Natuur!lijk

Tijdschriftje van Natuur en Wetenschap vzw

Jaargang 32- nr. 3- juni 2021

VLINDERS
Winnaars Finales
gefeliciteerd ...

Blotevoetenpad
Dat maak je zo zelf!

www.natuurenwetenschap.be!

Colofon		

2

Zomerkampen		

3

Vlinders		

4

Xperimentia

8

En de

IN DIT

winnaar is

14

26

BOUW GESTART
grootste radiotelescoop

Nieuws

4

UIT DE NATUUR

nummer

Zomeruitstapjes

9

Drones meten

12

En de winnaar is ...

14

Link & think		

22

Wetenschappeleuk

24

Mysterieuze brief

29

22
WAAR EEN WEG IS,
IS WISKUNDE

Baalsebaan 287 • 3128 Baal
T 016 53 73 75
secretariaat@natuurenwetenschap.be
www.natuurenwetenschap.be

redactie
Werkten mee:

Birgit is alle weekdagen aanwezig
van 8u30-12u en 12u30-16u30
------------------------------------Het lidgeld, inclusief verzekering
bij activiteiten bedraagt 8 euro
per jaar en wordt gestort op reknr.
476-4324841-91 met vermelding
van uw personalia ofwel samen
met het ingevulde formulier
overhandigd aan uw raadgever.

2 Natuur!lijk

NUTTIGE INFO
Voorzitter:
M. Vanrusselt

+36 20 356 72 76
voorzitter@natuurenwetenschap.be
--------------------------------------------

Secretaris:
A. Van Antwerpen

016 44 41 59
secretaris@natuurenwetenschap.be
--------------------------------------------

Penningmeester:
L. Thora

VOEREN € 165
€ 165

CREALAB

COMBI
VOEREN

CLFN
O O O

Natuur en Wetenschap vzw

Wens je mee te gaan, dan kan je je nog altijd inschrijven!
Dit kan door te bellen naar bellen naar 016-53.73.75 of een
mailtje te sturen naar secretariaat@natuurenwetenschap.be

Weetjes		 20

Zelf een wolk maken 18

Secretariaat
Secretariaat

Er is nog plaats in onze bubbels!

€ 299

VAN SCHILDKNAAP
€ 199
TOT RIDDER

Sus Dams, John Bekker en
Martine Vanrusselt

Eindredactie:

Sus Dams en
Martine Vanrusselt

Grafische vormgeving:

Martine Vanrusselt

--------------------------------------Tijdschrift Natuur!lijk is afhankelijk
van de vzw Natuur en Wetenschap.
De redactie laat aan de schrijvers de
volledige verantwoordelijkheid over
hun artikels.

TOVERKOLLEN

€ 125

089 71 64 39
penningmeester@natuurenwetenschap.be

Natuur!lijk

3

In het overzicht van deze Rode Lijst valt de grote categorie ‘Regionaal
uitgestorven soorten’ op: niet minder dan 20 soorten verdwenen de afgelopen
eeuw uit Vlaanderen. Daarnaast zijn er nog 10 soorten ernstig bedreigd of
bedreigd. We zien daarin een patroon: vooral soorten van open leefgebieden
blijven het slecht(er) doen. Het gaat om heidesoorten zoals kommavlinder,
gentiaanblauwtje, heideblauwtje en heivlinder, en om graslandsoorten
zoals argusvlinder, bruine vuurvlinder en aardbeivlinder. Dat zijn vaak
‘specialisten’: soorten die hoge eisen stellen aan hun leefomgeving, en/of
gebonden zijn aan één soort waardplant..

Nieuws uit de natuur

Enkele soorten die bedreigd zijn

kommavlinder

Rode Lijsten geven aan in welke mate soorten bedreigd zijn. Omdat
soorten door de jaren heen talrijker of zeldzamer kunnen worden,
krijgt een Rode lijst best om de tien jaar een update. Die oefening
gebeurde pas voor dagvlinders. Uit de nieuwe Rode lijst blijkt dat er
voor een aantal soorten beterschap is, maar voor andere de situatie
zorgwekkend blijft.
Rode Lijsten moeten beleidsmakers ondersteunen bij het uitstippelen van
een coherent natuurbeleid. Ze worden opgesteld volgens internationaal
vastgelegde criteria. Die kijken bijvoorbeeld niet enkel naar een populatietrend
(hoeveel individuen zijn er nu in vergelijking met 10 jaar geleden?), maar ook
naar de grootte van het verspreidingsgebied (in hoeveel kilometerhokken
komt een soort (nog) voor?). Voor bedreigde soorten kan een reddingseffect
optreden als er zich een gezonde populatie net over de grens bevindt en als
de soort zich gemakkelijk verplaatst.
De validatie van Rode Lijsten gebeurt in Vlaanderen door het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Deze nieuwe lijst van de dagvlinders
werd opgemaakt door het INBO ism Natuurpunt: zij gebruiken daarvoor
data die door duizenden vrijwilligers werden verzameld. Voor deze Rode
Lijst werden 75 soorten dagvlinders geëvalueerd. Dat zijn er meer dan
bij de vorige Rode Lijst uit 2011: zo zijn er recente nieuwkomers waarvan
de opmars zich steeds verder doorzet. Het schijnbaar positieve nieuws
dat het aandeel min of meer bedreigde soorten kleiner is geworden,
kan ondermeer verklaard worden door het verschijnen van algemene
nieuwkomers. Kaasjeskruiddikkopje en scheefbloemwitje zijn in sommige
delen van Vlaanderen op korte tijd al alledaagse tuinvlinders geworden…
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gentiaanblauwtje

kleine heivlinder

argusvlinder

bruine vuurvlinder

aardbeivlinder
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Achteruitgang

Bij de zorgenkindjes onder de dagvlinders vinden we echter niet enkel
specialisten terug. Ook algemene soorten met een bredere habitatvoorkeur,
de zogenaamde generalisten, doen het niet allemaal even goed. Het meest
spectaculair is de achteruitgang van de kleine vos. Deze tot voor kort
algemene soort werd in 2011 al als Bijna in Gevaar beschouwd, maar maakte
de afgelopen tien jaar nog verder een sprong in het diepe en staat nu te
boek als Bedreigd. Ooit behoorde deze soort tot het kwartet van algemene
netelgebonden vlinders (naast dagpauwoog, landkaartje en atalanta), maar
nu lijkt hij weggevaagd in grote delen van Vlaanderen. Dat de kleine vos
het beter doet in Wallonië en Noord-Nederland doet vermoeden dat klimaat
vermoedelijk een belangrijke rol speelt in de achteruitgang.

Kleine
ijsvogelvlinder

keizersmantel

Voor veel bedreigde soorten zijn specifieke maatregelen nodig, zoals het
vergroten van hun leefgebieden (in natuurgebieden) of werken aan een
betere milieukwaliteit (minder stikstof!), maar de algemene dalende trend
van de huis-, tuin- en keukenvlinders (generalisten) wijst erop dat werken
aan een betere algemene landschapskwaliteit ook een aandachtspunt is.
Tuinen kunnen daarin een rol spelen. Een voldoende nectaraanbod blijft
immers essentieel. Met de Grote Vlindertelling wil Natuurpunt het belang
van die tuinen in de kijker zetten. Van 3 tot 25 juli 2021 kan iedereen zijn
vlindertellingen doorgeven via vlindertelling.be.
Vooruitgang

Daartegenover staat de opvallende positieve trend van bosvlinders.
De prachtige grote weerschijnvlinder is zodanig toegenomen dat hij
evolueerde van bedreigd in 2011 naar “momenteel niet in gevaar” in 2021.
Ook andere bossoorten zoals de kleine ijsvogelvlinder, de keizersmantel
en de nieuwkomer braamparelmoervlinder zitten in de lift. Wellicht zorgt
klimaatopwarming voor een warmer microklimaat in bossen, wat deze
soorten ten goede komt. Ook kunnen ze profiteren van het veranderde
bosbeheer, dat meer aandacht heeft voor open plekken en variatie in het
bos.
Deze Rode Lijst-analyse (met name de voortdurende achteruitgang van
heidesoorten en de recente vooruitgang van de meeste bossoorten) zou
dus een aanleiding kunnen zijn om naast de focus op bossen minstens
evenveel aandacht te besteden aan open biotopen en aan het creëren van
meer klimaatrobuuste natuurgebieden (tegengaan van verdroging, grotere
structuurvariatie).
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braamparel
moervlinder

Het volledige rapport van de Rode Lijst kan je op deze link terug te vinden:
https://pureportal.inbo.be/nl/publications/iucn-rode-lijst-van-de-dagvlinders-invlaanderen-2021
Tekst: Wim Veraghtert (Natuurpunt Studie) m.m.v. Dirk Maes (INBO)
bron: www.natuurpunt.be
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Op ontdekking in eigen land!
Costa del Jardin, Costa del Tuyn, Gardenia, Gran Tuinaria, Grazonië,
Hintergarten en Tuinesië ... allemaal mooie benamingen om te verbloemen
dat we ook deze zomer nog best in eigen land doorbrengen!
Musea kunnen gelukkig wel weer open en dus kan je deze zomer optimaal
gebruik maken van je voordelen als lid van Natuur en Wetenschap vzw. Wij
zetten ze nog even op een rijtje!
Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel
Omdat wij onze bezoekers op een
veilige manier willen onthalen, werkten
we een bewegwijzerd parcours met
eenrichtingsverkeer uit.
Eerst kom je in de zaal 250 jaar
Natuurwetenschappen, daarna in de Galerij
van de Dinosauriërs en tot slot in de tijdelijke
tentoonstelling Antarctica. Je beschikt
hiervoor over niet meer dan twee uur tijd,
maar dat zal zeker volstaan.
Je kan DE TICKETS UITSLUITEND ONLINE AANKOPEN: je betaalt hiervoor de
prijs ‘permanente zalen’ (van 0 tot 7 €). We hebben de dag in tijdsblokken verdeeld,
zodat het aantal bezoekers over de hele dag verspreid wordt.
Richtlijnen voor bezoekers vind je op hun pagina
https://www.naturalsciences.be/nl/museum/visits-and-activities/activities-detailedfiches/1909
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Provinciaal Archeologisch Museum in Velzeke
Plan je een bezoek, dan moet je steeds vooraf reserveren. Dit doe je telefonisch
op het nummer 09 360 67 16. De toegang is momenteel voor iedereen gratis.
Het Archeocentrum betreden doe je voortaan enkel via de Doolbosweg. De
toegangsweg vanuit de Paddestraat werd afgesloten.
Let op, onze openingsuren zijn gewijzigd. Op weekdagen zijn wij voortaan open
van 10u tot 17u, in het weekend kan je nog steeds van 13u tot 17u bij ons terecht.
Wij geven om jouw gezondheid en die van ons personeel.

Technopolis in Mechelen
Om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, hebben ze de belangrijkste
maatregelen netjes samengevat in een video. Zo weet je precies wat je wel en
wat je niet mag tijdens je bezoek. Tickets koop je online en mondmaskers zijn niet
verplicht, maar wel aangeraden.
https://www.technopolis.be/
Heb je nog vragen? Stuur ze dan zeker naar info@technopolis.be

Daarom:
• Beperken we steeds het aantal bezoekers.
• Stippelden we in de tentoonstellingsruimten een vast parcours uit.
• Doen onze poetshulpen er alles aan om jou en je gezin tegen besmetting door
het corona-virus te beschermen.
• Bescherm jezelf en maak gebruik van de aanwezige handgels. Gebruik van
een mondmasker is niet verplicht.
Hidrodoe in Herentals
Springen onder de waterparaplu, dansen op de springfonteinen, je kan het zo gek
niet bedenken. En toch, deze zomer doen we nog iets straffer dan je van ons
gewend bent: we reizen naar de toekomst! Kom deze zomer naar Hidrodoe en
ontdek de wereld in 2050.
Surf naar https://www.hidrodoe.be/nieuws voor de laatste info.

Provinciaal Archeologisch Museum in Ename
In Ename ademt het hele dorp geschiedenis uit. Er is het archeopark met de
restanten van een benedictijnenabdij en iets hogerop is er het beschermde bos
t’ Ename. In het dorp vind je de prachtig gerestaureerde Sint-Laurentiuskerk en
als verzamelpunt van alle informatie: pam Ename. Beleven, leren, ontspannen, je
laten verrassen... Het kan allemaal in Ename op wandelafstand.
Plan je een bezoek aan Erfgoedsite Ename, dan moet je steeds reserveren.
Dit doe je via het telefoonnummer 055 30 90 40.
We voorzien telkens 1u tijd per bezoek, per bubbel.
Meer info: http://www.pam-ov.be/ename/bezoek
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Zweefvliegtuigje
In Mol werd de eerste stralingsdetectiedrone plechtig gedoopt door minister van
Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, die bevoegd is voor de nucleaire veiligheid
in ons land. In vergelijking met een speelgoeddrone of zelfs een politiedrone oogt
het gevaarte best indrukwekkend. Het lijkt meer op een onbemand zweefvliegtuigje
dan op een drone, want het tuig stijgt niet op met een stel rotors maar wordt
daarentegen de lucht in gekatapulteerd. Voortgestuwd door een staartschroef kan
het daar ten minste acht uur blijven hangen. De grote autonomie in vliegtijd en het
dito meetbereik (in oppervlakte waarboven de straling kan worden onderzocht) zijn
de troeven van deze drones van het zogenaamde vastevleugeltype.

Drones meten straling vanuit de lucht
Het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN wil de komende twee jaar aantonen dat
ook drones de radioactiviteit boven een nucleaire site of een groter gebied in kaart
kunnen brengen. Zodat ze straks ingezet kunnen worden bij de ontmanteling van
onze kerncentrales.
Van de groei van landbouwgewassen over de algenbloei in meren tot de uitstoot
van broeikasgassen: almaar meer zaken worden opgevolgd met zogeheten
remote sensing. Ze worden vanop afstand – doorgaans hoog boven de grond –
gemonitord. Dat kan vanuit de ruimte met satellieten, maar evengoed vanuit de
lucht met bemande luchtvaartuigen dan wel met onbemande drones.
Ook radioactieve straling ontsnapt daar niet aan. Soms worden helikopters
ingezet om met stralingsdetectors aan boord de sterkte van ioniserende straling
boven een gebied (bijvoorbeeld een nucleaire site) te meten. Wie de HBO-serie
Chernobyl heeft gezien weet dat dat voor de bemanning niet zonder risico is.
Mede daarom wordt al enige tijd geprobeerd drones uit te rusten met zogenaamde
scintillatietellers (klassieke geigertellers die naast de intensiteit ook de energie
van de straling meten). Hoewel de basistechnologie daarvoor al een tijdje bestaat,
werd ze pas onlangs geoptimaliseerd voor gebruik in drones.
Maar wat de stralingsdetectors vanuit de lucht registreren moet natuurlijk ook
betrouwbare en nuttige informatie opleveren. Precies om dat op punt te stellen
zal het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN de komende twee jaar twee types
‘stralingsdetectiedrones’ uittesten. Dat zal onder meer gebeuren boven de site van
de vroegere reactor BR3 in Mol, die al grotendeels ontmanteld is maar waar toch
nog constructies aanwezig zijn die bij afbraak ioniserende straling kunnen afgeven.
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Het miniatuurzweefvliegtuig zit vanbinnen helemaal volgestouwd met elektronica,
van de scintillatieteller natuurlijk, maar ook van de seinapparatuur om de
meetgegevens in real time naar het grondstation te sturen én om vluchtcommando’s
te ontvangen. Voor een landingsgestel is er geen plaats. Dat is niet nodig, want als
de missie erop zit komt de drone aan een parachute weer naar beneden. De tweede
soort drones waarmee het SCK CEN aan de slag gaat, is van het multirotortype
(helikopters met een of meerdere rotorbladen). Deze tuigen zijn vooral interessant
om heel flexibel, gericht en eventueel ook met zwaardere stralingsdetectors te
meten. Dat vertaalt zich dan wel in een veel kortere autonomie.
Stralingsexperts van het SCK CEN zullen met drones van beide types dit en
volgend jaar de stralingswaarden boven de site in Mol in kaart brengen. Niet dat
die nog niet gekend zijn – wel integendeel, de straling wordt er continu opgevolgd,
soms ook met bemande helikoptervluchten.
Gammastraling
De technologie is, zoals gezegd, al een tijdje klaar. Over de werking ervan
hoeven de onderzoekers zich dus weinig zorgen te maken. ‘De uitdaging tijdens
dit demonstratieproject is de gemeten stralingswaarden vertalen naar een juiste
interpretatie’, zegt Camps. ‘Bijvoorbeeld van waar de stralingsbronnen zich precies
bevinden: hoe zijn ze verdeeld over het te onderzoeken gebied?’
Daarnaast hopen de vorsers ook een onderscheid te kunnen maken tussen
verschillende radionucliden, waaruit dan kan worden afgeleid hoelang ze nog zullen
blijven stralen. Om een juiste inschatting van de straling aan de grond te kunnen
maken moeten de onderzoekers de gemeten waarden continu corrigeren met de
vlieghoogte van de drones, vermits de stralingsintensiteit verkleint bij toenemende
afstand. De detectors zullen overigens enkel gammastraling detecteren, vermits
alfa- en bètastraling hoogstens een paar meter hoog geraken.

bron teskt en foto’s:
https://www.eoswetenschap.eu/technologie/drones-meten-straling-vanuit-de-lucht
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De laureaten van 202

1ste plaats: Lotte Poelaert met haar uiteenzetting over
“In welke mate is er een functionele asymmetrie aanwezig bij elite
jeugdtennisspelers tussen 12 en 15 aar ten opzichte van een controlegroep?”.
2de plaats: Aleksandra Slusarczyk met haar onderwerp “ Wat
is het verband tussen migraine en het Alice in wonderland syndroom?”.
3de plaats: Sam Baeck, Nicolas Verheyen, Milan Bertheloot en Tibo Van Nieuwenhove met als onderwerp “Vlinders,
groot en klein.”
4de plaats: Omar Elmazzouji en Emiel Perez-Cortez met als
onderwerp “Samenstelling van bladgroen“.
5de plaats: Sarah Perdieus. Arsha Yazdani, Amy Van
Cleemput en Lauren Enghels uit Evergem met als onderwerp
“DNA-technieken in de geneeskunde“.
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Aan de slag!
Zet eerst en vooral je veiligheidsbril op. We willen niet dat je straks een
oog verliest! Giet nu een bodempje warm water in de fles. Niet te veel:
één centimeter water is meer dan genoeg! Schroef de dop er terug op.
Haal nu je beste spierkracht boven en probeer het flesje uit te wringen.
Als dat goed gelukt is, is de fles nu een pak kleiner. Draai nu de dop van
de fles in één vlotte beweging.

Een woordje uitleg

Aan de slag!
Met dit leuke proefje laten we je
ontdekken hoe je zelf een wolk
kan maken.
Veel plezier met dit proefje!

Wat heb je nodig?
• Een veiligheidsbril
• Een leeg flesje water van
een halve liter mét de dop
• Een beetje warm water

Is de dop eraf gevlogen? Hoorde je een “knal”? Heb je mist uit de mond van
de fles zien opstijgen? Al deze gebeurtenissen vertellen je dat je “lege” fles
allesbehalve leeg was.
Wanneer u de verzegelde fles draait, vermindert u het volume van de lucht
die erin zit. Wanneer gasmoleculen op deze manier dichter bij elkaar worden
gedrukt, neemt de druk in de fles toe. Deze verhoogde druk zorgt ervoor dat de
dop door de kamer vliegt wanneer deze wordt losgelaten.
De “knal” die u hoort, wordt veroorzaakt door een plotselinge verandering in
de luchtdruk. Wanneer u de dop loslaat, stroomt de lucht met een hogere druk
in de fles naar de lucht met een lagere druk in de kamer. Deze plotselinge
uitzetting creëert een drukgolf die je hoort als geluid.
Terwijl u de fles draait, voelt (of meet) u het warmer worden. Nadat de dop is
gevlogen, merkt u misschien dat de fles koeler wordt. Er is een directe relatie
tussen druk en temperatuur in een gas: verhoging van de druk verhoogt de
temperatuur; het verminderen van de druk verlaagt de temperatuur.
De nevel die zich vormt, onthult dat er niet alleen lucht in je fles zit, maar ook
wat waterdamp. Bij de relatief hogere temperaturen en drukken in de gedraaide
fles blijft de waterdamp een gas. Maar wanneer u de dop loslaat, zorgt de
plotselinge daling van druk en temperatuur ervoor dat het water condenseert
tot zichtbare druppeltjes vloeibaar water.

Meer proefjes met deze stof?

Surf naar www.wetenschappeleuk.be
Technopolis deed dit proefje ook. Bekijk het leuke filmpje hier:
https://www.youtube.com/watch?v=lkVAeyRZrnc&t=1s
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Blotenvoetenpad in je tuin!
Beton, klinkers of soms asfalt ... onze (voor)tuinen liggen er vol van. Maar
het kan zoveel leuker worden met een eigen blotenvoetenpad in je tuin.
Op insectensafarie in je eigen tuin.
Zo’n blotevoetenpad laat ook regenwater doordringen in de bodem en biedt
schuilplaats aan tientallen diersoorten. Ga op zoek naar pissebedden,
duizendpoten en zwarte wegmieren. Die laatste kunnen niet steken én zijn
van levensbelang voor een gezonde tuin.
Gebruik verschillende ondergronden zoals stukjes gazon, paden van
houtsnippers, ronde kiezeltjes, droog zand, een omgevallen boomstam,
boomschijven, niet te scherpe natuurstenen of enkele betondals.
Je kan een blotevoetenpad maken met stapstenen (een hinkelparcours)
of een volledig blotevoetenpad met verschillende ondergronden.
Tip van Joeri Cortens
Joeri Cortens van Natuurpunt toont je hoe je in no-time een blotevoetenpad
aanlegt in je tuin op deze video.
https://www.youtube.com/watch?v=dxj1lyMCdtI
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Wat heb je nodig:
Houtsnippers, kiezeltjes, droog zand, boomschijven, betondallen,
worteldoek, kruiwagen, spade, schopje, borstel.
Wanneer? Je kan een blotenvoetenpad het hele jaar door aanleggen.
En je hebt er niet eens zoveel tijd voor nodig, met wat hulp van een paar
volwassenen, kan je het klusje al klaren in drie tot vier uurtjes.
Waar? Je kan waar dan ook in je tuin een blotevoetenpad aanleggen, in
een kleine of een grote tuin.
Waarom? Onder je stapstenen krioelt het van het leven. Duizend- en
miljoenpoten en mieren vinden er een veilige thuis.
bron tekst en foto: natuurpunt.be
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Al die data worden verzameld op een graaf, een voorstelling van gegevens
met hun onderlinge relaties. Hierop staan steden en kruispunten, zelfs
huizen en hoe ze verbonden worden door wegen. Aan de verbindingen
wordt dan extra informatie over tijd en lengte toegevoegd als een
‘gewicht’ – we spreken over een gewogen graaf.
Wanneer je een nieuwe bestemming ingeeft, kun je kiezen voor de snelste
of kortste route. Het programma berekent dan welk traject daaraan
voldoet. Daarvoor gebruikt het een algoritme ontwikkeld door Edsger
Dijkstra (1930-2002) in 1956. Het geeft je een stapsgewijs recept voor
hoe je het best doorheen de graaf loopt, zodat je van je start- tot je
eindbestemming een lijst van wegen krijgt die samen het kleinste gewicht
hebben in termen van tijd of afstand.

Waar een weg is, is wiskunde
Tijdens een eindeloze rit kijk je ongetwijfeld weleens naar het
schermpje van de gps om te zien hoe lang het nog rijden is.
Dat het toestel je dat kan vertellen, is te danken aan een knap
staaltje technologie waarin heel wat wiskunde samenkomt.
Wiskundige Ann Dooms (VUB) legt uit hoe die technologie werkt.
De gps in jouw auto of smartphone kan overal ter wereld worden
gelokaliseerd, met dank aan 24 satellieten die 20.000 kilometer boven
onze hoofden zweven en in 12 uur tijd rond de aarde draaien.
Doordat een satelliet een radiosignaal naar je toestel stuurt, kan het de
afstand tot die satelliet bepalen. Het betekent dat jij je in de auto ergens
in een bolvormige sfeer rondom de satelliet bevindt. Eén satelliet is niet
voldoende om je exacte positie te kalibreren. Je afstand tot een tweede
satelliet beperkt je mogelijke posities van een sfeer tot een cirkel (de
doorsnede van de twee sferen van de satellieten). Een derde vernauwt
je positie nog verder tot slechts twee mogelijke locaties. Met een vierde
is je positie uniek bepaald. Ze kan nu worden gegeven in coördinaten
uitgedrukt in een lengte- en breedtegraad. Wanneer je beweegt, zal je
positie voortdurend opnieuw bepaald worden. Dat proces staat bekend
als trilateratie.
Uit die data kunnen Google Maps, Waze en andere navigatieprogramma’s
allerlei informatie halen over jouw route, zoals welke wegen je het best
volgt en wat je geschatte aankomsttijd is. De programma’s gebruiken
een kaart waarop alle wegen ter wereld staan, aangevuld met hun
bijbehorende coördinaten en lengtes. Voor elke straat weet de software
wat de snelheidslimiet is. Maar voor de berekening van de aankomsttijd
moet ze ook rekening houden met de drukte op de weg. Daarom houdt ze
ook bij hoe snel bestuurders in het verleden over een bepaalde weg reden
en op welk moment van de dag ze dat deden.
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Grafentheorie ontstond trouwens uit een concreet routeprobleem. De
wiskundige Leonhard Euler (1707-1783) bestudeerde in 1736 een
vraag van enkele bewoners van het Duitse Königsberg (nu Kaliningrad in
Rusland). De Pregel-rivier deelde de stad op in vier delen, waarvan twee
eilanden. Die delen werden verbonden door in totaal zeven bruggen. De
bewoners wilden door de stad kunnen wandelen en elke brug precies
eenmaal oversteken om dan zo weer thuis aan te komen.
Euler maakte een abstracte voorstelling van de stad. Uiteindelijk doet
het er namelijk niet toe waar de bruggen juist liggen – het draait om
welke stadsdelen die bruggen verbinden. Zo werd de grafentheorie
geboren. Hij bewees ermee dat het gevraagde tochtje onmogelijk is.
Daarvoor zou je een even aantal verbindende bruggen moeten hebben.
Inderdaad, telkens als je in een stadsdeel arriveert, moet je er met een
ongebruikte brug opnieuw uit kunnen vertrekken. In gevallen waar zo’n
wandeling wél mogelijk is, spreken we van een Eulercyclus. Misschien
dat Google de optie Eulercyclus als extra functionaliteit kan inbouwen
in Maps. Kan handig zijn, nu we met z’n allen het wandelen hebben
herontdekt.
bron tekst en foto:
https://www.eoswetenschap.eu/natuurwetenschappen/waar-een-weg-wiskunde

Deze en andere weetjes
vind je ook op onze website
www.i-watchers.be
en onze facebookpagina
www.facebook.com /NatuurenWetenschap
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Zelf een

citroenvulkaan
maken

Probeer het maar!

Snij een citroen doormidden. Snij de kontjes eraf en plaats
een halve citroen op het bord. Het andere deel kan je
uitpersen om extra sap te krijgen. Neem nu je stokje en
steek dit enkele keren in de citroen Doe nu enkele druppels
voedingskleurstof van verschillende kleuren op je citroen.
Bestrooi nu de citroen rijkelijk met het bakpoeder en dus
met een stokje ook wat poeder in de citroen. Doe er nu
een lepeltje water over ... En dan wachten tot je citroen
begint uit te barsten.

Een woordje uitleg...
Wanneer alles samengevoegd wordt zal je zien dat het
begint te bruisen.

Wat heb je nodig?
een paar citroenen
bakpoeder,
voedingskleurstof
een beetje afwasmiddel
lollystokjes
extra citroensap
een bord
een beetje water
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Dit komt omdat er een chemische reactie optreedt. In
bakpoeder zit NaHCO3 en een zuur. Ook citroen bevat
een zuur, citroenzuur. Zuren geven in water protonen
(H+) vrij. In water reageren de twee stoffen en vormen
koolzuurgas, dat is de prik in bruisende dranken, zoals
cola, spa, ...
NaHCO3 + H+ --> Na+ + CO2(g) + H2O.
Tekst uitleg: dr. Marina Vanhecke - analytische chemie toxicologie
bodemsanering UCLL - https://www.ikhebeenvraag.be/
Voor meer toffe wetenschappelijke experimenten, surf je naar
www.wetenschapmoetjedoen.be
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STERREN EN KOMETEN
MIJLPAAL IN DE STERRENKUNDE: BOUW
GROOTSTE RA
a DIOTELESCOOP GING
VAN START
Deze week treedt de Square Kilometre Array (SKA) Observatory officieel in
werking. Deze nieuwe intergouvernementele organisatie zal de komende
jaren de grootste radiotelescoop ooit bouwen. Die moet op termijn een
resem sterrenkundige mysteries ontrafelen, van het ontstaan
van de eerste sterren, over donkere energie tot de mogelijke
aanwezigheid van exoleven.
Zichtbaar licht vertelt slechts een stukje van het
verhaal van de kosmos. Om het hele verhaal te
kennen, moeten we ook kijken en
luisteren naar de aanwijzingen
die het heelal ons verschaft
in
de
andere
gebieden
van
het
elektromagnetisch
spectrum: gammastralen, X-stralen,
ultraviolette straling, infrarode straling,
microgolfstraling. En radiostraling, de
elektromagnetische straling met de langste
golflengte en de laagste frequentie.
Om radiostraling uit de ruimte op te vangen, hebben
we antennes nodig. Een radiotelescoop ziet er dan ook
helemaal anders uit dan wat je spontaan van een sterrenkijker
verwacht. In plaats van lenzen en spiegels, bestaat ze uit
dipool- of schotelantennes. Die staan doorgaans in lange
rijen gerangschikt. Door de antennes van een heleboel
radiotelescopen te combineren, kan je zelfs zwakke signalen
opvangen en vertalen naar bruikbare beelden.
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Radiostraling kennen we uiteraard ook in ons dagelijks leven. Onze mobiele
telefoon of ouderwetse FM-radio is eveneens uitgerust met een antenne om
radiosignalen te ontvangen. En precies daar knelt het schoentje: we zenden zelf
zoveel radiostraling uit op aarde dat die heel wat zwakkere stralingsbronnen uit
de ruimte helemaal overstemt.
Daarom moeten we niet alleen veel en grote antennes naar de hemel richten,
maar ze ook nog eens ver weg van storende invloeden opstellen, waartoe
trouwens ook vocht in de atmosfeer behoort. Midden in de woestijn bijvoorbeeld.
Wat oorspronkelijk leek uit te draaien op een verscheurende keuze tussen de
twee toplocaties, West-Australië en Zuid-Afrika, werd uiteindelijk een en-enverhaal. Vanuit sterrenkundig oogpunt houdt het immers steek om
het radiogebied nog eens op te splitsen in twee deelgebieden.
Het desolate Murchison in West-Australië wordt de thuishaven
van SKA-Low, dat zich richt op de laagste radiofrequenties. Maar liefst
131.072 dipoolantennes zullen er de woestijnvlakte sieren. De Karoo in
Zuid-Afrika mag zich verheugen op de komst van 197 schotelantennes,
elk met 15m diameter, die mikken op de iets hogere frequenties en samen
SKA-Mid vormen. Zowel SKA-Low als SKA-Mid kunnen later nog uitgebreid
worden met bijkomende antennes in Australië respectievelijk Afrika.
Daarmee fungeren Australië en Zuid-Afrika als gastlanden van de SKA
Observatory. Samen met het Verenigd Koninkrijk, dat dienst zal doen als
hoofdkwartier. Daarnaast maken er nog twaalf landen deel van uit. Onder meer
Nederland, dat een sterke traditie heeft in radiosterrenkunde en 30 miljoen in
het project pompt. Verder zijn zowat 100 organisaties uit een twintigtal landen
betrokken in het ontwerp en de ontwikkeling van dit telescoopproject.
De SKA Observatory wordt in een klap de op een na grootste sterrenkundige
intergouvernementele organisatie, na de European Southern Observatory
(ESO). Mark Thomson, een van de bestuurders van de SKA Observatory
schuwt de grote woorden niet: ‘De Square Kilometre Array is een van de
wetenschappelijke paradepaardjes van deze generatie. Dit is een uitermate
belangrijk en opwindend moment voor de sterrenkunde.’
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WAT MOGEN WE VERWACHTEN?
De SKA Observatory moet onze sterrenkundige en kosmologische inzichten
op verschillende vlakken verhelderen en verdiepen. Ten eerste moeten de
radiosignalen ons meer vertellen over de peutertijd van het heelal. Hoe zijn
de eerste sterren, sterrenstelsels en zwarte gaten ontstaan?

We hebben een brief
ontvangen van de verdwenen Professor
Ook benieuwd wat hij te vertellen heeft?

De radiotelescoop moet immers straling kunnen opvangen van het
oorspronkelijke waterstofgas waaruit deze hemellichamen en structuren zijn
ontstaan. Thomson vat samen: ‘SKA zal ons helpen om enkele fundamentele
vragen over de oorsprong van het heelal te onderzoeken.’
Naast het ontstaan van de eerste sterren, willen onderzoekers ook bekijken
welke evolutie het proces van stervorming ondergaan heeft. Dat verliep in
het vroege heelal immers anders dan nu. De SKA Observatory wordt tevens
in staat geacht de hele levenscyclus van sterrenstelsels beter in kaart te
brengen.
Wetenschappers hopen verder meer te weten te komen over de mysterieuze
donkere energie die de uitdijing van het heelal sinds enkele miljarden
jaren steeds verder versnelt. Inclusief een nieuwe spannende test van de
geldigheid van de relativiteitstheorie.
De vraag van 1 miljoen – zijn wij alleen in het heelal? – mag uiteraard
evenmin ontbreken. SKA kan mogelijks moleculen op het spoor komen die
cruciaal zijn voor het ontstaan van leven.
Maar uiteraard hoopt elke sterrenkundige stiekem ook op verrassingen,
ontdekkingen die niemand op dit ogenblik ziet aankomen en ons begrip van
de kosmos misschien een nieuwe wending geven.
En het zijn niet alleen de sterrenkundigen die een vette kluif aan SKA zullen
hebben. Met een gegevensproductie van 710 petabyte per jaar – 1 petabyte
komt overeen met 1 miljoen gigabyte – wordt de studie van radiobronnen in
de ruimte meteen ook een feest van Big Data.

bron: https://www.eoswetenschap.eu/ruimte
foto: https://www.skatelescope.org/
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“De verdwenen professor” en “Het Ei van Co Lumbus“ kan je ook nog
altijd spelen op onze website.
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Van wie z
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Je antwoord kan je online insturen.
Surf daarvoor naar:

www.natuurenwetenschap.be/prijsvraag

en vul het formulier in.
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www.natuurenwetenschap.be!
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