
Daar was ‘n stralekrans om die maan 

Paas-vrydag oggend 10 April 2020 om 02h00 loer Ronelle by die deur uit en sien ‘n 

stralekrans (Engels; Halo) rondom die maan. Met moeite fotografeer ek die 

verskynsel. Na ek die internet geraadpleeg het vind ek die volgende: 

Die krans word veroorsaak deur maanlig wat deur yskristalle hoog in die atmosfeer 

gebuig word op die selfde manier as wat jou verkyker lig sal buig. Dit is dus ‘n 

refraksie proses.  

Op die foto’s kan u sien dat daar ook ‘n ligkol rondom die maan is wat die corona 

(mmm… geen virus verwant nie) genoem word. Die corona word deur maanlig wat van 

waterdruppels en yskristalle weerkaats word, veroorsaak, op dieselfde manier soos 

wat ‘n spieël lig weerkaats. Dit is dus ‘n diffraksie proses. Die sentrale ligkol voor die 

maan staan as die areola van die corona bekend. 

Om hierdie optiese verskynsel te kan waarneem moet die ys en water op ‘n sekere 

hoogte voorkom (5-10km) daarom is dit redelik skaars. Dit kom gewoonlik voor as 

daar koue lug in sirrus wolke oor die land beweeg met die gevolg dat dit gewoonlik 

weersverandering vooruit loop. Dit is nou Sondag en die weer lyk al klaar heelwat 

anders as Vrydag. 

Die stralekrans is gewoonlik baie groot en oor 22° van die waarnemer versprei. ‘n Fyn 

reënboog kan soms gesien word met die rooi lig aan die binnekant en blou lig aan die 

buitekant van die sirkel. Die binnekant van die sirkel is effens donkerder omdat die lig 

van die maan weg van die waarnemer gekaats word. 

Die fotografie was ingewikkeld en die outomatiese stelling wou nie mooi foto’s 

genereer nie. Die beste resep was as volg; Gebruik ‘n driepoot, stel kamera op 

Manual, stel fokus op oneindig (∞), F- waarde op 2.8, ISO stelling op 800 en die lens 

opening tyd op 1 sekonde. Aktiveer die kamera se tyd vertragings meganisme en laat 

die kamera self die sluiter laat afgaan om bewerasie uit te skakel. Speel met 

verskillende foto redigering opsies wat in jou kamera ingebou is (Retouch) of op jou 

rekenaar. 

Aangeheg is ‘n reeks foto’s wat uit een foto geredigeer is.  

Groete en hou aan om die hemel daar bo dop te hou. 
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