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Redaktioneel
Begin juli is altijd de tijd om de
resultaten van het eerste half jaar
op te sturen. Uw resultaten betref
fende de totale sterbedekkingen
kunt u via e-mail of via de post
naar Jan Maarten Winkel sturen.
 
Op 1 juni werd de Sterbedekkers
dag georganiseerd. In dit nummer
vindt u er een verslag van.
Van twee van de voordrachten,
welke tijdens de Sterbedekkersdag
aan bod zijn geweest, kunt u in dit
nummer meer van lezen.
 
Dit jaar wordt ESOP XXXII (Eu
ropean Symposium on Occultati
on Projects) gehouden in Barcelo
na, Spanje. Het symposium vindt
plaats van 23 tot 28 augustus.
Meer informatie is te vinden op
het internet op pagina:
            www.esop32.org

Ik wens u een plezierige vakantie
periode toe en veel leesplezier met
deze Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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Harrie Rutten benoemd tot Ridder in de orde van
Oranje Nassau

Door Jan Maarten Winkel
 
Op 26 april werd Harrie blij verrast door de burgemeester van Arcen, die plotseling bij hem in de woonkamer stond
en sprak: "Het heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau". Nou, dat was even schrikken voor Harrie, maar (zoals Harrie zelf zegt) wel een blijde schrik!
 
Bijgaand een artikel dat op 27 april in de krant stond in Limburg. Tevens enkele sfeerplaatjes.
Ook in Duitsland bleef dit niet onopgemerkt. Ook daar verscheen de benoeming in de krant.
Harrie, van harte gefeliciteerd met deze benoeming!

zaterdag, 27 april 2013

Sterrenkijker wordt ridder
Harrie Rutten (62)
is 40 uur per week
in de weer met
sterren. Gisteren is
hij benoemd tot rid-
der in de Orde van
Oranje-Nassau. Rut-
ten: „Aan de hemel
staan geen naam-
kaartjes. De goede
ster moet je zelf vin-
den.”

door Tim Geurts

ZZ ijn wekker gaat in de
wintermaanden meer-
dere keren per maand,
midden in de nacht.

„Dan hang ik mijn hoofd uit het
raam en kijk ik of het helder is.
Is dat zo, dan loop ik naar mijn
sterrenwacht en ga ik sterren kij-
ken.”
Harrie Rutten uit Arcen vertelt
het alsof het de normaalste zaak
van de wereld is. En voor Rutten
is dat ook zo. Tien jaar was hij,
toen hij zijn eerste sterrenkijker
kreeg. „Van Sinterklaas.” Wat
volgde, was een leven waarin de
sterren een steeds grotere rol
zijn gaan spelen.
De ruimtevaarttentoonstelling
van 1966 in Venlo beschouwt
Rutten als het moment waarop
de hobby omsloeg in een passie.
„Er stond daar een enorme tele-
scoop. Daar ben ik wel honderd
keer omheen gelopen. Dolgraag
wilde ik de man ontmoeten die
de telescoop gemaakt had.”
Twee jaar later was het zover.
Toen ontmoette Rutten, Jean
Delsing, de maker van de tele-
scoop en ook nog eens de vader
van zijn latere vrouw.
„Ik heb eerst mijn schoonvader
gekozen en pas daarna mijn
vrouw”, zegt hij lachend. „Drie,
vier keer in de week ging ik bij
Jean in de kelder sterren kijken.

In juni 1972 ging ik voor het
eerst op stap met zijn dochter.
In decemeber trouwden we al.
We kenden elkaar door al die be-
zoekjes inmiddels van haver tot
gort.”
In de jaren daarna werd de ster-
renkijker een begrip in het we-
reldje van de sterrenkunde. „Ik
ben de meest actieve waarnemer
van Nederland. Als het om ster-
bedekkingen door de maan gaat
- het exacte moment bepalen

waarop de maan voor een ster
staat - zelfs de meest actieve van
Europa.”
Werk waar heel wat tijd in gaat
zitten. „Ik heb weleens vier uur
buiten gestaan met 18 graden
vorst. Maar doorzettingsvermo-
gen is nodig. Ik ben alleen al een
halfuur bezig met het klaarma-
ken van de telescoop en het vin-
den van de juiste ster. Want aan
de hemel staan geen naamkaart-
jes. De goede ster moet je zelf

zien te vinden.” In totaal spen-
deert Rutten minstens veertig
uur in de week aan zijn grote
hobby.
Daarnaast schreef hij een boek
over de sterrenkunde. Een boek
dat ook wel de ‘bijbel’ voor de
amateurastronoom wordt ge-
noemd. „55.000 exemplaren zijn
er inmiddels verkocht.”
Het zijn allemaal reden om Har-
rie Rutten te benoemen tot rid-
der in de Orde van Oranje-Nas-

sau. Maar de allerbelangrijkste is
misschien nog wel dat voorzitter-
schap van de Weer- en Sterren-
kundige Vereniging ‘Jean Del-
sing’. Al bijna veertig jaar is hij
voorzitter van de vereniging.
En dus stond gistermorgen in-
eens de burgemeester in de
woonkamer. „Een complete ver-
rassing. Al kwamen mijn zwager
en zijn vrouw wel heel erg onver-
wachts op bezoek. Om half ne-
gen ’s morgens al. Erg vroeg,

maar ze hadden een goede ver-
klaring. Toen ik even later de ka-
mer weer binnen kwam lopen,
stond de burgemeester daar in-
eens. Toen was het moment
daar.” En dus loopt Rutten van-
daag met zijn onderscheiding
rond. Maar wel alleen vandaag.
„Dat zei burgemeester Scholten
heel duidelijk. Ik mag hem al-
leen vandaag dragen, desnoods
nog op de pyjama. Maar daarna
moet hij de kast in.”

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo speldt Harrie Rutten zijn onderscheiding op.  foto Stefan Koopmans
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Zoals intussen gewoonlijk is de pu
bliekssterrenwacht Bussloo de loca
tie waar de Sterbedekkersdag wordt
gehouden. Dit jaar al voor de der
tiende keer dat er zo’n dag is en de
negende in successie aldaar. Het is 1
juni en de meteorologische zomer is
begonnen. Dat wordt ook tijd, maar
er is nog niet zoveel van te merken.
Na een verschrikkelijke winter met
nauwelijks een heldere nacht en een
lente die ook nergens op leek, hopen
we dan nu op een zomer die wat
wordt. Maar of het wat geworden is
weten we pas over drie maanden
want dan begint de meteorologische
herfst. Dat lijkt nu wel het geval!
 
Het wordt een rustige dag, we zijn
met niet zo veel. Met z’n tienen:
Boelie Boelens, Eberhard Bredner,
Adri Gerritsen, Henk de Groot,
Herman ten Haaf, Marion Iris van
der Linden, Henk Masselink, Wim
Nobel, Harrie Rutten, Jan Maarten
Winkel. Onze gastheer was dit keer
niet de welbespraakte Hans Luidens
maar Mark-Jaap ten Hove. Hans
had andere verplichtingen in Apel
doorn waar hij de volkssterrenwacht
bij de een of andere manifestatie
vertegenwoordigde. Daarom was
een aantal bekende gezichten dit
keer niet aanwezig.
 
Om half tien druppelden de eerste
deelnemers binnen want om tien uur
zou de kas gecontroleerd worden.
Henk M. ging Boelie van het station
afhalen en zo kon Boelie met Marion
Iris de financiële bescheiden die Jan
Maarten had opgesteld toetsen op
zijn kwaliteit. In de jaarvergadering
aan het slot van de dag zouden zij
dan verslag uit gaan brengen.
Nou, volgens mij was er heel wat te
stellen aan de boekhouding want we
hoorden ‘op zolder’ het nodige ge
roezemoes. Maar goed dat we het
niet konden verstaan. Eindelijk, kort

De officiële Sterbedekkersdag begon
met de opening met een officieel
welkom. Als eerste werd een mo
ment stilte in acht genomen om
Pawel Maksym uit Polen de herden
ken. Deze sympathieke man en groot
promotor van sterbedekkingen en

na elven, al nadat de Sterbedekkers
dag officieel zou beginnen kwam het
gezelschap naar beneden. Wat bleek:
het was wel erg gezellig daarboven...
Maar in de zaal was het ook gezellig.
Om kwart over elf riep de voorzitter
de groep bij elkaar om te beginnen.
 

Sterbedekkersdag XIII
Door Harrie Rutten
 
De dertiende sterbedekkersdag heeft in Bussloo plaatsgevonden. Weer een keur aan interessante voordrachten en
demonstraties, wetenswaardigheden die uitgewisseld werden en ook zo iedereen weer bij gepraat werd. Hier volgt een
samengevat verslag. Van de lezingen verschijnen artikelen in Occultus, of zijn zelfs al verschenen.
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ziet en voelt is het jammer dat er niet
meer mensen zijn: jullie weten niet
wat je mist!
 
Nadat nog lang niet iedereen met
elkaar bijgepraat had, gingen we om
13h00 verder met de lezing van Henk
dG over de sterbedekking van
UCAC2-46691743 door Merapi op
27 januari van dit jaar. Daarbij ont
dekte Henk dat deze ster een zeer
nauwe dubbelster is met een onder
linge afstand van slechts 43 milli
boogseconden. Dit onderwerp is
uitgebreid behandeld elders in deze
Occultus. Tijdens het schrijven van
dit artikel wordt door Ricard Casas
op Planoccult een bericht gestuurd
van de ontdekking van een nog on

bekende dubbelster UCAC2-42913552
toen deze bedekt werd door 388
Charybdis op 3 december 2012. Na
vraag bij Ricard gaf aan dat ook van
UCAC2-46691743 nog niet bekend
is dat het een dubbelster is. Dus zeer
waarschijnlijk heeft Henk een nieu
we dubbelster ontdekt. In een vol
gende Occultus lezen we daarover
meer als dit het geval is.
Daarna zou Govert Schalk een le
zing houden over de polarisatie van
het licht, echter had hij op het laatste
moment af moeten zeggen omdat hij
een grote hoeveelheid eindexamens
toegeschoven had gekregen voor een
tweede correctie en die moesten alle
maal dit weekend klaar zijn. Hem
ontbrak het dus duidelijk aan de tijd

sterrenkunde in het algemeen in
Polen was op 13 februari jl. op 29
jarige leeftijd overleden als gevolg
van complicaties bij een operatie. De
Poolse astrocommunity verliest een
groot man.
Daarna vroeg Harrie wat de mening
van de aanwezigen is om de Sterbe
dekkersdag vroeger in het jaar te
houden. Welnu, er waren voors en
tegens. Het bestuur zal kijken wan
neer het volgend jaar tussen de feest
dagen en ALV van de KNVWS en
de bijeenkomst in Hoogeveen past.
 
Daarna begon Harrie met zijn lezing
“The third time is lucky”. Die han
delde over het resultaat van drie
waarnemingen waar Harrie in twee
dagen tijd in het voorspelde scha
duwpad zat van sterbedekkingen
door de kleine planeten (255) Oppa
via, (17389)1981 EN30 en (488)
Kreusa. De kansen waren resp.
33,5%, 4,3% en 75,7%. Alleen (488)
Kreusa was een succes. Er wordt een
artikel over gepubliceerd in Occul
tus. Harrie keek daarna op het pro
gramma wie de volgende lezing zou
geven en kwam tot zijn schrik tot de
ontdekking dat hij helemaal verge
ten was dat Boelie eerst een lezing
zou houden. Excuses aanbiedend gaf
Harrie het woord aan Boelie om zijn
verhaal te doen over een zeer ge
slaagde Jupiterbedekking. Boelie is
verzot op het waarnemen van pla
neetbedekkingen door de Maan en
met de waarneming van de bedek
king van Jupiter is de reeks bijna
compleet. Met hele mooie beeldjes
van Boelie, Roelof Mink en Jan Koet
gaf Boelie een geweldige impressie
van dit gebeuren. Daaronder waren
ook zeer mooie impressies van de
wolken die de zaak soms driftig ver
stoorden. Van de zichtbare planeten
ontbreekt aan het rijtje de bedekking
van de planeet Mercurius. Op dit
moment is niet bekend of die ooit is
geweest en als die al is, zal deze altijd
dicht bij de zon plaats vinden bij een
hele jonge of hele oude maan.
 
Mooi op tijd, om 12h45, startte de
lunch. Mark-Jaap had lekkere soep
gemaakt... MET BALLETJES!!!
Het was weer heel gezellig er werd
bijgepraat en als je de gezelligheid
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lig met elkaar gekletst werd en de
onderlinge contacten weer verste
vigd werden, vertelde Adri over de
ophanden zijnde rakende op 8 no
vember aanstaande. Deze “Rakende
der acht provinciën” wordt een inte
ressante bedekking op een gunstig
tijdstip. De kans op succes is groot
omdat tegenwoordig met de Kaguy
a-data heel nauwkeurig posities be
paald kunnen worden waar ‘het’
gebeurt. Ook hierover komt een ar
tikel in Occultus. Er is afgesproken
dat op minimaal twee plaatsen in het
land wat georganiseerd wordt, in het
noord-oosten en in het midden van
het land. Hans Govaarts, die jammer
genoeg moest werken en daardoor
niet aanwezig kon zijn, heeft hem al
in zijn programma opgenomen.
 
Daarna brak de waarheid aan: de
resultaten van de quiz. Van de 20
vragen waren er gemiddeld 10 ant
woorden goed. Dat geeft al aan dat

om aan deze gezellige dag deel te
nemen. De lezing houdt hij echter
tegoed voor volgend jaar. Gelukkig
had onze Duitse vriend Eberhard
Bredner zich aangemeld met een
demonstratie van de nieuwe Watec.
Watec is opgehouden met de Watec
120N+. Dit is het werkpaard van de
waarnemers van sterbedekkers als
het gaat om het waarnemen van
sterbedekkingen door de maan,
maar vooral door kleine planeten.
Watec heeft geen boodschap meer
aan astronomische waarnemers en
maakt alleen nog maar Watecs voor
security toepassingen. In tegenstel
ling tot de 120N+ met een eenvoudig
te bedienen handbox en zonder ver
storing van het beeld kun je zo over
schakelen op een andere belichtings
tijd, een andere gain en de pre-sets
voor de Low en High gain.
Nu heeft Watec de 910 HX/RC op
de markt gebracht. Deze heeft nog
steeds een handbox, maar in plaats
van bedieningsknoppen waar elke
functie individueel zijn functie heeft
zijn hier slechts vijf knoppen waar
mee je een menu op het scherm kunt
bedienen. Dus tijdens het bedienen
ben je een deel van het scherm kwijt
aan het display. Gelukkig is deze zeer
eenvoudige handbox voorzien van
schroefjes en kun je hem open
maken. Mogelijk dat er een gemak
kelijke interface is te maken zodat je
hem remote met een PC kunt bedie
nen. Er zal zeker een knutselaar
komen die daar iets op verzint.
Daarnaast is de volledige functie en
de tijdvertraging nog niet bekend.
Gerhard Dangl uit Oostenrijk zal dit
zeker uitzoeken en misschien dat hij
wel komt met een intelligente box.
De nieuwe Watec heeft wel één groot
voordeel. De gevoeligheid is veel
groter. Bij dezelfde instellingen is het
verschil ca. 1 magnitude!
 
Verleden jaar verraste Henk dG ons
met een quiz over sterbedekkingen.
Dat was een hele leuke activiteit tij
dens de sterbedekkersdag. Ook dit
jaar had hij weer een hele leuke, maar
moeilijke quiz bedacht. Daar waren
pittige vragen bij. Hij staat elders
gepubliceerd in deze Occultus.
 
Na de pauze, waarin weer heel gezel

de quiz best pittig was. Opvallend
was dat alle scores dicht bij elkaar
lagen. Er was ook een winnaar: Jan
Maarten! Door tijdgebrek had Henk
dG geen tijd gehad om een prijs te
kopen, maar geen nood Harrie wist
een oplossing en kon aan Jan Maar
ten toch een prijs geven. Dat was
hetzelfde als Harrie in 1994 kreeg
van onze toenmalige voorzitter van
de KNVWS wegens zijn werk in de
statutencommissie: Een banaan!
 
Henk ging verder met zijn volgende
verhaal over het waarnemen van
onderlinge bedekkingen van de
manen van Jupiter. Ofschoon dit
onderwerp al beschreven was in een
artikel in Occultus wist hij de aanwe
zigen te boeien met een verhaal
waaruit weer eens blijkt hoe belang
rijk deze waarnemingen zijn voor de
wetenschap. Door de uitbarstingen
op Io vormt zich een ring om de sa
telliet en om Jupiter. Tijdens onder
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Links:
In Memoriam Pawel Maksym:
http://www.youtube.com/watch?v=JEs4LRH7tAo
http://www.youtube.com/watch?v=i6WcGC_lP9s
http://www.youtube.com/watch?v=y-TDOmLXUds
Filmpje van Pawel: Interview van Prof. Costantino Sigismondi over sterbedekkingen:
http://www.youtube.com/watch?v=_kfz57773-o
ESOP XXXII in Barcelona:
http://www.esop32.org/en/esop32/
 

Agenda
23-28 augustus 2013– ESOP XXXII te Barcelona, Spanje

9 november 2013 – amateur bijeenkomst te Goirle

19 april 2014 ? – amateur bijeenkomst te Hoogeveen

17 mei 2014 ? – jaarvergadering KNVWS te De Bilt

31 mei 2014 ? – Sterbedekkersdag te Bussloo

linge bedekkingen kan het effect op
de gezamenlijke helderheid ervan
goed worden waargenomen en be
studeerd. Er is slechts één nadeel aan
deze waarnemingen: ze duren erg
lang, maar je krijgt wel van die mooie
plaatjes die Henk in zijn artikel had
staan. Denk erom, bij deze waarne
mingen is het erg belangrijk dat er
een referentie-object in het veld
staat.
 
Tot slot nodigde Harrie de aanwezi
gen uit om deel te nemen aan de
ESOP XXXII in Barcelona. Er gaat
een goedkope vlucht van Eindhoven
naar het vliegveld van Barcelona zelf
(dus niet naar een van de regionale
vliegvelden die ze ook ‘Barcelona’
noemen) en er zijn (goedkope) hotels
dicht in de buurt van de ESOP-loca
tie. Er is een hele interessante excur
sie naar de Pic du Midi, helaas is deze
verre van goedkoop. Zie aan het slot
van dit artikel de links.
 
Daarna sluit Harrie de Sterbedek
kersdag XIII die nu geschiedenis
geworden is.
 
Vervolgens werd de Jaarvergadering
geopend, waarvan later verslag volgt
door de secretaris, en gingen zes
deelnemers het inwendige versterken
bij de Chinese Muur in Twello.
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Figuur 1: Hier staat het helderheidsverloop weergegeven van Merapi en de te
bedekken ster. Langs de horizontale as staan de frame nummers, en langs de
verticale as de fluxwaarde.

De uitwerking van de waarneming.
Met LiMovie meet ik de helderheid
van de te bedekken ster. Het CSV
bestand wat LiMovie produceert zet
ik over naar een Excel bestand, en ik
bezie het resultaat wel met enige
verbazing. Je kunt dat zien in figuur
1, waar de helderheid van de ster en
Merapi grafisch is uitgezet. Daarin

Merapi is een vrij grote planetoïde
van ongeveer 170 km groot. Echter
op die grote afstand is de hoekdia
meter van Merapi erg klein, onge
veer 86 miliboogseconden. De pla
netoïde zelf heeft een berekende
helderheid van 13,6 magnitude, en
de berekende afname in lichthelder
heid van ster en planetoïde tijdens de
bedekking is 1,7 magnitude.
De maximale bedekkingsduur zou
11,7 seconden bedragen. De bedek
kingszone loopt over het zuiden van
Engeland, over Nederland, Noord
Duitsland, Polen en zo verder naar
het Oosten over Rusland en China
tot aan de kust van de Stille Oceaan.
 
De waarneming:
Geruime tijd voor de bedekking
staat alles al klaar. De integratietijd
van de Watec camera staat ingesteld
op 0,16 s, en de ster is goed op het
beeldscherm te zien. Met argus ogen
bekijk ik de cirruswolkjes, welke
akelig dicht in de buurt komen. Dan
zie ik, kort voor het voorspelde be
dekkingstijdstip, op het beeldscherm
het sterbeeldje zwakker worden.
Komt dan toch nog op het hoogte
punt een wolk alles verpesten? Als na
korte tijd de ster nauwelijks nog te
zien is op het beeldscherm, schakel
ik gauw over op een langere integra
tietijd van 0,32 s. Met één oog zie ik
nog dat ik nu net op het bedekkings
tijdstip zit, maar veel hoop op een
goede waarneming, of zelfs een be
dekking heb ik niet meer. Zoals altijd
laat ik de camera nog enkele minuten
doorlopen na het bedekkingstijd
stip, en stop dan de opname. Omdat
er nu ook steeds meer cirrus komt,
sluit ik de sterrenwacht en ga de rest
van de avond binnen in de warme
kamer doorbrengen.
 

is te zien dat de helderheid min of
meer geleidelijk afneemt, maar de
helderheids toename later toch een
duidelijke sprong te zien geeft. Zou
er dan toch nog een bedekking
inzitten?
Omdat tijdens de waarneming de
integratietijd van de Watec is ver
dubbeld, moet ik de waarneming

De bedekking door Merapi
Door Henk de Groot
 
Op zaterdag 27 januari 2013, ’s avonds omstreeks 20 minuten voor achten, is er een sterbedekking door de plane
toïde Merapi. Het is op een normale tijd, en de waarschijnlijkheid op een bedekking is 33%, dus deze mag ik zeker
niet missen! Helaas is er wel af en toe cirrusbewolking aan de lucht, en de te bedekken ster is niet al te helder. In
ieder geval toch maar proberen.

Figuur 2: De onderste (blauwe) curve geeft de helderheid van de ster/Merapi
weer, en de bovenste (rode) curve de helderheid van de referentiester. In deze
laatste curve is duidelijk te zien wanneer de integratietijd van de Watec came
ra is verdubbeld, en tevens dat er geen of nauwelijks effect is terug te vinden
van eventuele cirrusbewolking. 
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Figuur 4: De door Eric Frappa berekende grafiek. Er zijn 4 niveaus van hel
derheid zichtbaar.

daarvoor corrigeren. Ik meet vervol
gens ook het helderheidsverloop van
een referentiester, welke ongeveer
net zo helder is als de te bedekken
ster en daar slechts op enkele boog
minuten vanaf staat. Hierop (figuur
2) is niets van cirrus te zien. Terwijl
de te bedekken ster langzaam in
helderheid afneemt, kun je aan de
referentiester zien dat er helemaal
geen sprake van cirrus is geweest.
Achteraf gezien was het een misser
van mij om aan de integratie knop te
draaien tijdens een bedekking. Maar
wat was er dan aan de hand?
 
Corrigeren voor het draaien aan de
integratieknop en eventuele cirrus.
Door de gemeten flux van de te be
dekken ster en Merapi te delen door
de gemeten flux van de referentiester
kun je externe invloeden, zoals het
wijzigen van de integratietijd en
eventuele invloeden van cirrus of wat
dan ook elimineren. Om dit signaal
grafisch te kunnen vergelijken met
het oorspronkelijke signaal kun je
het vermenigvuldigen met een zelf
gekozen factor. In figuur 3 kun je het
resultaat zien. En eigenlijk lijkt het
er nu op dat de helderheid in twee
stappen afneemt en daarna ook weer
in twee stappen toeneemt. Wat ook
opvalt is dat deze stappen wat hel
derheid betreft niet even groot zijn.
In figuur 4 zie je nogmaals de grafiek,
echter nu zijn steeds vier frames ge
middeld en is de gemiddelde helder
heid in elk deel als een horizontale
lijn weergegeven.
Voor het insturen van de waarne
ming lijkt het mij beter voorlopig
alleen de waarneming in te zenden,
en de conclusies nog even te laten
voor wat ze zijn.
 
Reactie van Eric Frappa.
Al na vrij korte tijd krijg ik een reac
tie van Eric Frappa; hij vraagt het
complete CSV bestand op want hij
wil het zelf uitmeten. Ik stuur alles
op en geef gelijk daarbij de uitleg.
Natuurlijk krijg ik per omgaande
terug dat ik de integratietijd van de
camera niet had mogen verzetten
tijdens de bedekking. Ja, ja, dat weet
ik ook wel, maar als je zo buiten zit
te wachten met allerlei dreigende

invloeden doe je wel eens wat, wat je
achteraf niet had moeten doen.
 
Resultaat:
Na een week of twee heeft Eric alles
netjes uitgewerkt, en krijg ik zijn
verslag. De uitkomst van zijn bere
kening is te zien in figuur 4. Daarin
zijn de per frame gemeten fluxwaar
den gemiddeld volgens de integratie
tijd, dus bij een I-tijd van 0,16 s steeds
4 frames, en bij een I-tijd van 0,32 s
steeds over 8 frames.
Ook zijn conclusie is dat het hier
waarschijnlijk om een dubbelster
gaat. De componenten staan zo
dicht bij elkaar dat ze optisch niet te
scheiden zijn. Hun onderlinge af
stand zou 41,7 miliboogseconden
bedragen, nog niet de helft van de
berekende doorsnede van Merapi.
Nog enkele waarnemers hebben die
avond gekeken. Alex Pratt en Tim

Haymes uit Engeland zaten helaas te
ver noordelijk, en hebben geen be
dekking gezien. Donatas Tamonis
uit Letland heeft ook waargenomen
en zag wel een bedekking, maar een
veel kortere en van slechts één ster.
De uitwerking staat in figuur 5.
 
Voor de bedekkingstijd heb ik voor
de eerste component 11,4 s en voor
de tweede component 10 s gemeten,
en dat is bijna maximaal omdat de
voorspelling voor de langste bedek
kingsduur 11,7 s was. De bedekking
kwam iets te vroeg; voor component
1 was dat 11 s en voor component 2
was dat 6 s.
Zo zie je maar dat je nog steeds ver
rast kunt worden door iets nieuws.
 
Trucje:
Ik heb van Eric nog wel een trucje
opgedaan. Hij gebruikt namelijk de

Figuur 3: Het gecorrigeerde fluxsignaal van de ster/Merapi. Dat is verkregen
door de fluxwaarde van de ster/Merapi te delen door de fluxwaarde van de
referentiester en te vermenigvuldigen met een zelfgekozen factor.
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Figuur 6: Hoe werkt de trendfunctie? Je ziet het in dit voorbeeld wat de weder
verschijning van een ster weergeeft. Horizontaal staan de framenummers en
verticaal de fluxwaarde. In dit voorbeeld is 9,8 de gemiddelde fluxwaarde 1
tijdens de bedekking genomen over frame 1-10, en 22,1 de gemiddelde flux
waarde 3 na de bedekking genomen over de frames 21-30. Het gemiddelde over
de reeks frames 11-20 waar de bedekking ten einde loopt is 15,3. Het gemid
delde van de flux 1 en flux 3, de midflux, is gelijk aan (9,8+22,1)/2 = 15,95.
Met de trendfunctie vindt je nu het frame waarop de fluxwaarde 50%  bedraagt,
en dat is frame 15,95. Dat is natuurlijk geen geheel framenummer, maar je
kunt dit omrekenen naar tijd als je nauwkeurig hebt bepaald op welk tijdstip
de frames opgenomen zijn. Dit is weergegeven door de verticale blauwe lijn.  

functie “trend” om het juiste tijdstip
van de bedekking of de weder ver
schijning te bepalen. Dat doe je zo:
Je berekent eerst de gemiddelde hel
derheid of flux voor de bedekking
over een flink aantal frames. Daarna
meet je de gemiddelde helderheid
tijdens de bedekking, ook over een
zo groot mogelijk aantal frames,
maar wel binnen de bedekking.
Daarna ga je de functie trend uitvoe
ren op die serie frames waarvan je
verwacht dat daarin de bedekking
heeft plaatsgevonden. Zoals bekend
begint of eindigt een bedekking offi
cieel bij een fluxwaarde van 50%, als
100% de fluxwaarde voor de bedek
king, en 0 % de fluxwaarde tijdens de
bedekking is. De trend functie wordt
dan:
=Trend(frame A:frame B;Flux
waarde A;Fluxwaarde B;gemiddel
de Fluxwaarde),
Frame A en frame B zijn het eerste
en laatste frame in de serie waarin de
bedekking plaatsvindt en Fluxwaar
de A en Fluxwaarde B zijn de flux
waarden in die frames.
Je kunt dat zien in figuur 6. Ik heb

gramma Occular gebruiken. Voor
bedekkingen welke plotseling ge
schieden, dus wanneer de ster opeens
weg is, hoef je dit natuurlijk niet te
doen.

Figuur 5: Het resultaat van de bedekking. Lijn 3 en 4 zijn verkregen uit mijn waarneming, en suggereren het bestaan
van de dubbelster, welke tot nu toe nog niet bekend was.

dit zelf ook geprobeerd op een aantal
voorbeelden, en het komt steeds erg
goed uit. Voor de weder verschijning
pas je uiteraard dezelfde rekenwijze
toe. Je kunt natuurlijk ook het pro
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De Sterbedekkers quiz
Door Henk de Groot
 
Deze quiz is gehouden op de sterbedekkersdag op 1 juni in Bussloo. De vragen zijn vet gedrukt, en de juiste ant
woorden zijn vet en cursief weergegeven. Na de vier mogelijke antwoorden volgt een uitleg.
De quiz was wat aan de moeilijke kant. Jan Maarten Winkel had de meeste vragen goed, nl 9,5.
Op korte afstand werd hij gevolgd door Wim Nobel met 9 stuks goed. Alle andere deelnemers zaten daar dicht
achter.
Hierbij de gehele quiz, om nog eens rustig na te lezen. Als je andere gedachten hebt over de juistheid van de ant
woorden (of vragen), reageer dan.
 
1.     De 2,7 K achtergrondstraling is begonnen als gloeiend hete straling bij het ontstaan van het heelal, bij de oerknal.
Hoe is deze ontstaan?
 
A : De chemische reactie tussen waterstof en zuurstof
B : Het fuseren van waterstofatomen tot helium en tritium
C : Het annihileren van materie en antimaterie 
D : Het uiteenvallen van zware elementen > Fe
 
De 2,7 graden achtergrondstraling is ontstaan uit de annihilatie van materie en antimaterie. Annihilatie is het elkaar
opslokken, waarbij weer nieuwe deeltjes ontstaan. Bij deze actie komen louter fotonen vrij. Deze fotonen blijven
gevangen in de oersoep van kerndeeltjes, waarbij voortdurend energie overgedragen wordt door botsingen.
Wanneer het gas afgekoeld is tot 3000 graden komt deze energie in de vorm van thermische straling vrij; het
heelal wordt dan doorzichtig. Door de uitdijing van het heelal is de golflengte van deze straling steeds langer ge
worden, en de frequentie lager.
 
2.     Voor het vaststellen van de positie van bijvoorbeeld jouw sterrenwacht heb je lengte- en breedte-coördinaten.
Waar is 1 breedtegraad gezien in kilometers het grootst?
 
A : Op 45 graden NB en ZB
B : Op de beide polen 
C : Bij de evenaar
D : Overal even groot
 
Coördinaten worden in de regel geodetisch weergegeven. Dat betekent dat niet de hoek tussen de loodlijn uit de
ellipsoïde naar het centrum van de Aarde en het equatorvlak (geocentrisch) aangehouden wordt, maar de hoek
tussen de loodlijn en het equatorvlak. Omdat de aarde iets afgeplat is, zal bij een hoekverandering van 1 graad de
afstand bij de polen het grootst zijn. De ellipsoïde is een zo goed mogelijke benadering van het aardoppervlak op
zeeniveau. Een graad bij de evenaar is 110.574 m en op de pool 111.694 m. Geocentrische en geodetische breedte
graden kunnen maximaal 12” of 30 km afwijken van elkaar. (zie figuur 1).
 

3.     Om de positie in lengte te kunnen vaststellen heb je een zo nauwkeurig mogelijke tijd nodig. Toch lukte het niet
om een goede klok te fabriceren waarmee je over de gehele wereld nauwkeurige de tijd zou kunnen weten. Waarom niet?
 
A : Als je de klok per schip vervoerde, ging deze vaak voor- of achterlopen of zelfs stilstaan. 
B : Men kon toen nog geen goed metaal voor de slinger fabriceren met voldoende lage uitzettingscoëfficiënt.
C : De toen gebruikte smeerolie was erg onbetrouwbaar.
D : Er waren nog geen goede afspraken welke tijdzones men moest hanteren over de verschillende werelddelen.
 

Figuur 1: Het (overdreven) verschil
tussen geodetische breedte (Bèta) en
geocentrische breedte (Alpha). Illu
stratie uit: http://www.thegreen
wichmeridian.org
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Figuur 2: De eerste klok speciaal ge
maakt om mee te kunnen nemen op
een schip. De klok is in 1761 gebouwd
door John Harrison en uitgevoerd met
balansgewichten. De ontwikkeling en
bouw van de klok vergde zes jaren. 

Om de lengte van jouw positie ten opzichte van een referentiepunt, bijvoorbeeld de nulmeridiaan, te kunnen
vaststellen, heb je een nauwkeurige klok nodig. Door het tijdsverschil op te meten wanneer een bepaalde ster jouw
momentane meridiaan passeert ten opzichte van het tijdstip waarop deze ster de nulmeridiaan passeert, kun je het
lengteverschil bepalen.
Op het schip is het natuurlijk moeilijk een klok met slinger goed te laten lopen. Op een bepaald moment vindt men
wel klokken met balansgewichten uit, maar ook die hadden in het begin veel last van de voortdurende scheepsbe
wegingen. Later werd dit beter, en liepen daarna slechts delen van minuten achter na een reis van maanden.
De slingermetaalsamenstelling was natuurlijk wel belangrijk om een zo laag mogelijke uitzettings coëfficiënt te
krijgen, doch dit kon men beter controleren.
De smeerolie in die tijd was gemaakt uit dierlijke vetten, en erg onstabiel. De klokken liepen er vaak op vast. Een
tijd lang werden zelfs houten balansklokken gemaakt van oliehoudende houtsoorten. Deze hadden geen olie nodig.
(Figuur 2).
 

4.     Al in 1514 werd voorgesteld om de Maan te gebruiken als hulpmiddel om de juiste tijd overal op Aarde te kunnen
berekenen. Hoe zou dat moeten werken?
 
A : Op de schijngestalten van de Maan.
B : Door gebruik te maken van zons- en maansverduisteringen.
C : Door gebruik te maken van de positie van de Maan t.o.v. de omringende sterren.
D : Uit de opkomst- en ondergangstijdstippen van de Maan.
 
De klok gelijk zetten op de schijngestalten zou wel werken, echter het is lang niet nauwkeurig genoeg.
Ook een maansverduistering kun je gebruiken, maar die komt zo weinig voor dat je maar twee keer per jaar de
klok gelijk kunt zetten. Voor een zonsverduistering moet je wel je eigen positie op Aarde kennen.
De positie van de Maan ten opzichte van de sterren is in de 17e tot halverwege de 19e eeuw wel met steeds meer
succes gebruikt om de klok daarmee gelijk te kunnen zetten. Probleem was, zeker in het begin wel, dat er nog geen
nauwkeurige hoekmeetinstrumenten ontwikkeld waren om de hoek tussen een ster en de Maan nauwkeurig te
kunnen meten.
Een ander middel wat veel gebruikt werd, waren de bedekkingen en eclipsen van de Jupiter manen.
 
5.     In 1840 wilde men op de Harvard University zo precies mogelijk de lengte positie vastleggen t.o.v. Greenwich.
Het idee daarbij was om dan meerdere klokken tegelijk heen en terug te sturen en dan de tijd te middelen. Hoeveel
klokken heeft men in dat jaar van Londen naar Harvard gestuurd en weer terug?
 
A : 4
B : 40
C : 100
D : 400 
 
In de 19de eeuw wilde men van alle belangrijke plaatsen op Aarde steeds meer de precieze lengtegraad bepalen.
Om zo nauwkeurig mogelijk uit te vinden op welke lengtegraad de Harvard University lag, moest zeer precies het
tijdverschil tussen Greenwich en Harvard bekend zijn. Dit resulteerde dat in het jaar 1840 ongeveer 400 klokken
werden opgestuurd naar Harvard en vandaar weer terug naar Greenwich. Twintig jaar later kwam de eerste trans-
Atlantische kabel gereed, echter toen had men wel problemen met de toen nog niet precies bekende reistijd van de
signalen door de kabel. Pas met de uitvinding van de radiotelegrafie kon de nauwkeurigheid verder verhoogd
worden.
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6.     Als ruim 150 jaar geleden 2 sterbedekker-amateurs in hetzelfde dorp een sterrenwacht hadden, kon het toch zijn
dat ze volkomen andere posities opgaven bij hun metingen. Hoe kon dat?
 
A : De topografische kaarten waren nog niet zo betrouwbaar, en er was nog geen GPS.
B : Er waren verschillende nulmeridianen in gebruik 
C : De amateurs waren toen nog niet zo knap dat ze dat konden berekenen, er was ook nog geen clubblad
D : Het SI-stelsel was toen nog niet in gebruik.
 
Er waren toen inderdaad vele nulmeridianen in gebruik, en afhankelijk welke nulmeridiaan je gebruikte als refe
rentie, had je andere lengte coördinaten. (figuur 3).
 

Figuur 3: Eind 19e eeuw waren ver
schillende 0-meridianen in gebruik.
Achtereenvolgens werden die van
Greenwich, Parijs en Cádiz het meest
gebruikt door de scheepvaart. Illu
stratie uit: http://www.thegreen
wichmeridian.org

7.     In 1969 bleek dat de nulmeridiaan in Greenwich niet precies op de nulmeridiaan lag, maar er toen 5,64” of ruim
100 m naast lag. Hoe komt dat?
 
A : De oprichter van het Royal Observatory, waar de meridiaan kijker staat, had de positie hiervan niet helemaal
juist berekend.
B : De continentale drift.
C : Het verschuift langzaam t.g.v. de precessie van de Aarde.
D : De Amerikanen hebben dat zo berekend.
 
Pas in 1884 werd op een internationale conferentie voorgesteld dat de Greenwich-meridiaan als nulpunt zou gelden,
en het coördinatensysteem gebaseerd zou zijn op de Airy transit-cirkel, een meridiaankijker met opstelling gebouwd
door George Airy, een Engelse astronoom. Ook werd besloten dat overgegaan zou worden op de zogenaamde
standaard dag, en dat de nieuwe dag zou beginnen op 180 graden vanaf de nulmeridiaan op wat nu ongeveer de
datumlijn is. Deze dag zou dan gelijk zijn in lengte aan de gemiddelde zonnedag. De astronomische tijd, welke o.
a. in Greenwich zelf nog gehanteerd werd, zou dan hierdoor vervangen worden. Echter, er gebeurde maar heel
weinig. Pas toen Frankrijk in 1911 de leidersrol naar zich toetrok en een tijdzender inrichtte op de top van de
Eiffeltoren, konden ze niet anders dan de Greenwichtijd als bron te gebruiken. Daarmee werd de nulmeridiaan
van Greenwich als referentie erkend. Dat werd vooral ingegeven door het feit dat 95% van de zeeschepen al was
overgegaan op deze tijd. Met het International Congress on Astronomical Ephemerides in 1911 gehouden in Parijs
werd tot het gebruik van de enige nulmeridiaan van Greenwich besloten en de hedendaagse tijdrekening uniform
ingevoerd.
 
Eind jaren 1950 wist het APL (Applied Physics Laboratory) van de Hopkins Universiteit in Maryland met behulp
van de toen al gelanceerde satellieten en het dopplereffect een betere ellipsoïde te berekenen. Daardoor kwamen
in feite alle plaatsen op Aarde op een iets andere lengtegraad te liggen. In 1969 werd na een meting met een satel
lietontvanger op Greenwich gemeten dat de werkelijke nulmeridiaan 5,64”, dat is ongeveer 100 meter verderop lag.
Verder vindt er door de continentale drift een voortdurende beweging plaats van ongeveer 2,5 cm per jaar in NO
richting. De afwijking tengevolge hiervan is dus erg klein ten opzichte van de andere verschuiving.
 
8.     Het nu bij sterbedekkers gebruikte WGS84 is zo'n 30 jaar geleden ingevoerd. Wat is dit precies?
 
A : Een Geodetisch coördinatenstelsel met als nulpunt de nulmeridiaan en de ellipsoïde ontwikkeld door Airy.
B : Een Geocentrisch coördinatenstelsel met als nulpunt de nulmeridiaan, gekoppeld aan het lentepunt.
C : Een Geocentrisch coördinatenstelsel met als nulpunt de nulmeridiaan en een nieuwe ellipsoïde ontwikkeld uit
satellietgegevens in de begin jaren 80.
D : Een geodetisch coördinatenstelsel met als nulpunt de nulmeridiaan en een nieuwe ellipsoïde ontwikkeld uit satelliet
gegevens in de begin jaren ‘80.
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Het is geodetisch, want de hoek van de loodlijn ten opzichte van het vlak van de evenaar wordt genomen. (Geo
centrisch is de hoek van de loodlijn door het middelpunt van de Aarde). Het is bepaald met de nieuwe ellipsoïde.
 
9.     Tegenwoordig is het ICRF (International Celestial Reference Frame) de referentie voor alle coördinatenstelsels.
Wat betekent dat voor de WGS84?
 
A : De nulmeridiaan wordt door het ICRF gedefinieerd en ligt daarmee vast.
B : De nulmeridiaan wordt gedefinieerd door het ICRF en vervolgens gecorrigeerd voor de precessie.
C : De nulmeridiaan wordt door het ICRF gedefinieerd en gecorrigeerd voor de omloop van het zonnestelsel om
het centrum van de Melkweg.
D : De nulmeridiaan is alleen afhankelijk van bepaalde plaatsen op aarde, en heeft niets met het ICRF te maken.
 
De positie van de evenaar en de polen van de Aarde worden vastgesteld aan de hand van het ICRF.
Het ICRF is gepositioneerd door zeer ver weg staande quasars en pulsars, dus dat is een vrijwel vaststaand
coördinatenstelsel. De WGS84 is afhankelijk van de polen, de equator, de vorm van de ellipsoïde en het nulpunt
daarin t.o.v. de ICRF.
 
10. Een sterbedekking door een planetoïde die ongeveer even helder is, is moeilijk waar te nemen omdat de verzwakking
minimaal is. Indien mogelijk gebruik je een referentiester. Hoe verdisconteer je die in de berekening van de te bedek
ken ster?
 
A : Je trekt de gemeten flux van de referentiester af van de bedekte ster.
B : Je deelt de gemeten flux van de te bedekken ster door die van de referentiester.
C: Je deelt de gemeten flux van de te bedekken ster door die van de referentiester en vermenigvuldigt dat met een
factor.
D : Je vermenigvuldigt de flux van de te bedekken ster met de referentiester.
 
Het relatieve herderheidsverschil tussen twee sterren = 2,5 log( (H1+H2)/H1). De fluxverhouding kun je dan
krijgen door de sterren op elkaar te delen. Door de uitkomst met een factor te vermenigvuldigen, kun je de flux
waarde van de referentiester weer op hetzelfde niveau brengen als de te meten ster om ze goed te kunnen vergelij
ken.
 
11. Galileo Galilei deed, vlak voordat hij nagenoeg blind zou worden ten gevolge van staar in 1637 nog een belangrij
ke ontdekking. Wat was dat?
 
A : De libratie van de Maan.
B : De manen van Jupiter en het besef dat niet de Aarde het middelpunt van het heelal was.
C : Het besef dat de paus en daarmee de katholieke kerk het bij het verkeerde einde had.
D : Het besef dat hij beter de newtontelescoop had kunnen uitvinden, omdat je daarmee grotere telescopen kunt
bouwen.
 
In 1633 kwam Galileo voor de inquisitie van de rooms-katholieke kerk in Rome wegens ketterij. Na dit proces
werd hem een huisarrest opgelegd in zijn villa in Arcetri, even buiten Florence. Zijn gezichtsvermogen werd met
de jaren slechter. In 1638 publiceerde Galileo de ontdekking van de libratie van de Maan. Op zijn villa mocht
Galileo geen vrienden of bezoekers meer ontvangen, ten gevolge hiervan en zijn blindheid waren zijn laatste jaren
moeilijk. Hij overleed in 1642.
De beweging van de manen van Jupiter heeft Galileo al in 1610 ontdekt. Het besef dat de kerk op een verkeerd
wereldbeeld steunde is ook in dezelfde tijd ontstaan. Galileo was een belangrijke promotor van de refractor, de
uitvinding van de newtontelescoop moest hij aan Newton overlaten, die later leefde.
 
12. Enkele jaren geleden maakten enkele trouwe bezoekers vooraf gaand aan de sterbedekkersdag een toeristische
omweg. In welk jaar was dat?
 
A : 2007
B : 2008
C : 2009
D : 2010
 
Dat gebeurde in mei 2009. Toen zaten Adri en Wim vast in de modder op een toeristische weg. (figuur 4).
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Figuur 4 : Adri en Wim op een toeris
tisch buitenweggetje.

13. Als je een sterbedekking waarneemt, noteer je de tijd zo nauwkeurig mogelijk. Welke tijd is dat?
 
A : De plaatselijke sterrentijd.
B : De Terrestial Time (TT), de oude efemeridentijd.
C : De atoomtijd, bepaald door de atoomklokken op Aarde.
D : De gecorrigeerde Universal Time (UT) of wereldtijd.
 
De sterrentijd is gebaseerd op de schijnbare beweging van de sterren aan de hemel, en zegt eigenlijk meer over de
beweging van de Aarde rondom haar as en rondom de zon, dan iets over de sterren zelf. De sterrentijd is gelijk
aan de rechte klimming van de meridiaan die op dat moment recht boven je staat. De nul is gedefinieerd door het
lentepunt, de plaats waar de ecliptica naar boven toe de equator snijdt. Door de schommeling van de Aarde beweegt
het lentepunt langzaam. De ware sterrentijd wordt gecorrigeerd voor precessie en nutatie, de middelbare sterren
tijd alleen voor precessie.
De gecorrigeerde Universal Time (UT1) of wereldtijd is gebaseerd op de omwenteling van de Aarde ten opzichte
van de Zon, en geeft dus eigenlijk de lengte van de gemiddelde dag weer, of ook de gemiddelde tijd waarop de
nulmeridiaan onder de zon doortrekt. Dat is iets anders dan de zonnetijd. Deze geeft de echte lengte van een dag
weer. Deze is variabel omdat de Aarde in een ellipsvormige baan rondom de zon beweegt, en daardoor de dag
lengtes op verschillende punten in deze baan verschillen. In februari loopt de (ware) zonnetijd het meest achter, en
in november het meeste voor.
De Terrestial Time (TT) is een echt eenparige tijd, die gebaseerd is op de atoomtijd. Er is een toenemend verschil
tussen TT en UT1, en dat komt omdat de Aarde steeds langzamer om haar as gaat draaien. Deze ∆T is nu ongeveer
67 seconden. Het berekenen van posities doe je met de TT, maar om de waarneembaarheid vanaf de Aarde te
kunnen bepalen, moet je altijd de ∆T tussen TT en UT1 erin verwerken.
De atoomtijd loopt synchroon met de TT; er is een vaste afwijking van 32,184 s tussen deze twee.
 
14. Het verschil tussen de UT en TT wordt steeds groter en is nu al ruim 67 s. Hoe komt dat?
 
A : De nulmeridiaan ligt niet meer in Greenwich, maar verschuift langzaam.
B : De Aarde gaat steeds langzamer ronddraaien.
C : Het is een relativistisch effect, waardoor de TT klok wat sneller loopt.
D : De TT is rechtstreeks gerelateerd aan de atoomklok, en de hiervoor gebruikte cesium kristallen trillen iets
langzamer.
 
De Aarde gaat steeds langzamer draaien door vooral de afremmende werking van de Maan (zie vraag 15 en figuur
5).
Los daarvan verschuift de nulmeridiaan in Greenwich wel t.o.v. Greenwich, maar blijft het vaste referentiepunt
in dit coördinatenstelsel. Dus je moet regelmatig, zo eens in de 200 jaar, de coördinaten van je eigen sterrenwacht
bijstellen.
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Omdat het zonnestelsel en Melkweg zo ongeveer dezelfde snelheid t.o.v. elkaar hebben, is er geen meetbaar rela
tivistisch effect.
Atoomklokken lopen wel regelmatig.
 
15. Eb en vloed. Als je de Maan op de helft van de huidige afstand van de Aarde zet, hoeveel veranderen dan de getijden?
 
A : Nauwelijks, dit komt door de invloed van de Zon
B : 2 keer zo hoog
C : 4 keer zo hoog
D : 8 keer zo hoog
 
De invloed van de afstand van de aarde tot de maan gaat met een derde macht, dus de eb en vloed zijn 2^3 = 8
maal zo hoog toen de Maan op de halve afstand stond.
 
16. De GPS-tijd loopt 19 s voor op UT. Is dat erg?
 
A : Nee, bij de berekening van de bedekkingstijdstippen en de uitwerking van de resultaten wordt hiermee rekening
gehouden.
B : Nee, zolang je die tijd bij het opsturen van de waarneming corrigeert komt alles goed.
C : Ja, als je daar geen rekening mee gehouden hebt, zijn alle waarnemingen van jou tot nu toe waardeloos.
Gefeliciteerd!
D : Nee, zolang jouw GPS ontvanger maar lang genoeg aanstaat na een aanpassing, verrekent de GPS ontvanger dit
verschil.
 
De GPS-tijd loopt nu inderdaad ongeveer 19 s achter. De GPS-satellieten draaien in een baan op een hoogte van
ongeveer 20.000 km rondom de Aarde. De plaats van de ontvanger wordt berekend uit de tijdssignalen en de
positie van minimaal 3 tot 7 of 8 satellieten, welke op dat moment te ontvangen zijn. Ze sturen continu een tijd
signaal naar beneden en elke 18 – 30 seconden hun positie. De GPS-satellieten sturen nog meer data naar beneden,
waaronder de tijdcorrectie tussen GPS-tijd en UT1, welke elke 4 tot 6 uur door de grondstations bijgewerkt wordt.
De informatie over de tijdafwijking wordt elke 12,5 minuut uitgestuurd. Indien jouw ontvanger korter dan die tijd
aanstaat, kan het zijn dat de correctie nog niet in de weergave verwerkt is. Waarschijnlijk houdt de ontvanger wel
de laatste correctie bij, dus het langer laten aanstaan van de ontvanger is dan alleen nodig indien bijvoorbeeld een
extra seconde is ingevoerd.
 

Figuur 5: In deze grafiek, welke loopt van 1962 t/m 2012, zie je het toenemen
van het tijdverschil tussen UT en TT (afgezet tegen de rechtse as in seconden).
Ook zie je de dagelijkse afwijkingen en daardoor heen getrokken 365 daags
gemiddelde daarvan. Wat opvalt, is dat de vertraging niet constant is. Voor
naamste oorzaak van de vertraging is natuurlijk eb en vloed, maar ook de
relatieve beweging van de aardkern ten opzichte van de aardkorst, de convec
tiestromen in de vloeibare aardmantel, het aanwezige landijs op Aarde en zelfs
grote aardbevingen.
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Figuur 6: Het “Starship Enterprise”
vliegt ergens tussen het Andromeda
stelsel en het Melkwegstelsel.

19. In 2005 werd de Huygenssonde op weg door de atmosfeer van Titan gevolgd met VLBI-metingen van verschillen
de radiotelescopen. Een van die telescopen was de 64m-schotel van Parkes Observatory in Australië. Er werden ver
scheidene terabytes aan gegevens verzameld, die met de metingen van andere telescopen gecorreleerd moesten worden.
Hoe werden de gegevens vanaf het observatorium verstuurd?
 
A : Door een telefoonlijn.
B : Door een glasvezelkabel.
C : In een kist met harde schijven aan boord van een vliegtuig.
D : De meeste gegevens werden niet verstuurd. Door een wiskundige truc konden de gegevens gecorreleerd worden
zonder ze eerst samen te brengen.
 

17. Waarom moet een referentiester ongeveer even helder zijn als de te bedekken ster en planetoïde samen?
 
A : De referentiester en de te bedekken ster mogen geen verzadigde pixels geven, maar ook niet te zwak worden i.v.
m. ruis. De camera is maar 8 bits.
B : De referentiester en de te bedekken ster mogen geen verzadigde pixels geven, maar ook niet te zwak worden i.
v.m. ruis. Anders wordt de versterkingsfactor te hoog.
C : De positie van erg heldere of erg zwakke sterren is vaak minder nauwkeurig.
D : Het aantal pixels wat belicht wordt is in combinatie met de luchtonrust evenredig met de helderheid. Het
aantal pixels van de te bedekken ster en de referentiester moeten ongeveer even veel zijn.
 
Het bereik van een videocamera (de Watec) is slechts 256 gradaties. Daarom is een pixel veel sneller verzadigd, of
nauwelijks belicht. Voor een juiste vergelijking moeten zowel de te bedekken ster als de referentiester een niet
verzadigd beeld hebben, maar ook niet zo zwak zijn dat ze nauwelijks boven de ruis uitkomen.
Het versterken van het signaal (B) verhelpt dit probleem niet.
De positie van heldere sterren en zeer zwakke sterren is vaak minder nauwkeurig, maar dit doet niet ter zake voor
helderheidsmetingen. Het aantal pixels en de helderheid van de pixels wordt betrokken in de berekening van de
lichtflux.
 
18. Stel, de Vulcans uit “Startrek” komen met een groot ruimteschip op een afstand van 1000 AE langs de Aarde met
een snelheid van Warp 5. Met welk bestaand wetenschappelijk instrument hebben we grote kans hun aanwezigheid
aan te tonen?
 
A : De LOFAR radiotelescoop. De deflector om stof uit de baan van het ruimteschip te duwen zendt intense ra
diostraling uit.
B : De Pan-STARRS optische telescoop. Doordat het schip sneller gaat dan het licht zendt het intense Cerenk
ovstraling uit.
C : De LIGO gravitatiegolfdetector. Om sneller te kunnen dan het licht moet het ruimteschip de ruimte vervormen,
wat tot het gravitatie-equivalent leidt van de knal van een supersoon vliegtuig.
 D : De Hubble Space telescoop: De Hubble kan de navigatie verlichting zien.
 
Dit is een hypothetische vraag omdat met de kennis van nu het waarschijnlijk niet mogelijk is om sneller dan het
licht te reizen. Maar in het geval dat wel zou kunnen is antwoord C het meest waarschijnlijk goede antwoord.
De Enterprise zal met 1000 AE te ver weg staan om met de Hubble nog zijn navigatie verlichting te zien, voor zover
de Enterprise die nodig zou hebben met deze snelheid.
Cerenkov straling ontstaat wanneer deeltjes door een medium bewegen met een snelheid hoger dan de lichtsnelheid
in dat medium. In water bijvoorbeeld is de lichtsnelheid nog maar ongeveer 75% van de lichtsnelheid in vacuüm,
en dan kan een ander deeltje wel sneller bewegen. Zo’n deeltje kan dan elektronen aanslaan en die zenden dan na
hun terugvallen fotonen uit, die in dit geval een golffront vormen in de met een specifieke hoek ten opzichte van
de richting van het deeltje. Het veroorzaakt de kenmerkende blauwe gloed in koelbassins van splijtstaven. In het
heelal is de lichtsnelheid maximaal en kan geen Cerenkov straling optreden.
Antwoord a, het wegduwen van stof met radiostraling is onvoldoende mogelijk.
(figuur 6).
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Figuur 7: Parkes Observatory, gebouwd in 1961 en uitgerust met een 61 meter
radiospiegel. De ontvanger is vaak gebruikt voor communicatie met onderzeeër
de Apollo’s, de Mariner, Voyager, Galileo en dus ook Cassini Huygens.
Verder doet deze telescoop mee in het VLBI netwerk, en verricht nog steeds
allerlei radio waarnemingen, waaronder veel pulsars.

Parkes Observatory ligt zo afgelegen dat het nog niet over een glasvezelkabel beschikte. Harde schijven in een
vliegtuig laden was de snelste optie. (figuur 7).
 
20. Wanneer is de Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen opgericht?
A : 1936
B : 1946
C : 1948
D : 1954
 
In 1946 is de vereniging opgericht.

Toelichting op de tabel Totale Sterbedekkingen

De kolommen   Gebruikte eenheden

Date Datum h Uren

Day Dag van de week m Minuten

Time Tijdstip begin/einde bedekking in Universal Time s Seconden

A Nauwkeurigheid van voorspelling o Graden

P Verschijnsel; D = intrede, R = uittrede, G = rakende % Percentage

XZ XZ nummer van de ster cm Centimeter

Mag Magnitude van de ster    

Al Hoogte van de ster    

Az Azimut van de ster    

Sn Hoogte van de zon    

CA Cusp angle    

Dia Minimaal benodigde kijkerdiameter    

Algemeen
 
De voorspellingen zijn gemaakt voor sterrenwacht 'De Sonnenborgh' te Utrecht (5,129 OL; 52,086 NB), waarbij
is uitgegaan van een onervaren waarnemer die beschikt over een teleskoop met een diameter van 10 centimeter of
minder.
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 Date  Day  Time  A  P  XZ  Mag  Al  Az  Sn  CA  Dia

 d m y    h m s  s        °  °  °  °  cm

 03-07-2013  Wed  00:21:23  1  R  3662  5.8  1  65  -15  +63°N  8

 03-07-2013  Wed  01:58:27  1  R  3734  6.7  15  83  -9  +72°N  7

 05-07-2013  Fri  02:15:34  2  R  5771  3.5  6  67  -8  +25°N  4

 18-07-2013  Thu  23:54:31  2  D  22017  2.6  2  234  -17  +27°N  4

 27-07-2013  Sat  22:12:56  1  R  1014  6.0  7  87  -16  +82°S  10

 01-08-2013  Thu  00:08:16  1  R  5422  6.6  5  66  -20  +78°N  9

 04-08-2013  Sun  02:55:40  1  R  9812  6.4  8  71  -9  +45°N  7

 15-08-2013  Thu  20:47:03  1  D  22507  6.3  13  210  -14  +56°N  9

 17-08-2013  Sat  21:19:05  1  D  25828  6.3  18  190  -18  +89°S  10

 27-08-2013  Tue  00:12:54  1  R  4037  6.4  29  102  -27  +86°N  7

 28-08-2013  Wed  03:11:49  1  R  5227  5.9  48  133  -14  +65°N  5

 29-08-2013  Thu  00:05:10  1  R  6123  6.0  16  80  -28  +58°S  6

 29-08-2013  Thu  00:57:43  4  R  6178  6.9  24  89  -26  +16°S  10

 29-08-2013  Thu  02:35:20  2  R  6229  5.1  38  110  -18  +35°S  4

 30-08-2013  Fri  02:58:40  2  R  7410  7.3  35  104  -16  +52°S  9

 30-08-2013  Fri  03:11:12  2  R  7423  6.7  36  107  -14  +48°S  7

 01-09-2013  Sun  00:45:20  5  R  10846  3.6  0  62  -28  +12°S  4

 01-09-2013  Sun  03:54:22  1  R  11017  7.1  27  98  -9  +86°N  7

 02-09-2013  Mon  03:18:05    G  12400  6.5  13  85  -14  +4°S  7

 08-09-2013  Sun  14:04:02  1  D  19368  1.0  27  183  +34  +63°N  4

 08-09-2013  Sun  15:13:19  1  R  19368  1.0  24  201  +26  -68°N  8

 11-09-2013  Wed  20:05:16  1  D  22316  4.5  5  227  -18  +85°S  4

 14-09-2013  Sat  18:23:41  1  D  26854  5.8  18  164  -5  +59°S  7

 21-09-2013  Sat  01:16:08  1  R  1415  4.3  45  192  -33  +73°S  4

 22-09-2013  Sun  04:13:41  1  R  2769  6.1  39  234  -12  +66°N  9

 23-09-2013  Mon  04:04:38  2  R  3793  5.5  48  218  -13  +57°S  6

 25-09-2013  Wed  05:15:12  3  R  5936  6.5  53  211  -3  +36°S  9

 27-09-2013  Fri  01:48:28  1  R  8596  6.6  36  106  -32  +65°N  7

 30-09-2013  Mon  05:24:12  1  R  13342  5.9  40  130  -3  +65°N  7

Lunar occultation predictions prepared by the Dutch Occultation Association.
Software version: Lunar Occultation Workbench 4.1    Prediction base: XZ-80Q, ELP2000-85, Watts
 

Totale Sterbedekkingen
Predictions : 29 Period : 01/07/2013 - 01/10/2013      

City : Utrecht Observer : Sonneborgh      

Aperture : 10 cm Experience : 1      

Longitude : 05 07 44.4 E Latitude : 52 05 09.6 N Altitude : 0
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Begin UT Einde UT Maan voor Maan achter Afstand begin in
“

Afstand einde in
“

01-10-2013 02:28 01-10-2013 04:36 2 1 43.7 16.6

12-10-2013 01:34 12-10-2013 02:56 4 2 46.5 52.7

13-10-2013 00:40 13-10-2013 05:22 4 2 111.7 83.2

13-10-2013 01:34 13-10-2013 05:12 2 3 57.5 27.8

13-10-2013 02:00 13-10-2013 04:30 4 3 159.2 122.8

16-10-2013 01:06 16-10-2013 04:26 2 1 23.4 12.9

16-10-2013 23:34 17-10-2013 03:00 3 1 84.1 32.9

19-04-2013 04:32 19-04-2013 05:10 2 1 4.7 5.4

25-10-2013 00:38 25-10-2013 04:10 3 1 75.2 41.0

28-10-2013 22:08 29-10-2013 01:56 2 3 52.5 31.8

Eclips conjuncties van de Jupitermanen.
Hierbij gaat de schaduw van de voorste maan over of dicht langs de achterste maan.
 

De gebeurtenissen van de Jupiter manen
Door Henk de Groot
 
Zoals uitgelegd in het april nummer van Occultus is het waarnemen van de Jupiter manen van belang om meer
inzicht te krijgen in de stof-en gas wolken in het Jupiterstelsel.
In de onderstaande tabellen zijn de vanuit Nederland mogelijke waarneembare gebeurtenissen verzameld. Ze zijn
overgenomen van de door Scotty Degenhardt berekende tabellen. Er is vanuit gegaan dat de minimale hoogte van
Jupiter meestal meer dan 20 graden bedraagt, en het grootste deel van de gebeurtenis voor het aanbreken van de
nautische schemering afgelopen is.
 
Je kunt uitstekend waarnemen met de Watec camera. Sla de video op met de HuffYUV 2.1.1. compressie. Deze
compressie laat (als enigste compressie) alle informatie betreffende de helderheid van de pixels volledig intact.
Werk het uit met LiMovie.
Met LiMovie Average (of in een spreadsheet programma) kun je vervolgens gaan middelen tot 10 seconden, en
stuur dat als waarneming op.
Let op de referentie.
 
Succes ermee!
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Elongatie tijd Begin Minimum Eind Positie

02-10-2013 02:38 23:54 03:00 04:10 west

10-10-2013 01:54 0:22 1:32 04:38 Oost

18-10-2013 00:54 22:10 1:16 2:26 West

26-10-2013 00:06 22:34 23:44 02:50 Oost

Bedekking van Io door de door Io uitgestoten stof en gastorus.
Wanneer Io vanaf de Aarde gezien in het meest links of rechts gelegen deel van zijn baan zit, zal hij maximaal
verduisterd worden door de ringvormige gas en stofwolk welke door Io zelf uitgestoten wordt.
 
De elongatietijd is de tijd waarin Io het meest westelijk of oostelijk staat.
Tussen de begin en eind tijd zou je de waarneming bij voorkeur kunnen doen.
Op de minimum tijd is de berekende maximale afzwakking van het licht van Io.
 

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2013
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan

A 02-07-13 ma/di 01:34 92739 6,1 15 92 -11 1S 31-

A 15-07-13 ma 20:34 157739 5,2 14 233 -5 4S 47+

B 14-08-13 wo 20:27 159411 5,5 10 220 -11 7S 54+

A 02-09-13 zo/ma 03:18 97647 6,5 13 85 -14 4S 11-

B 08-11-13 vr 16:46 162980 6,9 21 188 -8 9S 32+

A 24-11-13 za/zo 02:02 98235 5,4 41 132 -46 25N 66-

Begin UT Einde UT Maan voor Maan achter Afstand begin in
“

Afstand einde in
“

24-09-2013 02:18 24-09-2013 04:46 2 1 14.2 12.5

08-10-2013 23:24 9-10-2013 04:34 2 1 14.1 12.8

12-10-2013 23:54 13-10-2013 00:32 4 1 19.6 17.1

18-10-2013 01:52 18-10-2013 04:36 3 1 25.5 22.4

18-10-2013 23:34 19-10-2013 05:12 2 1 14.5 5.5

20-10-2013 01:04 20-10-2013 03:06 2 4 22.2 18.1

21-10-2013 23:56 22-10-2013 03:06 2 3 16.1 14.3

Bedekkingen of bijna bedekking van de Jupitermanen.
De voorste maan gaat dan voor de achterste maan langs, of passeert hem rakelings.
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Third time is lucky
De missers van (255) Oppavia en (17389) 1981 EN30 en de bedekking door (488) Kreusa
 
Door Harrie Rutten
 
De afgelopen winter 2012-2013 zou een heel druk waarneemseizoen voor me worden. Meer dan tien keer in het
schaduwpad van een sterbedekking door een kleine planeet en nog veel vaker in de één-sigma-zone. In die zone
zitten nog altijd 68% van de mogelijke bedekkingen. Maar helaas, Mc Donalda was dan wel de eerste in de mete
orologische winter op 8 december en met succes een bedekking van ruim 2 seconden, maar alle andere, werkelijk
alle andere werden aan het zicht onttrokken door een van de heftigste winters van de laatste decennia. De hele
verdere meteorologische winter, die duurt tot 1 maart, was er geen enkele mogelijkheid om ook maar een glimp
van een (mogelijke) bedekking te zien. Dat was een echte baal winter, niet alleen waarneemtechnisch ook voor de
gasrekening!

Maar soms herhaalt zich min of meer
de geschiedenis en dat deed het nu
dus, in mindere mate in de lente. Er
waren weer tal van voorspellingen
die gunstig leken, maar ook weer
door moeder natuur werden ver
doemd. Eindelijk was er op 26 maart
een bedekking voorspeld dat ik in het
schaduwpad zat en was het meteen
raak. Over de bedekking door Egeria
werd in de vorige Occultus daarover
bericht. Daarna had ik weer een
aantal pech gevallen, of bewolkt of
een miss.
 
Maar... eind april zou het druk wor
den. Daar werden voor mijn locatie
op 25 april maar liefst 2 bedekkingen
voorspeld waarvan ik voor één in het
schaduw pad zat en de andere er ver
buiten. Dat waren resp. (255) Oppa
via en (536) Merapi. Als klap op de
vuurpijl zijn er twee dagen later, op
27 april twee voorspellingen waarbij
ik allebei in het schaduw pad zit. Dat
waren (17389) 1981 EN30 en (488)
Kreusa. Drie voorspellingen van een
sterbedekking door een kleine pla
neet waarbij ik in het schaduwpad zit
in twee dagen! Een ongekende luxe
die ik nog nooit eerder meegemaakt
heb.  Bovendien was 25 april nog een
keer interessant omdat die avond er
ook nog een gedeeltelijke maansver
duistering voorspeld was. Deze was
net voor de bedekking door (17389)
1981 EN30.
 
(536) Merapi zou er een worden
voor de statistiek, de kans is klein,
maar niet geschoten is altijd mis en
wie weet, misschien heeft deze kleine
planeet een nog kleiner maantje bij

De drie kandidaten in één plaatje.

zich en bedekt die de ster. Je weet
maar nooit, toevalligheden zijn al
tijd onverwacht net zoals de ontdek
kingen van dat gruis in ons zonne
stelsel.
Voor mij was dus het spannende van
de vraag: zie ik bij alle drie een be
dekking of bij geen enkele?
 

Ofschoon ik bij alle drie in het scha
duwpad zat waren de kansen totaal
verschillend. Maar eerst wilde ik
natuurlijk naar de maansverduiste
ring kijken. Helaas, helaas, vanuit de
sterrenwacht was deze niet te zien.
Bij de maximale verduistering om
20:08 UT staat de maan 9,7° boven
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de horizon bij een azimut van
130°. De horizon daar terplekke
heeft voor mij een altitude van 15°.
De bomen van de buurmeid zijn dus
duidelijk te hoog en die worden
steeds hoger want het zijn snel groei
ende wilgen die er elk jaar meer dan
een meter bij krijgen. Dus was het
snel gebeurd en kon ik me helemaal
voorbereiden op de eerste bedekking
van die avond. Overigens, stel dat
het wel goed te zien was, was het erg
krap geweest, want het maximum
van de maansverduistering was om
20h08m en de bedekking was voor
speld voor 20h13m. Dan is dat laat
ste duidelijk interessanter en bij een
bedekking spectaculairder, maar
vooral van veel grotere wetenschap
pelijke waarde.
 
Maar, we hadden het over het ver
schil van die drie bedekkingen waar
van ik in het totale pad zat.

25 april: 20h13m18s (255) Oppavia
Diameter: 57,4 km
Helderheid: 14,8m
Bedekkende ster: TYC 0844-00294-1
Helderheid visueel: 11.2m
Helderheid rood: 10,8m
Magnitudeval 3,6m
Duur: max. 9,3s
Breedte van het pad: 58 km
Breedte 1-sigma zone: 192 km
Afstand tot de centrale lijn: 11 km
Kans op zichtbare bedekking: 33,5%
Altitude ster: 53° Azimut 189°
Zondiepte: 12°
Conclusie: een makkie met een grote kans!
 
27 april: 20h34m11s: (17389) 1981 EN30
Diameter: 14,7 km
Helderheid: 19,6m
Bedekkende ster: 3UC223-099942
Helderheid visueel: 10.6m
Helderheid rood: 9,8m
Magnitudeval 9,4m
Duur: max. 1,0s
Breedte van het pad: 20 km
Breedte 1-sigma zone: 391 km
Afstand tot de centrale lijn: 400 m (METER!)
Kans op zichtbare bedekking: 4,3%
Altitude ster: 45° Azimut 243°
Zondiepte: 14°
Conclusie: een makkie met een kleine kans!
 
27 april: 23h04m12s: (488) Kreusa
Diameter: 150,13 km
Helderheid: 13,1m
Bedekkende ster: 2UCAC 42230441
Helderheid visueel: 13,0m
Helderheid rood: niet opgegeven
Magnitudeval 0,8m
Duur: max. 7,9s
Breedte van het pad: 291 km
Breedte 1-sigma zone: 529 km
Afstand tot de centrale lijn: 35 km
Kans op zichtbare bedekking: 75,7%
Altitude ster: 27° Azimut 285°
Zondiepte: 24°
Conclusie: een lastige met een zeer grote kans!

Het pad en potentiële waarnemers van
(255) Oppavia

De laatste zou een kantje boord
worden, immers mijn lokale horizon
daar is 26°. Ik heb dus een speling
van maar 1°. Gelukkig is de daalrich
ting van de ster ten gevolge van de
aardrotatie erg stijl en kan ik de ster
vooraf in beeld krijgen, maar als de
kastanjeboom al te veel is uitgelopen
kon het wel eens een pech geval zijn.
Immers mijn laatste update van
de horizon was van 12 juli verleden

jaar. Gelukkig heeft zich dat niet
bewaarheid.
 
Overigens, ruim anderhalve week
later zat ik weer in het schaduwpad,
dit maal van (6937) Valadon. Bij dat
event was de speling met de horizon
nog krapper en kon ik de ster niet 
vooraf al in het beeld gaan vangen.
Helaas was het die avond bewolkt.
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Ik had dus een ‘druk’ lang weekend
voor de boeg, dat later bleek nog
drukker te worden dan ik ooit had
durven dromen. Donderdagavond
een waarneming? Lang weekend?
Yep, ik werk van maandag tot en met
donderdag en dat vaak tot maar het
middag uur. Dat is dus een halve
week werken en een halve week vrij.
Zalig! Nog ruim een jaar en dan ga
ik met vervroegd pensioen en dan is
het altijd weekend. Ik verheug me er
al op. Niet omdat ik het werken beu
ben, helemaal niet, integendeel zelfs.
Maar er gaat zo verdomd veel vrije
tijd in zitten...
 
Zoals gewoonlijk doe ik mijn waar
nemingen met de 356 mm Schmidt
Cassegrain van Meade en bereidde
ik ze voor de avond van de 25e maart
weer voor met mijn predictieformu
lier. Ik had er een zwaar hoofd in of
het wat zou worden, want het weer
dat voorspeld werd was niet bijster.
90% cloud cover voorspelde Occult
Watcher en de weersites logen er ook
niet om. De satellietfoto’s lieten wel
behoorlijk wat gaten in de bewolking
zien, maar ja, die moeten dan maar
net boven je zitten. Dus het eerste
moment dat er ook maar een sterre
tje te zien was werd de telescoop
meteen gericht op een referentie-
ster. Dan is in ieder geval zeker dat
als er te veel bewolking is je toch de
ster kunt visieren. Misschien zit je er
een beetje langs, maar nooit ver. De
schemering maakte plaats voor de
duisternis en steeds meer wolken ‘
sloegen neer’ en werden steeds meer
open plekken zichtbaar. Met het
grootste gemak werd dan ook de te
bedekken ster gevonden, ondanks
dat er toch een dunne cirrusbewol
king in de hogere luchtlagen aanwe
zig was. Daardoor was de transpa
rantie van de atmosfeer wat minder
en liet ook de stabiliteit van de ster
te wensen over. Maar ik heb niet te
klagen. De ster van magnitude 11
kon met een belichtingstijd van 0,04s
goed gezien worden. 0,02s ging ook
nog wel, maar als er een bedekking
zou zijn, was het contrast toch wel
behoorlijk kritisch. Ik had van vori
ge bedekkingen geleerd dat een te
zwakke target een duidelijke analyse
behoorlijk kan bemoeilijken.

Het pad en de potentiële waarnemers van (17389) 1981 EN30

Het pad en de potentiële waarnemers
van (488) Kreusa

Maar het bleef voldoende helder en
het bedekkingstijdstip verstreek
zonder een bedekking te zien. Ik had
de waarneming vastgelegd met de
Panasonic HDD recorder van
20:11:00 tot 20:16:00. Jan Maarten
Winkel en Henk de Groot hadden
ook waargenomen en ook geen be
dekking gezien. Naast deze drie
leden waren er nog 10 andere waar
nemers in Nederland, België, Frank
rijk, Zwitserland en Italië. Alleen
Simone Bolzoni in het Italiaanse
Santhià had succes en nam een be
dekking waar van 5,2 s. Hij gebruik
te daarbij een C8 en deed het visueel.
Door de misser van de anderen was
duidelijk dat het werkelijke scha
duwpad een flinke shift naar het
oosten had. Er is dus nog wat te doen
met de baanberekening. Opvallend
eigenlijk, omdat het toch een niet al
te kleine kleine planeet betreft.
 

Daags erna, 26 april, ging ik ’s mor
gens vroeg al aan de slag om de
waarneming uit te werken. Ik had al
op de avond ervoor een voorlopige
melding gedaan dat ik zeer waar
schijnlijk een mis had gehad, maar
ik wilde hem nog uitwerken met li
movie om zeker te zijn. Dus alles in
gereedheid, de HDD recorder aan
gesloten op een kleine monitor, vi
deo-grabber en PC en aan de slag. Ik
moest nog beginnen met het digita
liseren van de waarneming toen ik
hoorde dat Elly’s zus met haar man
binnen kwamen. “Wat zijn dié
vroeg, onverwacht en een heel onge
woon tijdstip.”, dacht ik, want het is
half negen in de ochtend. “We gaan
foto’s maken op de Heilige Land
Stichting bij Nijmegen en we kwa
men toch langs.”, was de reactie op
mijn vraag. “Vreemd,” dacht ik
weer, want zij wonen in Beesel, daar
de A73 en dan er bij Heumen er weer
af is toch veel sneller dan via Arcen.
“Thee voor Huug?” en dat werd
bevestigd, hij is geen koffiedrinker.
“Koffie voor Mariet?” en dat werd
ook bevestigd, maar enkele secon
den later weer van “Doe toch maar
thee!”. “Thee voor Mariet?”, dat
bevreemde mij. Maar goed, mis
schien vanwege de krappe tijd. De
deurbel ging, Elly maakte de deur
open en komt de keuken in. “Harrie,
er is iemand voor jou.” Zo vroeg? Ik
loop van de keuken de kamer in
richting de gang en kijk midden in
het grote objectief van de camera van
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Omroep Venlo met daarnaast de
journalist. Beide waren al vaker hier
geweest, met de ontdekking van de
dubbele (44) Nysa, met waarneem
avonden in het kader van de natio
nale sterrenkijkavonden, dat was
geen bijzonderheid. “Maar wat doen
die hier? Ben ik een afspraak verge
ten? Die maansverduistering gister
avond? Dan maken ze toch een af
spraak!” Een beetje hulpeloos maar
wel verrast keek ik verder de kamer
in en zag ineens de burgmeester
staan. Die is pas nieuw, maar ik had
hem enkele weken daarvoor gespro
ken op een politieke bijeenkomst van
de lokale politieke partij waar ik lid
van ben. “Goede morgen meneer
Rutten.”, zegt de burgemeester. Ik
helemaal verbaasd en vraag me met
een af: “Wat komt die doen?” Dat
werd snel duidelijk. Ik krijg een lint
je!
“Het heeft Hare Majesteit behaagd
u te benoemen tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau.”, waren zijn
woorden. Ik was helemaal perplex en
draaide mij om naar Elly en zag tot
mijn stomme verbazing dat de hele
keuken ineens vol stond met familie
en vrienden... Deze dag werd dus
helemaal anders dan ik ooit had ge
dacht.  Het filmpje is te zien
op http://www.omroepvenlo.nl/uitzen
dinggemist/2/uitzending/3638 (het
begint bij 5:12).  Al snel kwamen ook
felicitaties ‘van buiten’ omdat het
om 12 h op de lokale kabelkrant
stond en op teletekst van de provin
ciale omroep. En of het niet op kon,
’s avonds kwam de Koninklijke
Harmonie van Arcen een serenade
brengen. Drie stukken speelden ze,
waaronder het Wilhelmus. Toen dat
gespeeld werd kwam ik erachter dat
ik meer patriottisch ben dan dat ik
van mezelf gedacht had. Het deed me
echt wat! En toen ik ’s avonds in de
zaal, verlaat, binnen kwam tijdens de
lezing van de sterrenclub in Venlo
kreeg ik een staande ovatie! Een hele
dag met verrassingen en er zouden
de komende dagen er nog heel veel
komen.
Van het uitwerken van de waarne
mingen kwam in ieder geval die vrij
dag niets terecht en ook op zaterdag
kreeg ik amper tijd om dingen te
doen die ik van plan was. Maar er

Een “ster” die altijd bedekt zal blij
ven: in een doosje op een veilige plaats!

waren die avond nog twee sterbedek
kingen door kleine planeten, die
moest ik voorbereiden want die
wilde ik persé waarnemen, immers,
ik zat van beide in het schaduwpad.
 
Ik bereidde vroeg in de avond de
waarnemingen voor, het was krap
aan, net zoals het weer. Occult Wat
cher had wederom een hemelbedek
king van 90% voorspeld. Of ik nu
ook weer geluk zou hebben?
Dat had ik. Ik had gelukkig de tele
scoop op donderdagnacht op stand
by laten staan. Daardoor waren de
coördinaten nog bekend. Alleen
deze FS-2 heeft in de stand by stand
geen compensatie voor het verschil
in sterrentijd en UT, dus elke dag
verloopt de uurhoek dus met
3m55,9s of in hoekminuten 74’ per
dag en dat is elk uur ruim 3’. Bij la
tere versies is dit gecorrigeerd. Het
was bijna twee dagen later, dus is de
uurhoekfout opgelopen tot meer
dan 2°. Niet getreurd, ik vertelde de
FS-2 om de telescoop te richten op
beta-Gem, ook wel Pollux genaamd.
En inderdaad hij stond wel in het
veld van de zoeker, maar niet van de
telescoop. Pollux scheen door de
dunne bewolking heen en ik kon zo
toch opnieuw de telescoop refereren.
Dat was even de uuras bedienen en
een paar tellen later stond Pollux te
prijken op het scherm van de moni
tor. De referentie instructie gegeven
en daarna op naar 3UC 223-099942.
Die was door de dunne bewolking
nog niet te zien. Even later wel en een
groot helder gebied kwam aanzet
ten. De lucht werd goed en even later,
zonder ook maar de instelling te

hoeven veranderen stond de ster
parmantig op het scherm. De kleine
planeet was uiteraard niet te zien. De
onzichtbare (17389) 1981 EN30 was
op weg naar die ster. De voorspelde
centrale lijn liep slechts 400 m voor
bij aan mijn sterrenwacht. Heel
spannend dus. Het tijdstip van de
bedekking naderde ras maar in de
minuut rondom het voorspelde tijd
stip van 20:34:11 gebeurde er niets.
Helaas, ook hier had ik pech en zag
ik niets van een verduistering van de
ster. Er waren nog twee waarnemers
die heel dicht bij mij (koordiaal)
dicht in de buurt zaten. Dat waren
Detlev Koschny in Noordwijk, ver
schil in koorde slechts ca. 1 km, net
zoals Bernd Brinkman die ik ken van
de Kleinplanetentagungen in Duits
land. Hij had echter last van bewol
king. Hans Jürgen Wulfrath. Hij
heeft echter geen waarneming gerap
porteerd, maar gezien de wolkenfoto
heeft hij ook last van bewolking
gehad. Helaas, geen van de 11 waar
nemers had een bedekking gezien,
hooguit door wolken...
Nu maar hopen dat (488) Kreusa wel
een succes zou opleveren. Immers dit
object was heel groot, ik zat vrij dicht
bij het centrum en ik had een grote
kans. Ik stuurde de telescoop al vast
naar (488) Kreusa toe en zag in het
veld dat op de monitor verscheen één
ster te veel staan. Maar dat was geen
ster, dat was (488) Kreusa, die was
net zo helder als de ster die hij zou
gaan bedekken. De magnitude val
was 0,8 magnitude. (488) Kreusa
stond nog ver van de ster: bijna 2’.
Hier zie je weer wat het zo interes
sante aan deze waarnemingen is. De
kleine planeet staat bijna 400 miljoen
km van je vandaan en jij zit er naar
te kijken dat dit object dat op dat
moment nog meer dan 200.000 km
van de zichtlijn van de ster afwas en
over twee en een half uur dat die
zichtlijn zou kruisen en ik hoop na
tuurlijk snijden want dan heb ik een
bedekking.
Het was al koel, slechts 7°C, en het
zou nog meer afkoelen. Het KNMI
voorspelde zelfs vorst aan de grond.
Op zich een goed teken, dan zou het
water in de lucht condenseren en het
alleen maar helderder worden.
Voordat ik om half één MEZT bui
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ten ging, keek ik nog even op de
weersite op internet naar de bewol
king. Ik kijk dan naar de Noorse
satellietbeelden op www.astrovenlo.
nl. Die beelden gaan dag en nacht
door en laten ook nevel zien. Door
dat je een filmpje ziet (wel effe wach
ten tot alle beelden binnen zijn en
dan met de tijdbalk met de cursor
schuiven) zie je het wolkenpatroon
bewegen. Ik zag daar dat er bewol
king aan kwam zetten, eerst wat
flarden, dan wat serieuzer werk. Zal
ik het halen, want het was al bij
Roermond en het kwam vanuit het
zuiden opzetten. Toen ik buiten
kwam was het grotendeels helder
maar al behoorlijk koud, slechts 2°
C! De hygrometer in de sterrenwacht
(het dak was open gebleven) wees
95% RV aan. Het condensatieproces
was dus flink aan de gang. Dat kon
je aan de telescoop ook al zien. Daar
zat al een flinke dauwlaag op, m.u.
v. de directe omgeving van de objec
tiefverwarming, die had ik bij de
vorige waarneming voor de zeker
heid toch maar aangezet. Op het
scherm prijkte Kreusa vlak voor
3UC 223-099942. In die drie uur was
de positie op het scherm alleen ver
lopen t.g.v. de diffractie van de at
mosfeer.
 
Langzaam maar gestaag kroop (488)
Kreusa op de target ster af om op een
gegeven moment te versmelten tot
één object. Ik moest wel belichten
met 0,16s, niet slecht voor een object
van gecombineerde helderheid van
m=12,3. Er was nog tijd en ik tuurde
zo rond. Het was rustig in de lucht,
geen vliegtuigen, geen satellieten,
geen meteoren. In het zuiden kwa
men wolken opzetten, een flard,
zoals ik die op de satellietfilm al had
zien aan komen. Hij had een struc
tuur waarbij leek dat hij recht op me
af zou komen. Ik zag hem in het zuid-
oosten. Daarboven was het zuiver
zuiden wind dus de wolk trok in het
oosten op zo’n 60° altitude aan mij
voorbij. Gelukkig! Maar er kwamen
er nog meer aan en die waren meer
zuidelijke richting en die kwamen
dus wel recht op me af. Maar het was
nog enkele minuten tot de voorspel
de bedekking. Ik maakte me dus niet
ongerust en eindelijk, daar was hij

(255) Kreusa en 2UCAC 42230441 versmolten tot één object

(255) Kreusa solo tijdens de bedekking

dan: de helderheid verzwakte plotse
ling en zo’n 5 seconden later kwam
de volle helderheid weer terug.  De
latere uitwerking met Limovie liet
zien, dat inclusief de tijdcorrectie
van Dangl de bedekking een aan
vang nam om 23:04:07.12 en eindig
de op 23:04:12.28. De bedekking
was voorspeld voor 23:04:12 en mid
time van de bedekking was om
23:04:09.7, dus ruim 2 seconden
eerder.  De vijftien seconden voor en
na de bedekking was de gemiddelde
Limoviewaarde 982, gedurende de
bedekking 554. Dit komt overeen
met een lichtval van 43.6% en dat
komt overeen met 0,9 magnituden.
Een mooie voorspelling dus. Geen
van de andere 8 waarnemers had ook

een bedekking gezien of wel, maar
dan door bewolking.
 
Eindelijk, de derde voorspelde be
dekking in twee dagen dat ik in het
schaduwpad zat was raak en be
waarheide het spreekwoord: “Alle
goede dingen in drieën”, ik moet
echter bekennen dat de Engelse ver
sie meer deze waarneemreeks be
schrijft: “The third time is lucky”.
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De uitwerking van de bedekking met
behulp van Limovie.

Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Onderstaande tabel geeft aan welke sterbedekkingen door planetoïden in de periode 1 juli - 1 oktober 2013
zichtbaar zijn. De kaartjes t.b.v. de genoemde bedekkingen treft u op de volgende pagina's aan.
De voorspellingen zijn, als vanouds, tot ons gekomen via EAON terwijl Edwin Goffin de berekeningen verzorgd
heeft.

Alphonsina
Op 14 april hebben Harrie Rutten en
Jan Maarten Winkel naar (925)
Alphonsina gekeken, maar hadden
geen bedekking. Gerhard Dangl
(Oostenrijk) had wel een bedekking,
met een duur van 2,08 seconden.
 
Awashima
Op 19 april heeft Harrie Rutten naar
(13039) Awashima gekeken, maar
had geen bedekking.
 
Oppavia
Op 25 april hebben Henk de Groot,
Harrie Rutten en Jan Maarten Win
kel naar (255) Oppavia gekeken,
maar hadden geen bedekking. Simo
ne Bolzoni (Italië) en Jean Vilar
(Frankrijk) hadden wel een bedek
king. Simone had een duur van 5,2
seconden. Jean had een bedekking
van 7,63 seconden.
 
Merapi
Ook op 25 april heeft Harrie Rutten
naar (536) Merapi gekeken, maar
had geen bedekking.
 

1981 EN30
Op 27 april hebben Detlef Koschny
en Harrie Rutten naar (17389) 1981
EN30 gekeken, maar hadden geen
bedekking.
 
Kreusa
Ook op 27 april hebben Detlef
Koschny en Harrie Rutten naar
(488) Kreusa gekeken. Detlef had
een mis, maar Harrie had een bedek
king met een duur van 5,16 secon
den.
 
Stiavnica en Valadon
Op 30 april hebben Detlef Koschny,
Geert Vandenbulcke en Jan Maar
ten Winkel naar (22185) Stiavnica
gekeken, maar hadden geen bedek
king.
Op 7 mei heeft Geert Vandenbulcke
naar (6937) Valadon gekeken, maar
had geen bedekking.
 
Quaoar en Brambilla
Op 8 juni heeft Jan Maarten Winkel
naar (50000) Quaoar gekeken, maar
had geen bedekking.

Op 10 juni heeft Harrie Rutten naar
(640) Brambilla gekeken, maar had
geen bedekking. Manna en Ossola
(Zwitserland) hadden wel een bedek
king, met een duur van 4,08 secon
den.
 
Het afgelopen kwartaal
Op 14 april werd door Bolzoni en
Quadri (Italië) een bedekking door
(392) Wilhelmina waargenomen met
een duur van 2,6 resp. 2,91 seconden.
Op 15 april werd door Delincak
(Slowakije) een bedekking door
(480) Hansa waargenomen met een
duur van 4,20 seconden.
Op 20 mei werd door Delincak (Slo
wakije) weer een bedekking door
(480) Hansa waargenomen met een
duur van 5,76 seconden.
Op 16 juni werd door De Queiroz
(Zwitserland) een bedekking door
(27) Euterpe waargenomen met een
duur van 10,56 seconden.
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Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 4
bedekkingen geselecteerd.
Houdt ook de last minute astrome
try op PLANOCCULT in de gaten
voor de andere sterbedekkingen.
Kijk in alle gevallen van 10 minuten
voor tot 10 minuten na het opgege
ven tijdstip.
 

Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Zo 18-08 22.35 14 88 358 Apollonia 92 km 14.8 Duitsland

Za/zo 08-09 01.01 20 117 3451 Mentor 79 km 16.5 Spanje

Di 10-09 22.00 25 96 143751 2003US292 63 km 24.8 Midden Afrika

Wo 18-09 20.45 27 69 436 Patricia 63 km 15.9 Scandinavië

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Zo 18-08 PPMX 6844616 11.0 02h19m.2 12o06’ 3.8 10s

Za/zo 08-09 PPMX 7945527 09.6 04h23m.2 00º03’ 6.9 6s

Di 10-09 PPMX 5856509 10.8 02h23m.8 15º27’ 14.0 5s

Wo 18-09 PPMX 3850868 09.7 02h50m.0 33º41’ 6.2 7s

ho: hoogte ster boven de horizon

AZo: azimut ster (0o=Noord;90o=Oost;180o=Zuid;270o=West)

d m: helderheidsafname bij bedekking

T max: maximale tijdsduur bedekking

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

 

 
Verklaring symbolen:

Niet geselekteerd
Mochten er waarnemers zijn die ook
andere (niet in de lijst opgenomen)
potentiële bedekkingen willen waar
nemen, dan kan men terecht op in
ternet op pagina ftp://ftp.ster.kuleu
ven.ac.be/dist/vvs/asteroids
Op deze pagina staan ook de zoek
kaartjes zoals deze in Occultus gepu
bliceerd worden.
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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