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I.

Ontstaan van de Maan

–

De maan is ongeveer 4,527 miljaard jaar oud
en is ontstaan doordat de Aarde botste met
Theia, een planeet van ongeveer de grootte
van Mars.
De impact zou dusdanige energie hebben
opgewekt, dat door de hitte zowel de Aarde
als deze planeet bijna onmiddellijk in
gesmolten toestand overgingen.
Theia zou hierbij volledig vernietigd zijn en
versmolten met de aardmaterie, waarvan
een dikke brok vloeibare lava door de
kinetische energie zou weggeslingerd zijn te
midden van een spiraalstaart van dergelijke
vloeibare massa (mogelijk is dit de oorsprong
van de planetoïdengordel voorbij Mars).
Die enorme brok vloeibare materie trok
samen als een gigantische druppel, die nog
meer van de omringende spiraalmassa tot
zich nam en geleidelijk stolde tot de vorm
van de Maan

–

–

–

I.

Geschiedenis van de
Maan

–

Prenectarium: de periode vanaf het moment
dat de korst van de Maan vormde tot de tijd
waarin de Mare Nectaris door een grote
inslag werd gevormd
Nectarium: alle gebeurtenissen tussen de
vorming van de inslagbekkens Mare Nectaris
en Mare Imbrium. Uit deze periode komen
twaalf meervoudig omringde inslagbekkens
waaronder Mare Serenitatis en Mare Crisium
Imbrium: vorming van de Mare Imbrium en de
Mare Orientale en Orientalis-bekken.
Eratosthenium: periode vanaf het moment dat
kraters met een diameter kleiner dan een
bepaalde grootte (DL) compleet verdwenen
waren door erosie
Copernicum: de jongste periode uit de
Maangeschiedenis. Traditioneel werd een
krater aan deze periode toegeschreven als er
een lichtgekleurd straalsysteem omheen lag.

–

–
–

–

II. Oorsprong van Lunar 100
Artikel in Sky & Telescope april 2004: The Lunar 100 by Charles
A. Wood
http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/moon/330881
1.html?page=1&c=y
« The Lunar 100 list is an attempt to provide Moon lovers with something akin to
what deep-sky observers enjoy with the Messier catalog: a selection of telescopic
sights to ignite interest and enhance understanding. Presented here is a selection
of the Moon's 100 most interesting regions, craters, basins, mountains, rilles, and
domes. I challenge observers to find and observe them all and, more important, to
consider what each feature tells us about lunar and Earth history. »

III. Structuur van de Lunar 100 lijst
–

–

Alle objekten zijn zichtbaar met een max. 80mm kijker, het kleinste
objekt is ongeveer 3km. Voor details is toch wel een 6-8” of groter
kijker aangeraden.
De keuze van deze objekten is gedeeltelijk een persoonlijke keuze
gebaseerd op de auteur’s voorkeur, maar de bedoeling is ook de
veerschillende objekt types voor te stellen.

Lunar 100

Libratie
Libratie in lengte is een gevolg van het feit dat de
omloopbaan van de maan om de aarde niet helemaal rond
maar enigszins elliptisch is. Het effect is "nee-schudden" van
de maan, met een hoek van maximaal 7,9 graden. Als de
maanbaan cirkelvormig zou zijn, dan was de hoeksnelheid
van de maan ("graden per seconde") altijd hetzelfde.
Vanwege de elliptische omloopbaan verandert de afstand
tussen aarde en maan gedurende een omloop, en daarmee
ook de hoeksnelheid (hoe groter de afstand, des te kleiner de
hoeksnelheid). De draaisnelheid van de maan om haar eigen
as blijft daarentegen constant. Bijgevolg draait de maan iets
"te langzaam" als ze dichtbij staat, en iets "te snel" als ze ver
weg staat van de aarde. Daardoor is het mogelijk beurtelings
iets om de oostrand en iets om de westrand van de maan te
kijken. De aantrekkingskrachten van de zon en planeten
veroorzaken nog meer (maar veel kleinere) libratie-effecten.
Libratie in breedte is een gevolg van de hoek die de rotatieas
van de maan maakt met het rotatievlak van de maan om de
aarde; deze hoek is niet helemaal recht. Dit is vergelijkbaar
met de manier waarop de seizoenen op aarde worden
veroorzaakt. Dit veroorzaakt "ja-knikken" met een hoek van
maximaal 6,7 graden. Het is dan dus mogelijk over de polen
heen te kijken.

Onze verkenningstool : Virtual Moon atlas
–
–
–
–

Gratis en zeer handig Windows programma
Zoekmogelijkheden
Korte “live” rondleiding
Zelfs “goto” mogelijk op Maan objecten !!

IV. Meest bekende
objekten
–

L5: Copernicus

Heeft een diameter van 93 km en een diepte
van 3700 meter. Het centrale bergcomplex
bestaat uit meerdere bergen en is 700 meter
hoog. Redelijk recent: 0,8-1 miljoen jaar op
basis van Apollo 12 sample materiaal.

–

L13: Gassendi

Genoemd na Pierre Gassendi ( frans filosoof
1592-1655 ). Ligt aan de noordelijke grens van
Mare Humorum, 110km groot. De kraterrim is
200m-2,5km hoog. Deze krater was
overgespoeld met lava Tijdens het creatie van
Mare Humorum, en toont ook sterk erosie. De
kleine Gassendi A is aan de noordelijke kant.

IV. Meest bekende
objekten
– L19: Alpin valley
Heeft een lengte van 166 km, tussen Mare
Imbrium en Mare Frigoris met een max. Breedte
van 10km. Mogelijk geformt door stress breuk
van de maankorst en daarna gevuld met
magma.
In het midden loopt een small rille met 0,58km
breedte en 70-100m diepte. Niet makkelijk te
zien !

– L21: Fracastorius
Genoemd naar de italanse astronoom en
dichter Girolamo Fracastoro, "Fracastorius"
(1478-1553). Het is een oud impact krater,
gevuld met lava. De rim van de krater is max.
2,4km hoog. Geen centraal peak te zien, maar
er loopt een lange smalle rille doorheen.

IV. Meest bekende
objekten
–

L15: Rupes Recta

Eeen lineaar breuklijn aan de zuid-oost kant
van Mare Nubium. Zijn lengte is 110 km,
breedte 2-3 km, hoogte 240-300m. Dus geen
“rechte muur” ondanks zijn naam.

–

L27 Archimedes

83km groot inslagkrater aan de oosterkant van
Mare imbrium. Gevuld met lava, heeft dus geen
centraal peak. Naar oosten van Archimedes ligt
krater Autolycus, tussen de twee heeft Luna-2
Gecrashed op de Maan op 13 sept. 1959. Dit
was de eerste ruimtetuig die de Maan bereikte.

V. Objekten voor kleiner
teleskoop
–

L4 : Apennines Imbrium bekken rim
De totale lengte van de bergketen is rond de 600
km en er bevinden zich een aantal van de
hoogste toppen van de Maan.

–

L10 Mare Crisium Mare, een groot
cirkelvormig bekken
Ongeveer 605 km in diameter en heeft een
oppervlak van 176.000 km2

–

L95 Procellarum bekken - de Maan’s
grootste. Heeft een oppervlak van 4 miljoen
km2 en is van noord naar zuid zo'n 2500 km
breed

VI. Meer moelijke objekten
–

L74 Copernicus H Dark-halo impact crater

4,5x 4,5 Km groot, heeft ongeveer de leeftijd van de krater Copernicus

–

L90 kleine kraters in de buurt van Apollo 11 landing site

Goede uitdaging voor grotere telescopen ( vanaf 15-20cm ) ! Vind de klein kraters genoemd naar Armstrong,
Collins en Aldrin

VI. Meer moelijke objekten
–

L29 Ariadaeus rille
Meer dan 300 kilometers lang, gevormd wanner de korst van de Maan was ingezonken tussen twee
breuklijnen. Redelijk jong, want er zijn weinig andere objekten die bovenop liggen. Aan de westkant
kuist Rima Hyginus.

–

L51 Davy krater ketting – spoor van een impact van
komeetfragmenten
Deze ketting van 23 klein kraters loopt van de centrum van Davy Y richting de Ptolemaeus bekken en
volgt een kromme lijn. De meest waarschijnlijke theorie is dat een enkel stuk materie was vlak voor de
impact defragmenteerd.

VI. Meer moelijke objekten
–

L65 Hortensius domes

Ze zijn niet officiel genoemd, maar zeer bijzonder
« monumenten » van vulkanische activiteit. Milichius D is
maar 4 Km groot !

–

L83 Plato craterlets

Klein kraters tot max. 2,6 km binnen Plato. Probeer zoveel
mogelijk te zien.
Goede test voor de seeing ook !

VI. Meer moelijke objekten
–

L91 De Gasparis rilles – heel rijk
rille systeem

Gasparis is versleten en uitgehold, en het interieur is
overspoeld door basaltische lava. De overlevende buitenrand
bereikt een maximale hoogte van ongeveer 0,8 km.
Deze krater is opmerkelijk voor de vorming van rilles die
kriskras door de vloer en de omringende oppervlak. Dit
systeem van spleten in het oppervlak aangeduid Rimae de
Gasparis, en aan weerszijden van een gebied van ongeveer
130 kilometer doorsnede. De rilles zijn gedacht te zijn
ontstaan als gevolg van tektonische fouten diep onder de
oppervlakte. Terwijl ze in de Gasparis snijden, dit betekent dat
ze gevormd na de krater.

–

L84 Pitatus – concentrisch rilles

De overstroomde krater ondergrond bevat lage heuvels in het
oosten en een systeem van slanke kloven noemde de Rimae
Pitatus. De grotere en meer spectaculaire van deze rilles
volgen de randen van de binnenwanden, vooral in de
noordelijke en oostelijke helften.

VI. Meer moelijke objekten
–

L16 Petavius

177 Km groot krater met centraal pieken en donkere spots
aan de rand van de Maan schijf. Je vind ook een breed rille
dwars door de krater

–

L81 Hesiodus A

Beginnend in de buurt van de noordwestelijke rand van
Hesiodus is de brede kloof met de naam Rima Hesiodus. Dit
rille loopt 300 km ten oosten-southeastward aan de Palus
Epidemiarum
De lage rand van Hesiodus is zwaar geerrodeerd, met de
zuidwestelijke rand iets na te zijn binnengedrongen door
Hesodius A. De laatste is een ongebruikelijke cirkelvormige
krater met een concentrische binnenwand. Naar het
zuidoosten, een spleet in de wand van Hesiodus voegt zich bij
de krater te Pitatus.
Binnen Hesiodus, wordt de vloer overstroomd en relatief vlak.
Het ontbreekt aan een centrale piek, en in plaats daarvan een
kleine krater Hesiodus D ligt in het midden.

VII. Mijn favorieten
–

L20: Posidonius

Zeer oud krater met rijke en gevarieerde vloer

–

L6: Tycho

Zeer jonge cirkelvormige formatie
(100 miljoen jaar oud). Erg steil en
gekweld hellingen. Centrum van een
Spectaculair “straal systeem”

–

L9: Clavius

één van de meest opvallende van
telescopische objecten. Het is 136 km
groot. Er zijn vijf grote kraters op de vloer
van Clavius, in een boog

–

L14 Sinus Iridium

is een vlakte van basaltische lava die een
noordwestelijke uitbreiding van de Mare Imbrium
Vormt.

–

L24: Rimae Hyginus

Grote rille Zuid-Oost Noord-West gericht.
Kruist de krater Hyginus.. Lijkt gevormd uit een
uitlijning van craterlets. Uitdaging: hoeveel klein kraters vind je in de rille ?

VII. Mijn favorieten

–

“Gemist” van Lunar100: de Lunar X

Gevormd door de rims van de craters La Caille (boven), Blanchinus(rechts) en
Purbach ( links).De "X" is zichtbaar 4u rond de eerste kwartier.

Lunar X !!
Volgende keer
te zien vanaf:
07/11/2016
06/12/2016

0217UT
1636UT

Gevormd door de rims van de craters La Caille, Blanchinus en Purbach.De "X" is

zichtbaar 4u rond de eerste kwartier.

Laatste zijsprong: Maan
in false kleuren
Blauw en oranje tinten geven
vulkanische lava stromen.
Het donker blauw van Mare
Tranquillitatis, onderaan het centrum,
geeft aan dat het rijker in-titanium
dragende mineralen dan de groene en
oranje maria links daarvan.
Boven en aan de rechterkant van
Mare Tranquillitatis, wordt de donkere
ovaal van Mare Crisium omringd door
roze kleuren een indicatie van de
ijzer-arme, aluminium-rijke veldspaat,
die deel uitmaken van de maan
hooglanden.

Nuttige links








Virtual Moon atlas : https://www.api.net/avl/en/download
Maan kaart:
https://www.spacepage.be/artikelen/waarnemen/de
-maan/maankaart
Astrospider:
http://www.astrospider.com/Lunar100list.htm
The moon – Wiki : https://themoon.wikispaces.com
Wikipedia:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maan
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