• M51, Draaikolkstelsel met NGC 5194 en NGC5195, ook op de foto IC 4277, IC 4278 en IC 4263
• Telescoop: TMB 17,5cm
• Camera: Canon 60 Da
• Filter: geen
• Programma: Siril en PixInsight

Een realisatie van :

www.astrolab.be

www.astropolis.be

info@astrolab.be

info@astropolis.be

www.facebook.com/astrolabiris

www.facebook.com/astropolis.be

Verschijnt ook via de kanalen van deze partners :

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
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