
Poging tot communicatie
De Arecibo-radiotelescoop, in Puerto Rico, is met zijn
schotel van 305 meter in diameter een van de
gekendste radiotelescopen van de wereld.

Op 16 november 1974 werd er vanaf de Arecibo-
sterrenwacht een radioboodschap uitgezonden naar
de bolvormige sterrenhoop M13. Deze sterrenhoop is
ongeveer 25 000 lichtjaar van ons verwijderd. Deze
poging tot contact met buitenaardse leven is eerder
symbolisch, want het gaat 25 000 jaar duren voor de
boodschap bij M13 zal aankomen. En dan zal er nog
eens 25 000 jaar verlopen voor het eventueel
antwoord ons bereikt.

De boodschap werd samengesteld door Frank Drake
in samenwerking met ondermeer Carl Sagan.

Het uitzenden van de boodschap duurde 3 minuten en werd
niet herhaald.

De boodschap bestaat uit 1679 bits. Dit getal werd gekozen
omdat het kan opgedeeld worden in 73 rijen en 23
kolommen. Wanneer de informatie op die manier is gerang-
schikt, dan wordt onderstaande afbeelding gevormd. Bij
rangschikking volgens 23 rijen en 73 kolommen ontstaat
nonsens.

Om de onderdelen ervan te onderscheiden is de boodschap
op onderstaande afbeelding ingekleurd. De verzonden
versie bevat geen kleurinformatie.

De bovenste rij geeft in wit de getallen 1 tot 10 in
binaire vorm weer.

Daaronder, in violet, staan de atoomgetallen van
waterstof (H), koolstof (C), stikstof (N), zuurstof (O) en
fosfor (P), de samenstellende elementen van DNA.

Vervolgens zijn in groen de nucleotiden weergegeven
zoals ze voorkomen in DNA.

In blauw verschijnt de dubbele helixstructuur van
DNA. En de witte vertikale lijn geeft het aantal
nucleotiden weer in het menselijk genoom.

De rode afbeelding in het midden stelt een mens voor.
Links ervan wordt de gemiddelde grootte van een
persoon voorgesteld: 1764 mm. En rechts ervan staat
de grootte van de menselijke bevolking in 1974:
ongeveer 4,2 miljard.

Vervolgens is in geel het planetenstelsel van het rode
wezen afgebeeld. De aarde, de planeet waarvan het
signaal is verzonden, is hoger geplaatst.

Helemaal onderaan staat in violet de radiotelescoop
waarmee de boodschap werd verzonden. Ook de
diameter van de telescoop wordt vermeld als een
veelvoud van de golflengte van het signaal (12.6 cm).


