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1 Introductie
Het college Observationele Sterrenkunde gaat over het leren omgaan met telescopen en het
wegwijs worden aan de nachtelijke sterrenhemel. Met dit laatste gaan we in dit eerste praktikum
beginnen. Het kan heel goed zijn dat je dit niet iedere nacht kan uitvoeren, want we hebben hier
een heldere hemel voor nodig. Om dit praktikum uit te voeren moet je op een donkere plek
gaan staan waar je behoorlijk goed uitzicht hebt. De Ooijpolder is bijvoorbeeld een goede plek
hiervoor.
Maak een verslag van je waarnemingen. Als een goede astronoom beginnen we natuurlijk
met de juiste datum en tijd van de waarnemingen. Dit is essentieel als wij of jijzelf later de
waarnemingen willen controleren.
Vragen:

1. Zoek op of bereken wat de Juliaanse Dag is op het moment van waarnemen.

2. Wat is de fase van de Maan vanavond? Wat is de hoogte en de azimuth van de maan?

3. Lokaliseer de poolster. Door de rand (tegenover de kant van het steeltje) van de ’pan’ van
de Grote Beer 5 keer door te trekken kun je de poolster lokaliseren (zie Sectie 2). Aan de
hand van de poolster weet je waar het noorden is. Je weet nu automatisch waar het zuiden
is, en hoe de meridiaan door het zuiden loopt. Dit is belangrijk omdat we de azimuth
van een ster berekenen vanuit het zuiden (0 graden) via het oosten (90 graden) naar het
noorden (180 graden) en het westen (270 graden) weer terug naar het zuiden. Markeer
een aards object op de horizon waaraan je makkelijk het zuiden kunt herkennen. Welk
object is dit?

4. Als het goed is, weet je al iets over coordinatensystemen (college 23 november of nalezen
in een boek); specifiek het azimuthale systeem en het equatoriale systeem. Tijd om er wat
mee te gaan oefenen! Probeer zo veel mogelijk sterrenbeelden te herkennen wanneer je
in het veld staat. Schat hun hoogte en azimuth in, en schat ook hun rechte klimming
(Engels: ’Right Ascension’, RA) en declinatie (dec). Vul ze in in onderstaande tabel. Als
je de sterrenbeelden niet kent, gebruik dan de handleiding in de volgende sectie.

5. Identificeer de planeet die op dit moment goed te zien is, en geef zijn hoogte, azimuth,
rechte klimming (RA) en declinatie (dec). Geef ook de tijd waarop je de waarneming
doet.



Table 1: Sterrenbeelden, hoogte, azimuth, RA, dec. en tijd
Sterrenbeeld Hoogte Azimuth RA dec Tijd

6. Identificeer de sterren uit tabel 2 en geef hun hoogte, azimuth, rechte klimming en decli-
natie. Vergeet niet om de tijd er bij te zetten!

Table 2: Sterren, hoogte, azimuth en tijd
Ster Hoogte Azimuth RA dec Tijd
Castor
Sirius
Saiph
Aldebaran
Capella
Hamal
Procyon
Mizar
Polaris

2 Hoe herken ik de sterrenbeelden
Dit is geschreven voor het voorjaar. Als je in het najaar waarneemt, zal je hele andere sterren-
beelden kunnen zien. Sommige sterrenbeelden zijn het hele jaar door zichtbaar, dus daar zullen
we mee beginnen.

2.1 De Grote Beer
Dit is waarschijnlijk het meest bekende sterrenbeeld van allemaal. De Grote Beer (Ursa Major)
of de ’Steelpan’. Het meest opvallend zijn de zeven sterren die de steelpan vormen. Beginnend
aan het einde van de steel zijn dit Benetnasch, Mizar, Alioth, Megrez, Phecda, Merak en
Dubhe. Hierbij vormen Phecda en Merak de ’bodem’ van de pan. Het sterrenbeeld loopt echter
nog verder door onder en naast de pan. De ster Mizar is een test voor goede ogen. Het is
namelijk een dubbelster met de vlakbij staande Alcor.



2.2 De Kleine Beer
Dit onopvallende sterrenbeeld is ook een steelpan, maar dan een kleinere, zeg maar een eier-
pannetje. Om dit te vinden neem je Merak en Dubhe in de Grote Beer en trek je de afstand van
de twee sterren vijf keer door in de richting van Merak naar Dubhe. Je komt nu bij Polaris, de
poolster en de helderste ster van de Kleine Beer (Ursa Minor). Polaris vormt het einde van de
steel van de pan. De pan zelf buigt richting de steel van de Grote Beer en heeft als helderste
sterren Kochab en Pherkad, die samen het einde van de pan vormen.

2.3 Cassiopeia
Als je de afstand tussen de Grote en de Kleine Beer door trekt, weg van de Grote Beer kom
je bij een sterrenbeeld dat er uitziet als een W of een M. Dit is het sterrenbeeld Cassiopeia.
Cassiopeia staat midden in de Melkweg, dus als je op een donker genoege plek staat moet je
rond Cassiopeia het vlak van ons Melkwegstelsel op zien lichten. De ster die het verst van
Polaris weg staat, in de scherpste punt van de W, is Schedar

2.4 De Voerman
Als je het vlak van de Melkweg vanuit Cassiopeia naar het Zuiden toe volgt kom je een groot
vijfhoek tegen. Dit is sterrenbeeld de Voerman (Auriga). De helderste ster van de Voerman is
Capella. Deze staat rond deze tijd van het jaar bijna recht boven je hoofd (in het zenith).

2.5 Tweelingen
Als we het Galactisch Vlak vanuit de Voerman door volgen naar het Zuiden komen we in het
sterrenbeeld de Tweelingen (Gemini). Dit ziet er uit als een grote rechthoek, waarbij de no-
ordelijke korte kant van de rechthoek gevormd wordt door de twee helderste sterren van het
sterrenbeeld: Castor en Pollux, waarbij Castor degene is die het dichtste bij de Voerman staat.

2.6 Orion
Dit sterrenbeeld staat in het verlengde van het sterrenbeeld Tweelingen, aan de andere kant van
het uiteinde waar Castor en Pollux staan. Het is gemakkelijk te herkennen in de zuidelijke
hemel, als de ’Zandloper’. Twee heldere sterren boven aan, drie in het midden (de ’riem van
Orion’) en weer twee onderaan, richting horizon. De helderste ster van het sterrenbeeld is Betel-
geuze. Dit is de ’linkerschouder’ van de krijger die het sterrenbeeld voorstelt. De rechterknie is
Rigel, de rechterschouder is Bellatrix en de linkerknie is Saiph. Handige tip: De ’riemsterren’
van Orion bevinden zich praktisch op de hemelequator (declinatie 0 graden). Als je de pool-
ster en deze riemsterren hebt gevonden, weet je dus vrij precies hoe de hemelequator langs de
hemel loopt (ga na waarom)! Je kunt deze informatie gebruiken om de declinatie van sterren en
sterrenbeelden te schatten. Zie ook het stukje over Pegasus, verder in deze tekst.

2.7 De Stier
Vanuit Orion naar het noordwesten (dus vertrekkend vanaf de rechterschouder, Bellatrix) zien
we eerst een heldere rode ster. Dit is Aldebaran, de helderste ster uit het sterrenbeeld Stier
(Taurus). Verder is dit een vrij onopvallend sterrenbeeld. Het bevat echter wel een van de
mooiste open sterrenhopen: de Pleiaden of het Zevengesternte. Hiervan zijn met het blote



oog vrij gemakkelijk zes sterren te zien. Om de Pleiaden te vinden moet je de afstand tussen
Bellatrix en Aldebaran verdubbelen en in dezelfde richting doortrekken.

2.8 De Ram
Als we de lijn van Alderbaran naar de Pleiaden doortrekken komen we net ten noorden van de
ster Hamal langs. Deze is de helderste ster van het sterrenbeeld de Ram (Aries).

2.9 Het Eclipticavlak
Dit is het pad dat de Zon in de loop van het jaar aflegt tussen de sterrenbeelden door. Ze beweegt
daarin door de sterrenbeelden van de Dierenriem. Het vlak zelf is niet zichtbaar, maar de positie
kun je ongeveer vinden door van de Pleiaden naar de Tweelingen te gaan, zodat je net boven
Aldebaran gaat en net onder Pollux door. In het ecliptica vlak vinden we over het algemeen de
planeten. Op dit moment is er een planeet vrij goed zichtbaar. Deze staat vlak naast een van de
’hoekpunten’ van de vijfhoek van de Voerman (Auriga). Welke planeet is dit?

2.10 De Grote Hond
Als we vanaf Saiph in Orion naar het zuidoosten kijken komen we de helderste ster aan de
hemel tegen: Sirius. Sirius is niet alleen de helderste ster van de Grote Hond, maar zelfs van de
hele sterrenhemel. Vanuit Nederland is niet veel meer van dit sterrenbeeld te zien omdat het zo
laag boven de horizon staat.

2.11 De Kleine Hond
Niet verrassend is er ook een Kleine Hond (Canis Minor). Van dit sterrenbeeld zien wij eigenlijk
maar 1 ster: Procyon. Deze staat bijna op 1 lijn tussen Sirius en Pollux, ongeveer halverwege.

2.12 Andromeda
In het voorjaar moeilijker zichtbaar, maar in de herfst heel duidelijk is het sterrenbeeld An-
dromeda. Neem hiervoor Schedar in Cassiopeia en beweeg weg van dit sterrenbeeld in een
richting die loodrecht staat op de lijn Polaris - Schedar. Je ziet nu een flauwe boog van drie
sterren staan. Dit zijn de sterren van Andromeda. De ster die het beste in 1 lijn staat met Polaris
en Schedar is Mirach. Ook in Andromeda staat de Andromedanevel, het dichtsbijzijnde grote
sterrenstelsel. Het is ook het verste object dat met het blote oog zichtbaar is: de afstand tot dit
sterrenstelsel is dik 2 miljoen lichtjaar. De Andromedanevel (M31) staat ongeveer op 2/3 van
de afstand van Schedar naar Mirach.

2.13 Het Vliegend Paard, Pegasus
De drie sterren van Andromeda die een flauwe boog vormen lopen vanzelf over (in de richting
weg van de Voerman) naar het grote vierkant in de hemel: het vliegend paard Pegasus. Handige
tip: de meest westelijke kant van het grote vierkant van Pegasus (de ’rechterkant’, het verst
van Andromeda af) ligt op een rechte klimming van nagenoeg 23u. Deze informatie kun je,
samen met de informatie over de stand van de hemelequator (zie Orion), gebruiken om de
rechte klimming en de declinatie van sterren en sterrenbeelden te schatten.



2.14 De Zwaan
Slechts zichtbaar laat in de nacht in de winter, maar heel goed zichtbaar in de zomer is het
sterrenbeeld Zwaan (Cygnus). Neem hiervoor de lijn Merak-Dubhe - Polaris en trek deze door
naar de andere kant van de Poolster. Eerst krijgen we het sterrenbeeld Cepheus (met de helderste
ster Alderamin), en daarna het grote kruis aan de hemel. Dit grote kruis is het sterrenbeeld de
Zwaan. De helderste ster hierin is Deneb en vormt de staart van de zwaan.

2.15 de Lier
Ook in de zomer alleen zichtbaar is het sterrenbeeld de Lier (Lyra). Dit kleine sterrenbeeld is
nauwelijks te zien, met uitzondering van de helderste ster hierin: Vega. Dit is de helderste ster in
de zomerhemel en staat bijna loodrecht boven je. het is ook het nulpunt van de magnitudeschaal.

2.16 Adelaar
De derde heldere ster aan de zomerhemel is de ster Altair in het sterrenbeeld de Adelaar
(Aquila). Deneb, Altair en Vega vormen samen een gelijkbenige driehoek waarin Altair de
punt is. Deze drie sterren staan alledrie in een ander sterrenbeeld, maar vormen samen de
Zomerdriehoek.

3 Objecten opzoeken aan de hand van hun coordinaten
Nu je een idee hebt gekregen van de twee coordinatenstelsels die vaak worden gebruikt bij het
waarnemen van de hemel, nemen we de proef op de som. Hieronder volgt een kort lijstje met
coordinaten (eerst de rechte klimming, dan de declinatie) voor punten in de buurt van enkele
goed herkenbare objecten, geldig voor de avond van 16 november 2011:

• 04:36:38, +16◦31′30”

• 05:17:37, +46◦00′27”

• 20:41:50,+45◦19′46”

• 00:43:23, +41◦20′11”

• 02:08:23, +11◦25′12′′

1. Zoek aan de hemel de objecten op die overeenkomen met de coordinaten hierboven, en
geef hun namen. Let op: de coordinaten zijn erg precies gegeven, maar de objecten zijn
dan ook erg duidelijk: als je er wat naast zit met je schatting, zie je ook nog wel welk
object er wordt bedoeld. Mocht je op een andere avond dan 16 november deze opdracht
doen, dan zul je een object uit het lijstje waarschijnlijk niet vinden in de buurt van de
aangegeven positie. Hoe zou dat komen?

2. Zijn al de bovenstaande hemelcoordinaten constant (zeg, over de tijdsspanne van een jaar)
voor alle vijf de objecten? Waarom wel/niet?


