
Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Nummer 121 juli 2015



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Colofon

President: IBAN: Contributie: Eindredakteur:

H.G.J. Rutten NL48INGB0008365600 2015: 20 euro J.M. Winkel

  t.n.v. Nederlandse    

Secretaris: Vereniging van Abonnement: Digitale vormgeving:

H. de Groot Waarnemers van 2015: 25 euro R. Kreuzen

  Sterbedekkingen    

Penningmeester: te Zeddam Oudere nummers: Redaktie-adres:

J.M. Winkel   7,50 euro J.M. Winkel

  BIC: (voor zover aanwezig) Benedendorpsstraat 18

K.v.K.: INGBNL2A   7038 BC Zeddam

40483445   Home-page:  

Te Utrecht   www.doa-site.nl ISSN: 2352-216X

Occultus
is een uitgave van de
Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen
 

Bestuur
 

 

Contact adressen
H.J. Bril Voorzitter waarneemcie H.G.J. Rutten  

Burg. F.A. Cortenplein 28 Waarnemingsleider Zuid Boerenweg 32  

6118 GA Nieuwstadt   5944 EK Arcen  

T: 046 – 4858456   T: 077 – 4731347  

E: henkbril@gmail.com   E: h.g.j.rutten@home.nl  

A.A. Gerritsen Rakende sterbedekkingen J.M. Winkel Totale sterbedekkingen

Rosa Spierlaan 280 Eclipsen Benedendorpsstraat 18 Contactpersoon IOTA-ES

1187 PH Amstelveen Contactpersoon IOTA 7038 BC Zeddam Bedekkingen planetoïden

T: 020 – 6476458 Rekenaar T: 0314 – 652476 Ledenadministratie

E: adri.gerritsen@ziggo.nl Waarnemingsleider West E: jmwinkel@hetnet.nl Redaktie

      Verkoop

H. de Groot Correspondentie-adres   Waarnemingsleider Midden

De Gildekamp 10-11      

6545 KA Nijmegen      

T: 024 – 3783510      

E: hajedegroot@hetnet.nl      

2



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Redaktioneel
Er is weer een planetoïde ver
noemd naar een Nederlandse
amateur astronoom, en wel onze
president Harrie Rutten. Harrie,
van harte gefeliciteerd! Dit zijn de
gegevens van de betreffende kleine
planeet:
(236810) Rutten = 2007 RH14.
Ontdekt op 9 september 2007
door R. Apitzsch te Wildberg.
 
De zonsverduistering van 20
maart lijkt alweer lang geleden.
Reinier Ott heeft er een weten
schappelijk getinte waarneming
van gemaakt vanuit zijn woon
plaats Wageningen. Daarbij kwam
het wel goed uit dat het egaal mis
tig was…
 
Op 25 april vond er weer een ge
slaagde expeditie plaats naar een
rakende sterbedekking, welke ge
organiseerd werd door Alex
Scholten. De waarneem resultaten
konden dit keer vergeleken wor
den met de nieuwe maanrandpro
fiel gegevens van de LRO-maan
satelliet.
 
Henk de Groot heeft weer een
bijzondere waarneming aan een
kleine planeet gedaan. Planetoïde
Ruperto-Carola heeft weer de
nodige mail wisseling veroorzaakt
in sterbedekkersland.
 
Heeft u het afgelopen half jaar
sterbedekkingen door de Maan
waargenomen? Dan kunt u uw
resultaten mailen of versturen
naar Jan Maarten Winkel.
 
Dit jaar wordt ESOP XXXIV
(European Symposium on Oc
cultation Projects) gehouden in
Hannover, Duitsland. Het sym
posium vindt plaats van 28 augus
tus tot 2 september. Meer infor
matie is te vinden op het internet
op pagina:
            www.esop34.de
 
Ik wens u een plezierige vakantie
periode toe en veel leesplezier met
deze Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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Foto: Sterrenkundige Harrie Rutten bij zijn telescoop die in een tuinhuisje met
afrolbaar dak staat. Dit is een van de grootste sterrenkijkinstallaties in Ne
derland (foto Laurens Eggen).

Maar in de sterrenkundige wereld
pleegt nieuws zich met bijna de licht
snelheid te verspreiden. De in Arcen
woonachtige Rutten weet inmiddels
wat hem op het congres over kleine
planeten te wachten staat en voelt
zich uitermate vereerd: „Aanvragen
om kleine planeten (planetoïden) te
vernoemen naar een persoon wor
den niet altijd gehonoreerd. Mijn
inzet in Duitsland was voor de ama
teursterrenkundige Rolf Apitzsch
aanleiding om mijn naam voor te
stellen voor een door hem in 2007
ontdekte planetoïde. Die aanvraag
is nu toegekend. Familie en vrienden
reageerden geweldig en sommigen
vonden zelfs dat dit al eerder had
moeten gebeuren. Het leuke is dat ik
deze maand ook 65 wordt, waardoor
deze bijzondere verjaardag een extra
feestelijk tintje krijgt.”
Dat een ruimtekei voor altijd je
naam mag dragen, geldt vooral in
kringen van hobbyastronomen als
groot eerbetoon. Maar deze hulde
komt niet zomaar uit de lucht vallen.
„De belangstelling voor sterrenkun
de heb ik geërfd van mijn grootva
der”, zegt Rutte. „Hij nam me als
driejarige al op de arm om naar de
maan en de planeten te kijken. Daar
van kan ik mij niets meer herinneren,
maar omdat ik als kind rond bedtijd
altijd sterretjes wilde kijken, kreeg ik
op mijn tiende van Sinterklaas een
telescoop. Sindsdien is het sterrenvi
rus nooit meer overgegaan.”
Wat ooit begon als een onschuldige
hobby, groeide uit tot een levensver
vullende passie. Een overzicht van
Ruttens activiteiten op dit terrein is
meer dan indrukwekkend. Van het
bouwen van een eigen sterrenwacht
in zijn achtertuin tot het schrijven
van talloze artikelen in populaire
sterrenkundebladen en het geven
van lezingen in binnen- en buiten
land. Naast het voorzitterschap van
de Venlose weer- en sterrenkundige

planetoïden die voor sterren langs
schuiven. Door een dergelijke be
dekking vanuit verschillende waar
neemplekken nauwkeurig te timen,
kunnen astronomen de omvang en
de vorm van de planetoïde afleiden.
Daarvoor zijn internationale waar
neemcampagnes nodig, waarbij
Ruttens uitgebreide netwerk uiter

vereniging ‘Jean Delsing’ is de Ar
cense amateurastronoom actief in
nog een stuk of tien sterrenkundige
organisaties in Nederland, Duits
land en Amerika. Vaak als bestuur
der en (mede)oprichter.
Een van de sterrenkundige deelge
bieden waarin Rutten zich gespecia
liseerd heeft, is het observeren van

Ruimtekei voor een sterrenfanaat
door Servé Vaessen
 
Het had een verrassing moeten zijn. Zonder dat hij ergens van wist, zou Harrie Rutten vandaag op de Kleinpla
netentagung in het Duitse Essen een oorkonde overhandigd krijgen met daarop de vermelding dat planetoïde 2007
RH14 voortaan bekendstaat als (236810) Rutten.
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Voorstanders zeggen dat zonder de
schrikkelseconde de tijd ''uit de pas
gaat lopen'' met de rotatie van de
aarde. Tegenstanders zien vooral
nadelen in de vorm van storingen in
computersystemen.
Op 30 juni wordt weer een schrikkel
tel bijgerekend, waardoor het jaar
een seconde langer duurt. De klok
gaat dan van 23:59:59 eerst naar
23:59:60 voordat middernacht (00:00:00)
wordt bereikt.
Doordat de aarde soms langzamer

en dan weer sneller om haar as
draait, ontstaan er (minieme) ver
schillen in de lengtes van de dagen.
Daardoor moeten eens in de zoveel
tijd de atoomklokken - die als refe
rentie dienen voor alle tijden op
aarde - worden bijgesteld. De schrik
kelseconde is in 1972 voor het eerst
toegepast.
 
Vergadering
In november is er weer een grote
vergadering over de toekomst van de

extra seconde, op initiatief van de
Internationale Telecommunicatie Unie.
''Er liggen geloof ik wel vijf verschil
lende alternatieven op tafel voor de
schrikkelseconde'', aldus Dierikx.
Hij legt uit dat sommige computer
systemen tijd gebruiken om te con
troleren of een boodschap die van de
ene naar de andere computer wordt
gestuurd, ongestoord kan 'reizen'.
''Als de computer ineens een extra
seconde ziet en alarm slaat, kunnen
systemen helemaal plat gaan.''

de bijeenkomst in Essen waar nu de
planetoïdenoorkonde op hem wacht,
de Duitse amateursterrenkundige
Rolf Apitzsch. Er ontstond al snel
een vriendschap en sindsdien is Rut
ten een graag geziene spreker op de
jaarlijkse Kleinplanetentagung. „Har
rie verrijkt onze groep met zijn pro
fessionaliteit, creativiteit en humor”,
zegt Apitzsch. „Hij vormt ook een
brug tussen Nederlandse en Duitse
sterrenkundeamateurs.” Op de door
hemzelf gebouwde sterrenwacht in
Wildberg ontdekte Apitzsch tussen
2004 en 2010 maar liefst 68 planetoï
den, waaronder 2007 RH14: „Ik heb
de planetoïde meerdere jaren nauw
gezet gevolgd en zijn baan bepaald,
zodat hij door de Internationale
Astronomische Unie (IAU) het offi
ciële nummer 236810 toegewezen
kreeg.”
Dat Apitzsch Rutten bij de IAU
voorgedragen heeft, ligt volgens de
Arcenaar mede aan de helpende
hand die hij de Duitser toestak toen
die tegen een optisch probleem met
een telescoopaccessoire aanliep: „Ik
kon hem op weg helpen door aan te
geven wat het probleem was en hoe
hij het verder kon aanpakkenen. Per
toeval kwam ik erachter dat er al in
2008 een aanvraag is gedaan door de
secretaris van ‘Jean Delsing’. De
door de IAU verspreide circulaire
over de vernoeming verwijst naar
mijn activiteiten op het terrein van
de optica, de vele lezingen, artikelen

en Telescope Optics. En omdat er
ook al een eerdere voordracht lag,
heeft die van Rolf vermoedelijk de
doorslag gegeven.”
Ook met het pensioen voor de deur
weet Rutten nog lang niet van op
houden. „Wat ik nu bereikt heb, zelfs
in de professionele astronomische
optica, reikt ver boven mijn eerdere
verwachtingen uit. Dat ik zover ge
komen ben, is eigenlijk toeval. Ik heb
er in ieder geval nooit bewust naar
toe gewerkt. Mijn verlanglijstje is
nog hetzelfde als vijftig jaar geleden:
leuke dingen met sterrenkunde doen
en anderen daarin mee laten genie
ten. Vooral het zelf onderzoeken en
uitleggen van de werking van tele
scopen heeft mij altijd geboeid.”
Samen met de Belg Jean-Pierre
Grootaert heeft Rutten zich inmid
dels op een nieuw project gestort: ‘
Sterren fonkelen voor iedereen.’
„Het heeft als doel om kinderen met
een leerachterstand een eenvoudige
telescoop te laten bouwen, waarmee
zij onder begeleiding van een pu
bliekssterrenwacht de sterrenhemel
kunnen waarnemen”, legt Rutten
uit. „We hebben inmiddels al meer
dan honderd aanvragen uit België,
Nederland en Duitsland en dus zijn
we op zoek naar extra sponsoren.”
Maar eerst is er vandaag de bijeen
komst in Essen. „Ik weet zeker dat
het een fantastische dag wordt. Heel
gezellig en heel leerrijk.”

mate goed van pas komt. Sterbedek
kingen door planetoïden is een van
de weinige terreinen waarin ama
teurs een zinvolle wetenschappelijke
bijdrage in de astronomie kunnen
leveren.
En of dat nog niet genoeg is, ont
werpt Rutten - van huis uit opticus
bij een kopieermachinefabrikant –
ook nog nieuwe telescoopsystemen:
„Bijna al mijn vrije tijd besteed ik aan
astronomie. Gelukkig komt mijn
vrouw ook uit een sterrenkundig
nest, want haar vader was al met
telescopen in de weer. Zij geeft mij
alle vrijheid, ook al krijgt zij af en toe
wat minder aandacht en blijven de
klusjes thuis soms wat langer liggen.
Daarvoor ben ik haar heel dank
baar.”
Rutten heeft zijn internationale be
kendheid vooral te danken aan Te
lescope Optics, dat hij in 1988 samen
schreef met zijn vriend Martin van
Venrooy uit Geleen. Het boek groei
de uit tot een internationaal stan
daardwerk voor telescoopontwer
pers. De vernoeming van planetoïde
2007 RH14 is dan ook niet het eerste
eerbetoon dat Rutten ten deel valt.
Verschillende nationale en internati
onale onderscheidingen mocht hij al
in ontvangst nemen, waaronder
Ridder in de Orde van Oranje-Nas
sau. „Kennelijk valt het op dat ik
altijd bezig ben”, zegt Rutten met
gevoel voor understatement.
In 2004 ontmoette Rutten op dezelf

Moet de schrikkelseconde blijven bestaan?
Door ANP
 
Over die vraag loopt al lang een discussie en het laatste woord is er nog niet over gezegd, vertelt Erik Dierikx van
meetinstituut VSL in Delft.
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Introductie:
In augustus 2010 waren mijn vrouw
Nicole en ik voor een korte vakantie
op Spitsbergen. Op een van die
dagen hadden we een excursie naar
de oude mijnbouw nederzetting Ba
rentszburg, ooit genoemd naar Wil
lem Barentsz, maar thans door Rus
sen geëxploiteerd, wat nog eens dui
delijk werd ingepeperd middels een
reusachtig monument van Lenin.
Hier hadden we snel door dat dit wel
eens een geweldige waarneemlocatie
voor de totale eclips van 2015 kon
worden. Niet vanwege dat beeld,
maar de berg erachter met een goed
zicht op de westelijke Atlantische
oceaan. Ofschoon Spitsbergen ijsbe
renland bij uitstek is, zouden we dan
wellicht kunnen aanschuiven bij een
groep eclipsgangers om zo in de vei
ligheid van de groep en dus zelf zon
der buks dit bijzondere natuurver
schijnsel te mogen aanschouwen.
Spitsbergen, of Svalbard zoals de
Noren het noemen, is nog eens aan
trekkelijk vanwege de kleine hoe
veelheid neerslag die er jaarlijks valt
en ook de weerstatistieken laten
vaak gunstige voorspellingen zien.
Alleen wel jammer dat het in maart
voor de Noren (ski) hoogseizoen is
en dat deze archipel er waarschijnlijk
dan niet rustiger op gaat worden.
 
Eerverleden jaar, tegen de tijd dat
boeking voor een reis mogelijk was,
hadden we contact met de eigenares
se van het Radio Basecamp, precies
op de hoge rots bij Barentszburg.
Maar helaas werd al snel duidelijk
dat hoop en illusie vlak bij elkaar
liggen: Amerikanen bleken massaal

Fig. 1 De eclips meter voor
lichtmetingen

Fig. 2 Lichtmetingen met de sensor uit
de 5 richtingen

alle beschikbare accommodatie te
hebben afgehuurd en als er nog wat
vrij was lagen er prijzen tot wel 6000
Euro per persoon in het verschiet
voor een paar dagen. Dus zat er niets
anders op dan maar de tijd af te
wachten.
Een heel andere optie zouden de
Faeröer eilanden zijn. Net als tijdens
de eclips van 2010, zijn er ook nu
maar een paar eilandjes waar de to
taliteit is waar te nemen. Hier bleek
het iets minder storm te lopen met
eclipsjagers. Maar ja, deze eilanden
groep die bekend staat als vangnet
van Atlantische depressies, is ook
niet een echt goed vooruitzicht.
 

Uiteindelijk bleek ver weg toch nog
heel erg dichtbij. Helaas niet figuur
lijk, maar letterlijk: zelfs de dag voor
de eclips zag het weer er nergens goed
uit. Bovendien waren de meteorolo

gische instellingen verwikkeld in een
onderlinge strijd voor de beste waar
neemlocaties. Hetgeen ook niet ze
kerheid verhogend is. Dus ik be
sloot, gewapend met een voor dat
doel ontwikkelde lichtmeter, het
natuurverschijnsel gewoon in onze
woonplaats Wageningen waar te
nemen. Op zich zou het toch wel
interessant kunnen worden. Het was
die ochtend van de eclips op 20 maart
mistig, egaal mistig. Ofschoon de
zon zelf totaal niet was te zien, was
het licht uit alle richtingen wel mooi
diffuus en de komende uren, wat zou
blijken, kwam daar weinig verande
ring in. Mijn instrument kon hemel
licht registreren uit 5 richtingen en
daarnaast ook nog eens de heersende
temperatuur en relatieve luchtvoch
tigheid.
 
Al ver voorafgaande aan deze eclips
had ik al een plan om lichtmetingen
te doen. Hiervoor heb ik een instru
ment ontwikkeld, waarmee gemeten
hemellicht uit 5 richtingen, inclusief
de heersende temperatuur en lucht
vochtigheid, sequentieel iedere 8 se
conden op een SD kaartje geschre
ven kon worden. De zo gegenereerde
data kan ik vervolgens met een ge
maakte applicatie op de PC inlezen
en bewerken.
 

Meting van lichtintensiteit tijdens de zonsverduiste
ring van 20 maart 2015

Door Reinier Ott
 
Samenvatting:
Ondanks dat het tijdens de partiële zoneclips van 20 maart j.l. bewolkt was, heb ik op een tweetal manieren
lichtmetingen kunnen doen onder de bedekte hemel. Deze gemeten lichtwaarden heb ik vervolgens vergeleken met
de theoretische bedekking van de zonneschijf. Voor mijn verslag heb ik geen foto's, immers de verduisterde zon
heb ik helaas niet kunnen zien. Mijn verhaal bestaat voornamelijk uit grafieken, waarmee ik inzichtelijk tracht te
maken wat ik heb waargenomen. Hierbij heb ik een aantal verschillen en opmerkelijkheden geconstateerd,
waarvoor ik deels nog geen pasklaar antwoord heb kunnen afleiden. Ik nodig dan ook iedereen uit om te reageren
voor een verklaring(en) of commentaar.
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Fig. 3 Ruwe data van gemeten lichtcurven met een minimum omstreeks 10:39
(MET)

Fig. 5 Voorstelling van de randver
zwakking (computer animatie)

Fig. 4 Gemeten licht curve met zonne
panelen tussen 9 en 12 uur.

          A                  B                  C

Omdat we bezitters zijn van een set
van 6 zonnepanelen, bleken deze met
een data log registratie ook goed
bruikbaar om autonoom een scha
duwmeting te doen.
 

Lichtmetingen:
Reeds lange tijd ben ik bezig met het
vraagstuk, hoe wij als mensen de
lichtafname tijdens de eclips beleven.
Het blijkt overigens dat onze ogen
zich verrassend goed kunnen aan
passen aan de dynamiek in lichtin
tensiteit. Toen de eclips weer ten
einde was, bleek dat velen in mijn
omgeving het verschijnsel nauwe
lijks hadden opgemerkt en degenen
die erop hadden gelet, hadden wel
gezien dat het donkerder werd, maar
vonden het niet erg spectaculair.
Toch is uit metingen gebleken dat er
nog slechts 12% licht, in lux uitge
drukt, overbleef, ten tijde van het
maximum in mijn woonplaats Wa
geningen. (Natuurlijk dit in vergelij
king als er op dat tijdstip onder de
zelfde meteorologische omstandig
heden geen eclips zou zijn).
 
De grafiek toont de lichtintensiteit
gedurende de eclips (1e contact 9:30
MET en 4e contact 11:48 MET). Op
de verticale as is de intensiteit loga
ritmisch in lux af te lezen voor de 5
hemelrichtingen (lux_Z vanuit het
zenit). Totaal zijn er 7875 lichtwaar
den gemeten.
 

Deze 'zonopbrengst' grafiek toont
hierbij ook een duidelijke lichtinzak
king ten tijde van de eclips. Hierbij
moet worden vermeld, dat de om
vormer uitschakelt wanneer er min
der dan 6 Watt wordt aangeboden
op het lichtnet. Dit toont zo natuur
lijk niet een realistisch beeld tussen
10:13 en 11:05. Op de verticale as
staat het elektrisch geleverde vermo
gen in Watt.
 

Theorie:
Een logisch gegeven in de wijze hoe
de lichtafname curve in de tijd
plaatsvindt staat natuurlijk in relatie
met het verduisterde oppervlak van
de zon. Dat is eenvoudig te bereke
nen. En als dit wordt toegevoegd aan
de normale lichtcurve, voor die dag
wanneer er geen eclips is, dan hebben
we een globale indicatie hoe het licht
er tijdens de uren van de eclips (1e en
4e contact) eruit ziet. Maar er blijkt
meer aan de hand te zijn:
 

Er moet ook rekening gehouden
worden met de randverzwakking
van de zonneschijf ten gevolge van
de dikte van de zonnefotosfeer. Dit
maakt dat de werkelijke lichtintensi
teit niet zomaar berekend mag wor
den uit het verduisterde oppervlak
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Fig. 7 Theoretisch licht-instralingsverloop

Fig. 6 Theoretische invloed van de
randverzwakking bij 550nm

1) Omdat de lichtcurven uit grafiek 6 als genormeerde waarden zijn berekend, mogen deze als vermenigvuldigingsfac
toren worden gebruikt voor het berekenen van het totale instralingsverloop : Immers als de helft van het licht wordt
afgeschermd dan zal ook de helft aan licht door de sensor ontvangen worden.

Fig. 8 Onderling vergelijk van de ge
meten lichtintensiteiten.

van de zonneschijf. De berekening
hiervan is dan direct een stuk com
plexer.
Een rekenscript hiervoor heb ik
ontwikkeld op: https://www.dutch.
nl/rcott/solarlightcalc.htm (wel even
toestaan van Java Script inschakelen
in de browser).
 
Figuur 5A stelt de zonneschijf voor
indien er geen randverzwakking zou
zijn. De intensiteit zou dan volledig
op basis van het verduisterde opper
vlak mogen worden berekend.
Figuur 5B is de gevisualiseerde rand
verzwakking op basis van gepubli
ceerde kengetallen behorende bij een
specifieke golflengte van 550nm. Bij
deze golflengte is het menselijke oog
het meest gevoelig. Figuur 5C geeft
een overdreven situatie weer, maar
kan mogelijk werkelijkheid zijn voor
andere specifieke golflengten, de
verwachting is dat dit speelt voor de
meer blauwere tinten in het spec
trum. Immers de zonnerand is roder
dan het centrale deel (Ik heb al een
plan om dat zelf uit te zoeken. Dat
is op zich tamelijk eenvoudig: Dit
kan op basis van een gekoppelde
monochromator aan een stilgezette
telescoop, waarmee per golflengte
een lichtprofiel van de zonneschijf
gemaakt kan worden).
 

De grafiek van figuur 6 toont de
genormeerde lichtcurven (tussen 0
en 100% ) wanneer de lichtintensiteit
puur wordt berekend op basis van
het verduisterde zonsoppervlak (=
blauwe curve). Het verschil is goed
te zien wanneer de randverzwakking
bij 550nm wordt meegenomen (rode

curve). Tevens is in deze grafiek ook
de lineaire eclipsgrootte afgedrukt
(dunne onderbroken lijn) en de ac
tuele zonshoogte boven de horizon
(zwarte curve) waarvan de waarden
op de rechter as zijn af te lezen.
Omdat de zonsverduistering plaats
vond in de ochtenduren, is het be
langrijk om de lichtdip mee te reke
nen in het normale daglichtver
loop1, vanwege de toename in het
verloop van de zonshoogte die dag.
Het resultaat is in figuur 7 weergege
ven, wanneer de lichtdip wordt mee
gerekend in de (diffuse, "real sky")
instralingcurve voor een open hori
zontaal vlak en wordt uitgedrukt in
W/m2 .
 

De grafiek toont hierbij hetzelfde
vergelijk wanneer de randverzak
king voor 550nm wordt meegeno
men. Hierin is ook het vergelijk ge
maakt, wanneer er geen eclips zou
zijn. Zie de dunne onderbroken lijn.
 
Resultaten:
Interessant is nu te weten hoe de
theorie zich met de metingen verhou
den. Ook leek het mij een interessant
gegeven om via de lichtmetingen
meer over de toestand van de zon,
inclusief de randverzwakking, te
weten te komen zonder dat de zon
door de dikke mistlaag zelf te aan
schouwen was. Met dit gegeven ben
ik aan de slag gegaan.
 

Verder zijn tijdens de eclips ook de
temperatuur en de luchtvochtigheid
gemeten. Maar het effect van de
eclips hierop is, waarschijnlijk van
wege de mistlaag, marginaal en is
verder buiten beschouwing gelaten.
 
De eerste stap hierin is om de geme
ten lichtcurven (zie figuur 3) uit de 5
richtingen onderling met elkaar te
vergelijken. Het blijkt dat, indien
deze curven worden genormeerd
naar de zuidelijke intensiteit, alle
curven redelijk goed op elkaar pas
sen.
 

De grafiek toont de relatieve lichtin
tensiteit uit de 5 verschillende rich
tingen in een lineaire schaal tussen 0
en 10000 lux.
Mooi is te zien dat alle curven een
vrijwel zelfde gedrag hebben. De
onderlinge verschillen hou ik voor
lopig op verschillen in de locale at
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Fig. 9 Vergelijk van de resultaten.

Fig. 10 Spectrale gevoeligheid van de sensor met filters.

2) Hierin is de kleine verschuiving met het theoretische minimum (10:37:41) verwerkt met de klimming van de zon
in de ochtenduren.

Uit de voorgaande grafiek (fig. 9)
zijn direct een aantal opmerkelijkhe
den zichtbaar. Waarvan puntsgewijs
een opsomming:
 
De metingen tonen op het maximum
van de eclips een lagere intensiteit
dan de theorie laat zien (vergelijk
minimum in de rode en roze curve)
De werkelijk gemeten licht vermin
dering vindt een kwartier eerder
respectievelijk later plaats dan de
berekende curven. M.a.w. de 'kuil' in
de roze curve is ongeveer een half uur
breder. Maar wel weer tamelijk
symmetrisch rond het tijdstip van
het minimum aan licht op 10:37:41.
De steilheid in de gemeten lichtafna
me en respectievelijk vermeerdering
zijn redelijk in overeenstemming met
de theoretische curven, maar wel
weer duidelijk verschillend wanneer
de meting met de zonnepanelen
wordt vergeleken (vergelijk de flan
ken van de roze met de groene cur
ve).
Het lijkt erop dat de lichtverminde
ring ook iets eerder zijn intrede doet
voor het moment dat van het bere
kende 1e contact om 9:30:15 (zie het
verschil in de top tussen de rode en
roze of groene curve omstreeks
9:30). Ook lijkt hier een verschil van

een aantal minuten te zitten tussen
de gemeten waarden van de
eclipsmeter en de zonnepanelen (zie
de top van de roze en groene curve).
Het grillige verloop in de lichtmeting
en de meting met de zonnepanelen is
maar deels in elkaar terug te vinden
(vergelijk roze en groene curve). Het
grilligheids patroon van de lichtme
ting in de kanalen onderling passen
beter op elkaar (zie figuur 8).
Indien grootste lichtafname, als ge
middelde voor de 5 kanalen van de
lichtmeter, wordt vergeleken (hier
voor moet de numerieke data zelf
worden vergeleken) met het theore
tisch minimum dan blijkt dat dit
minimum in de gemeten lichtafname
rond 10:39 plaatsvond terwijl een
minimum2 rond 10:37 verwacht zou
worden.
 

Analyse / discussie:
De besproken verschillen m.b.t. de
grafiek uit figuur 9 zijn voor mij deels
een verrassing en deels direct ver
klaarbaar. Graag wil ik dat toelich
ten: het meest opmerkelijke is mis
schien wel punt 1 en 2. Het werd
donkerder dan berekend en de ook
de duur van het verminderde licht
bleek langer.

mosfeer als gevolg van dichtheids
verschillen in de mistlaag.
 
Om te komen tot een vergelijk heb
ik de intensiteiten uit de 5 richtingen
gemiddeld en vervolgens de bereken
de gegevens genormeerd naar een
schaal in de lux (zie de roze curve in
figuur 9).
 

Een mogelijke oorzaak zou kunnen
zijn het feit dat mijn meter is voor
zien van blauw filters (Wratten 80A),
dit om de invloed van evt. aansprin
gend kunstlicht ten tijde van de eclips
te elimineren. Hiermee verschuift
natuurlijk wel de gevoeligheid van de
sensoren in de meer blauwe richting
van het spectrum (maximum bij
440nm).
 
In figuur 7 is de invloed van de bere
kende randverzwakking weergege
ven voor 550nm (= groen licht). Ik
houd rekening met de mogelijkheid
dat het effect voor de blauwe kleuren
in het spectrum sterker is en dat daar
de verklaring moet worden gezocht.
Dit zou een bredere 'kuil' en ook de
lagere waarde in intensiteit, tijdens
de maximale eclips, kunnen verkla

ren. Vreemd genoeg is dit wel een
beetje in tegenspraak met punt 4: ik
zou dan verwachten dat er tijdens het
1e en 4e contact minder lichtafname
te merken is. Immers daar is de
randverzwakking van de zonneschijf
het sterkst. Dit effect kan nog eens
duidelijk worden geïllustreerd in fi
guur 11.
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3) Genormaliseerd betekent voor zowel ELR en ESR een getalswaarde tussen 0 en 1, waarbij de zon in het geheel niet
is verduisterd (0) en respectievelijk geheel verduisterd is (1).

Fig. 11 Effect van de licht variatie t.g.v. randverzwakking tegenover het verduisterde oppervlak.

De grafiek in figuur 11 maakt inzich
telijk wanneer de genormaliseerde3
hoeveelheid licht (ELR) met rand
verzakking wordt vergeleken tegen
over het genormaliseerde verduister
de oppervlak (ESR). In feite is dit
effect ook al te zien in grafiek 7. Op
de verticale as van grafiek 11 staat
de verschilwaarde tussen lichtafna
me en verduisterd oppervlak. Op de
horizontale as is de scheiding tussen
de centra van maanschijf en zonne
schijf in boogminuten af te lezen.
Deze grafiek toont duidelijk dat de
lichtafname aan het begin van de
eclips achterblijft tegenover het ver
duisterende oppervlak, terwijl er na
een verduisterd oppervak van
33.5%, juist een sterkere lichtafname
tegenover het verduisterde opper
vlak is. Tegen de tijd dat de totaliteit
nadert, neemt deze verhouding weer
af. Omdat in onze omgeving de
scheiding tussen zon en maan niet
dichter bij elkaar kwam dan 6 boog
minuten, zaten wij (toevallig) in het
maximaal progressieve deel van de
lichtafname (zie de dikke blauwe
pijl). Overigens is dit effect bij deze
berekende 550nm nu ook weer niet
zo groot, maximaal slechts 3,6%.
Maar toch, zoals eerder besproken,
kan dat bij andere golflengten wel
licht meer significant zijn en zou zo
misschien de half uur brede 'kuil' in
de lichtafname curve van figuur 9
kunnen verklaren?
 
Een heel andere gedachte voor die
'kuil' is de wijze van diffuse instra
ling, met name het licht dat uit meer

een verschuiving naar de hogere
energetische waarden van de meer
blauwe kleuren in het spectrum nog
een rol speelt door het klimmen van
de zon en daarmee een afname van
airmass? Immers in algemeenheid is
de lichtenergie omgekeerd evenredig
met de golflengte ( ) met h.c het
product van de Planck constante en
de lichtsnelheid.
Een ander punt is de vergelijking met
het grilligheidverloop dat in punt 5
is beschreven. Dat is verklaarbaar
omdat deze beide meetopstellingen
ongeveer 3 km uit elkaar lagen en zo
ieder een eigen waarneming hadden
omtrent de locale dichtheidsver
schillen in de mistlaag.
 
Opmerkingen en kanttekeningen
De instraling voor diffuus licht [W/
m2 ] is geldig voor een horizontaal
vlak en berekend voor een "overcast
sky". Dit blijven natuurlijk schattin
gen, die met de werkelijkheid forse
afwijkingen kunnen geven. Daarom
moeten deze waarden niet al te let
terlijk worden genomen: Waar het
hierbij om gaat is puur voor verge
lijk.
De gemeten waarden m.b.v. de
eclipsmeter zijn gegeven in lux. Alle
5 kanalen van de eclipsmeter zijn,
met gebruikmaking van de blauwfil
ters, afzonderlijk gekalibreerd met
een referentie instrument. Dit bete
kent dat de luxwaarden dus geldig
zijn voor het verschoven spectrum,
zoals is weergegeven in figuur 10 en
dus niet voor het werkelijke zonne
spectrum.
 

horizontale richtingen komt. Ook de
diffuse mistlaag heeft een zekere
dikte, die belicht werd onder een
hoek 24° (1e contact). Maar hierbij
heb ik wel twijfels, omdat de gemeten
lichtcurven uit alle richtingen onge
veer eenzelfde vorm hebben. Boven
dien bedroeg de snelheid van de
maanschaduw op dat moment meer
dan 3000 km/uur, wat betekent dat
een kwartier tijdsverschil al snel een
afstand van 750km is. Dit lijkt mij
een te grote afstand voor een hori
zontale diffuse invloed.
Zelfs als de mistlaag een aanzienlijke
dikte zou hebben, lijkt mij de invloed
daarvan uitgesloten. Dit bewijst het
feit dat de berekende tijden voor het
eerste en vierde contact nauwelijks
verschillen tot een hoogte van 1km
boven het aardoppervlak.
 
Ook zijn er opvallende verschillen in
de gemeten lichtwaarden en de waar
den die door de zonnepanelen zijn
gemeten. Het opvallendst is asym
metrie in de dalende en stijgende
flank t.o.v. de lichtmeting met de
sensor en de theoretische waarden.
Ofschoon de zonnepanelen zijn geo
riënteerd op het ZZO en 45° schuin
op het dak liggen, verklaart dit nog
niet het afwijkende gedrag t.o.v. de
meetsensoren van de eclipsmeter. De
eclipsmeter laat tenslotte qua vorm
5 tamelijke identieke curven zien,
ongeacht de richting in de hemel.
Voorlopig hou ik het op de efficiën
tie, waarbij de lichtomzetting via de
omvormer naar elektrisch vermogen
wordt omgezet. Wellicht dat hierbij
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Overzicht locatie van waarnemen:
Lichtmetingen: Wageningen N51°58'32".21 , E005°40'49".36 (bron Google Earth)
Zonnepanelen: Wageningen N51°58'31".51 , E005°39'10".00 (bron Google Earth)
 oriëntatie ZZO , 45° dakhelling
 
Bronnen:
1. Wavelength dependency of the Solar limb darkening ; D. Hestroffer and C. Magnan ; Astron. Astrophys. 333,
338–342 (1998)
2. A study of a solar eclipse using a photocell ; J.A. Liendo and G.H. Chac´_n ; Physics Department, Sim´on
Bol´_var University, Caracas, Venezuela (2004)
3. Illuminance during a solar eclipse with limb darkening, a mathematical model ; Sung Hwan Lee, and Siyul Lee
; Seoul Science High School, Seoul 110-530, Korea (2012)
4. Solar engineering of thermal processes ISBN 0-471-51056-4 ; Duffie & Beckman ; John Wiley & Sons, Inc
5. Allen's Astrophysical quantities ; Arthur N. Cox. , C.W. Allen ; ISBN13: 9780387987460

Fig. 12 Totaal dagverloop van geleverd vermogen door de zonnepanelen.

Wat overigens het effect van de
dichte mistlaag was op de dynamiek
in de licht transmissie wordt in de
grafiek van figuur 12 geïllustreerd:
een uurtje na de eclips, begon de zon
door de mistlaag heen te piepen (in

tegenstelling wat de meteorologen
eerder deden beloven, bleek pas na
de eclips dat de zon sterk genoeg was
om de mist te doen verdwijnen).
De rest van de dag bleef het overi
gens wisselend bewolkt, wat duide

lijk is te zien in de grote pieken en
dalen in de grafiek. Op de verticale
as staat het geleverde vermogen in
Watt.
 

Agenda
 

28 aug – 2 sep 2015 – ESOP XXXIV te Hannover, Duitsland 

14 november 2015 – amateur bijeenkomst te Goirle 

23 april 2016 ? – amateur bijeenkomst te Hoogeveen 

7 mei 2016 – jaarvergadering KNVWS te De Bilt 

11 juni 2016 ? – Sterbedekkersdag te Bussloo 
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Al snel werd een oproep gedaan
onder de vrijwilligers van de sterren
wacht en waarnemers in de regio om
deel te nemen aan deze ‘expeditie’.
Het tijdstip was gunstig; zaterdag
avond kort na half twaalf ’s nachts.
De maan was dan vrijwel voor de
helft verlicht en het sterretje zou aan
de noordkant van de maanschijf net
aan in het nog donkere deel de
maanrand raken. Het ging overigens
niet om een hele heldere ster; een
sterretje van magnitude 7.9 in het
sterrenbeeld Kreeft. Een aantal
waarnemers hadden zich inmiddels
aangemeld.
Ik had geen tijd meer om vooraf
waarnemingsposten uit te zetten,
maar gelukkig is het een bekend ge
bied. Daarbij zou sowieso de sterren
wacht zelf een waarnemingspost
zijn, want de sterrenwacht lag keurig
zo’n 250m ten zuiden van de uiterste
bedekkingslijn. De weersvooruit
zichten waren overigens ook nog niet
erg positief; juist tegen het weekein
de zou er veel bewolking en regen
komen…
Zaterdag 25 april was inderdaad een
zwaar bewolkte dag met de nodige
regen. Toen ik echter aan het einde
van de middag naar de vooruitzich
ten en de satellietbeelden keek, zag
ik een grote opklaring op de Noord
zee die langzaam het land begon
binnen te trekken. Zou deze opkla
ring inderdaad doorzetten en juist
rond middernacht voor een heldere
hemel kunnen zorgen? Ik besloot de
expeditie door te laten gaan en tus
sen 21 en 22 uur verzamelden zich
een aantal waarnemers op de Volks
sterrenwacht Bussloo. Inmiddels
was het inderdaad fraai opgeklaard

Figuur 1: De waarnemingslocaties.

Een succesvolle rakende vanuit Bussloo
Door Alex Scholten
 
Half april werd ik er via de Nederlandse Vereniging van Sterbedekkers op gewezen dat er op zaterdagavond 25
april een goede kans was om een rakende sterbedekking door de Maan waar te kunnen nemen vanaf de Volksster
renwacht Bussloo. Het waarnemen van een rakende bedekking door de maan is vooral leuk als je dit met meerde
re waarnemers doet die zich over een lijn van enkele kilometers verspreiden; iedere waarnemer zal dan op een iets
andere manier de ster ‘uit’ en ‘aan’ zien knipperen als deze zich achter de donkere maanbergen langs de maanrand
beweegt. In het verleden werden dit soort expedities gebruikt om zo zicht te krijgen op het werkelijke maanprofiel
ter plaatse. Tegenwoordig is het maanprofiel door satellietwaarnemingen nauwkeurig bekend, maar kunnen dit
soort waarnemingen toch interessante resultaten opleveren. En sowieso is het een leuk gezamenlijke bezigheid.

plateau een tiental meters bij het
observatorium vandaan (zoals ge
zegd zo’n 250m ten zuiden van de
centrale lijn). Tom Borger (met een
35cm Dobson) en Hendrik Beijeman
(met een 98mm refractor) kozen
voor een plek in elkaars nabijheid
aan één van de stranden van het
Recreatiegebied Bussloo (zo’n 500m
ten zuiden van de centrale lijn). Bei
den hadden geen ervaring met het
waarnemen van sterbedekkingen en
probeerden dit visueel waar te
nemen en te timen met een zgn.
DCF77-ontvanger. De ervaren ster
bedekkers-waarnemer Jan Maarten
Winkel toog met zijn C8-telescoop
naar de Withagenweg aan de west
kant van het recreatiegebied (ca.
1400m ten zuiden van de centrale
lijn). Ikzelf – ook niet geheel onerva
ren in het waarnemen van rakende

en stond de Eerste Kwartier maan in
volle glorie aan de hemel te stralen,
geflankeerd door de heldere plane
ten Venus en Jupiter. Onder het
genot van een kop koffie werden met
behulp van de beschikbare gegevens
over het maanprofiel, de bedek
kingszone en Google Earth een aan
tal mogelijke posten geselecteerd en
de waarnemers verdeeld.
Jaap van’t Leven zou gebruik gaan
maken van het hoofdinstrument van
de volkssterrenwacht, een C14-tele
scoop, waarmee hij met een Watec-
video-camera opnamen ging maken
met daarbij een nauwkeurige tijdre
gistratie met een zgn. time-inserter.
Mark-Jaap ten Hove wilde met zijn
70D Canon camera achter een C8-
telescoop een video-opname van de
bedekking proberen te maken. Hij
verkoos hiervoor het waarnemings
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Figuur 2:  De reductie van de waarnemingsresultaten (witte lijnen) in het LRO-maanprofiel. De lijnen zijn van res
pectievelijk Jaap van’t Leven, Tom Borger, Jan Maarten Winkel en Alex Scholten. De resultaten van Mark-Jaap ten
Hove en Hendrik Beijeman zijn in deze grafiek niet opgenomen, omdat deze bijna samenvielen met de resultaten van
Jaap van’t Leven respectievelijk Tom Borger.

sterbedekkingen - probeerde met een
C8-telescoop de sterbedekking waar
te nemen langs de Watergatstraat in
Appen (Voorst) (circa 1700m ten
zuiden van de centrale lijn). Tegen
22.30 uur vertrok een ieder naar zijn
waarneemstek, werd de apparatuur
opgesteld en begon het wachten op
de feitelijke bedekking (voorspelde
tijdstip rond 23.36 uur).
Ik had een plek gevonden in een
weiland zodat de Maan keurig boven
de bomen van het Appense Veld
bleef staan. Boven het grasland hin
gen de ‘witte wieven’ (grondmist) en
het was fraai helder met een tempe
ratuur van net boven het vriespunt.
Wie had dat eerder op de dag nog
kunnen denken… Om de tijd te
doden werden nog even Venus en
Jupiter waargenomen en natuurlijk
wat kraters gescand rond de maan
terminator. De apparatuur was in
gereedheid; ik zou visueel waarne
men en de tijdregistratie doen met
een DCF77-tijdseinontvanger. Kort
voor 23.30 uur trokken er plots wat
wolken langs de hemel… zou de
volgende wolkenband dan toch weer
te vroeg komen en de expeditie doen
mislukken…? Gelukkig waren het

maar een paar losse wolkjes en korte
tijd later besloot ik om het sterretje
nauwlettend te blijven volgen. Deze
was nog goed zichtbaar, ondanks de
nabijheid van de verlichte maan
rand. Minuut na minuut hield ik het
sterretje in de gaten, stopwatch in de
hand en regelmatig bijdraaiend aan
de volginrichting. Plots floepte het
sterretje uit; ik reageerde wat traag,
maar had de intrede kunnen vastleg
gen. Nauwlettend bleef ik de maan
rand in de gaten houden; zou het
sterretje nog weer terug komen?
Minuten verstreken en ik besefte dat
ik alleen een intrede had waargeno
men. Rond 23.42 uur kon ik inder
daad het sterretje weer zwakjes zien;
inmiddels aan de verlichte maan
rand en was de bedekking ten einde.
Op zich niet vreemd, want ik was ook
diegene geweest die het meest zuide
lijke ten opzichte van de centrale lijn
stond  en dus het ‘diepste’ ten op
zichte van de maanrand. Al met al
toch een succesvolle waarneming. Ik
pakte mijn spullen weer in en reed
terug naar de sterrenwacht.
Daar aangekomen kon Jaap enthou
siast zijn resultaten met de video-ca
mera laten zien. Duidelijk was zicht

baar dat het sterretje plots verdween
om na bijna 10 seconden weer terug
te keren. Daarna passeerde de ster
een verlichte maanpiek en ruim 47
seconden ná de eerste bedekking
verdween het sterretje opnieuw; dit
maal slechts voor een kortere perio
de van minder dan 1 seconde. Ook
Mark-Jaap had op zijn video-opna
me een soortgelijk verloop vastge
legd. Korte tijd later arriveerden ook
Hendrik en Tom; beiden hadden
eveneens twee bedekkingen waarge
nomen (één van ca. 12 seconden en
zo’n 45 seconden later één van circa
4 seconden). Tom had in eerste in
stantie de nabije verlichte maanpiek
voor het sterretje aangezien en meen
de dat circa 10 seconden vóór de
eerste bedekking hij nog een korte
bedekking gezien had van een paar
seconden. Tot slot wist Jan Maarten
een korte bedekking van ruim 3 se
conden te timen. De daaropvolgen
de definitieve intrede had hij wel
gezien, maar door condensvorming
niet kunnen timen.
Al met al dus een zéér succesvolle
waarnemingsactie. Maar liefst 19
nauwkeurige tijdstippen waren vast
gelegd en dankzij de video-opnames
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Figuur 3a en 3b: Met behulp van LiMovie kunnen de videobeelden gedetailleerd geanalyseerd worden. In het linker
figuur is duidelijk te zien hoe zowel de intrede als uittrede van de ster tijdens de eerste bedekking zoals geregistreerd
door Jaap van’t Leven in een fractie van een seconde gebeurt. Tijdens de tweede bedekking viel op dat de intrede
echter veel geleidelijker gaat; mogelijk is hier sprake van een zgn. ‘flankbedekking’. Een flankbedekking ontstaat
doordat de bewegingsrichting van de ster enige tijd precies evenwijdig is met de richting van de flank van een maanberg.
Ondanks de grote afstand (circa 190 lichtjaar) heeft het sterretje toch een zeer kleine hoekafmeting en kan een deel
van de ster dus langere tijd nog net achter de flank van de maanberg zichtbaar blijven (terwijl een ander deel al wel
achter de maanrand is verdwenen en de totale schijnbare helderheid van de ster dus al wel is afgenomen).

dagen later volgde al het eindresul
taat. De waarnemingen sloten per
fect aan bij het nauwkeurige maan
profiel zoals dat inmiddels beschik
baar is uit de metingen van de LRO-
maansatelliet. Het was zelfs niet
nodig om het maanprofiel ten op
zichte van de waarnemingen te ver
schuiven [ in vaktermen: “een shift
van 0.0 boogseconden”]. Hieruit

bleek dus eens te meer dat de nauw
keurigheid van de sterpositie, het
maanprofiel en de berekening van de
maanstand inmiddels zeer geperfec
tioneerd is.
Dank aan de waarnemers voor het
gezamenlijk uitvoeren van deze suc
cesvolle ‘expeditie’ en aan Adri Ger
ritsen voor het rekenwerk, zowel
vooraf als de resultaten achteraf.

konden we het verloop van een ra
kende sterbedekking keurig laten
zien. Na nog even alle gegevens uit
gewisseld te hebben verlieten de
waarnemers tegen één uur de ster
renwacht. De resultaten werden uit
gewerkt en al de volgende dag ver
zonden naar Adri Gerritsen, de re
kenaar van de Nederlandse Vereni
ging voor Sterbedekkers. Een paar

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    

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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Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan 

B 02-10-15 Do/vr 02:54 93803 7,2 53 174 -25 5N 78- 

B 31-10-15 Za 23:51 95883 7,4 34 107 -51 8N 75- 

A 18-11-15 Wo 19:07 164364 5,5 22 210 -31 3S 44+ 

 

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2015

Totale Sterbedekkingen
 

Predictions : 30 Period : 01/07/2015 - 01/10/2015    

City : Utrecht Observer : Sonneborgh    

Aperture : 10 cm Experience : 1    

Longitude : 05 07 44.4 E Latitude : 52 05 09.6 N Altitude : 0 

 

Lunar occultation predictions prepared by the Dutch Occultation Association. 

Software version: Lunar Occultation Workbench 4.1    Prediction base: XZ-80Q, ELP2000-85, Watts 

 

Date   Day   Time   A  P  XZ   Mag  Al  Az  Sn  CA   Dia 

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

 11-07-2015  Sat  03:02:55  1  R  4068  5.6  24  100  -4  +48°N  6 

 13-07-2015  Mon  02:55:47  1  R  6351  5.5  11  76  -5  +65°N  7 

 25-07-2015  Sat  21:26:29  2  D  21196  6.1  14  219  -12  +44°S  8 

 04-08-2015  Tue  01:51:31  2  R  43  6.3  36  160  -15  +34°S  9 

 10-08-2015  Mon  03:48:13  1  R  7351  7.0  29  99  -4  +77°S  10 

 22-08-2015  Sat  20:58:06  1  D  21797  4.1  8  229  -17  +59°S  4 

 27-08-2015  Thu  22:08:10  1  D  28720  5.2  23  183  -25  +71°N  7 

 01-09-2015  Tue  22:06:57  1  R  2089  4.8  20  106  -27  +53°S  5 

 02-09-2015  Wed  22:17:23  1  R  3302  6.4  17  95  -28  +69°S  10 

 04-09-2015  Fri  22:01:08  1  R  5596  3.7  3  68  -27  +67°S  4 

 05-09-2015  Sat  00:33:44  1  R  5717  6.6  25  96  -30  +73°S  7 

 05-09-2015  Sat  01:48:29  2  R  5772  3.8  36  112  -25  +39°S  4 

 05-09-2015  Sat  01:54:17  2  R  5767  5.0  37  113  -24  +45°N  4 

 05-09-2015  Sat  02:17:11  1  R  5780  6.7  40  119  -22  +81°S  7 

 05-09-2015  Sat  03:05:52  1  R  5813  4.8  46  132  -16  +71°S  4 

 05-09-2015  Sat  03:08:36  1  R  5817  6.5  46  133  -16  +58°S  7 

 05-09-2015  Sat  04:50:52  1  R  5865  6.6  54  169  -2  +68°S  10 

 05-09-2015  Sat  04:58:50  1  D  5912  0.9  54  171  +0  -89°N  4 

 05-09-2015  Sat  06:16:15  1  R  5912  0.9  53  203  +11  +89°N  4 

 06-09-2015  Sun  02:00:31  1  R  6911  5.0  31  102  -24  +74°N  4 

 06-09-2015  Sun  03:44:07  2  R  6977  5.8  45  127  -12  +46°S  4 

 07-09-2015  Mon  00:29:17  2  R  8695  6.4  10  75  -31  +31°S  7 

 07-09-2015  Mon  01:52:02  1  R  8779  6.3  22  90  -25  +62°S  6 

 07-09-2015  Mon  03:51:03  1  R  8917  6.8  40  115  -11  +72°N  7 

 08-09-2015  Tue  02:42:00  1  R  10707  7.3  21  90  -20  +74°S  8 

 08-09-2015  Tue  04:56:52  1  R  10846  3.6  41  120  -2  +74°S  4 

 28-09-2015  Mon  02:32:31  9  D  226  9.2  26  233  -27  19°U   

 28-09-2015  Mon  02:39:04  9  R  226  9.2  25  235  -26  18°U   

 28-09-2015  Mon  03:13:44  1  D  54970  9.9  21  242  -22  86°U   

 28-09-2015  Mon  04:11:29  1  R  54970  9.9  13  255  -13  91°U   
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Ruperto-Carola is een gewone pla
netoïde met een diameter van onge
veer 22 km. Hij zou die avond voor
een ster langs kunnen gaan met een
helderheid van magnitude 12,2 in de
V-band en magnitude 11,9 in de
R-band. De helderheid van de Ru
perto-Carola wordt geschat op mag
nitude 13,0 en dat betekent dat de
verzwakking van het licht ongeveer
2 magnitudes bedraagt indien deze
voor de ster langs gaat.
De maximale bedekkingstijd be
draagt 6,6 seconden, al met al moet
deze bedekking dus eenvoudig te

Figuur 1: De bedekkings zone na de update van Carlos Perello. De bedekkingszone is nu verschoven van ten zuiden
van Nijmegen, naar ten noorden van Nijmegen, waar mijn observatie post staat.

detecteren zijn. De bedekkingszone
loopt zo ongeveer over Beieren, bij
Regensburg, Frankfurt, midden
Nederland naar midden Engeland,
zo in de buurt van Leeds.
Enkele dagen voor de bedekking
staat er op PlanOccult een berichtje
van Carlos Perello. Hij heeft op eigen
houtje astrometrie gedaan aan Ru
pert-Carola, en hij voorspelt een
shift van 85 km naar het noorden en
een bedekkingstijdstip dat 50 secon
den eerder ligt. Hij vraagt aan waar
nemers om te gaan waarnemen om
te zien of zijn astrometrie berekenin

gen beter uitkomen. Eigenlijk komt
zo’n grote noordwaartse verschui
ving mij niet uit. Oorspronkelijk zou
de bedekkingszone iets zuidelijk van
mijn waarneemplaats Nijmegen
lopen, maar als de 22 km brede zone
nu 85 km naar het noorden schuift,
loopt hij ook weer aan mijn tele
scoop voorbij. Inmiddels heb ik al
wel ervaren dat grote afwijkingen in
de voorspellingen meer regel dan
uitzondering zijn, dus ik zet toch
mijn spullen maar gereed (Figuur 1).
 

De bedekking door (353) Ruperto-Carola
Door Henk de Groot
 
Je zou zeggen dat verreweg de meeste sterbedekkingen door planetoïden standaard zijn, zonder enige bijzonder
heden of emotie. Het gaat er wel voor langs of er niet voor langs. Toch is dat verrassend vaak niet zo. Neem nou
de bedekking door Ruperto-Carola op 1 februari van dit jaar.
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De waarneming.
Op zondag 1 februari is het dan
zover. Het voorspelde bedekkings
tijdstip is 20:29:42 UT, half 10 Ne
derlandse wintertijd dus, en onge
veer 5 minuten eerder zet ik de Watec
aan en leg de video vast op de harde
schijf van mijn laptop. De laptop
staat op een klein tafeltje naast de
telescoop. Als het koud is, leg ik een
dekentje over de opengeslagen lap
top, direct na het starten van de op
name. Door zijn eigen warmte blijft
de laptop voldoende warmte vast
houden onder de deken. Na de
waarneming wikkel ik de laptop in
de deken, en breng deze weer naar
binnen naar de warme huiskamer.
Daarmee voorkom je condensatie
op de elektronica, als je vanuit de
koude buiten naar binnen komt.
Tijdens de waarneming kijk ik mee
op een tv scherm en er is duidelijk
een korte bedekking zichtbaar, de
tweede in korte tijd nadat ik het
daaraan vooraf gaand een jaar niets
gezien heb. Ik kan mijn geluk weer
niet op. (Waar je al niet gelukkig van
kan worden).
Maandagavond werk ik de waarne
ming uit. Het blijkt dat de planetoïde
geen 50 seconden maar 30 seconden
eerder is gekomen. Het feit dat ik een
bedekking heb kunnen zien betekent
ook dat de verschuiving naar het
noorden geen 85 km heeft bedragen,
maar minder. De bedekking heeft
maar 0,8 seconden geduurd; er is dus
maar een klein deel van Ruperto-Ca
rola van mij uit gezien voor de ster
langs gegaan. Aan welke kant zou hij
gepasseerd zijn, langs de noordkant
of langs de zuidkant? Op OccultWat
cher is te zien dat Alexander Pratt,
die waarneemt vanuit Leeds, niets
gezien heeft en dat is merkwaardig.
Hij zit slechts 400 meter zuidelijk van
mij. Als hij inderdaad niets gezien
heeft, is de planetoïde vooral noor
delijk gepasseerd en dat betekent een
noordwaartse shift van 45 km ten
opzichte van de eerste voorspelling,
maar 40 km zuidelijk ten opzichte
van de tweede voorspelling.
 
Enkele dagen later….
Iedereen heeft nu zijn observatie
gegevens ingevuld op OccultWat
cher. Harrie zit 24 km zuidelijker,

tenminste ten opzichte van de pro
jectie van de planetoïde, en heeft
ingevuld dat hij nog bezig is de video
te analyseren, maar waarschijnlijk
heeft hij niets gezien. Zoals gezegd
Alexander Pratt uit Leeds had ook
niets gezien, en Jan Maarten, welke
21,3 km noordelijk zit, natuurlijk
ook geprojecteerd, meldt dat hij
ziek, zwak en misselijk is. Dat is in
derdaad niet best. Verder is niemand
van de overige zes ingeschreven
waarnemers in staat geweest de be
dekking te aanschouwen.
 
Mail Frappa.
Tegelijk ontvang ik een mail van Eric
Frappa met de vraag of hij de gege
vens van de bedekking, dus de csv
file uit LiMovie of Tangra mag heb
ben. Kennelijk heb ik mijn reputatie
niet mee, en gelooft hij niet dat ik wat
gezien heb. Eric verzamelt alle be
dekkingen van de Europese waarne
mers, en publiceert ze op zijn websi
te. Iets waar je je petje voor moet
afnemen, want is het veel werk wat
altijd doorgaat. Per omgaande stuur
ik dat op. Al vrij gauw komt er een
mail terug, gericht aan Alexander
Pratt in Leeds, met cc aan mij, met
de vraag of Alexander nog eens goed
wil kijken. Ook Alexander geeft de
volgende dag antwoord dat hij echt

niets gezien heeft.
 
Verkeerd uitgelezen?
Schijnbaar kan Eric er met de pet er
ook niet meer bij, want hierna krijg
ik een mail met de opmerking dat de
gemeten achtergrond flux (helder
heid) nul is, en dat kan niet. Ook zou
de achteruitgang in magnitude geen
twee magnituden bedragen, maar
slechts 0,3 magnitude zijn .
 
Punten en komma’s.
Hoe hij bij het eerste komt, dat snap
ik wel. LiMovie zet alle getallen als
tekst weg in een CSV file. Als schei
dingteken voor getallen wordt in
Europa een komma gebruikt. Als nu
de flux van bijvoorbeeld object 1
wordt weggeschreven als 853,1 en je
gebruikt ook de komma als schei
dingsteken tussen de verschillende
kolommen, dan zal bij het converte
ren naar Excel de flux van object 1
gepresenteerd worden als 853, en de
bijbehorende achtergrond als 1. Ook
klopt de tekst boven de kolommen
dan niet met de betekenis van de
kolommen zelf. Je kunt dat wel
voorkomen door de computer over
te zetten naar Amerikaanse notatie,
dus punt als decimaal teken in plaats
van komma, maar ik vind dat niet de
moeite waard.
 

Figuur 2: Op deze opname van de video staan drie sterren. Nummer 1 is de
ster welke bedekt wordt. Met behulp van ster 2 en 3 heb ik de helderheid tijdens
de bedekking bepaald.
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Figuur 3: Het rekenblad waarop het een en ander berekend is.

De helderheid:
Hoe Eric er nou bij komt dat de
helderheid niet deugd, is mij nog niet
duidelijk. Op de Watec opname
staan verschillende sterren met ver
gelijkbare helderheden als de te be
dekken ster en de planetoïde (figuur
2). En Ruperto-Carola is nog net te
zien tijdens de bedekking. Ik zoek op
Vizier de helderheden op van twee
vergelijkingssterren in zowel de V-
band als de R-band, en vergelijk dat
met de helderheid van de te bedek
ken ster voor de bedekking en tijdens
de bedekking. Waarom in twee ban
den? Dit omdat de Watec ook vrij
gevoelig is in het rood, en als de V en
R helderheid erg ver uit elkaar lopen
zou je een verkeerde schatting kun
nen krijgen. Er is immers geen filter
gebruikt tijdens de waarneming.
Gelukkig liggen beide helderheden
toch dicht bij elkaar. Uiteindelijk
kom ik uit op een helderheid tijdens
de bedekking van 13,4 – 13,5 en dat
geeft dan een magnitude verzwak
king van 2,1 magnitude, vrijwel pre
cies wat voorspeld is.
Ik stuur al deze opmerkingen terug,
en krijg enkele dagen later een uitge
werkte spreadsheet van hem terug.

Het is nu zeker dat ik toch een be
dekking heb waargenomen, met de
verwachte magnitude drop. Alleen
de tijden kloppen volgens Eric niet
helemaal. En verder snapt hij nog
steeds niet waarom Alexander niets
gezien heeft. Klopt zijn opgegeven
positie wel?
 
De tijden – de trendfunctie (figuur 3).
Ik heb al eens vaker contact gehad
met Eric, en als ik zijn spreadsheet
terug krijg, zie ik ook gelijk hoe hij
het exacte tijdstip berekend. Hij ge
bruikt daarvoor de trendfunctie uit
Excel. Om de verdere uitleg te kun
nen begrijpen is het nodig te vertellen
dat voor deze observatie de integra
tietijd of belichtingstijd van de
Watec staat ingesteld op 160 ms, dus
steeds worden vier achter elkaar
liggende frames van 40 ms bij elkaar
opgeteld en naar de video uitgang
gestuurd. In figuur 3 zie je links
boven de frame nummers van de
eerste frames in een reeks van de
geïntegreerde vier (first frame in
group). In de tweede kolom zie je de
nummers van de frame groep, en
deze bestaan dus steeds uit 4 dezelfde
frames. In de kolom daarachter zie

je de gemeten flux van die groep, en
tenslotte daarachter, in de vierde
kolom de begintijd van de frame
groep.
 
De midflux.
Eerst definieer je de flux sterkte
(helderheid) waar de bedekking be
gint of beëindigt. Dat is, volgens
afspraak, de waarde van de gemeten
flux als deze 50% bedraagt van de
flux voor de bedekking en de flux
tijdens de bedekking. In het geval je
de planetoïde tijdens bedekking niet
kunt zien omdat deze te zwak is voor
de Watec, zul je deze flux zo goed
mogelijk moeten zien te schatten en
te berekenen.
Meestal is dit helemaal niet zo moei
lijk. De ster verdwijnt in één keer
achter de planetoïde, en van een ge
leidelijke helderheids afname is geen
sprake. Soms is de te bedekken ster
ook al zo zwak voor de bedekking,
dat je er nooit achter komt of hij nu
plotseling of geleidelijk achter de
planetoïde verdwijnt. Het is eigenlijk
alleen belangrijk als de ster relatief
groot is, en de planetoïde niet te snel
beweegt ten opzichte van de ster.
Ook in dit geval kunnen we de mid
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Figuur 4: De trendberekening en de
berekening waarbij de gemeten flux
aan het einde van de framegroep als
maatstaf dient grafisch weergegeven.

flux goed vaststellen omdat de ster
voor de bedekking en de planetoïde
tijdens bedekking te zien is. Voor
deze bedekking is de midflux vastge
steld op 546.
 
De trendfunctie.
De trendfunctie rekent uit wanneer
de trendlijn de midflux snijdt. Stel
dat op tijdstip t=0 de fluxwaarde 10
bedraagt, en op tijdstip t=1 de flux
waarde 2 is, en de midflux is 8, dan
geeft de uitkomst van deze functie de
waarde 0,25, want op dat tijdstip
snijdt de trend de midflux.
In het geval van Ruperto-Carola
moet je hier frame groep 1787 en
frame groep 1788 beschouwen. Voor
framegroep 1878 is de gemiddelde
fluxwaarde van de tien aan de bedek
king vooraf gaande frame groepen
genomen, dat is 844. De gemeten
fluxwaarde van frame groep 1788 is
335. Met de trendfunctie kun je nu
uitrekenen wanneer de bedekking
precies begint. Maar klopt het wel
op deze manier?
 
Andere berekening
Ik zou het liever op een andere ma
nier berekenen. Ik kan dat laten zien
aan de hand van de getallenreeksen
linksonder in de figuur. De bedek
king vindt plaats tijdens frame groep
1788. Als voorbeeld verdeel ik deze
groep in 10 stukjes. De beginwaarde
flux is 844. De flux waarde over de
gehele groep samen is 335, en de
laagste fluxwaarde is 228, dat is na
melijk de gemiddelde gemeten waar
de tijdens de bedekking, ook over
meerdere frames.
Als ik nu volgens de trend functie het
snijpunt met de midflux ga bepalen
kom ik uit op 6,26, dus op ruim 6/10
deel van de frame lengte snijdt de
trendlijn de midflux en begint de
bedekking.
Echter, als ik deze frame groep in 10
stukjes verdeel, en geef de eerste 6
stukjes een flux mee van 844 (name
lijk de flux voor de bedekking), en de
laatste 4 stukjes een flux van 228
(namelijk de flux tijdens de bedek
king), en ik berekende dan de gemid
delde flux over de hele groep, dan
kom je uit op 589,5, en dat is veel
hoger dan de gemeten fluxwaarde

van de groep. Dat kun je allemaal
zien in de figuur in de derde kolom
linksonder.
Beter is het volgens mij om uit te
gaan van die gemeten eind flux, dat
is 335. Als je de flux voor en tijdens
de bedekking weet, en ook de mid
flux en de gemiddelde groep flux,
dan kun je uitrekenen wanneer de
bedekking begint, namelijk: T-begin
= (frame groep flux – flux tijdens
bedekking) / (Flux voor bedekking –
Flux tijdens bedekking). Je vindt dan
t=1,73, dus op 1,73/10 deel van de
framegroep begint de bedekking.
Dat zie je in de tweede kolom links
onder. Je ziet dan ook dat de groep
flux op 335 uitkomt, precies wat je
gemeten hebt.
Je kunt dit zo doen omdat de flux een
rechtstreekse maat is voor de hoe
veelheid fotonen welke op de CCD
komt

In de grafiek (figuur 4) zie je het
nogmaals grafisch verbeeld. De
blauwe wybertjes lijn van links
boven naar rechtsonder verbeeldt de
trendfunctie. Deze snijdt bij 535 de
midflux lijn. Je komt dan uit op
t=6,26. De oranje blokjeslijn ver
beeldt de flux als je uitgaat van de
gemeten framegroep flux, en deze
snijdt de midflux lijn bij t=1,73.
Waar je wel op moet letten bij dit
laatste is dat de flux er steeds is aan
het einde van de periode, als de pixel
gevuld is. Reken je begin frame als
t=0, dan moet je er 1/10 bij tellen,
vandaar dat je komt op 2,73. Bij de
weder-verschijning kun je iets derge
lijks verwachten.

Van Eric kreeg ik uiteindelijk terug
dat uiteindelijk de verschillen tussen
beide berekeningen klein blijven. En
meestal zijn de verschillen tussen
beide methodes nog veel kleiner, en
ik zou me er ook niet te druk om
maken. Maar misschien had hij er zo
langzamerhand ook wel genoeg van.
Je kunt de tijden binnen de nauwkeu
righeids marges laten vallen die je
altijd opgeeft bij de waarneming.
Aan de andere kant, als ik denk dat
de nauwkeurigheid van de tijd om
hoog kan, zal ik dat niet nalaten.
 
De bedekking
Maar al met al was nog steeds niet
opgelost waarom Alexander Praat
niets gezien had, en ik wel. Tot zo’n
week of twee later Eric opeens met
een mail kwam dat het toch wel kon.
De aangenomen straal van Ruper
to-Carola is 11 km. De maximale
bedekkingstijd is berekend op 6,6
seconden, maar ik zag een bedekking
van 0,79 seconde. Met de formule:
Straal – Wortel (straal^2 –(( Tmax /
Tgem ) * straal^2) vindt je de afstand
tot de (perfecte) planetoïde rand, en
dat is 79 meter. Geen wonder dat
Alexander, welke 400 meter verder
op zat niets gezien heeft. Hij zat 321
meter van de rand.
En Jan Maarten dan als hij niet ziek,
zwak en misselijk was geweest? Jan
Maarten zat 21,3 km noord van mij.
Als Ruperto-Carola precies een dia
meter van 22 km zou hebben gehad,
dan zou Jan Maarten 621 meter
binnen de tegenover liggende rand
hebben gezeten! Best wel jammer dat
Jan Maarten in de lappenmand zat.
En de voorspelling van Carlos? Ook
hij had een beetje (half) gelijk. Uit
eindelijk lag de baan van Rupert-Ca
rola tussen de eerste en tweede voor
spelling in.
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2000 QD1
In het vorige nummer van Occultus
stond deze waarneming als negatief,
maar het bleek bij nadere beschou
wing toch raak geweest te zijn! Op 5
maart heeft Jan Maarten Winkel een
bedekking waargenomen door (54521)
2000 QD1 met een duur van 0,47
seconden.
 
Eunike
Op 13 juni werd door Harrie Rutten
een bedekking waargenomen door
(185) Eunike met een duur van 10,32
seconden. Mitrofanov (Rusland)
had ook een bedekking, met een
duur van 14,94 seconden. Eberhard
Bredner had een mis, ondanks dat
hij op de centrale lijn zat en een kans
van 100% op een bedekking had…
 
Bedekkingen elders in Europa
Op 5 april werd door Bourtembourg
en Van Den Abbeel (België) een be
dekking door (535) Montague waar
genomen met een duur van 6,7 resp.
8,48 seconden.
Op 8 april werd door Castellani

Datum Nummer Planetoïde Bredner, E. Edens, E. Groot, H. de Winkel, J.M. Rutten, H. 

7 apr. 732 Tsjilaki     X 

10 apr. 4013 Ogiria   X   

11 apr. 669 Kypria    X  

14 apr. 47069 1998 XC73   X   

14 apr. 979 Ilsewa   X   

14 apr. 41709 2000 UH56    X  

17 apr. 52699 1998 FO56    X  

17 apr. 17118 1999 JM58    X  

19 apr. 5725 Nordlingen   X X  

21 apr. 12812 Cioni   X X  

21 apr.  2000 GD154    X  

28 apr. 18214 4615 PL   X   

28 apr. 2264 Sabrina  X  X  

6 mei 3151 Talbot   X   

16 mei 39289 2001 CT28    X  

23 mei 2139 Makharadze    X  

23 mei 656 Beagle X X    

6 juni 491 Carina   X   
 

Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Ook het tweede kwartaal van 2015 is productief te noemen. Bijna 25 waarnemingen!
De voorspellingen voor het volgende kwartaal zijn, als vanouds, tot ons gekomen via EAON terwijl Edwin Goffin
de berekeningen verzorgd heeft.
 
Waarnemingen door leden
De volgende planetoïden zijn door leden van DOA waargenomen, echter zonder een bedekking.

(Frankrijk) een bedekking door
(15356) 1995 DE waargenomen met
een duur van 0,44 seconden.
Op 9 april werd door 6 waarnemers
in Frankrijk, Zwitserland en Italië
een bedekking door (173) Ino waar
genomen met een duur van 3,36 tot
5,20 seconden.
Ook op 9 april werd door de TAROT
automatische telescoop in Frankrijk
een bedekking door (991) McDonal
da waargenomen met een duur van
1,95 seconden.
Op 14 april werd door Rovira (Span
je) een bedekking door (381) Myrrha
waargenomen met een duur van
25,52 seconden.
Op 18 april werd door Janik (Tsje
chië) een bedekking door (3016)
Meuse waargenomen met een duur
van 0,60 seconden.
Op 19 april werd door Moravec
(Tsjechië) een bedekking door
(1247) Memoria waargenomen met
een duur van 1,68 seconden.
Op 20 april werd door Johansson en
Hermansson (Zweden) een bedek
king door (176) Iduna waargenomen

met een duur van 5,11 seconden.
Op 12 mei werd door Janik, Priban
(Tsjechië) en Dangl (Oostenrijk) een
bedekking door (849) Ara waarge
nomen met een duur van 2,60 tot
3,36 seconden.
Op 23 mei werd door Cervinka
(Tsjechië) en Schoenfeld (Duitsland)
een bedekking door (58) Concordia
waargenomen met een duur van 4,38
resp. 2,72 seconden.
Ook op 23 mei werd door Gaehrken
(Duitsland) een bedekking door
(656) Beagle waargenomen met een
duur van 3,04 seconden. Onze leden
Eberhard Bredner en Esdert Edens
hadden een mis.
Op 31 mei werd door 4 waarnemers
in Frankrijk en Italië een bedekking
door (324) Bamberga waargenomen
met een duur van 2,99 tot 11,52 se
conden. Zie figuur 1.
Op 4 juni werd door 7 waarnemers
in Zwitserland en Italië een bedek
king door (322) Phaeo waargeno
men met een duur van 2,7 tot 6,05
seconden. Zie figuur 2.
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Figuur 1.

Figuur 2.
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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.

 

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON. 

Datum Tijd UT h
o
 AZ

o
 Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone 

Di/wo 09-09 00.27 32 202 218 Bianca 62 km 12.1 Italië 

Zo 20-09 23.40 31 51 247 Eukrate 137 km 12.4 Polen 

Di/wo 23-09 02.06 41 136 547 Praxedis 73 km 13.4 Scandinavië 

Di/wo 30-09 04.28 41 226 275 Sapientia 103 km 13.8 NEDERLAND 

 

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max 

Di/wo 09-09 UCAC4-429-118133 08.6 22h47m.9 -04º14’ 3.6 5s 

Zo 20-09 UCAC4-688-045939 10.7 06h39m.9 47º26’ 1.9 5s 

Di/wo 23-09 HIP 22129 09.5 04h45m.7 10º16’ 3.9 6s 

Di/wo 30-09 HIP 14977 07.9 03h13m.1 11º16’ 5.9 16s 

 

Verklaring symbolen: 

h
o
: hoogte ster boven de horizon 

AZ
o
: azimut ster (0

o
=Noord;90

o
=Oost;180

o
=Zuid;270

o
=West) 

d m: helderheidsafname bij bedekking 

T max: maximale tijdsduur bedekking 

 

Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 4
bedekkingen geselecteerd. Planetoï
de Sapientia kan voor spektakel
zorgen, houdt die in de gaten!
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.
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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