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Redaktioneel
De Maan bedekt niet alleen ster
ren, maar ook radio bronnen. In
de jaren 50 en 60 van de vorige
eeuw zag men het belang in om
bedekkingen van radio bronnen
door de Maan waar te nemen, om
zodoende niet alleen zeer nauw
keurig de positie te bepalen (wat
met de radio telescopen van die
tijd niet zo nauwkeurig kon), maar
ook om iets meer te weten te
komen over de omvang van deze
bronnen. Lees alles in het verhaal
van Henk de Groot.
 
ESOP XXXVII in Rokycany
(Tsjechië) ligt alweer achter ons.
Dit zeer geslaagde symposium
werd vanuit onze club vertegen
woordigd door Eberhard Bred
ner, Frank Schaffer en Jan Maar
ten Winkel. Jan Maarten geeft een
uitgebreid verslag van dit week
end.
 
De Sterbedekkersdag ging helaas
niet door, vanwege gebrek aan
deelnemers. Deze dag wordt naar
april volgend jaar verplaatst. Ho
pelijk kunnen dan meer mensen
deelnemen aan deze altijd zeer
gezellige dag.
 
Veel leesplezier gewenst met deze
Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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Een Radio Telescopische sterbedekking
Door Henk de Groot
 
De leden van onze werkgroep houden zich bezig met sterbedekkingen. Vroeger waren dat vooral sterbedekkingen
door de Maan. De laatste jaren steeds meer bedekkingen door andere hemel lichamen, zoals planetoïden, TNO’s
en Centaurs of manen van planeten. Veel bedekkingen leveren niet zo heel veel op, behalve dan dat het geen be
dekking was. Maar andere geven waardevolle informatie, over bijvoorbeeld de baan van een object, of hoe het
object er uitziet. Soms zijn er bedekkingen die het hele beeld van het heelal hebben doen kantelen. Zo’n bedekking
is geweest in 1961 en betrof een bedekking door de Maan van een radiobron.

De Parkes Radio Telescoop in Australië. De telescoop staat aan de Telescope
Road, 20 km van het stadje Parkes, een paar honderd km ten NW van Sydney.
Er is een bezoekerscentrum bij, dat bijna altijd geopend is. De telescoop zelf
is alleen incidenteel van binnen te bezichtigen, maar wel goed zichtbaar vanuit
het bezoekerscentrum.

De bedekking van radiobron 3C273.
Sommige ontdekkingen kunnen
raar gaan. Ook omdat we soms niet
weten wat we ontdekken. Zo’n ont
dekking is het vinden van de eerste
quasar, later 3C273 genoemd.
Een groepje sterrenkundigen (Cyril
Hazard, David Jauncey, W. M. Goss
en Dave Herald) hebben deze ont
dekking 50 jaar later gereconstru
eerd en herschreven in een artikel
voor de Astronomical Society of
Australië: The sequence of Events
that led to the 1963 Publications in
Nature of 3C 273, the first Quasar
and the first Extragalatic Radio Jet.
Dit artikel is een verkorte bewerking
van het oorspronkelijke stuk, en ook
de afbeeldingen zijn daaruit geko
men.
 
Radio bronnen onderzoek.
In de jaren 50 van de vorige eeuw
vinden de eerste uitgebreide hemel
surveys plaats in het radio gebied.
Men vindt dan twee soorten popula
ties aan de hemel. De sterke en vaak
uitgebreide radiobronnen, klasse 1
genoemd, staan vooral in het galac
tische vlak, en de andere klasse 2
genoemde bronnen staan uniform
verspreid langs de gehele hemel.
 
Nu is het oplossend vermogen van
de telescoop evenredig met de ope
ning en omgekeerd evenredig met de
golflengte. Nu hebben radiotelesco
pen wel een opening waar amateurs
jaloers op zijn, vaak van tientallen
meters, maar de golflengte waarin
radiotelescopen waarnemen is zo
lang dat van het oplossend vermo
gen in radiogebied niet veel meer
overblijft ten opzichte van licht.
 
Desondanks wordt een van de meest
bekende en helderste klasse 1 radio

bronnen in 1949 geïdentificeerd met
de Krabnevel in de Stier. De on
nauwkeurigheid van de positie bepa
ling van de radiobron is dan wel
groot; in declinatie acht minuten en
in RK omstreeks 30 seconden. Maar
gezien de uitgestrektheid van de
Krabnevel zou de radiobron er wel
moeten inpassen.
Ook twee andere radiobronnen
worden geassocieerd met NGC 4486
(Virgo A) en NGC 5128, het actieve
Centaurus A stelsel.
 
Echter bij de klasse 2 radiobronnen,
welke overal langs de hemel ver
spreid staan, worden geen heldere
optische tegenhangers gevonden.
Men krijgt wel de indruk dat een
radiobron genaamd Cygnus A iets te
maken zou kunnen hebben met twee
ver weg staande stelsels die met el
kaar in botsing zijn. Daarmee krijgt
men dan wel het idee dat de klasse 2
radiobronnen op zeer grote afstand
moeten staan.
 

Wat zijn nou deze klasse 2
radiobronnen?
Het is in die tijd nog niet mogelijk
om de positie van radiobronnen
precies vast te stellen. En omdat op
grote afstanden de hemel bezaaid is
met potentiële bronnen, zoals verre
stelsels, is het onmogelijk de radio
bron aan een bepaalde optische te
genhanger te koppelen.
De 3C survey, welke eind jaren 50 en
begin jaren 60 wordt uitgevoerd met
de Owens Valley Radio Interferome
ter in Californië, heeft een nauwkeu
righeid van ongeveer 15 boogsecon
den, al een stuk beter, maar nog niet
goed genoeg.
 
Bedekkingen door de Maan.
De astronoom Hazard, die met de
Jodrell Bank radiotelescoop in En
geland werkt, suggereert in 1955 dat
de meeste zwakke bronnen ontstaan
in een bepaald type ver door geëvo
lueerde spiraalstelsels. Dit omdat hij
bij enkele dichterbij staande stelsels
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ook zoiets zou hebben gevonden.
In 1957 komt hij met het idee om
bedekkingen van radiobronnen
door de Maan te gaan waarnemen
met de 75 meter Jodrell Bank radio
telescoop. Natuurlijk waren sterbe
dekkingen door de Maan niet nieuw,
de leden van onze vereniging deden
daar al vele jaren eerder waarnemin
gen. Maar waarnemen met een grote
radio telescoop is wel nieuw. Door
nauwkeurig de tijd op te meten wan
neer een bron achter de maanrand
verdwijnt, is het mogelijk om posi
ties van radiobronnen vast te leggen
met een nauwkeurigheid in de orde
van boogseconden, en soms is het
ook mogelijk bij de wat uitgebreide
re bronnen iets te zeggen over de
structuur van de bron. De nauwkeu
righeid is bij een waarneming niet in
alle richtingen even groot; meerdere
waarnemingen bij verschillende be
dekkingen geven nauwkeurige resul
taten in alle richtingen.
 
Bron 3C 212.
De eerste bedekking die hij waar
neemt is bron 3C 212. De nauwkeu
righeid is 3 boogseconden, maar
helaas wordt er na de bedekking
geen optisch object gevonden op de
gemeten plaats. Dat ligt niet aan de
techniek, die is nu bewezen. Maar in
die tijd is er nog geen volledig over
zicht van de hemel in zichtbaar licht
beschikbaar. De Palomar Sky Sur
vey is net gestart, en op de nu ouder
wets aandoende fotografische platen
wordt de gehele hemel vastgelegd.
Enkele jaren later, in 1964, is de
Survey zover afgerond dat Hazard
op de plaats van radiobron 3C 212
een sterachtig object vindt van mag
nitude 19,5. Bijna niet voor te stellen
dat tegenwoordig een amateur op
een beetje donkere observatieplaats
sterren met dezelfde helderheid vast
legt.
 
In 1961 wordt Hazard, samen met de
sterrenkundige Davis, betrokken bij
de bouw van de Brown-Twiss Inter
ferometer in Australië. Wanneer de
interferometer gereed is, wil hij daar
ook aan de slag met bedekkingen
door de Maan.
 

Maarten Schmidt.
Intussen begint in Californië Maar
ten Schmidt aan het radio bronnen
identificatie programma. Maarten
heeft gestudeerd onder Professor
Jan Oort in Leiden, behaalt zijn PhD
in 1956, en emigreert naar Amerika
in 1959, waar hij begint bij Caltech.
Voor identificatie maakt hij spectro
scopische opnames met de 200 inch
Palomar telescoop. Bij de eerste drie
door de Brown-Twiss Interferome
ter in Australië gevonden radiobron
posities vindt hij niets. Bij de opti
sche tegenhanger van de radiobron
3C 286 vindt hij een brede emissie
lijn op 5170 Ångström, maar hij
heeft daar geen verklaring voor. De
astronoom Shklovsky suggereert
dat dit misschien de Mg II 2798
Ångström lijn is, maar dat wordt
verder niet opgepakt. Later wordt
dit inderdaad als correct verklaard
door een hoge roodverschuiving.
Ook neemt Schmidt een spectrum op
van de vermoede optische tegenhan
ger van 3C 273, maar dat blijk later
toch weer een verkeerd object te zijn.
 
Bedekkingen waargenomen met de
Parkes telescoop.
Wanneer Hazard een praatje houdt
op de universiteit van Sydney over
zijn werk aangaande de bedekkingen
van 3C 212 door de Maan, wordt hij
uitgenodigd door Joseph Pawsey,
onderdirecteur van de CSIRO
(Commonwealth Scientific and In
dustrial Research) Division of
Radio Fysics, om de grote 64 meter
Parkes Radiotelescoop te gebruiken
als gast waarnemer. Hazard komt
erachter dat in 1962 en 1963 enkele
bedekkingen van radiobron 3C 273
door de Maan zullen plaatsvinden.
Hij moet die zien waar te nemen
omdat er daarna gedurende bijna 20
jaren niet meer een bedekking plaats
vindt. Dat is dus een unieke kans om
een precieze bepaling van de positie
van de bron 3C 273 te verkrijgen.
De eerste bedekking vindt plaats op
15 mei 1962, waarbij het dan gaat om
een verdwijning achter de maan
rand. De radiotelescoop volgt op de
radiobron, en ziet dan op een be
paald moment de Maan ervoor weg
schuiven. Helaas neemt op het mo

Dit is de registratie van de 5 mei 1962
bedekking opgenomen met de Parkes
Radiotelescoop op 410 MHz. De tijd
loopt van rechts naar links. Duidelijk
is te zien dat de ruis enorm toeneemt
wanneer de Maan steeds meer in het
beeld schuift. Ook de pieken in het
radiosignaal ten gevolge van diffrac
tie zijn goed zichtbaar. Deze registra
tie is uit het persoonlijke archief van
Hazard.

ment dat de Maan in het beeldveld
van de radiotelescoop schuift de ruis
ontzettend toe. Het was daarom niet
mogelijk om uit de ruis het precieze
tijdstip van verdwijnen van de bron
te bepalen. Wel ziet Hazard heel
duidelijk diffractie aanwezig in de
waarneming.
Diffractie ontstaat wanneer een zeer
kleine (punt) bron achter de maan
rand verdwijnt waardoor er een in
terferentie patroon ontstaat, wat
zich uit als kortstondige helderheids
toename en afname pieken in de
straling. Ook bij het optisch waarne
men van sterbedekkingen wordt dat
soms waargenomen.

Uit de opgetreden diffractie kan
Hazard afleiden dat de diameter van
de radiobron kleiner dan 2 boogse
conden moet zijn geweest, klein ge
noeg om een nauwkeurige positie
bepaling mogelijk te maken.
De volgende bedekking, welke zal
plaatsvinden op 5 augustus 1962, en
waarbij zowel het verdwijnen als de
wederverschijning van de radiobron
te zien zal zijn, zal dan cruciaal zijn.
De ruis van de Maan kan dan beter
verdisconteerd worden in de opna
me.
 

5



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

De bedekking op 5 augustus.
Er zitten echter toch wel wat haken
en ogen aan de 5 augustus bedek
king. De telescoop kan normaal ge
sproken niet lager waarnemen dan
30 graden boven de horizon. De
hoogte van de bron aan de hemel zou
op het moment van wederverschij
ning lager kunnen zijn dan 30 gra
den. De telescoop kan daar pas op
gericht worden als de veiligheids
stops op de telescoop beweging on
werkzaam worden gemaakt, en en
kele stukken van de draaglager con
structie afscherming worden wegge
haald. In die positie raakt de schotel
van de telescoop bijna de grond.
 
Om niets aan het toeval over te laten
zijn tijdens de bedekking, rondom de
telescoop, waarnemers gestatio
neerd die alles in de gaten houden.
Alle wegen zijn afgezet, alle registra
tie apparatuur wordt voor deze gele
genheid dubbel uitgevoerd, en alle
onnodige elektrische apparatuur,
welke maar enigszins voor ruis zou
kunnen zorgen, afgezet.
 
Hoogte radiotelescoop.
De richthoogte van de radiotele
scoop ten opzichte van de horizon
op het moment van de bedekking is
niet helemaal bekend omdat de po
sitie van de bron niet goed bekend is.
Ook moet opgemerkt worden dat de
positie van de Parkes radiotelescoop
nog niet zo heel nauwkeurig bekend
is op dat moment. GPS bestaat dan
nog niet zoals nu, en het bepalen van
een waarneempositie in een afgele
gen gebied is in die tijd nog niet zo
eenvoudig.
 
Achteraf heeft men gereconstrueerd
wat precies de waarneemhoogte van
de radiotelescoop is geweest tijdens
de bedekking. Dat is te berekenen uit
het tijdstip van de bedekking en de
waargenomen positie van de radio
bron. De gevonden waarneemhoog
te blijkt uiteindelijk 30,13 graden te
zijn, en met de refractie van de iono
sfeer meegeteld zelfs 30,16 graden.
Dat is natuurlijk wel een beetje een
verrassing, omdat dan achteraf ge
zien, de tijdelijk modificaties aan de
telescoop voor niets zijn geweest.
 

Berekening voorspelling bedekking.
Archief onderzoek later heeft ook
uitgewezen dat de berekening van de
voorspellingen van de bedekkingen,
uitgerekend door het bureau van de
Almanac Office in 1958, zijn gedaan
voor de Fleurs Field telescoop, een
station 275 km ten oosten van de
Parkes, en voor die plaats is de
waarneemhoogte tijdens de bedek
king iets lager. Een Maan bedekking
verloopt immers van West naar
Oost, en zien verder oostelijk gelegen
stations een positie aan de hemel in
het westen iets lager. Op het moment
van deze berekening is de Parkes
radiotelescoop nog niet afgebouwd.
Je kunt je dat nu bijna allemaal niet
meer voorstellen. In die tijd moesten
veel berekeningen handmatig met
een rekenmachine gebeuren. Nu kan
elke amateur met nul verstand van
wiskunde de bedekking uitrekenen
voor elke plaats op aarde met behulp
van vrij beschikbare software.
 
Niet slim genoeg.
Ook achteraf gezien had men de
hoogte van de telescoop tijdens de
bedekking ook kunnen bepalen door
de radiobron enkele dagen voor de
bedekking te meten, en dan uit het
dagelijkse verloop tussen zonnetijd
en sterrentijd, de vier minuten, de
nauwkeurige hoogte tijdens de be
dekking te berekenen. Bovendien is
de waarneembundel van de tele
scoop zo breed dat zo vijf tot tien
minuten aan extra hoogteverschil
onder de 30 graden meegenomen
hadden kunnen worden, en als de
telescoop alleen in azimuth bewogen
was, nog meer.
De voorzorgsmaatregelen aan de
radiotelescoop om beneden 30 gra
den hoogte te kunnen waarnemen,
hadden dan achterwege kunnen
blijven.
 
Resultaten van de 5 augustus bedek
king op Parkes.
Er wordt waargenomen op twee
golflengten, namelijk 410 MHz en
136 MHz. Uit de 410 MHz radio
waarnemingen blijkt dat de radio
bron 3C 273 bestaat uit twee compo
nenten, waarbij de beide bronnen
ongeveer drie boogseconden groot

moeten zijn, en hun onderlinge af
stand 10 boogseconden bedraagt.
Ook kan uit de intrede en uittrede
tijdstippen de hoek waaronder beide
componenten staan afgeleid wor
den. Op de 136 MHz waarnemingen
zijn beide componenten niet te on
derscheiden, er wordt maar één bron
gezien. Het sterke diffractie patroon
op die golflengte suggereert een
brongrootte van hooguit enkele
boogseconden. Het diffractie pa
troon op 410 MHz is minder duide
lijk aanwezig, mede omdat de patro
nen van beide bronnen elkaar beïn
vloeden.

Dit is de registratie van de bedekking
van 3C 273 door de Maan op 5 augus
tus 1962. De bovenste grafiek geeft de
meting op 136 MHz weer, en de on
derste op 410 MHz. De schets hele
maal boven aan geeft de posities weer
van de beide radiobronnen A en B ten
opzichte van het maanprofiel.
Op 136 MHz kun je beide radiobron
nen niet onderscheiden, wel zijn bij het
verdwijnen en wederverschijnen de
sterke diffractie pieken te zien. Op
410 MHz zie je wel de afzonderlijke
radiobronnen A en B, de diffractie
piek is iets minder sterk, maar wel
beter opgelost. Figuur afkomstig van
Hazard et al (1963).

De nauwkeurigheid van de positie
van de radiobron aan de hemel kan
bepaald worden tot op vijf boogse
conden. Dat lijkt niet zo heel nauw
keurig naar maatstaven van nu; de
reden daarvoor is dat het Maanpro
fiel in die tijd niet zo nauwkeurig
bekend is. De Kaguya en de Lunar
Reconnaissance Orbiter zijn nog
niet gelanceerd in die tijd.
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Ook is het verschil tussen UT en
Ephemeridentijd minder goed be
kend, net als de afwijkingen in de
Aarde beweging tengevolge van de
precessie en de al eerder genoemde
positie van de Parkes radio telescoop
zelf. Desalniettemin toch een mooi
resultaat.
 
Wat is radiobron 3C 273?
Een week of twee na de bedekking
gaat Hazard een paar dagen naar de
Universiteit van Sydney. Hij ont
moet daar de astronoom Minkow
ski, die samen met Hazard en een
derde astronoom Bolten, directeur
van Parkes, een onderzoeksgroep
vormen aan de Universiteit van
Sydney. Minkowski identificeert de
gevonden radiobron positie op
Mount Palomar opnames met een
spiraalstelsel wat op zijn kant te zien
is vanaf de Aarde. Dat is wel verras
send, aangezien spiraalstelsels niet
bekend staan als sterke radiobron
nen.
 
Enkele dagen later, als Hazard al
weer terug is naar Parkes, schrijft
Bolton een memo naar Maarten
Schmidt met daarop de gemeten
posities van 3C 273. Maar daarbij
gaat er iets verkeerd.
Hij interpreteert de twee posities als
de posities van de beide componen
ten A en B, zoals gemeten op de
golflengte van 136 Mhz. In werke
lijkheid zijn het de posities van het
midden van de 410 MHz en 136 MHz
meting.
Verder geeft hij een verkeerde nauw
keurigheids inschatting door, en
misschien nog wel het ergste: hij
vertelt er niet bij waar de metingen
vandaan komen, en wie de auteur is.
Uit deze verkeerde posities lijkt de
radiobron 3C 273 samen te vallen
met wat we nu beschouwen als de jet.
De grote lichtbron linksboven van
de jet wordt dan gezien als een voor
grondster, en de jet zelf als een ver
spiraalstelsel op zijn kant.
 
De bedekking op 26 oktober 1962.
Deze bedekking wordt waargeno
men op de frequenties 410 MHz en
1420 MHz. Op 410 MHz laten beide
componenten A en B duidelijke dif
fractie patronen zien, waaruit een

Een opname van 3C 273, gemaakt door de 200 inch Mount Palomar telscoop,
met daarin getekend de posities van de beide radiobronnen A en B, zoals
(foutief) door Bolton aan Maarten Schmidt is doorgegeven. Het is dan ook
geen wonder dat de heldere lichtbron met het vraagteken voor een gewone
voorgrondster wordt aangezien. Opname verkregen van Maarten Schmidt.

Dit is een registratie van de bedekking op 26 oktober 1962 op 410 MHz en
1420 MHz door de Parkes Radiotelescoop. Op 410 MHz zijn de diffractie
piekjes te zien, waaruit afgeleid kan worden dat de afmetingen van beide
bronnen 1 – 2 boogseconden zouden moeten bedragen. Op 1420 MHz zie je
bron A slechts als een kleine piek, terwijl bron B een sterk diffractie patroon
laat zien. Daaruit is op te maken dat bron B beduidend kleiner moet zijn dan
bron A. Figuur afkomstig van Hazard et al (1963).

maximale brongrootte van tussen 1
en 2 boogseconden kan worden af
geleid. Bij 1420 MHz geeft compo
nent B een diffractie patroon te zien
met meerdere pieken dichter bij el
kaar, veroorzaakt door de kortere
golflengte ten opzichte van de 410
MHz meting. Component A uit zich
als een eenmalige piek. Hieruit valt
te concluderen dat component B veel
kleiner moet zijn dan component A,
namelijk meer in de orde van mili

boogseconden. Op 1420 MHz straalt
component B overigens ook sterker,
terwijl uit de 5 augustus bedekking
blijkt dat op 136 MHz de A compo
nent veel sterker is.
In december wordt het uiteindelijke
resultaat van de drie metingen door
Hazard bekend gemaakt. De com
ponenten liggen 19,5 boogseconden
van elkaar, onder een hoek van 44
graden.
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3C 273 als optisch object.
Zoals eerder beschreven had Maar
ten Schmidt de posities van 3C 273
ontvangen van Bolton, maar deze
waren in werkelijkheid niet helemaal
juist. Schmidt kwam ook tot de
conclusie dat het heldere object een
voorgrond ster moest zijn. In sep
tember 1962 kan hij 3C 273 nog niet
waarnemen omdat deze zich nog te
dicht bij de Zon bevindt. In decem
ber 1962 is 3C 273 weer uit de zon
negloed verdwenen, en ‘s nachts
goed zichtbaar. Op 27 en 29 decem
ber maakt hij de eerste spectroscopi
sche opnames met de 200 inch Palo
mar telescoop. Daarbij ziet hij zich
natuurlijk wel voor een groot pro
bleem geplaatst.
Om een spectrum te krijgen van het
object op de plaats van de door Bol
ton verstrekte posities van de radio
bronnen, op de jet dus, moet het
heldere “sterlicht” van de magnitude
13 “ster” afgeschermd worden. De
spleet van de spectrograaf moet op
de jet gericht worden, op nog geen
10 boogseconden van de ster, waar
bij strooilicht van de ster in het jet
spectrum niet te vermijden is.
Hij besluit daarom eerst een spec
trum van de voorgrondster zelf te
maken, zodat het resultaat hiervan
later verdisconteerd kan worden met
het spectrum van de veel zwakkere
jet.
 
Spectrum.
Het spectrum van de ster op 27 de
cember blijkt zwaar overbelicht te
zijn. Dat lijkt nu wat klungelig, maar
je moet niet vergeten dat toen nog
gewerkt werd met fotografische
emulsies, met een erg laag rendement
van niet meer dan enkele procenten,
waarbij het erg moeilijk is om te
voorzien hoe lang belicht zou moe
ten worden, in ieder geval zeer lang
ten opzichte van de huidige CCD’s.
De opname op 29 december lukt wel,
en Schmidt ziet zwakke emissie lij
nen in het spectrum, maar kan deze
niet direct verklaren vanuit de dan
bekend zijnde gangbare sterspectra.
Sterspectra vertonen over het alge
meen sterke absorptie en emissielij
nen, maar dit spectrum is vrij vlak.
 

De uiteindelijke resultaten van de drie bedekkingen van 3C 273 door de Maan
(twee op 5 augustus en een op 26 oktober 1962). Er staan twee radiobronnen
A en B op, welke op 19,5 boogseconden van elkaar liggen onder een hoek van
44 graden. Figuur afkomstig van Hazard et al (1963).

Het bovenste spectrum is opgenomen door Maarten Schmidt op 29 december
1962 met de 200 inch Mount Palomar Telescoop. Het is het spectrum van 3C
273, maar op dat moment meer genoemd als van de “voorgrondster”. Het
onderste spectrum is van een gewone ster. Het bovenste spectrum vertoont
weinig uitgesproken emissie banden, maar de drie Balmer lijnen van waterstof
zijn redelijk goed te zien. Dezelfde lijnen staan ook in het onderste sterspec
trum, maar duidelijk meer naar links. De roodverschuiving van 3C 273 is dus
het verschil in de posities van de Balmer lijnen in beide spectra.
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Hazard, die via via hoort over het
verstrekken van de posities van 3C
273 door Bolton aan Schmidt, neemt
begin 1963 contact op met Schmidt,
en verstrekt hem de uiteindelijke
bedekkingsresultaten met wel de
juiste posities van de radiobronnen.
Daarin komt de positie van radio
bron B overeen met de positie van de
veronderstelde voorgrondster.
 
Schmidt gaat daarna opnieuw het
spectrum bekijken wat hij eind de
cember opgenomen heeft, en ziet dan
opeens een bekend patroon van
emissie lijnen, de zogenaamde Bal
mer waterstof lijnen. Alleen blijken
ze een factor 1,16 te zijn verschoven
richting de rode kant ten opzichte
van wat ze zouden moeten zijn. Hij
realiseert zich dat hij een grote rood
verschuiving ziet. Hij heeft daarbij
het geluk dat de roodverschuiving
nog relatief gering is. Was het object
verder afgelegen, dan hadden de
Balmer lijnen zich buiten het bereik
van het opgenomen spectrum bege
ven. En wie weet hoe lang we dan
nog hadden moeten wachten op de
ontdekking van de roodverschui
ving.
Het wordt dan ook duidelijk dat het
heldere object geen voorgrondster is,
maar radiobron B, en het uiteinde
van de jet overeenkomt met radio
bron A. Radiobron 3C 273 wordt
daarmee de eerst bekende quasar en
ook de eerst bekende locatie waar
zich een zwart gat moet bevinden.
Volgens de roodverschuiving staat
3C 273 op een afstand van ongeveer
2 miljard lichtjaar van de Aarde.
 
Wat is dit voor een object?
Schmidt denkt dat de roodverschui
ving ontstaat omdat het object zich
snel van de Aarde verwijderd, en dus
op grote afstand zou moeten staan.
De Hubble constante, welke het
verband aangeeft tussen uitdijing en
afstand, was omstreeks 1958 voor
het eerst met een redelijke nauwkeu
righeid bepaald op 75 km/s/Mpc.
Maar als dat waar zou zijn, zou het
object enorm veel straling moeten
uitzenden om op Aarde nog gezien
te worden als een ster van magnitude
12,8. Veel astronomen menen dat dit
niet mogelijk is. Het wordt fysisch

Uiteindelijk dan de echte posities van de beide radiobronnen A en B ingetekend
in de Mount Palomar opname.

onmogelijk geacht dat zich zulke
grote zware sterren vormen die zo
veel energie kunnen uitstralen. Een
mogelijke oorzaak van de roodver
schuiving zou kunnen zijn dat de
lichtbron zich in een erg zwaar
zwaartekrachtsveld bevindt, waar
bij het licht van het object naar rood
verschuift na het uitzenden.
Het fenomeen zwart gat is in die tijd
alleen nog summier theoretisch be
schreven, en omdat het spectrum
niet stellair is, wordt hier toch verder
over doorgedacht. De gedachte dat
de oorzaak van de enorme energie
productie het invallen van materie is
vanuit een om het zwart gat draaien
de accretieschijf, wint met de jaren
steeds meer terrein, en is nu alge
meen aanvaard. Ook de jet, die ten
gevolge van de invallende materie
weer bij de polen uitgestoten wordt,
en op de Mount Palomar opnames
van 3C 273 als een streepje te zien is,
kan daarmee verklaard worden. Het
nieuwe object wordt een Quasar
genoemd, naar quasi-stellair object.
 
Verdere waarnemingen.
Door het succes met de 3C 273 be
dekking neemt Hazard nog 15 be
dekkingen waar met de Parkes
Radio Telescoop van acht radio
bronnen op 136, 410 en 1420 MHz.
Vanaf 1964 gaat hij de bedekkingen
waarnemen met de 300 meter Areci
bo radiotelescoop. Hij vindt daarbij
dat pakweg een derde van de extra
galactische radiobronnen bestaan

uit sterachtige objecten met een zeer
kleine schijnbare diameter, en slaagt
erin van vele de posities zeer nauw
keurig vast te leggen.
 
Quasars.
Nu eenmaal de relatie was gelegd
tussen de radiobronnen en blauw
achtige stervormige visuele objecten
wordt het een stuk eenvoudiger om
nieuwe quasars te vinden. Zwakke
blauwe objecten zijn immers relatief
schaars aan de hemel te zien vergele
ken met rode objecten. De positie
van een radiobron behoeft nu in de
meeste gevallen niet meer zo nauw
keurig bekend te zijn om hem aan
een blauw visueel object te kunnen
koppelen. In 1966, twee jaar later,
zijn er al een kleine twintig quasars
geïdentificeerd.
Een bijkomend voordeel van deze
ontdekkingen is dat hiermee een
flink aantal kalibratie radiobronnen
beschikbaar is gekomen. Dat zijn
radiobronnen waarvan de positie
zeer nauwkeurig bekend is geworden
door de optische tegenhanger, en
gebruikt kunnen worden om de po
sitie van de radiotelescoop te kali
breren.
 
Vergroten van de nauwkeurigheid.
In 1971 heeft Hazard de nauwkeu
righeid van de positie van de radio
bron verder weten te verbeteren door
gebruik te maken van enkele aanvul
lende metingen van bedekkingen
door de Maan, onder andere met de
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Arecibo radiotelescoop. Bovendien
is in 1971 het maanprofiel al beter
bekend door de noeste arbeid van
vooral amateurs, die maanbedek
kingen van sterren hebben waarge
nomen. Hij komt dan aan een nauw
keurigheid welke beter is dan 0,2
boogseconde.
 
Voor het schrijven van dit artikel is
dat nogmaals berekend, maar nu
met gegevens van de Lunar Recon
naissance Orbiter. Deze zou het
maanprofiel gemeten hebben op in
tervallen van 59 meter met een
nauwkeurigheid van 0,5 meter, wat

Quasar 3C 273 op een opname van de
ESA Digital Sky Survey. Op deze
10*10 boogminuten grote opname
staat de quasar in het midden, de
meest linkse “ster” van het driehoek
je.

een factor 10 beter is dan de eerdere
Watts tabellen, welke in 1971 ge
bruikt zijn. De nauwkeurigheid
welke dan bereikt wordt is enorm:
0,005 boogseconde in Rechte Klim
ming en 0,2 boogseconde in Declina
tie.

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.
 

Agenda
10 november 2018 amateur bijeenkomst te Goirle

? april 2019 Sterbedekkersdag te Bussloo

18 mei 2019 jaarvergadering KNVWS te Leiden

30 aug – 3 sep 2019 ESOP XXXVIII te Parijs
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Predictions : 31 Period : 01/10/2018 - 01/01/2019    
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 
 01-10-2018  Mon  22:27:36  2  R    8550   5.8   9   70  -40  +21°S    7 
 03-10-2018  Wed  02:40:25  1  R   10963   5.1  38  106  -28  +54°N    4 
 03-10-2018  Wed  04:20:09  2  R   11061   7.3  51  133  -14  +38°N   10 
 03-10-2018  Wed  05:20:58  1  R   11095   5.9  56  155   -4  +85°S    5 
 15-10-2018  Mon  19:47:51  2  D   25951   6.3   7  220  -28  +40°S    9 
 18-10-2018  Thu  16:44:46  1  D   29525   5.4  13  145   -2  +80°S   10 
 19-10-2018  Fri  21:28:18  2  D   30463   6.1  21  203  -42  +40°N    8 
 21-10-2018  Sun  21:47:37  1  D   31939   6.1  32  186  -44  +85°S    9 
 28-10-2018  Sun  20:16:13  1  R    7762   6.0   9   68  -36  +72°S   10 
 28-10-2018  Sun  20:56:19  2  R    7851   5.9  14   76  -41  +11°S   10 
 29-10-2018  Mon  01:04:53  2  R    8195   4.6  49  129  -46  +20°S    4 
 30-10-2018  Tue  01:03:27  1  R   10368   4.0  42  113  -47  +56°S    4 
 30-10-2018  Tue  23:19:07  1  R   12049   6.3  18   80  -52  +68°N    7 
 02-11-2018  Fri  06:13:03  1  R   15320   6.5  50  160   -4  +75°N    7 
 03-11-2018  Sat  03:52:04  1  R   16587   7.2  25  109  -26  +56°S    8 
 14-11-2018  Wed  16:13:45  2  D   29143   6.3  18  167   -4  +66°N    7 
 16-11-2018  Fri  20:34:48  2  D   30898   6.8  21  211  -43  +44°N   10 
 21-11-2018  Wed  20:55:13  1  D    3667   4.3  45  149  -47  +86°S    4 
 25-11-2018  Sun  06:18:27  1  R    7837   4.4  25  271   -9  +72°S    5 
 26-11-2018  Mon  23:20:33  1  R   11638   6.5  37  105  -59  +73°S    9 
 27-11-2018  Tue  07:09:55  1  R   12049   6.3  35  257   -2  +70°S   10 
 30-11-2018  Fri  03:32:03  1  R   16231   5.3  39  132  -35  +65°S    4 
 04-12-2018  Tue  04:20:47  1  R   20148   6.5   4  110  -28  +81°S    6 
 04-12-2018  Tue  04:40:11  1  R   20162   6.6   7  114  -25  +65°S    7 
 19-12-2018  Wed  00:44:44  2  D    3322   4.3  21  256  -58  +23°S    4 
 19-12-2018  Wed  18:27:55  1  D    4154   6.0  40  129  -26  +63°S    8 
 21-12-2018  Fri  03:28:24  1  D    5668   5.6  19  273  -38  +42°S    9 
 21-12-2018  Fri  19:31:09  2  D    6543   4.9  39  112  -36  +16°S    7 
 25-12-2018  Tue  02:38:29  1  R   12885   6.5  56  197  -46  +52°S   10 
 25-12-2018  Tue  22:38:23  1  R   14280   6.3  30  102  -59  +74°S    9 
 30-12-2018  Sun  03:58:04  1  R   19214   7.1  27  139  -34  +81°N    8 
 

Totale Sterbedekkingen

 
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan 
B 02-10-18 Ma/di 06:21 78423 4,1 57 204 +5 -3S 52- 
B 14-11-18 Wo  16:35 164032 8,4 20 172 -7 1N 41+ 
A 30-11-18 Do/vr 01:20 99285 8,1 22 100 -53 5N 49- 
B 14-12-18 Vr  19:25 165525 8,4 21 214 -35 5S 43+ 

 

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2018
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ESOP XXXVII te Rokycany, Tsjechië
Door Jan Maarten Winkel
 
Van 24 tot 26 augustus 2018 vond alweer de 37e editie van het jaarlijkse symposium ESOP (European Symposium
on Occultation Projects) plaats. Dit keer waren we te gast bij onze Tsjechische vrienden in het plaatsje Rokycany,
een plaatsje dat enkele kilometers ten oosten van Pilzen ligt.

De reis er naar toe
Als enige afgevaardigde van Neder
land zou ik met mijn auto naar Tsje
chië rijden. Nog geen week voor de
reis zou beginnen, kreeg ik een mail
tje van Eberhard Bredner. Een Ame
rikaan zocht een lift naar het sympo
sium. Chad Ellington was sinds kort
in Duitsland komen wonen, omdat
zijn vrouw bij de NAVO werkt en
voor 3 jaar in Duitsland geplaatst
werd. Chad is een ervaren amateur
astronoom en deze ESOP was een
perfecte gelegenheid om andere er
varen amateur astronomen te ont
moeten in het voor hem nieuwe Eu
ropa.
Ik had dus plotseling een passagier
aan boord, wat de 880 km lange reis
een stuk aangenamer maakte. Het
klikte meteen. Mijn eerste vraag was
dan ook of hij Amerika ontvlucht
was vanwege Donald Trump. Dat
was niet het geval, waarbij het dui
delijk werd dat zijn vrouw bij de
NAVO werkt en Trump bepaalde
ideeën heeft over de NAVO.
De rest van de reis hadden wij het
niet meer over politiek, maar over de
sterrenkunde. Chad wil graag astro
nomie lessen geven in het voortgezet
onderwijs (in het engels, dat wel). Hij
was daar nog druk mee bezig om dat
voor elkaar te krijgen. Ook is hij een
zeer ervaren amateur astronoom en
wil graag weer gaan waarnemen.
Zijn apparatuur is echter nog onder
weg, dus moet hij nog even geduld
hebben.
 
Aankomst
We kwamen op tijd aan in ons hotel
Bily Lev (De Witte Leeuw). Even
opgefrist en weer door naar de ster
renwacht voor de registratie en de
barbecue.
Traditiegetrouw is er op de vrijdag
avond een gemoedelijke bijeen
komst met vaak een barbecue, hap
jes en drankjes. Je kunt dan rustig

met de anderen kletsen, over wat ze
het afgelopen jaar hebben uitge
spookt. Ook de registratie vindt dan
plaats, waarbij je de documentatie
overhandigd krijgt met het program
ma.
Dit keer stond er ook een barbecue
op het programma, maar die mocht
niet doorgaan. Het was een lange,
hete en droge zomer. Een barbecue
was daarom uit den boze. De hapjes
en drankjes waren gelukkig niet ge
schrapt, en die waren dik in orde. Het
bekende Urquel bier uit Pilzen werd
rijkelijk geschonken.
 

Zaterdag
De lezingen werden gehouden in de
conferentieruimte Triana, op loop
afstand van het hotel. Alles was ei
genlijk op loopafstand, alles lag in
het centrum binnen 500 meter van
elkaar. Er waren een kleine 40 deel
nemers en 8 aanhang. Voor die laat
ste groep was er een speciaal ‘Ladies’
programma: op de zaterdag naar de
dierentuin in Pilzen en op de zondag
een dagje Rokycany verkennen.
In de lezingenruimte kregen we van
de dames bij de registratietafel een
mooie map met schrijfblok, pen en

De sterrenwacht van Rokycany

Chad Ellington De dames van de receptie
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informatie van regio Pilzen. Daarna
werd het tijd voor de officiële ope
ning van ESOP.
Bij de opening spraken Konrad
Guhl (president van de IOTA-ES),
een ambtenaar van Rokycany en
Karel Halir (directeur van de ster
renwachten in Pilzen en Rokycany).
 
De eerste lezingen: video camera
Het werd tijd voor de eerste lezing.
De grote verrassing was dat deze
lezing gehouden werd door Hristo
Pavlov, de Australiër en schrijver
van het programma Occult Watcher.
Ik dacht dat er wel een Skype verbin
ding zou komen, maar hij was per
soonlijk aanwezig! Hristo was naar
Engeland verhuisd en kon dus zelf
aanwezig zijn bij deze ESOP.
Hristo ging het hebben over de Astro
Analogue Video (AAV) bestands
format. Met dit format kan er auto
matisch bepaald worden met welke
integratie een video opgenomen
wordt. Dit kan alleen goed werken
als er (enige) ruis aanwezig is in de
opname. In het lichtvervuilde West
Europa is dat geen probleem. Het
freeware Windows programma Oc
cuRec kan gebruikt worden om in
AAV format op te nemen.
 

Vervolgens verhaalde Carles Schna
bel (Sabadel, Spanje) over een verge
lijking van de prestaties tussen 5

verschillende camera’s: de oude
Mintron, de veel gebruikte Watec
120N+, de opvolger Watec 910HX
en de digitale camera’s PTG CM3-
U3-13S2M en QHY174M-GPS. De
eerste 3 camera’s zijn analoge 8-bits
camera’s. De Mintron is de oudste
en heeft veel ruis, de Watec 120N+
heeft minder ruis en dus beter, en de
Watec 910HX was nog weer beter.
De digitale camera’s zijn 12-bits. De
PTG werkt via Linux, haalt de tijd
van Internet en slaat de files op in
FITS format. De QHY174M-GPS
heeft een ingebouwde GPS, werkt
met CMOS en is zeer gevoelig. De
prijs voor de PTG is 300 euro, de
QHY is 4 keer duurder.
De conclusie was dat de beste keuze
op dit moment de Watec 910HX
camera is, en in de toekomst een di
gitale camera.
 

Koffie pauze
Er was tijdens deze ESOP veel tijd
ingeruimd voor pauzes. Geen over
bodige luxe, zo kun je de informatie
van de lezingen laten bezinken en
nog even die prangende vraag stellen
aan de sprekers.
Naast koffie kon er gekozen worden
uit verschillende regionale hapjes.
Leuk om de lekkernijen van deze
Europese regio uit te proberen. Na
een half uur werd het weer tijd voor
een lezingenblok.
 

Waarneemresultaten deel 1
Eén van de meest spectaculaire be
dekkingen van 2017 was de bedek
king van een 12,4 magnitude ster
door Neptunusmaan Triton in de
nacht van 5 op 6 oktober. Van deze
maan weten we dat er een ijle atmos
feer van stikstof aanwezig is. Wolf
gang Beisker (Duitsland) liet ons de
laatste resultaten zien van de waar
neem campagne, waar meer dan 60
waarneemstations aan deelnamen,
inclusief het SOFIA vliegtuig. De
centrale lijn liep door Portugal, waar
een central flash geregistreerd werd
met een piek welke bijna 5 keer de
helderheid van de ster overtrof! Aan
de hand van de central flash kan men
iets zeggen over de opbouw van de
atmosfeer. Door het grote aantal
waarnemingen laat het eindresultaat
nog even op zich wachten.
Ook vanuit Nederland is deze ster
bedekking waargenomen, en wel
door John Sussenbach. Elders in
Nederland was het weer te slecht om
een waarneming te doen. Een verslag
van de waarneming van John staat
in Occultus 131 (januari 2018).
 
Tijdens ESOP in 2016 in Guildford
(Engeland) liet Eberhard Bredner
zijn mobiele opstelling zien. Voor
Bernd Gährken (München, Duits
land) was dit een aanzet om ook
mobiel te worden. Hij stelde als doel
om in een periode van 24 uur twee
positieve bedekkingen vast te leggen.
De eerste twee pogingen mislukten:
de ene bedekking werd vastgelegd,
maar de andere bedekking verliep
achter de wolken. De twee bedekkin
gen lagen dan ook steeds in opeen
volgende nachten, maar wel binnen
24 uur. Echter, het weer wacht geen
24 uur met omslaan.
Op 16 mei 2017 zouden (25) Phocaea
en (386) Siegena elk een bedekking
geven in de buurt van Napels. De
schaduwen van deze twee planetoï
den zouden elkaar in de Middelland
se Zee kruisen, maar vanuit Caserta
(net iets ten noorden van Napels)
zou het ook nog mogelijk zijn. Bij de
eerste bedekking, rond 2 uur in de
nacht, werd het pas in de laatste 15
minuten helder. De magnitude 11
ster werd toch nog gemakkelijk ge
vonden in het sterrenbeeld Dolfijn.

Hristo Pavlov

Carles Schnabel
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Er werd een bedekking geregistreerd
met een duur van 2,24 seconden,
waarbij de uittrede langzaam ver
liep. Volgens Bernd was er mogelijk
sprake van een rakende sterbedek
king, waarbij de ster aan een vlakke
kant van Phocaea weer tevoorschijn
kwam.
In de avond van dezelfde dag was het
de beurt voor Siegena. Deze plane
toïde zou een ster van magnitude 10
bedekken, vlakbij Regulus. Dit keer
was er de nodige wind, dus werd een
beschutte plek gezocht. De bedek
king van 12,3 seconden werd pro
bleemloos vastgelegd. Ook vanuit
Spanje werd deze bedekking door
andere amateurs vastgelegd. De
koorden kwamen overeen met die
van Bernd.
 

Ook uit Algerije was er een afgevaar
digde. Djounaï Baba Aïssa van het
Center of Research in Astronomy,
Astrophysics and Geophysics (CRAAG)
vertelde over het waarnemen van
sterbedekkingen door Near Earth
Objects (NEO’s). Aangezien deze
objecten kunnen inslaan op Aarde,
zoals de Tunguska in Siberië in 1908
en Chelyabinsk in Rusland in 2013,
hebben deze objecten hun speciale
interesse. Er wordt dan gebruik ge
maakt van een Watec 910HX came
ra op de 80 cm telescoop van de Al
giers Sterrenwacht.
 

Bernd Gährken

Hierna was Jan Manek (Praag, Tsje
chië) aan het woord. Gedurende de
laatste 4 jaar heeft Jan ongeveer 50
sterbedekkingen door de Maan ge
registreerd met twee high-speed ca
mera’s, met 100 frames per seconde
en sneller. De camera’s betroffen de
QHY5L-II-M en de ASI174MM,
welke op een C8 telescoop gemon
teerd werden. Jan besprak de proble
men welke hij had met het vastleggen
van de juiste tijd, de lichtcurves
welke hij heeft verkregen en de
bruikbaarheid van deze camera’s.
 
Lunch
De ochtend zat erop en het werd tijd
voor de lunch. De lunch werd geno
ten in de kantine van de plaatselijke
basisschool. Er werd zelfs 2 uur de
tijd genomen om het plaatselijke
middageten uit te proberen: een lap
mals rundvlees, verborgen onder een
dikke laag saus, met daar bovenop
een tiental plakjes wit brood en een
garnering met bessen. Daarnaast een
kom soep.
Het eten was niet onaardig, alles
werd naar binnen gewerkt. Daarna
kon nog ruim de tijd buiten besteed
worden in het zonnetje voordat het
weer tijd werd voor het volgende
lezingenblok.
 
Dubbele planetoïden en Zonsverduistering
De lezing van gastspreker Petr Schei
rich over binaire planetoïden ging
helaas niet door, maar Ota Kéhar
(mede organisator van deze ESOP)
kon deze tijd gebruiken om te vertel
len over hoe je op scholen gebruik
kunt maken van echte data uit cata
logi van astronomische objecten. Op
de site astronomia.zcu.cz staan links
naar catalogi van de MPC (planetoï
den), Hipparcos, Simbad, NGC,
Messier en exoplaneten. Ota liet zien
hoe je studenten opdrachten kunt
geven om uit deze data de benodigde
gegevens te halen om bijvoorbeeld
een HR diagram te maken. Aange
zien het voor studenten soms moei
lijk is om de benodigde data te vin
den en binnen een gestelde tijd tot
het HR diagram te komen, heeft Ota
een online programma ontwikkeld
waarin heel gemakkelijk de juiste
selectie ingebracht kan worden om

daarmee bijvoorbeeld de Perkenwet
of de Kirkwoodscheidingen te
tonen.
 
Hierna was Konrad Guhl weer aan
het woord. De IOTA en de IOTA-
ES meten al jaren de zonsdiameter
aan de hand van zonsverduisterin
gen. Zo ook tijdens de zonsverduis
tering van 2017. Hierbij wordt aan
de randen van de totaliteitszone
metingen gedaan aan de Baily’s
Bead, het verschijnsel waarbij het
zonlicht nog net door de valleien op
de Maan op de Aarde terecht komt.
Deze methode is veruit de meest
nauwkeurige methode vanaf de
grond. Vroeger werd de zonsdiame
ter ook wel bepaald met een micro
meter, een heliometer of met metin
gen aan planeet overgangen. Het
doel van deze metingen is niet alleen
om de zonsdiameter nauwkeurig te
meten, maar ook om eventuele vari
aties daarvan in de loop der jaren te
weten te komen. De waarnemingen
van 2017 staan ook vermeld in een
uitgave van de Journal for Occulta
tion Astronomy (JOA) van de IO
TA-ES.
Ook tijdens de eclips in Chili in 2019
wil men deze metingen gaan uitvoe
ren. Konrad vroeg daarom aan de
aanwezigen wie naar die eclips gaan
en deze metingen wil gaan uitvoeren.
Ik zag geen vingers…
 

Konrad Guhl
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Koffie
Het was weer tijd voor de koffie
pauze. En weer waren er allerlei
hapjes waar uit gekozen kon wor
den. Buiten was het ook goed toeven
en kon even wat frisse lucht opgesno
ven worden.
 
De Algemene Jaarvergadering
Voorheen werd de jaarvergadering
van de IOTA-ES in Hannover ge
houden. Sinds de ESOP van 2017 in
Freiburg is men daarvan afgestapt
en wordt de vergadering tijdens het
symposium gehouden. Secretaris
Eberhard Bredner was zeer ver
heugd over het grote aantal leden dat
nu aanwezig was: wel 29 personen!
In Hannover kwamen er destijds nog
geen 10 personen naar de vergade
ring.
De gebruikelijke stukken werden
besproken, zoals het secretarieel
jaarverslag, het financieel jaarver
slag en resultaten van waarnemin
gen. Ook de plaats voor de komende
ESOP’s werd besproken: in 2019 zal
ESOP plaatsvinden in Parijs, voor
2020 stond de plaats nog open. Wo
jciech Burzynski (Polen) kwam ech
ter met een mooie video van de stad
Bialystoc en omstreken en nodigde
ons allen uit om in 2020 naar Bialy
stoc in het noord oosten van Polen
te komen. Dit werd onder applaus
aangenomen.
Tijdens de vergadering mocht de
IOTA-ES ook nog nieuwe leden
noteren. Zowaar een vruchtbare
vergadering!
 
Social Dinner
Ook een goed gebruik tijdens elke
ESOP is het gezamenlijk eten op de
zaterdagavond. Het diner vond
plaats in het restaurant van hotel
Corso. In een gemoedelijke sfeer
krijg je de tijd om met de mensen te
spreken. Na een lange dag vond ik
het rond 10 uur wel tijd om terug te
gaan naar mijn eigen hotel.
 
Zondag
Deze dag stond weer helemaal vol
gepland met voordrachten. Zelfs
zoveel dat de eerste voordracht 10
minuten naar voren was geschoven.
 

Social Dinner

Waarneemresultaten deel 2
Ook onderdeel van het waarnemen
bij Sterbedekkingen is de onderlinge
verduisteringen en eclipsen van de
manen van Jupiter. In 2015 vond dit
verschijnsel voor het laatst plaats en
Alex Pratt (Leeds, Engeland) kwam
met de resultaten van zijn waarne
mingen. Alex nam deze verschijnse
len fotometrisch waar en kon in to
taal 18 gebeurtenissen vastleggen.
Daarvan hadden er 17 de benodigde
kwaliteit om opgenomen te worden
in het PHEMU15 rapport welke
gepubliceerd werd door IMCCE en
het Sternberg Astronomical Institu
te. Om de zes jaar staat Jupiter weer

Alex Pratt

gunstig voor het optreden van ver
duisteringen en eclipsen van zijn
manen, dus is de volgende campagne
gepland voor het jaar 2021.
 
Björn Kattentidt (Neutraubling,
Duitsland) is sinds een paar jaar
actief op het gebied van sterbedek
kingen, en heeft in de paar jaar al 300
waarnemingen gedaan. Van deze
waarnemingen waren er 9 positief.
Het waarnemen wordt normaal ge
sproken gedaan met het programma
VirtualDub, maar Björn gebruikt
het programma Sharpcap v3.1
In deze voordracht heeft Björn het
over de selectie criteria welke ge
bruikt kunnen worden binnen Oc
cult Watcher. Tot zijn verrassing
bleek dat het geen zin heeft om
meerdere selectie criteria op te
nemen, maar dat je alleen de belang
rijkste moet nemen om een selectie
te doen in de lijst met mogelijke ge
beurtenissen.
 

Björn Kattentidt

Nu was Konrad Guhl weer aan de
beurt. Deze voordracht handelde
over het waarnemen van sterbedek
kingen tijdens de maansverduiste
ringen van de jaren 1986, 2015 en
2018. Tijdens een maansverduiste
ring is de helderheid van de Maan
een stuk minder en is het mogelijk
om sterbedekkingen waar te nemen.
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In 1986 werd dit nog visueel gedaan,
maar in 2015 en 2018 werd de Watec
camera gebruikt. Programma’s als
LOW voorspellen dan vele bedek
kingen, wel 64 stuks. Daarvan leid
den slechts 5 tot een waarneming. De
voorspellingen bevatten dan ook
sterren tot magnitude 12, maar het
donkere gedeelte van de verduister
de maan is toch niet donker genoeg
om deze sterren waar te kunnen
nemen.
 
Het waarnemen van sterbedekkin
gen in Tsjechië heeft een lange tradi
tie. Jirí Kubánek vertelde dat er al in
1885 een bedekking van Aldebaran
is waargenomen vanuit het konink
rijk Bohemië. De eerste positieve
waarneming van een bedekking
door een planetoïde was in 1989
door Jan Manek. Het betrof de pla
netoïde Brixia. Door het gebruik van
de Watec camera is het aantal waar
nemingen ook in Tsjechië flink ge
stegen.
 

Groepsfoto
Het was weer tijd voor een koffie
pauze, waarbij ook de groepsfoto
gemaakt werd. Op het plein in het
centrum stond een tent voor muziek
optredens. Er stonden vele bankjes
waarvan enkele even geleend werden
om iedereen netjes op de foto te
krijgen.
 
Software
Het volgende blok ging over softwa
re. De huidige analoge camera’s
krijgen een tijdstempel mee met de
zogenaamde time-inserter. Deze ti
me-inserters werken echter niet voor
digitale camera’s. Dan moet er ge
werkt worden met de computertijd.
Nicolai Wünsche (Duitsland) liet
zien hoe je de computerklok gelijk
kunt zetten met het Network Time
Protocol (NTP). Met een NTP client
programma kun je de computerklok
synchroniseren tot enkele millise
conden ten opzichte van UTC. Met
het Meinberg Time Monitor pro
gramma krijgt men tevens gedetail
leerde informatie over de status van

deze synchronisatie. In de log kun je
achteraf zien wat het verschil was
tussen de computerklok en UTC ten
tijde van jouw waarneming, zodat je
daarmee rekening kunt houden bij
het rapporteren van de juiste tijd van
bedekking. De nauwkeurigheid ligt
daarmee in de orde van millisecon
den.
Voor NTP is er wel een Internet
verbinding nodig, dus is dit niet ge
schikt voor expedities. Tevens dient
de computer minimaal 1 uur van
tevoren aangezet te worden voor een
goede synchronisatie en is een vaste
verbinding beter dan WiFi. Ook is
Windows 8 of hoger nodig, omdat
de computerklok nauwkeuriger en
betrouwbaarder werkt onder deze
besturingssystemen.
 
Sinds 2011 bestaat het freeware pro
gramma GRAZPREP van Eber
hard Riedel (Duitsland). Eberhard
demonstreerde zijn programma,
welke in eerste instantie bedoeld is
voor rakende sterbedekkingen aan
de Maan. Daarbij worden de jongste

Groepsfoto
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gegevens gebruikt voor het maan
rand profiel en de positie van de
sterren, zodat je precies weet op
welke plek op Aarde je de meeste
contact tijdstippen kunt krijgen bij
een bepaalde rakende sterbedek
king. Eberhard liet zien hoe je met
de nieuwe aanpassingen het pro
gramma moet gebruiken om die plek
te vinden. Nieuw is tevens de moge
lijkheid om elkaar kruisende raken
de sterbedekkingen te selecteren, en
om totale sterbedekkingen rond een
rakende te weten te komen. In de
toekomst wil Eberhard ook voor
spellingen aan totale sterbedekkin
gen opnemen in dit programma.
 
Het programma Occult Watcher
wordt door velen gebruikt. Het is in
feite een essentieel programma voor
het plannen van sterbedekkingen
aan planetoïden en voor het coördi
neren van waarnemers over het
schaduwpad. Het is ook mogelijk
om er een plug-in aan te koppelen
voor extra functionaliteit. Andreas
Eberle (Stuttgart, Duitsland) heeft
nu een plug-in gebouwd om OW
direct te koppelen aan het planetari
um programma Guide. Andreas liet
zien hoe dat moet. Je moet dan wel
jouw setting bewaren onder een
naam van 8 posities, want het Guide
programma dateert nog van het
DOS tijdperk. Desondanks wordt
Guide nog steeds veel gebruikt. Met
deze plug-in hoef je niet meer de
coördinaten van de ster handmatig
in te kloppen, maar kun je gelijk de
telescoop naar de juiste ster sturen.
Het is nog niet bekend wanneer deze
plug-in beschikbaar komt.
 
Waarneemresultaten deel 3
Na de lunch in de kantine van de
basisschool, waarvoor weer 2 uur de
tijd uitgetrokken was, begon het
volgende blok lezingen. Wojciech
Burzynski liet ons de hoogtepunten
weten van sterbedekkingen in Polen.
Dit jaar zijn er wel 4 expedities ge
weest aan rakende sterbedekkingen.
Er zijn vele bedekkingen van zwakke
sterren door de Maan waargeno
men. Ook is er een nieuwe dubbelster
ontdekt tijdens een bedekking door
een planetoïde.
 

Via Skype werd er verbinding ge
maakt met IOTA-ME (Midden
Oosten). Een plaatsvervanger voor
Atila Poro kwam in beeld en sprak
als een nieuwslezer achter een bu
reau over het RO3 project. Door de
echo was de man echter niet te ver
staan, dus weet ik nog steeds niet wat
dit project inhoudt.
Ook IOTA-ME kent symposia als
ESOP. Op 1 maart 2018 was het 8e
symposium welke gehouden is in
Istanbul, Turkije. Het volgende
symposium zal de komende winter
gehouden worden in Dubai.
 

Het laatste nieuws vanuit IOTA-ME

Wojciech Burzynski

Tim Haymes (Reading, Engeland)
bracht ons vervolgens op de hoogte
van de waarnemingen vanuit de UK
over 2018. De planetoïde Elektra
werd op 21 april succesvol waarge
nomen vanuit Engeland, Frankrijk,
België, Zwitserland en Italië. In En
geland waren er 7 waarnemers met
een positieve waarneming, waaron
der twee beginnende waarnemers.
Zie ook Occultus nummer 133.
Er werd een bedekking van een dub
belster door de Maan waargenomen,
waarbij het gebruik van de Watec
camera weer zijn nut bewees. De
verschillende componenten werden
met een tussenpose van 5 seconden
bedekt door de Maan, waarbij be
paald kon worden dat de sterren een
helderheid hadden van respectieve
lijk 9,0 en 11,5. Visueel was dit niet
zichtbaar geweest.
Tevens kwam Tim er achter dat een
rakende sterbedekking door de heer
Burger te West Sussex en waargeno
men op 22 januari 1988 nog niet
eerder gerapporteerd was.
 
Op 5 oktober 2017 was de sterbedek
king door Triton, zoals we eerder al
zagen. Bruno Sicardy (Observatoire
de Paris) bracht ons via een dit maal
goede Skype verbinding op de hoog
te van de resultaten. Triton is de
grootste maan van Neptunus en is de
enige maan, met Titan, die een at
mosfeer heeft. Triton en Pluto zijn
praktisch even groot en hebben een
atmosfeer die veel op elkaar lijkt met
stikstof en een beetje methaan en een
druk van ongeveer 12 microbar. In
tegenstelling tot de Aarde wordt de
atmosfeer van Triton bepaald door
het oppervlak van de maan, met gas-
en vaste fases van stikstof, welke in
evenwicht zijn. Hierdoor zijn er
grote seizoen effecten op deze maan.
Het optreden van een sterbedekking
door Triton komt niet vaak voor. De
laatste voor 2017 was in 1997. Dank
zij de verbeterde positie van de ster
en de maan dankzij Gaia hebben
tientallen sterrenwachten deze be
dekking waargenomen, waarvan 25
ook een central flash konden vast
leggen. De asymmetrie van de cen
tral flash zegt iets over de atmosfeer.
De temperatuur op het zomer half
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Oliver Klös

Diner bij Pension No 1

rond blijkt 57K te zijn; op het winter
halfrond is deze 38K. Dit volgt uit
modellen welke ontwikkeld zijn.
 
De toekomst
Na deze zeer interessante voor
dracht kwam de middagpauze, met
weer wat lekkers. Hierna werd het
tijd voor het laatste lezingenblok.
Oliver Klös (Duitsland) verlekkerde
ons op wat er in 2019 staat te gebeu
ren: de highlights voor Europa. Eerst
liet Oliver ons zien welke sterbedek
kingen er in 2019 zijn door planetoï
den waarbij heldere sterren bedekt
worden. Het gaat dan in één geval
zelfs om een magnitude 3 ster. Door
dat de posities van heldere sterren
nogal eens te wensen overlaat, is het
belangrijk dat er over een groot ge
bied waargenomen wordt. Tevens
kunnen deze bedekkingen gebruikt
worden om deze tak van sterrenkun
de te promoten. Helaas liet het
kaartje van Oliver zien dat deze be
dekkingen (ver) buiten Nederland
plaats vinden.
Daarna liet Oliver een aantal sterbe
dekkingen door planetoïden met
manen de revue passeren. Hier ligt
de kans om die manen vast te leggen,
zodat hun banen beter bekend wor
den. Voorbeelden van deze sterbe
dekkingen zijn Antiope (4 januari),
Henrika (26 mei), Amalthea (24
september) en vooral Sylvia (4 febru
ari, 29 oktober, 12 en 20 december).
 

Eberhard Bredner nam ons vervol
gens mee naar zijn belevenissen op
zijn vakantie in Frankrijk. Deze va
kantie werd gecombineerd met de
nodige sterbedekkingen, maar er
moest waargenomen worden met
een vrij kleine telescoop, omdat er al
zoveel andere spullen mee moesten.
Ondanks deze beperking kon Eber
hard in zijn 3 weken durende vakan
tie de nodige totale bedekkingen
door de Maan, een rakende en een
(positieve!) bedekking door plane
toïde (2326) Tololo waarnemen.
 
Jan Manek hield nu een voordracht
over iets in het verleden. Iedereen
kent wel het ‘Canon der Finsternisse’
van Theodor von Oppolzer (1841 –
1886), uitgegeven in 1887 (dus na zijn
dood). Zijn werk werd echter vooraf
gegaan door twee kleinere canons (=
verzameling) van de hand van F.I.C.
Hallaschka (1780 – 1847), welke het
licht zagen in 1816 en 1820. Deze
twee canons bevatten natuurlijk veel
minder verduisteringen, maar wer
den in die tijd zeer gewaardeerd en
waren één van de eerste van deze
soort.
 
Hierna was Bruno Sicardy weer via
Skype aan het woord en nodigde ons
allen uit naar Parijs te komen om
volgend jaar ESOP 38 te houden in
de Cassini zaal van Observatoire de
Paris. Deze ESOP zal plaats vinden
van vrijdag 30 augustus tot 3 septem
ber 2019.
In de Cassini zaal heeft Foucault
ooit geëxperimenteerd met zijn slin
ger om de aardrotatie aan te tonen.
Tevens ligt in deze zaal de meridiaan
van Parijs. Deelnemers kunnen kie
zen om ofwel aan de westkant dan
wel de oostkant van de zaal te gaan
zitten…
 

Afsluiting
Het officiële deel van ESOP 37 zat er
weer op. Er werd besloten om geza
menlijk te gaan dineren in hotel
Pension no 1. Wel zo gezellig. Het
eten was heerlijk en de Urquel vloei
de rijkelijk. Na het eten wilde de ei
genaar het restaurant al op tijd gaan
sluiten, dus dan maar op zoek naar
een kroeg. Helaas was die ook niet
open. Dan maar terug naar het hotel.
De volgende dagen zouden er excur
sies plaatsvinden naar Karlovy Vary
(in het Duits: Karlsbad) en naar de
brouwerij in Pilzen. Ik had deze
plekken bij een eerdere ESOP in de
negentiger jaren al eens bezocht en
ging dus maar vroeg van start om
mijn Amerikaanse vriend thuis bren
gen. Na weer een lange rit van 880
km zonder oponthoud kwamen we
op tijd thuis. Het was weer een fan
tastische ESOP, een aanrader voor
iedereen die meer wil doen met
sterbedekkingen!

Referenties:
Aankondiging ESOP: www.esop37.cz
Voordracht van Bernd Gährken: www.astrode.de/esop18a.htm
Voordracht van Ota Kéhar: astronomia.zcu.cz
Voordracht van Nicolai Wünsche: www.meinberg.de/download/
Voordracht Eberhard Riedel: grazprep.com
Gaia DR2 catalogus voor Guide 9: http://gaia2.de/data.html
Website IOTA-ME: iota-me.com
Voordracht van Oliver Klös: http://call4obs.iota-es.de/
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Het derde kwartaal van 2018 bracht vanwege de zomer en het zeer warme weer alleen waarnemingen in september
(op een paar uitzonderingen na). Eberhard Bredner, Henk de Groot en Jan Maarten Winkel hadden in totaal 4
positieve waarnemingen, en Harrie Rutten is weer voorzichtig begonnen met waarnemen, 2,5 jaar na het ongeluk.
Proficiat!
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. Een X is geen bedekking, en als er wel een
bedekking is waargenomen, dan wordt de duur ervan weergegeven.

 
Datum Nummer Object Bredner, E. Groot, H. de Rutten, H. Winkel, J.M. 
       
3 aug. 2326 Tololo 3,20s    
22 aug. 6341 1993 UN3    X 
30 aug. 524 Fidelio  X   
1 sep. 247022 1999 XW200    X 
2 sep. 62470 2000 SH216    X 
13 sep. 327 Columbia    X 
16 sep. 17742 1998 BP25    X 
18 sep. 132932 2002 SO64  0,32s X X 
19 sep. 3399 Kobzon  X  X 
20 sep. 694 Ekard 25,44s    
27 sep. 77682 2001 MY29  X   
27 sep. 2644 Victor Jara  X   
28 sep. 83465 2001 SV74  X   
28 sep. 139560 2001 QL71  X  X 
29 sep. 3036 Krat  X X 3,83 
29 sep. 29573 1998 FU38  X  X 
29 sep. 32841 1992 EO9  X  X 
30 sep. 55958 1998 HK109    X 
 
 
 

Tololo
Op 3 augustus werd door Eberhard
Bredner vanuit Frankrijk een bedek
king waargenomen door (2326)
Tololo met een duur van 3,20 secon
den. De intrede was om 23h41m25,08s
en de uittrede om 23h41m28,28s UT.
De waarneming werd gedaan met de
hulp van zijn vrouw Birgit Wickord.
 
2002 SO64
Op 18 september werd door Henk de
Groot een bedekking waargenomen
door (132932) 2002 SO64 met een
duur van 0,32 seconden. De intrede
was om 20h50m57,93s en de uittrede
om 20h50m58,25s UT. De helder
heid ging met slechts 1,3 magnitude
naar beneden in plaats van de voor
spelde 8,3 magnitude. De bedekking
vond plaats op slechts 2 frames.

Wellicht was de intrede tijdens het
eerste frame en de uittrede tijdens het
tweede frame, waardoor de bedek
king dus nog korter was. Harrie
Rutten en Jan Maarten Winkel had
den een mis.
 
Ekard
Op 20 september werd door Eber
hard Bredner een bedekking waar
genomen door (694) Ekard met een
duur van maar liefst 25,44 seconden.
De intrede was om 0h10m40,83s en
de uittrede om 0h11m06,27s UT.
 
Krat
Op 29 september werd door Jan
Maarten Winkel een bedekking
waargenomen door (3036) Krat met
een duur van 3,83 seconden. De in
trede was om 2h15m37,17s en de

uittrede om 2h15m41,00s UT. Henk
de Groot en Harrie Rutten hadden
een mis. Er was sprake van een shift
van 1,5 padbreedte naar het noord
oosten.
 
Bedekkingen elders in Europa
Op 3 juli werd door Schnabel (Span
je) een bedekking waargenomen
door (324) Bamberga met een duur
van 3,84 seconden.
Op 4 juli werd door Talbot en Tick
ner (UK) een bedekking waargeno
men door (84) Klio met een duur van
2,16 seconden.
Ook op 4 juli werd door Perello en
Selva (Spanje) een bedekking waar
genomen door (137) Meliboea met
een duur van 12,04 seconden.
Op 5 juli werd door 7 waarnemers in
Frankrijk en Spanje een bedekking
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waargenomen door (52) Europa met
een duur van 19,40 tot 23,84 secon
den. Zie voor de koorden en het
ISAM model figuur 1.
Op 10 juli werd door Perello en Selva
(Spanje) een bedekking waargeno
men door (400) Ducrosa met een
duur van 2,61 seconden.
Op 16 juli werd door Selva (Spanje)
een bedekking waargenomen door
(2277) Moreau met een duur van
0,32 seconden.
Op 17 juli werd door 4 waarnemers
in Frankrijk en Spanje een bedek
king waargenomen door (268) Ado
rea met een duur van 10,08 tot 14,82
seconden. Zie voor de koorden fi
guur 2.
Op 23 juli werd door Noschese (Ita
lië) een bedekking door (305)
Gordonia waargenomen met een
duur van 3,50 seconden.
Op 26 juli werd door 5 waarnemers
in Frankrijk, Italië en Spanje een
bedekking waargenomen door (97)

Figuur 1

Klotho met een duur van 4,54 tot
4,83 seconden. Zie voor de koorden
figuur 3.
Ook op 26 juli werd door Delincak
(Slowakije), Kubanek (Hongarije)
en Jarmoc (Polen) een bedekking
door (476) Hedwig waargenomen
met een duur van 5,5 seconden. Er
was sprake van een dubbelster. Zie
figuur 4a voor de koorden per ster,
en figuur 4b voor de koorden gecom
bineerd voor beide sterren.
Op 27 juli werd door Delgado (Span
je) een bedekking waargenomen
door (445) Edna met een duur van
4,14 seconden.
Op 28 juli werd door Lindner (Duits
land) een bedekking waargenomen
door (14962) Masanoriabe met een
duur van 1,44 seconden.
Op 31 juli werd door Boutet (Frank
rijk) en Goncalves (Portugal) een
bedekking waargenomen door (539)
Pamina met een duur van 1,60 resp.
1,49 seconden.

Op 1 augustus werd door Henk Bul
der (Nederland) een bedekking
waargenomen door (5166) Olson
met een duur van ongeveer 1 secon
de. Esdert Edens (Nederland) had
een mis.
Op 4 augustus werd door Schreurs
en Dumoulin (België) een bedekking
waargenomen door (4513) Louvre
met een duur van 0,88 seconden.
Op 6 augustus werd door Weber
(Duitsland) een bedekking door
(483) Seppina waargenomen met een
duur van 5,76 seconden.
Ook op 6 augustus werd door Sch
nabel (Spanje), Dangl (Oostenrijk)
en Kattentidt (Duitsland) een be
dekking door (275) Sapientia waar
genomen met een duur van 3,84 tot
12,52 seconden.
Op 8 augustus werd door Delincak
(Slowakije) een bedekking waarge
nomen door (366) Vincentina met
een duur van 5 seconden.
Ook op 8 augustus werd door Bon

20



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Figuur 2

Figuur 3
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Figuur 4a

Figuur 4b
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insegna (België) een bedekking
waargenomen door (51094) 2000
HO4 met een duur van 1,12 secon
den.
Op 9 augustus werd door Delincak
(Slowakije) een bedekking waarge
nomen door (581) Tauntonia met
een duur van 8,75 seconden.
Op 15 augustus werd door Schreurs
(België) een bedekking waargeno
men door (602) Marianna met een
duur van 4,96 seconden.
Op 16 augustus werd door Midavai
ne (Frankrijk) een bedekking door
(591) Irmgard waargenomen met
een duur van 1,75 seconden.
Op 18 augustus werd door 6 waar
nemers in Italië, Oostenrijk en Tsje
chië een bedekking door (1049)
Gotho waargenomen met een duur
van 1,76 tot 3,60 seconden.
Op 21 augustus werd door Wuen
sche (Duitsland) een bedekking door
(2576) Yesenin waargenomen met
een duur van 3,68 seconden.
Op 3 september werd door Tickner
(UK) een bedekking waargenomen
door (776) Berbericia met een duur
van 6,10 seconden.

Figuur 5

Op 6 september werd door Haymes
(UK) een bedekking waargenomen
door (238) Hypatia met een duur van
12,04 seconden.
Op 8 september werd door Midavai
ne (Frankrijk) een bedekking door
(503) Evelyn waargenomen met een
duur van 5,43 seconden.
Op 10 september werd door Sogorb
(Frankrijk) een bedekking door
(31539) 1999 DQ1 waargenomen
met een duur van 2,08 seconden.
Op 11 september werd door Bonin
segna, Schreurs en Dumoulin (Bel
gië) een bedekking waargenomen
door (509) Iolanda met een duur van
2,52 resp. 3,84 seconden.
Op 15 september werd door Jennings
(UK) een bedekking waargenomen
door (917) Lyka met een duur van
8,00 seconden.
Op 17 september werd weer door
Jennings (UK) een bedekking waar
genomen door (480) Hansa met een
duur van 3,36 seconden.
Op 20 september werd door Perello
en Selva (Spanje) een bedekking
waargenomen door (2271) Kiso met
een duur van 1,60 seconden.

Ook op 20 september werd door
Ossola (Zwitserland) een bedekking
door (1428) Mombasa waargeno
men met een duur van 5,36 seconden.
Ook op 20 september werd door
Tarantsov (Rusland) een bedekking
door (6) Hebe waargenomen met een
duur van 7,91 seconden.
Op 21 september werd door Van den
Abbeel (België) een bedekking waar
genomen door (584) Semiramis met
een duur van 8,80 seconden.
Op 23 september werd door Haymes
en Tickner (UK) een bedekking
waargenomen door (2875) Lagerk
vist met een duur van 0,60 resp. 0,55
seconden.
Op 24 september werd door Schreurs
(België) en Talbot (UK) een bedek
king waargenomen door (8486) 1989
QV met een duur van 0,56 resp. 1,04
seconden. Zie figuur 5 voor de koor
den.
Op 27 september werd door Haymes
(UK) een bedekking waargenomen
door (1573) Vaisala met een duur
van 0,68 seconden.
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Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
10 bedekkingen geselecteerd. Plane
toïde Leda kan voor een bedekking
van maar liefst 14 seconden zorgen
in NEDERLAND.
Kijk in alle gevallen van 5 minuten
voor tot 5 minuten na het opgegeven
tijdstip.
 

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 OKTOBER 2018 – 1 JANUARI 2019 
 
Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON. 
Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone 
Ma/di 09-10 00.32 54 193 139 Juewa 164 km 12.3 Spanje 
Vr 26-10 18.41 45 208 1583 Antilochus 109 km 16.3 Spanje 
Do 15-11 16.29 32 142 407 Arachne 97 km 13.4 Italië 
Za/zo 18-11 04.36 40 271 38 Leda 120 km 11.5 NEDERLAND 
Zo 25-11 19.06 13 215 140 Siwa 114 km 13.0 Italië 
Vr/za 15-12 01.07 49 156 1212 Francette 91 km 14.7 Scandinavië 
Ma/di 18-12 04.18 39 286 344 Desiderata 138 km 13.0 Spanje 
Wo/do 20-12 05.29 35 200 136 Austria 42 km 14.3 Spanje 
Di 25-12 22.20 40 152 6 Hebe 186 km 8.4 Frankrijk 
Do/vr 28-12 04.43 34 170 111 Ate 139 km 12.7 Scandinavië 
 
Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max 
Ma/di 09-10 TYC 1198-00045-1 10.8 01h34m.6 16º21’ 1.8 12s 
Vr 26-10 TYC 1076-00329-1 11.0 20h06m.6 09º41’ 5.4 6s 
Do 15-11 HSOY 457313493 10.3 22h37m.3 00º50’ 3.1 11s 
Za/zo 18-11 TYC 2373-01454-1 10.7 04h33m.8 31º07’ 1.2 14s 
Zo 25-11 TYC 6364-00547-1 10.8 21h24m.5 -17º56’ 2.4 4s 
Vr/za 15-12 TYC 0793-01335-1 10.6 08h09m.0 13º34’ 4.1 15s 
Ma/di 18-12 TYC 2910-00235-1 10.9 05h33m.6 39º16’ 2.2 8s 
Wo/do 20-12 TYC 4913-00903-1 10.8 10h43m.7 -01º06’ 3.6 5s 
Di 25-12 TYC 0141-00946-1 10.8 06h25m.3 05º07’ 0.1 17s 
Do/vr 28-12 TYC 4942-00693-1 10.6 12h04m.9 -03º49’ 2.2 9s 
 
Verklaring symbolen: 
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 
 

Niet geselekteerd
Mochten er waarnemers zijn die ook
andere (niet in de lijst opgenomen)
potentiële bedekkingen willen waar
nemen, dan kan men, naast Occult
Watcher, terecht op internet op pa
gina ftp://ftp.ster.kuleuven.ac.be/dist/
vvs/asteroids

Op deze pagina staan ook de zoek
kaartjes zoals deze in Occultus gepu
bliceerd worden.
Voorspellingen van het Lucky Star
project voor TNO’s, welke (nog?)
niet in Occult Watcher opgenomen
zijn, zijn te vinden op het volgende
adres: http://lesia.obspm.fr/lucky-
star/predictions/
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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