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INLEIDING EN ANECDOTES
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Geschiedenis
• Eerste fasen: zie Piet van Otterloo en Martin
Lamers
• 30 augustus 1974: Lancering ANS vanaf Western
Test Range, Californië: geplande baan 550-650 km,
maar werd 450-1250 km door verkeerd werken
eerste trap van de Scout
• Herprogrammeren onboard computer programma
redt ANS
• Tot 12 december 1975 werkt ANS prima (469 i.p.v.
geplande 180 dagen)
• Hervatting operaties van 1 maart tot 19 april 1976
• Onderbreking wegens ingrijpen staatssecretaris
Klein van O&W
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Backup ANS in Aviodrome
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ANS thermisch
model;
nu bij
universiteitsmuseum
RUG
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Kerngegevens ANS -1
• Gelanceerd met Scout raket voor maximaal 131 kg
• Van Western Test Range, Californië op 30 aug 1974
• Bestuurd vanuit ESOC Darmstadt, door ESOC
personeel en NLR
• Baan: perigeum 254 km, apogeum 1165 km - vlak
na lancering; inclinatie 98,04o; baanperiode: 99
minuten
• Z.g. zonsynchrone baan: lancering bij zonsopgang
of zonsondergang  satelliet is steeds in zonlicht
• ANS kon slechts 1o van het baanvlak afwijken 
grote beperking in zichtbaarheid  objecten op
hoge ecliptische breedte veel langer zichtbaar
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Kerngegevens ANS -2
• Door scheve stand aardas zijn er toch eclipsen na
een maand of acht, gedurende enige maanden
• Levensduur: 6 maanden als operationeel
minimum
• Werd 11352 uur, dus 16 maanden, tot einde 1975
• Later nog twee maanden in voorjaar 1976
• Hoogte: 1,23 meter; breedte: 61 cm; diepte: 73
cm
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Inwendige ANS,
uitleg

Harde en zachte X-ray
instrumenten
Ultraviolet instrument

Onboard computer
Yo-yo mechanisme
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Gaatje van Brinkman
• (Te) laat bedacht BertB dat de met gas gevulde
detector met heel dun venster lang op het
lanceerplatform zou staan
• Dan zou er buitenlucht naar binnen kunnen lekken
• Oplossing: dekseltje over dun venster
• Maar: deksel moet er af vlak voor lancering
– => gaatje in ANS buitendeel
• Mocht niet van project manager Willy Bloemendal van
Fokker
• Samenbouw manager van Fokker maakte het gat en
deksel toch, in samenspraak met BertB, zonder
tekeningen
• Vlak voor lancering is inderdaad het dekseltje
verwijderd
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Knappe koppen
• ANS ‘system engineer’: Ir Kees Kramer van Philips
Natlab, had alle delen van ANS in zijn hoofd en kon
over alle technische details zinvol meepraten
• Veel respect bij NASA voor hem
• Boordcomputer volgens ontwerp van Piet van
Otterloo, baanbrekend en nieuw
• De ANS computer, herprogrammeerbaar vanaf de
grond, werkte prima.
• Herprogrammeren was direct nodig na lancering
wegens ellipsbaan i.p.v. beoogde cirkelbaan.
• Ir Evers schreef de onboard software
• Na ANS stopte Philips met ruimtevaart: zou te weinig
geld opleveren: jammer van de knappe koppen
10

8 seconden mode UVX
• Begin 1973 bestonden er alleen integratieperiodes van
1 en 30 seconden voor het ultraviolet instrument
• Ik meende dat ook een 8 seconde integratie nodig was
• In lang telefoongesprek met Evers van Philips
overtuigde ik eerst Evers van de noodzaak en toen
bespraken we waar in de software de wijziging
doorgevoerd kon worden
• Deze wijziging werd doorgegeven aan Kees Kramer
• Ik heb later geen papier werk opgemerkt
• De 8 sec mode is voor 90 % van de metingen
gebruikt, schat ik
• Zo’n wijziging in een laat stadium zou nu zeer moeilijk
zijn en heel veel papierwerk vergen
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Gebruiken van ANS
• Planningen van UV en X-ray instrumenten werden
gecombineerd bij Experimenters Processing
Centre, Utrecht
• Via datalink met Darmstadt ging planning naar
ESOC en gingen data naar Utrecht
• Door lancering in verkeerde baan veranderde die
baan snel (wrijving op 250 km!)
• Karel Wakker uit Delft maakte gedurende 2 jaar
elke week nieuwe voorspellingen
• De z.g. ‘Wakker’ kaarten, eens per week
toegestuurd waren zeer belangrijk bij de planning
van de UV metingen
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Waarneemprogramma
• Nu vaak honderden betrokken astronomen
• Voor ANS-UV eigenlijk vooral mijn persoontje
• In 1973 drie maanden praten met astronomen van
Madison, Wisconsin over OAO-2 resultaten
• Daarna meeting in Washington met o.a. Nancy
Boggess.
• Ik praatte volop over waarneemprogramma
• Op vraag van Nancy naar plannings software zei ik
achteloos: o, al gereed
• Maakte wel indruk vertelde Reinder me later
• Ik inviteerde astronomen voor diverse programma
onderdelen
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RÖNTGEN INSTRUMENTEN
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Transient röntgen bronnen*
• ANS was 3-assig gestabiliseerd en derhalve kon je
langere tijd in één richting kijken.
• Dat was nieuw voor röntgen instrumenten
• Z.g. ‘transient’ (van voorbijgaande aard)
verschijnselen konden voor het eerst gemeten
worden:
– X-ray bursts: plotseling afgaan van een
gigantische kernbom wegens aanslibben van
materiaal op een neutronenster
– Vlamsterren in röntgenstraling, b.v. UV Ceti
*Gesteund

door een uitvoerig gesprek met John Heise en een email van
hem heb ik de resultaten van de beide röntgen instrumenten
beschreven
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Zachte röntgen straling
• Een parabolische spiegel met scherende inval werd
voor het eerst gebruikt om zachte röntgen straling
te detecteren, rond 500 nm:
– Zachte röntgenstraling van vlamsterren,
– Zachte röntgenstraling van Sirius-B: ANS zag
wat diepere hetere lagen van deze witte dwerg
– Er werd zachte (maar ook harde)
röntgenstraling ontdekt van sterren met actieve
coronae, zoals Capella
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Sirius A en B (Chandra)
De ‘spikes’ komen van de
ondersteuningsstructuur
van de transmissie tralie

De heldere bron is Sirius B, een witte dwerg van 25.000 K. De zwakke bron
is de visuele hoofdster Sirius A; we zien vermoedelijk ultraviolette straling,
die door het filter heen lekt. In het zichtbare licht is Sirius B 10.000 keer
zwakker. Beide staan op 8,6 lichtjaar van de Zon en Sirius A is de helderste
ster aan de hemel (na de Zon uiteraard).
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SS Cygni en Cygnus-A
• Cataclysmische variabele SS Cygni bestaat uit een
rode dwerg ster en een witte dwerg; ze draaien in
6,5 uur om elkaar heen en zijn op slechts 150.000
km van elkaar
• ANS ontdekte zachte röntgenstraling terwijl SS
Cygni een uitbarsting had, maar later ook in de
rustige fase (factor 10 minder); ANS mat ook
harde straling
• Zwarte gat Cygnus-A; beide ANS röntgen
instrumenten hebben deze bron gemeten.
• Er wordt geconcludeerd dat de bron een afmeting
heeft van 12 boog minuten
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SS Cygni: dubbelster

SS Cygni staat op 372 lichtjaar van de aarde. Er zijn
eens per 49 dagen uitbarstingen: dwerg nova.
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Cygnus A, gemeten door Chandra

Het gele/licht oranje binnengebied is een holte, waaromheen heel heet
intracluster gas (tientallen miljoenen K) röntgen straling uitzendt. Een
heldere rand van röntgen emissie (helder oranje) is rondom de holte. Door
het zwarte gat uitgestoten 'jets' botsen tegen het hete gas tussen de
sterrenstelsels.
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Rapid bursters
• John en ik hebben veel tijd uitgeruild om de
bolhoop NGC6624 lang waar te nemen; UHURU
had nl gevonden dat er betrekkelijk veel
röntgenbronnen in bolhopen zitten
• Volkomen onverwacht zagen John en kollegae twee
explosies met een tussentijd van een paar uur;
later bleek dat de bron elke 3 uur uitbarst
• We onderscheiden tegenwoordig Type I en II
uitbarstingen. Type I ontstaat door kernexplosies
op het oppervlak van een neutronenster, die
materie aanzuigt van een begeleider. Type II
uitbarstingen zijn veel zeldzamer en worden
veroorzaakt door instabiliteiten in de aanzuigschijf
rond een neutronenster.
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Röntgen uitbarsting van NGC 6624
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Röntgen burster

Een röntgen burster bestaat uit een neutronen ster en een 'gewone' ster
van tamelijk lage massa, die vlak om elkaar heen draaien. De neutronen
ster trekt massa uit de gewone ster naar zich toe. De binnenstromende
waterstof fuseert plotseling tot helium wanneer de druk op de
neutronenster hoog genoeg geworden is  uitbarsting
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ULTRAVIOLET METINGEN
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Geschiedenis
• Joel Parker noemt dat de eerste raketvlucht met
spectrum tussen 160 en 400 nm plaatsvond begin
jaren 60 door Stecher en Williams, publicatie in
1962.
• Stecher vond daarna de ‘bump’ bij 220 nm en
suggereerde dat deze door koolstof werd
veroorzaakt.
• Vóór ANS waren er de OAO-2 satelliet (gelanceerd
in 1968) en het TD-1A S2/68 instrument
(gelanceerd in 1972), die UV metingen deden
• Vanaf de maan zijn er UV metingen gedaan in
1972; ook vanaf Skylab in 1975
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Belangrijkste Resultaten ANS-UV
• Don Morton, één van de pioniers van meten in het
ultraviolet meende:
– Temperaturen van witte dwergen, heel hete
sterren, centrale sterren van planetaire nevels
– Interstellaire extinctie in richting planetaire nevels
– Hoeveelheid koolstof in planetaire nevels.
• Ik voeg toe:
– Intrinsieke UV kleuren van ‘gewone’ sterren
– Extinctie studie in onze melkwegbuurt
– η Carinae metingen,
– De Cepheïde β Doradus,
– LMC extinctie metingen.
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Extinctie en Kleuren
• Do Kester vindt dat er vergelijkbare variaties zijn
in extinctie én de intrinsieke kleuren van sterren
• Die twee zijn derhalve onontwarbaar
• Wellicht is er een redelijk uniforme extinctiewet in
de buurt van de Zon
• Ook is de extinctiewet nog redelijk uniform tot
200 nm; bij kortere golflengtes grote variaties
• Zo kunnen intrinsieke kleuren van nabije
hoofdreekssterren bepaald worden
• Ook de 220 nm bump varieert nogal
• Soms wordt toch ‘gladstrijken’ van de bump
gebruikt om de extinctie af te leiden omdat er
geen andere opties zijn
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In het spectrale gebied van 150 tot
330 nm (1500 tot 3300 Å) heeft ANS
voor het eerst de intrinsieke relatieve
intensiteiten van hoofdreekssterren
afgeleid.
Voor het bestuderen van de
verzwakking en verroding (‘extinctie’)
van deze intrinsieke intensiteiten door
stof tussen de sterren en ons is deze
kennis onontbeerlijk.
In 1992 publiceren Papaj en Krelowski
extinctie krommes in de richting van
alle ANS sterren, gebruik makend van
deze intrinsieke kleuren.
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Temperaturen
witte dwergen
ANS metingen aan witte
dwergen zijn vergeleken
met modellen van Detlev
Koester uit Kiel.
Metingen en modellen
stemmen goed overeen.
De fouten in de afgeleide
temperaturen zijn een
factor 2-5 beter dan
vroegere bepalingen.
HZ43 en Feige 24 zijn het
heetst: 61.000, 63.000 K.
155 180

220

250

330 nm
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Hete subdwergen
• Hete subdwergen van spectraal type B (sdB)
ontstaan als een rode reus zijn buitenste waterstof
lagen afstoot vóórdat diens kern helium gaat
fuseren. Massa ~ 0,5 MZon, straal 0,15 – 0,25 RZon,
T ~ 20.000 tot 40.000 K. De sdB’s zullen geleidelijk
witte dwergen worden.
• Een sdO ster is 10-100 keer helderder dan onze
Zon met massa ~ 0,5 MZon, T ~ 40.000 tot 100.000
K. Een sdO ster bestaat uit een kern van koolstof
en zuurstof, omringd door een schil waarin helium
wordt gefuseerd. Hun oorsprong is onduidelijk:
fusie van twee witte dwergen?
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Doorsnede door een sdO ster
18 sdO sterren zijn
waargenomen.
Hun temperaturen
kunnen oplopen tot
100.000 K.
BD +28o 4211
vertoonde de
sterkste toename
van intensiteit naar
het UV van alle
met ANS gemeten
sterren.
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Gewone O sterren
• Temperatuur boven 30.000 K  meeste energie in
ultraviolet
• ANS kan 150 tot 330 nm metingen leveren
• Nog kortgolviger fotonen zijn te meten als er een
diffuse nevel om de O ster heen zit
• Voor tien O sterren met nevel heeft Pottasch zo
effectieve temperaturen bepaald, door alle flux bij
elkaar op te tellen.
• De onafhankelijk bepaalde Teff maakt het mogelijk
om met modellen te vergelijken
• O.a. lijkt de versnelling van zwaartekracht aan
oppervlak O ster lager dan modellen (toen)
voorspelden
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Planetaire nevels

http://astronomy.stackexchange.com/questions/12381/what-happens-to-oxygen-produced-on-the-sun-orother-stars; spirograph = instrument om geometrische patronen te tekenen.
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Extinctie PN
• Verwachte spectrum
van PN is glad bij 220
nm
• Gebruik een uniforme
extinctie wet
• Strijk bobbel bij 220
nm glad door
verschillende
waarden van E(B –
V) te proberen
• Vind de juiste E(B –
V) waarde voor
gladste spectrum
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Centrale sterren
PN
• Corrigeer voor extinctie
• Corrigeer voor emissie
van nevel
•  intrinsieke fluxen
tussen 150 en 330 nm
• Vergelijk met modellen
voor de diverse types
centrale ster: soms sterke
afwijkingen
• Bepaal helderheid en
effectieve temperatuur
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Koolstof in PN
• Twee filters bij 155 nm, 14,9 en 5 nm breed
• Verschil  sterkte 3 x geïoniseerde C lijn
• Dit is een lijn vanaf het grondniveau en derhalve goed
te ‘vertalen’ naar de koolstof hoeveelheid in PN’s
• Met diverse onderstellingen  hoeveelheid koolstof
(C) in 9 PN’s.
• Gemeten waardes kloppen slecht met voorspellingen
of metingen m.b.v. overgangen tussen hogere niveaus
• Wij vinden meestal veel minder koolstof dan anderen
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Hubble plaatje, picture of the day van 2 dec 2014

In 1843 werd Eta
Carinae bijna zo
helder als Sirius.
De Homunculus
nevel is bij deze
uitbarsting
ontstaan. Daarna
weer zwak (8e
mag); vanaf
1940 steeds
helderder, 4,5
mag in 2014. Er
zijn twee heel
hete sterren, die
in 5,5 jaar om
elkaar heen
draaien. In
komende paar
miljoen jaar zal
Eta Carinae
exploderen als
37
supernova.

Eta Carinae met ANS
• Extinctie door gladstrijken 220 nm bult  E(B-V)
= 0,5; veel minder dan eerdere bepalingen, maar
hetzelfde als de cluster Trumpler 14 waartoe ze
behoort.
• Eta Carinae zendt 90% uit in infrarood en 10% in
ultraviolet; optisch is er een dip.
• Hoe zendt Eta Carinae deze infrarode straling uit?
‘Gewoon’ stof kan het niet zijn, want we zien
geen 220 nm bult.
• Toch meent men dat wel tegenwoordig, dus
ongewoon stof?
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Β Dor staat op 1040 lj
en is een Cepheïde
variabele, zichtbaar
met het blote oog,
periode 9,842 dagen.
De metingen bij 220,
250 en 330 nm tonen
duidelijk het voordeel
van waarnemen
zonder atmosfeer.
Zulke goede
lichtkrommes zijn
vanaf de grond niet
mogelijk wegens de
storende invloed van
deze atmosfeer.
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Een foto samengesteld uit diverse opnames
met de Hubble Space Telescope (2012).

Cluster R136 in
de Tarantula
nevel bevat de
zwaarste sterren,
die we kennen: 9
sterren zwaarder
dan 100
zonsmassa’s, de
kampioen zelfs
250 Mzon. Op de
afstand
van de Orion
nevel zou deze
nevel
schaduwwerking
geven op aarde!!

ANS ontdekte dat er geen 220 nm bump is rond dit
gebied!
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