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Toegegeven, een avondlijk
bezoek is misschien minder
makkelijk te organiseren
voor een lagere school. Maar
we stellen wel vast dat de
scholen die het wel doen,
ook steeds terugkomen, jaar
na jaar!
Zonnewaarnemingen overdag mogen dan wel héél
boeiend en divers zijn, maar
het “echte” sterrenkijken
spreekt toch nog ietsje meer tot
de verbeelding van de leerlingen! De Maan, de planeten,
een sterrenhoop, een mooi gekleurde dubbelster, fascinerende
nevels en melkwegstelsels: bij
helder weer kan je het allemaal
zien met onze krachtige en moderne telescopen.

Ceti

Afhankelijk van de weersomstandigheden staan er 1, 2, 5 of meer
krachtige telescopen ter beschikking, aangevuld met een aantal
grote verrekijkers…

Denk er wel aan (zeker in de
wintermaanden) dat een groot
deel van het bezoek zich dan
buiten afspeelt, en dat het bij
helder weer ook steevast koud
kan zijn. Zorg er voor dat de
leerlingen aan warme kledij gedacht hebben!
Bel ons even (02/269.12.80) om
een geschikte datum en uur te
vinden: afhankelijk van het seizoen wordt het immers vroeger
of later donker. Bovendien kunnen wij je best adviseren over de
meest geschikte data (omstreeks
Nieuwe Maan bij voorbeeld).
Planeten als Venus of Jupiter zijn zo helder dat ze ook reeds vroeg op de
avond kunnen worden waargenomen, net zoals de Maan overigens.
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Met de klas naar MIRA

Omdat we de Aarde toch niet zonder onze
Maan kunnen voorstellen, kan je ook de
Maan in je schaalmodel een plaatsje geven.
De Maan heeft een diameter van 3.474 km
en bevindt zich gemiddeld op 384.450 km
van onze planeet.
En mocht je echt graag de grenzen verleggen naar objecten buiten het zonnestelsel:
de ster die het dichtst bij de Zon staat is
Proxima Centauri, die staat op ruim
40.000.000.000.000 km. In ons schaalmodel wordt dat misschien nog net haalbaar?
Of niet?
Op Volkssterrenwacht MIRA kom je natuurlijk allerlei voorstellingen van sterren
en planeten tegen, dit op verschillende
groottes. Het idee van voorstellingen op
schaal kunnen we bij ons dus prima visualiseren.
Je kan trouwens zelf begeleidende plaatjes
met allerlei uitleg bij je schaalmodel van
1:20 miljard downloaden via de MIRA
website:
=>
http://mira.telenet.be/
planetenpad/planetenpad.zip

Wil je graag met je klas of de ganse school een bezoek brengen aan MIRA?

Veel plezier met je schaalmodel!

Dat kan na afspraak op elke werkdag van de week. Onze ervaren
gidsen zullen je rondleiden. Overdag sterrenkijken loont zeker ook
de moeite. De Zon is de specialisatie bij uitstek van ons observatorium. Bij goed weer kunnen we jou de Zon tonen met behulp van onze
speciale protuberansenkijkers en de heliostaat die de Zon binnen ons
planetarium projecteert.

Onze gegevens:
Volksterrenwacht MIRA
Abdijstraat 22
1850 Grimbergen
Tel.: 02/2691280 – Fax: 02/2691075
www.mira.be – info@mira.be
Een set van tien kant-en-klare grote planetenfiches kan u downloaden op:
http://mira.telenet.be/planetenpad/planetenpad.zip (of korter: http://alturl.com/6y572)
Per planeet staan er niet enkel de gegevens over afstanden en afmetingen, maar ook over het
aantal manen, de temperatuur, de zwaartekracht (“hoeveel weeg ik op Mars?”), de omlooptijd (“hoelang duurt een jaar op Pluto?”),... Afdrukken op A4 of A3, plastificeren, en je bent
klaar om je eigen planetenwandeling af te stappen!
En je bent in goed gezelschap: “onze” planetenwandeling haalde zelfs de officiële leerplannen in Cambodja (zie foto rechts)!

Dit initiatief kwam tot stand dankzij de actieve steun van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Overheid:
www.ewi-vlaanderen.be
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INHOUD

Hoe groot is ons zonnestelsel eigenlijk?
Heel groot, dat is zeker. Als we de afstand van
Brussel tot bv. de Argentijnse hoofdstad Buenos
Aires (een kleine 12.000 km) vergelijken met de
afstand van de Aarde tot de Zon (ongeveer
150.000.000 km), dan gaat ons hoofd duizelen.
Maar die 150 miljoen km mag dan voor ons een
onvoorstelbaar grote afstand lijken, als we gaan
vergelijken met de afstand van de Zon tot de planeet Saturnus (bijna 1,5 miljard km), dan wordt het
pas echt helemaal gek.

Om goed aan te voelen hoe ver alle objecten uit
mekaar staan en hoe groot ze ten opzichte van mekaar zijn, is het best om die maquette ook daadwerkelijk te realiseren, dat kan door bv. bolletjes op
schaal te maken en ze dan op de juiste onderlinge
afstanden te plaatsen.

De makkelijkste uitvoering van de planetenwandeling: alle objecten op één rij zetten (dus geen
rekening houden met hun verschillende richtingen, één-dimensionaal ipv twee-dimensionaal).
Zorg echter wel voor voldoende afstand: zelfs op
“onze” handige schaal (1/20 miljard, met planeetbolletjes van nauwelijks enkele millimeter)
zal je nog 225 meter nodig hebben tot bij Neptunus, en zelfs 300 meter indien je er de dwergplaneet Pluto wil bij betrekken!
Wil je het helemaal correct doen, dan gebruik je
ook de juiste hoeken. Een correcte en geactualiseerde weergave kan je downloaden op de uitstekende website www.heavens-above.com (klik
op “Solar system chart”).

Hier een tabel met de werkelijke waarden, aan jou om de correcte gegevens
voor ons schaalmodel te berekenen:

Zon
Mercurius
Venus
Aarde
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
18

Diameter
in km
1.392.000
4.878
12.104
12.756
6.787
142.800
120.000
51.118
49.528
2.300

Schaal
1:20 miljard
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Hou er ook rekening mee dat elke planeet met zijn
eigen snelheid rond de Zon draait, je moet ze dus
liefst helemaal niet mooi op een rijtje plaatsen.

Object

Met de klas naar MIRA

MIRA Ceti is een periodieke uitgave
van Volkssterrenwacht MIRA vzw.

En dan hebben we het nog niet gehad over de
grootte van al die planeten en de Zon, wat moeten
we ons daarbij voorstellen?
Om een beetje een idee te krijgen wat al die afstanden en groottes in het zonnestelsel betekenen, kunnen we een schaalmodel maken. Stel dat we de
Zon en de planeten veel en veel kleiner maken dan
ze in de werkelijkheid zijn, we gaan ze bv. 20 miljard keer verkleinen, dan kunnen we op basis van
de reële diameter van de Zon (bijna 1.400.000 km)
berekenen dat de Zon in ons schaalmodel nog
slechts 7 cm groot is. En de afstand van de Zon tot
de Aarde (150.000.000 km) wordt dan 7,5 m.

Themanummer lager onderwijs

Afstand t.o.v. de Zon
in km
/
58.000.000
108.000.000
150.000.000
228.000.000
778.000.000
1.427.000.000
2.870.000.000
4.500.000.000
5.913.000.000

Schaal
1:20 miljard
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Abonnement:
Een abonnement op MIRA Ceti
kost € 10,00. Gelieve dit bedrag te
storten op rekeningnummer 0000772207-87 met vermelding van
naam + MIRA Ceti + jaartal.
Lidmaatschap:
Voor € 20 wordt u lid van MIRA,
en krijgt u bovenop het tijdschrift
50% korting op de bezoekersactiviteiten op MIRA.
Voor € 30 wordt u Lid PLUS, en
komt u gratis naar die activiteiten.
Familie:
Wil u met de ganse familie lid worden dan betaalt u respectievelijk 30
of 45 euro (ipv 20 of 30).
STEUN MIRA !
Als vzw heeft MIRA meer dan
ooit uw steun nodig om onze werking te kunnen verder zetten en
uit te breiden. Helaas komen we
niet meer in aanmerking om fiscale attesten uit te schrijven. Hopelijk weerhoudt dit U er niet
van om ons (bovenop het abonnement of lidmaatschap) nog een
schenking te doen.

Concrete info
Een groepsbezoek aan MIRA is steeds volledig gegidst (wij voorzien
één gids per 25 leerlingen), en duurt circa 2 uur. Inhoudelijk kan het
echter sterk variëren, in functie van de interesse en voorkennis van de
groep, van de actualiteit, maar vooral ook van het weer. Bij helder weer
ligt de nadruk immers héél sterk op het gebruik van de telescopen: de
zonnewaarnemingen overdag, Maan/planeten/sterren ‘s avonds.
De kostprijs:
◊
sterrenkunde-gedeelte, volledig gegidst:
(minimaal 15 leerlingen of 90 euro)
◊
weerstation (uitleg door leerkracht):
(minimaal 20 leerlingen of 30 euro)
◊
Sterrenkunde-gedeelte + weerstation:
(minimaal 15 deelnemers of 105 euro)

6 euro/leerling
1,50 euro/leerling
7 euro/leerling

Combi-ticketten mogelijk: met het Planetarium (Heizel) of Technopolis. Zie onze website…
Openingsuren (voor groepsbezoeken):
◊ maandag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 18h
◊ dinsdag en donderdag van 9 tot 22h
◊ woensdag van 9 tot 18h
Openingsuren (voor individuele bezoeken, zonder reservatie):
◊ woensdag en zondag van 14 tot 22h
◊ laatste vrijdag van de maand (vanaf 19h30): “Astroclub met Frank
Deboosere”, een combinatie van een lezing door onze weerman
gevolgd door een waarnemingsavond
Bibliotheek– en documentatiecentrum MIRA:
◊ open op woensdag (14-18h) en vrijdag (19-22h)
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Veilig kijken naar de Zon!

Een weerstation brengt jonge mensen misschien
wel voor de eerste maal in contact met wetenschappelijke waarnemingen. Daarom is het belangrijk dat
de leerkracht aandacht besteedt aan het begrip standaardisatie. Men kan pas waarnemingen met elkaar
vergelijken als die waarnemingen op dezelfde manier zijn verricht.

Ook overdag kan je bij volkssterrenwacht MIRA kijken naar de sterren. Of toch alvast naar één ster: met
wat geluk staat de Zon, onze ster, te schijnen aan de
hemel. En wij beschikken over de nodige instrumenten om veilig te kijken. Als je immers zomaar naar de
Zon kijkt, onbeschermd, is dat nefast voor de ogen.
Als je dat bovendien nog eens doet met een telescoop
of verrekijker kan je blind rakenblind worden: je
stuurt immers zoveel versterkt zonlicht in je oog dat
je meteen een zwarte cirkel brandt op je netvlies...
Onze telescopen zijn uitgerust met de nodige filters,
die het schadelijke licht van de Zon blokkeren en enkel ongevaarlijk licht doorlaten. Deze filters zijn gemaakt van hetzelfde materiaal dat wordt gebruikt om
de befaamde eclipsbrilletjes te maken, die we gebruiken bij een zonsverduistering. We kunnen zelfs de
Zon projecteren via onze unieke heliostaat in de planetariumzaal, zodat we in alle rust en veiligheid kunnen kijken naar een echt beeld van de Zon op dat moment. En in de twee telescoopkoepels beschikken we
bovendien over heuse protuberansenkijkers.

TIPS VOOR LEERKRACHTEN VAN DE LAGERE SCHOOL

Daarom worden alle temperaturen bijvoorbeeld
gemeten in een thermometerhut (dus niet onder
thermometerhut, hoewel dat een vaste uitdrukking
is). In de Zon is het begrip temperatuur immers heel
subjectief. Alle weerstations zijn dezelfde, de waarnemingen gebeuren altijd op hetzelfde ogenblik.

MIRA beschikt ook over een reeks protuberansenkijkers: twee grote instrumenten staan parallel aan de
telescopen in de grote koepels, een derde kleinere
staat gemonteerd op het waarnemingsterras.

Weten jullie ook wat een protuberans is?
◊

Dat is een gasuitbarsting op de Zon

◊

Dat zijn kleine maantjes die rond de Zon draaien

◊

Dat zijn grote weerstormen op het zonoppervlak

De windrichting is de plaats van waaruit de wind
waait, niet omgekeerd! De westenwind komt uit het
westen.
Kennen de leerlingen weerspreuken? Ze kunnen er
eventueel als voorbereiding thuis een aantal opzoeken. Niet alle oude weerspreuken zijn overigens
fout. Een weerspreuk die gebaseerd is op waarnemingen, kan heel juist zijn. "Kring rond de Zon
brengt regen in de ton" duidt op het optreden van
halo's in wolken die dikwijls een regenfront aankondigen.
Als instap kan je de leerlingen vragen naar eigen
ervaringen i.v.m. het weer. Meer dan waarschijnlijk
maken begrippen als stormschade, blikseminslag en
overstroming deel uit van de leefwereld van de
jonge mensen.

Bij helder weer kan je bij je bezoek aan MIRA zelf
protuberansen komen bekijken met de telescoop. Is
het bewolkt of regent het, dan kunnen we nog altijd
een paar leuke opnames laten zien van spectaculaire
protuberansen. Wie snel wil weten wat een protuberans is, kan terecht op pagina 13 voor het antwoord.

Pluviograaf

Voor de veiligheid van de toestellen raden wij aan om
per toestel één of twee leerlingen de uitlezing te laten
doen (achter de ketting te laten komen). Zo leren ze de
instrumenten uitlezen en hun nauwkeurigheden in te
schatten,...

Er zijn weinig volkssterrenwachten in Europa die
beter uitgerust zijn qua
zonnetelescopen…
De belangrijkste is deze
heliostaat, een systeem
van spiegels en lenzen
waarmee de Zon binnen in
de planetariumzaal op
groot scherm geprojecteerd wordt. Veilig, comfortabel en héél spectaculaire beelden van de zonnevlekken. En bovendien
kunnen we hier ook de gedetailleerde en uiterst
kleurrijke “streepjescode”
van de Zon” tonen (het zogenaamde spectrum).
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Frank Deboosere achterna in ons weerstation...
Het didactische weerstation van MIRA staat midden
op het waarnemingsterras. Bezoekers kunnen er kennismaken met alle klassieke meteorologische meetinstrumenten. Voor schoolgroepen die het weerstation
bezoeken: de begeleidende leerkracht krijgt vooraf
ons meteoboekje, een 48 pagina's tellende publicatie
over de weerinstrumenten op MIRA. De leerlingen
krijgen indien gewenst elk een werkblad waarop ze de
waarnemingen kunnen noteren.

Op school zelf zonnewaarnemingen verrichten?
Maar ook zonder de gesofisticeerde toestellen van
MIRA kan je op school de zonneactiviteit opvolgen. En zeker in 2013-2014 is dit een héél interessante bezigheid, want in die periode verwachten we
het volgende maximum van de 11-jaarlijkse zonnecyclus. Dus véél en vooral grote zonnevlekken
gegarandeerd.

Na afloop kan de groep in één van de multimediazalen nog een film bekijken over hoe het weerbericht tot
stand komt, speciaal voor MIRA gemaakt door onze
weerman Frank Deboosere.

Natuurlijk is de Zon véél te gevaarlijk om zomaar
naar te kijken. Wie met het blote oog naar de Zon
wil kijken draagt daarom een eclipsbrilletje, wie
met de telescoop of verrekijker waarneemt voorziet
die van een speciale filter (maar altijd vóór de telescoop geplaatst!).

De meest in het oog springende opstellingen zijn natuurlijk de twee thermometerhutten. Neerslag wordt
dan weer gemeten met behulp van de pluviometer en
de automatische pluviograaf. Een vijftal grondthermometers staan opgesteld in een grote bak met aarde.
Ze meten de temperatuur aan de lucht, maar vooral

Er is echter een andere, veiliger én comfortabeler
manier om onze Zon waar te nemen: op MIRA gebruiken we onze heliostaat (zie vorige pagina) om
een beeld van de Zon te projecteren, en iets dergelijks kan je zelf ook doen met een eenvoudige verrekijker!

Pluviometer
ook boven en onder de grond. Deze toestellen zijn
daarom vooral interessant voor de land- en tuinbouw,
aangezien ze o.a. de grondvorst meten. Tegen de
muur hangt een kast vol toestellen en uitlezingen. Er
staan
barometers
(luchtdruk),
thermometers
(temperatuur) en hygrometers (luchtvochtigheid).
Daarnaast kan je ook kijken naar de uitlezingen voor
de anemometer (windsnelheid), de windrichting en
het aantal minuten zonneschijn. De meettoestellen
zelf staan enkele meter hoger, boven het hoogste dak
van de sterrenwacht.

Maar ook indien u niet over voldoende tijd, materiaal of helder weer beschikt, kan je toch dag na dag
de zonnevlekkenactiviteit volgen via internet. Op
http://www.spaceweather.com/ staat elke dag een
actuele en uiterst gedetailleerde foto van het zonsoppervlak, gemaakt door de SDO-ruimtesonde.

VEILIG zonnewaarnemen met de verrekijker, zeker dit
jaar een interessante én leerrijke activiteit in klasverband.
Richt één helft van de verrekijker naar de Zon (dek de
tweede lens af, anders zullen er twee overlappende beelden ontstaan) en hou een kartonnetje op voldoende afstand achter het toestel (de juiste afstand hangt af van
het gebruikte toestel, maar 40-60cm is vaak aangewezen). Draai dan aan de scherpstelknop tot het schijfje
van de Zon haarscherp wordt en de vlekken duidelijk
zichtbaar...

Het meteoboekje van Volkssterrenwacht MIRA (dé handleiding voor leerkrachten die ook het weerstation willen bezoeken) kan je ook online raadplegen of downloaden (pdf-bestand).
Zie onze webpagina hierover: http://www.mira.be/nl/sterrenwacht/virtueel/weerstation
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Hoeveel weeg ik nu echt op de Maan?
Jouw gewicht is 30 kg, dan weeg je op de Maan
toch evenveel? Dat is niet zo. Hoe kan dat? Omdat
de zwaartekracht die de Maan uitoefent veel kleiner
is! De Maan heeft een veel kleinere massa dan de
Aarde, onze planeet oefent bijgevolg een veel grotere aantrekkingskracht uit op alles wat zich op haar
oppervlak bevindt. Daardoor konden de Amerikaanse astronauten die reuzensprongen maken op
de Maan, ondanks hun loodzwaar ruimtepakken.

Binnenin staat een kleine bol
die de Aarde voorstelt: met een
(holle) aardas, de evenaar en de
meridianen.

Jammer genoeg blijft je massa wel altijd dezelfde.
Die kan je enkel veranderen door meer of minder te
eten of te sporten. Massa wordt uitgedrukt in kilogram. Gewicht kan omschreven worden als de hoeveelheid kracht die een bepaalde massa uitoefent.
Hoe groter de aantrekkingskracht van de planeet
waarop je staat, hoe harder je voeten op het oppervlak ervan zullen drukken.

De vele ringen van de grote
constructie zelf kunnen dan
grotendeels beschouwd worden
als projecties van de aardse coördinatensystemen aan de hemel. Zo zien de leerlingen dan
de hemelpool (het kleine rode
cirkeltje waarin ze ‘s nachts
echt de Poolster kunnen zien!),
de plaatselijke meridiaan (niet
die van Greenwich, maar zijn
iets minder bekende broertje uit
Grimbergen) en de hemelevenaar.

Hoeveel weeg ik dan op de Maan?
◊

5 kg

◊

15 kg

◊

23 kg

Het antwoord op deze vraag kan je zelf komen uittesten op onze weegschaal. Of kan je vinden op
pagina 13.

◊ maar dé beste en vooral spectaculairste manier om de hemelbewegingen te demonstreren is onze armillairsfeer.
Deze immense (5 meter diameter) constructie laat de leerlingen immers toe om er letterlijk IN te staan, en dus alle
belangrijke hemelbogen en
hemelpunten driedimensionaal te aanschouwen.

Een ordinaire weegschaal? Ja, maar met een minder ordinaire wijzerplaat… Behalve je gewicht op de Aarde,
kan je hier ook aflezen hoeveel je zou wegen op de
Maan, op Jupiter, of zelfs op de Zon!

Maar daar stopt het niet:
- de richtingen waar de Zon
opkomt en ondergaat bij het

Onze grote armillairsfeer laat de leerlingen toe om zich letterlijk binnenin het systeem van hemelbewegingen en hemelcoördinaten te plaatsen. Ze zien de positie van de Poolster en van de windrichtingen, ze
stellen vast waar de Zon opkomt en ondergaat bij het begin van de diverse seizoenen, hoe hoog (of laag!) die Zon op de middag staat,...
begin der seizoenen. In de
volksmond heet het dat “de Zon
opkomt in het oosten en ondergaat in het westen”, maar hier
zullen de leerlingen merken dat
dit varieert van noordoost
(zomer) tot zuidoost (winter).
- de hoogte van de Zon ‘s middags, bij het begin van de seizoenen. En ook hier zullen de

leerlingen een enorm verschil
zien: in de winter komt ze nauwelijks boven ons gebouw, in
de zomer klimt ze bijna 66°
hoog!
- en natuurlijk zien we hier ook
makkelijk de vier windrichtingen (en leren we dat de Poolster
altijd het noorden aanwijst…).

Ondanks het loodzware ruimtepak (méér dan 75 kg!)
konden de astronauten toch lustig rondhuppelen op de
Maan: de zwaartekracht is er immers een pak minder
dan op Aarde!
In de zaal over het zonnestelsel (eerste verdieping) vertellen we je hier alles over: hoe leuk dat lijkt, maar ook
hoe ongemakkelijk en vooral onwennig dit is voor ons,
aardbewoners...
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Bewegingen aan de hemel… de armillairsfeer op MIRA
Dag en nacht... Opkomst en
ondergang van de sterren en
planeten... De seizoenen…

Een daguitstapje...
In de ruime regio rond Grimbergen
zijn héél wat interessante locaties en
instellingen te bezoeken, zodat een
bezoekje aan MIRA kan uitgroeien tot
een volwaardige daguitstap.

Allemaal héél belangrijke en
héél fundamentele gegevens,
maar niet steeds even makkelijk
om in de klas uit te leggen! Als
leerkracht beschikt men vaak
enkel over “platte” middelen
(bord, beeldscherm,...), terwijl
het hier essentieel gaat over
fenomenen die men best in drie
dimensies bekijkt.

En voor sommige combinaties zijn er
ook speciale tarieven afgesproken
(Technopolis, Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht aan het Atomium).
Het Planetarium op de Heizel (www.planetarium.be) is natuurlijk de
meest evidente combinatie voor een dagje sterrenkunde...

Op MIRA zijn er daarom een
heleboel opstellingen die het ons
makkelijker maken:
◊ enkele van onze medewerkers
specialiseerden zich in het
maken van “timelapseanimaties”: versnelde weergaves van de beweging van de
(echte) sterrenhemel. De Poolster, de Grote Beer,… de leerlingen zullen ze hierna ook in
het echt makkelijker herkennen
◊ op de tweede verdieping hangt

er een enorme roterende wereldbol (dag & nacht) en staat
een dubbele opstelling die
het principe van de seizoenen

In het Museum voor Oudere Technieken (MOT,
www.mot.be) te Grimbergen ontdekken de leerlingen
alles over de kracht van water, wind en spieren).

demonstreert (schuine stand
aardas en de daarmee samenhangende hoogte van de Zon
boven de horizon).

In de Nationale Plantentuin te Meise (www.plantentuinmeise.be) komen
ze in contact met planten uit diverse regio’s en klimaten, en leren ze o.a.
over economisch nuttige gewassen.

Niet zomaar een spectaculaire wereldbol!
Hier verduidelijken we de schaalverschillen (afstand/afmetingen) tussen Aarde en Maan, en in één beweging
ook de rest van het zonnestelsel.
Maar ook de aardrotatie en de seizoenen kunnen hier aan bod komen, en de heldere lichtvlek op de plaats van
België toont de leerlingen hoezeer we hier te maken hebben met lichthinder...
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Ook het bekende Technopolis in Mechelen ligt op nauwelijks 20 minuutjes
MIRAu Ceti
van MIRA. Dankzij de combi-ticketten bezoekt
beide- extra
tegen nummer
speciaal2013
tarief.

Antwoorden...

ISS, een Internationale ruimtemeccano

Pagina 4: Weten jullie ook wat een protuberans is?

Met de bouw van het International Space Station
werd een nieuw tijdperk van de exploratie van de
ruimte ingeluid. Nu wentelt het station elke 92 minuten rond onze Aarde op een hoogte van ongeveer
400 km. Het weegt 450 ton en heeft de oppervlakte
van een voetbalveld.

◊

Met welke snelheid vliegt het ruimtestation rond de
Aarde?
◊
ongeveer 8.000 km/uur
◊
ongeveer 18.000 km/uur
◊
ongeveer 28.000 km/uur

Dat is een gasuitbarsting op de Zon!

Een protuberans of zonnevlam gefotografeerd
door één van de speciale
instrumenten op MIRA.
Zo kan je ze dus zelf ook
zien op een zonnige dag!

Het antwoord kan je vinden op pagina 13. Het lijken alle enorme snelheden, maar omdat er geen
vertraging of versnelling is voelen de astronauten
dit niet (net zoals je in de TGV ook geen snelheid
ervaart). Bovendien is er ook geen zwaartekracht,
vandaar dat de astronauten ‘zweven’ in hun ruimteschip. Het lijkt op het eerste zicht een leuke bezigheid, maar het vraagt heel wat oefening van de astronauten om niet tegen de wanden te botsen!

Pagina 6: Als je op Aarde 30 kg weegt, hoeveel weeg je dan op de Maan?
◊

Op MIRA kunnen we je filmpjes tonen van de astronauten in het ISS en zien we zelfs dat onze Belgische astronaut Frank De Winne er kan fietsen
zonder zadel! Ook staat er in onze tentoonstelling
een maquette van het ruimtestation. We volgen het
ISS op MIRA op de voet. Dat kan jij ook, door via
onze website te volgen wanneer het ISS boven ons
vliegt (of surf rechtstreeks naar http://www.heavens
-above.com).. Bij helder weer en met de nodige
opmerkzaamheid kan je het ruimtestation met het
blote oog zien voortschrijden aan de avond– of
ochtendhemel.

5 kg

De zwaartekracht op de Maan is 6 keer minder dan hier op Aarde, dus alles en iedereen
weegt er zes keer minder.
De eerste onderdelen van het ISS werden gelanceerd
eind 1998, en jaar na jaar kwamen er modules bij: Amerikaanse, Russische, Europese maar ook Japanse of Canadese. Sinds 2011 is de structuur grotendeels afgewerkt, en ondergaat het enkel nog kleine wijzigingen.

In de ruimte daarentegen is het
allemaal nog “straffer”: daar
heerst gewichtloosheid en zweeft
alles rond. Ook dat onderwerp
kan aan bod komen tijdens een
bezoek, met héél wat spectaculaire
filmbeelden (op groot scherm)
Pagina 8: Met welke snelheid vliegt het
ruimtestation rond de Aarde?
◊
Ongeveer 28.000 km/uur

Aan boord van het ISS hangt
trouwens al enkele jaren dit dubbele snelheidsbordje. Vergeet
niet dat men in Amerika rekent
in miles/hour: ook daar moet
men mee rekening houden in
zo’n internationaal project!
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De MIRA-planisfeer: hoe te gebruiken!

1. Stel je sterrenkaart in op het juiste uur en de juiste dag.
Hierboven staat de kaart klaar voor 22u (wintertijd) op 15
maart (maar dat is ook 23 uur op 29 februari, of 21 uur op 29
maart).

2. De allerbelangrijkste ster is de Poolster, want die wijst ons
het Noorden aan en staat altijd op dezelfde plaats aan de hemel. Gebruik hiervoor de twee laatste sterren van het
“Pannetje” in de Grote Beer, en verleng hun afstand 5 maal...

3. In de winter is Orion het opvallendste sterrenbeeld aan de
hemel. De drie heldere sterren in het midden vormen de Gordel van Orion-de-Jager. De twee heldere onderaan stellen zijn
voeten voor, de twee heldere bovenaan zijn schouders.
Als12
u goed kijkt (aan de echte hemel dan) zal je zien dat Betelgeuze duidelijk oranje van kleur is: een Rode reuzenster.

4. In de zomermaanden daarentegen is het deze gigantische
figuur die het meest opvalt: de Zomerdriehoek verbindt de
heldere sterren Wega (in de Lier), Deneb (in de Zwaan) en
Altaïr (in de Arend).
MIRA
Ceti - extra nummer
Op een donkere
waarnemingsplaats
zal 2013
je ook opvallen dat de
Melkweg dwars door dit gebied loopt...

De MIRA-planisfeer: hoe te knutselen!

1. Knip de “uurschijf” uit op de rode lijnen, zowel de buiten- 2. Knip nu de “datumschijf uit”, hier knippen we enkel aan de
kant als de binnenkant (de witte ovaal moet uitgeknipt wor- buitenkant.
den).

3. Vouw de drie roze flapjes naar achter, met de groene stip- 4. Steek nu die “datumschijf” (de “sterrenschijf”) achter de
pellijn als vouw.
uurschijf, zodat ze mooi in de roze flapjes valt, en je draaibare sterrenkaart is klaar!
MIRA Ceti - extra nummer 2013
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