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Redaktioneel
Sterbedekkingen door planetoï
den zijn over het algemeen goed
vast te leggen. De ster zie je mee
stal geheel verdwijnen, om enkele
seconden later weer tevoorschijn
te komen. Soms gaat het echter om
een heel kleine helderheidsdip van
enkele tienden van een magnitude.
Bij eclipsen van planetoïden en
hun manen gaat het om nog klei
nere helderheidsverschillen, van
enkele honderdsten van een mag
nitude. Met een 8-bits Watec is dat
niet meer vast te leggen, wel met
een 16-bits SBIG camera.
Mijn zoon Max zit in het examen
jaar van HAVO en doet een pro
ject. Hij koos voor Exoplaneten.
Om het praktische gedeelte te
doen, het waarnemen van een ex
oplaneet, heeft hij Henk de Groot
ingeschakeld. Het gaat bij een
overgang van een exoplaneet na
melijk ook over een zeer geringe
helderheidsdip van enkele hon
derdsten van een magnitude.
Henk had echter ook nog niet
eerder een exoplaneet waargeno
men. Lees verder in dit nummer
hoe dit avontuur is verlopen.
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Op zaterdag 4 april vindt weer de
Sterbedekkersdag – Kleine Plane
tedag plaats in Bussloo. Heeft u
een leuk verhaal te vertellen? Dan
graag dit doorgeven aan Henk.
Ook de ledenvergaderingen van
zowel DOA als DMPA zullen dan
plaatsvinden. Er wordt dan ge
sproken over de fusie van beide
verenigingen, dus komt allen!
We staan weer aan het begin van
een nieuw jaar. Stuurt u uw waar
nemingen aan sterbedekkingen
door de Maan over 2019 op naar
Jan Maarten Winkel?
Het is ook weer tijd om de contri
butie te voldoen. Wilt u de contri
butie voor 2020 van 22,50euro
weer overmaken naar het IBAN
nummer?
Namens de redactie wens ik u allen
veel waarneemplezier toe in dit
nieuwe jaar.
Jan Maarten Winkel
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Project: Exoplaneten
Door Jan Maarten Winkel
Mijn zoon Max zit in het laatste jaar van HAVO. In dat jaar moeten ze een project doen. Max heeft, samen met
zijn klasgenoot Christopher de Klerk, gekozen voor exoplaneten! Geen gemakkelijk onderwerp als je er eentje zelf
wilt zien, maar daar wilde ik hen graag bij helpen.
Over exoplaneten wordt steeds meer
geschreven. Het is nog niet zo heel
lang geleden dat de eerste exoplaneet
bij 51Peg gevonden werd. Nu zijn er
duizenden bekend… Het is nu zo’n
hot topic geworden, dat de BAA
zelfs een aparte exoplaneten groep
heeft opgericht! Voor het projectver
slag kun je dus veel op Internet vin
den, maar hoe pak je het praktische
gedeelte aan?
Om een exoplaneet te zien heb je een
goede camera nodig. Het gaat om
een lichtdipje van een paar honderd
sten van een magnitude, en dat kan
een 8 bits Watec camera niet oppak
ken. Ik wist dat Henk de Groot met
zijn 16 bits SBIG-ST8 camera daar
wel toe in staat is, dus aan Henk
gevraagd of hij mee wilde helpen met
dit project. Dat wilde hij wel.
Ook via Erwin van Ballegoy (van de
werkgroep Veranderlijke sterren)
gevraagd of hij mensen kent die ooit
al eens exoplaneten hebben waarge
nomen. Hij wist van twee mensen die
dat wel eens gedaan hebben: Frans
Nieuwenhout in Alkmaar en Josch
Hambsch in België. Frans heeft er
ooit enkele waargenomen met zijn
eigen telescoop welke in de Metius
sterrenwacht staat. Het waarnemen
van een lichtdip van maximaal 0,04
magnitude ligt volgens Frans op de
grens van wat voor amateurs moge
lijk is. Verder gaf Frans mij een link
naar een Tsjechische site (zie links)
waar je de eclipsen van de komende
nacht voor jouw sterrenwacht kunt
opzoeken, en waar je ook jouw
waarnemingen naar toe kunt sturen.
Om met Max naar Alkmaar af te
reizen om de hele nacht te gaan
waarnemen, leek mij wat te ver.
Maar Josch Hambsch pakt het an
ders aan: hij doet aan remote waar
nemen via een telescoop in Chili! Ik
nam mij voor om contact met hem
op te nemen als er geen heldere nacht
in Nederland kwam.

Op 30 november klaarde het weer
echter op! Max en Chris maakten de
afspraak met Henk en om 7 uur ’s
avonds stonden wij in Nijmegen op
de stoep. Ondertussen was Henk al
een paar uur bezig met voorbereidin
gen: koelen van de chip, maken van
flat fields, bias opnames en dark
frames. Op het moment dat wij bin
nen vielen, werd de kijker op de be
wuste ster van onze keuze gericht. De
keuze was gevallen op exoplaneet
TrES-5 b in het sterrenbeeld Zwaan.
De overgang voor zijn ster zou be
ginnen om 18:48 UT en eindigen om
20:40 UT, met een lichtdip van 0,02
magnitude. De ster zelf is van mag
nitude 13,7. Ten tijde van de ontdek
king van deze exoplaneet, was dit de
zwakste ster waarbij een exoplaneet
gevonden is!

Maar gelijk daarna trok alles dicht
en werd het potdicht van de mist.
Met belichtingstijden van 4 minuten
per opname werden er in totaal 45
opnames gemaakt. Met het software
programma Prism werden al deze
opnames bewerkt met de flat fields,
de bias opnames en de dark frames.
Het programma Prism herkent ook
het sterveld en weet dus welke hel
derheid de sterren rond jouw ster
hebben. We kunnen dus niet alleen
de helderheidsdip meten, maar ook
de absolute helderheid!
In bijgaande figuren zien we het re
sultaat. In figuur 1 staat het verschil
in relatieve magnitude t.o.v. de refe
rentiesterren, in figuur 2 staat het
verschil in absolute magnitude. We
zien een langzame afname in helder
heid, omdat we met een grote exop

De waarneming moet minimaal een
half uur eerder beginnen, en mini
maal een half uur na het einde van
de overgang doorgaan, zodat je de
helderheid van de ster zelf hebt en de
dip kunt zien. Gelukkig bleef het tot
21:15 UT helder en konden wij een
volledige waarneming verrichten.

laneet te maken hebben. De dip is
ongeveer 0,02 magnitude, zoals ver
wacht werd. Aan het eind van de fi
guren zien we een aantal punten die
afwijken van de doorgetrokken lijn.
Bij deze opnames stoorde een straat
lantaarn.

Figuur 1

Figuur 2

Links:
Tsjechische site naar ETD (Exoplanet Transit Database):
http://var2.astro.cz/ETD/predictions.php?delka=355&submit=submit&sirka=52
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(702) Alauda
Door Henk de Groot
In het vorige nummer van Occultus heb ik wat geschreven over Alauda. Deze planetoïde blijkt ook een begeleider
te hebben. Begin oktober lijkt het eclips seizoen voor Alauda voorbij te zijn, er zijn nadien geen eclipsen meer
waargenomen. De oriëntatie van het systeem ten opzichte van de Zon is nu zover gedraaid dat ze elkaar niet meer
bedekken, we zullen dus in ieder geval een halve omlooptijd moeten wachten om weer eclipsen te kunnen zien,
tenminste als Alauda dan zichtbaar is.
Het “raadsel” van de tijdelijke hel
derheid afzwakking van Alauda in
de rotatie curve, zoals beschreven in
de vorige Occultus, is ook opgelost.
De oorzaak was dat Alauda gedu
rende 12 minuten wat “bijgekleur
de” pixels passeerde op de CCD, wat
de afzwakking veroorzaakte. Op de
originele opnamen waren deze pixels
niet te zien, dus het waren geen ”
slechte” pixels, zoals je die op elke
opname hebt, en die je kunt corrige
ren door de zogenaamde “Dark
Frames” eraf te trekken. Het blijkt
een correctie routine te zijn geweest
in de software om mooie plaatjes te
kunnen maken. Bij fotometrie zet je
altijd dat soort ongecontroleerde
bewerkingen uit bedrijf, maar deze
is kennelijk een keertje aan blijven
staan bij het nemen van een mooi
sterrenplaatje. Geeft niets, ook weer
van geleerd!

Een uitvergroting van het Alauda beeldje tijdens de zogenaamde helderheids
dip. Er staan vier achtereen volgende opnames afgebeeld van links naar rechts
en elke opname is 2 minuten. Elk blokje is een pixel. Te zien is dat Alauda zich
over 16 donkerder getinte pixels beweegt van links naar rechts. Op de origi
nelen is dat niet te zien. Correctie in de software is daar verantwoordelijk voor,
soms leuk voor astrofotografen, maar voor fotometrie metingen funest.

Website
Door Henk de Groot
Inmiddels is de nieuwe DOA website nu ongeveer een jaar in de lucht. Regelmatig worden Occultussen, en ook de
maandelijkse sterbedekkingenlijst door de Maan, gedownload. De site wordt regelmatig, minimaal één keer per
maand, ververst. Helaas krijgen we weinig reacties van leden. Dus als je zelf ten aanzien van de website wensen
hebt, bijvoorbeeld wat je zelf wel graag zou willen zien, of wat juist niet, laat het dan weten.
Vanaf de volgende Occultus zullen we de bezoekers aantallen en de interesses voor de website onderdelen gaan
vermelden.

Sterbedekkersdag - Kleine Planetendag 2020
Door Henk de Groot
Op zaterdag 4 april 2020 vindt weer de jaarlijkse Sterbedekkersdag-Kleine Planetendag plaats.
Ook nu weer op de Volkssterrenwacht Bussloo. Voorlopig beginnen we om 13:00 uur. Naast presentaties van leden
moeten er belangrijke besluiten genomen worden te aanzien van beide werkgroepen. Daarover komt nog nader
bericht.
Om deze dag tot een succes te maken vragen we bijdragen van onze leden. Als je wat wilt laten zien of presenteren,
doe het dan, en geef je hiervoor op. Het wordt altijd enorm gewaardeerd.
Laat svp ook even weten of je van plan bent te komen.
Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen
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Fotometrie van planetoïden en exoplaneten
Door Henk de Groot
Het kwam eigenlijk ter sprake nadat de zoon van Jan Maarten met zijn vriend bij mij was geweest om de overgang
van een exoplaneet proberen vast te leggen. Was het niet mogelijk om daar een stukje over te schrijven over hoe
dat in zijn werk gaat. Natuurlijk wel, en ik hoop dat er meer lezers een beetje geïnteresseerd worden hierin. En
hopelijk ook eens mee bezig gaan. Er zijn nog ruim 700.000 planetoïden die wachten om in beeld gebracht te
worden, dus voorlopig is er voor dit vakgebied nog genoeg te doen. En het ziet er ook niet naar uit dat dit van
professionele kant binnenkort gedaan zal gaan worden. Het is leuk werk, en je komt steeds voor verrassingen te
staan.
Eén waarschuwing is wel op zijn
plaats. Mijn haar is inmiddels rede
lijk grijs geworden, en het is ook
minder dan in mijn jeugd. Dat komt
niet door de ouderdom, maar door
de fotometrie. Meerdere keren
kwam de wanhoop nabij. Door niet
te traceren onmogelijkheden en mis
lukkingen, niet meer weten wat je
ermee aan moet en desperate vertwij
feling. Ik heb diverse keren gepro
beerd mijzelf uit het moeras van fo
tometrische uitdagingen te trekken.
Vaak helaas, ik trok alleen de haren
uit mijn hoofd. Maar langzaam
begon het licht te schijnen, en kwa
men er wat succesjes. Inmiddels kan
ik het iedereen aanbevelen ermee
bezig te gaan. Ik heb wat ervaring
opgedaan en de software is sterk
verbeterd. En als je vragen hebt, mag
je altijd mailen.
De middelen.
Fotometrie voer je uit met een tele
scoop en een camera en een compu
ter met software.
In principe is elke telescoop goed,
maar als je een telescoop hebt die
meer licht kan verzamelen is dat wel
een voordeel. Je kunt veel meer
lichtzwakkere doelen meten. De
brandpunt afstand van het systeem
moet niet te groot zijn, maar ook
weer niet te klein.
Als je een heel korte brandpunt af
stand hebt, staan de sterren veel
dichter bij elkaar. Omdat je tijdens
het meten het object zelf meet, maar
ook de hemelachtergrond, zonder
sterren direct om het object heen,
heb je wat ruimte nodig rondom het
object. Als je in een gebied wilt meten
met wat meer sterren, kom je daar
mee toch gauw in de problemen. Ook
moet het licht van een ster op meer

dere pixels vallen voor een betere
meting.
Bij een lange brandpunt afstand kan
het zijn dat het beeldveld zo klein is
dat er te weinig sterren op de opname
staan om als geschikte referentie ster
te kunnen dienen.
Ik heb zelf een brandpunt afstand
van 2270 mm, en daar kan ik goed
mee uit de voeten. E.e.a. is natuurlijk
ook afhankelijk van de grootte van
de CCD chip.
De camera moet 16 bits zijn om
voldoende grijstinten te kunnen
vastleggen en geen antibloom func
tie hebben. Een 16 bits camera heeft
2^16 grijstinten, dat zijn er theore
tisch 65.536. Daarvan vallen aan de
onderkant er al enkele honderden af
voor de ruis. Aan de bovenkant kun
je een groot deel niet meer gebruiken
omdat de pixels, waar de fotonen
invallen, gaan overlopen als ze voor
meer dan pakweg ¾ vol zitten. Dan
krijg je een foutieve meting. Er zijn
ook camera’s met antiblooming, die
voorkomen het overlopen. Die kun
je ook niet gebruiken omdat daar
mee ook fotonen verduisterd wor
den. Het “goede” bereik van deze
camera’s is al kleiner dan de nietantibloom camera’s. Je mag ervan
uitgaan dat bij een 16 bits camera je
tot omstreeks 40.000 grijstinten de
pixels kunt vullen. Gelukkig zijn er
weinig planetoïden zo helder dat dit
snel gebeurd, en bovendien kun je
ook de belichtingstijd aanpassen.
Ter vergelijking, de Watec is een 8
bits camera, en die heeft theoretisch
2^8 is 254 grijstinten en wit en zwart.
Een kleurencamera kan wel, maar is
minder handig omdat je deze maar
gedeeltelijk kunt benutten. Je werkt
immers altijd met een lichtfilter

welke een specifieke kleur doorlaat.
Bij een monochroom camera meten
alle pixels altijd mee.
De camera wordt bestuurd door
software op een computer. Met dit
programma doe je meerdere dingen.
Opnames maken:
Je stelt in hoe vaak je een opname
moet maken en hoe lang de belich
tingstijd moet zijn. De opnames zijn
in mijn geval ruim 6 Mb groot en
worden op de computer opgeslagen.
Camera koelen.
Elke CCD opname chip genereert
ruis, en die ruis neemt toe naarmate
de temperatuur van de CCD chip
hoger is. Je kunt de ruis sterk verla
gen door de CCD te koelen. Dat
gebeurt met een thermo-electrisch
elementje, dat weer wordt gekoeld
met behulp van een kleine koelven
tilator. Het op temperatuur brengen
gaat met een bepaalde gradiënt. Tij
dens de gehele meting wordt de tem
peratuur precies constant gehouden.
Het object volgen.
Omdat je urenlang één bepaalde
planetoïde volgt is automatisch vol
gen van het object wel handig. Voor
de meting calibreer je het systeem
zodat de software weet hoeveel de
montering moet corrigeren bij een
bepaalde afwijking op de CCD. Het
is trouwens niet beslist noodzakelijk
te volgen, als de montering erg goed
staat afgesteld, lukt het ook wel
zonder. Maar je kunt uiteindelijk
meestal een iets hogere meetnauw
keurigheid verkrijgen als je optimaal
volgt.
Relevante gegevens van de opname
opslaan.
Bij elke opname worden gegevens
opgeslagen in een zogenaamde FITS
header. Dat is bijvoorbeeld de tijd
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van de opname, de belichtingstijd, de
positie waar de telescoop op gericht
staat (RK en Decl.), de temperatuur
van de CCD en nog meer.
Selecteren van een planetoïde.
Om teleurstellingen na vele uren
meten te voorkomen is het zaak de
te meten planetoïde zorgvuldig te
selecteren.
Je begint natuurlijk met er eentje te
kiezen van de lijst interessante doe
len. Die lijst wordt minimaal maan
delijks bijgewerkt, en vermeld de
planetoïden welke interessant kun
nen zijn, en niet al recent gemeten en
bekend zijn.
Verder moet hij natuurlijk vanuit
jouw waarneemlocatie langdurig te
zien zijn. Een fotometrie reeks van
één uurtje heeft meestal niet zoveel
zin. Bij de keuze kan het wel goed
zijn een soort plan te bedenken. Als
er maar één of hooguit twee heldere
nachten zijn, heeft het niet zo veel
nut om een planetoïde met een ver
wachte rotatietijd van meer dan een
dag te meten. Je meet dan op één
nacht maar een klein stukje, en als je
dan weer 4 weken moet wachten op
de vervolgmeting, zijn de beide me
tingen niet te combineren. Voor
planetoïden met een lange rotatie
periode zoek je dus een gelegenheid
waarbij er waarschijnlijk meerdere
heldere nachten binnen niet al te
lange tijd optreden.
Planetoïden welke sneller om hun as
draaien kun je wel prima in één nacht
vastleggen.
Ook moeten er niet te veel sterren in
het beeldveld van de planetoïde
staan. Als de planetoïde teveel ster
ren zeer dicht passeert, moet je te veel
metingen schrappen.
En natuurlijk is de helderheid erg
belangrijk. Planetoïden bewegen
met een schijnbare snelheid van zo
tussen 0 en 0,8 boogseconden per
minuut. Deze beweging beperkt de
belichtingstijd. Je kunt dan wel lan
ger belichten, maar dan wordt de
planetoïde een streepje op de opna
me, en dat geeft dan geen verder
lichtopbrengst meer.
Je berekent eerst hoeveel boogsecon
den één pixel op de CCD bestrijkt.
Daarna bekijk je hoeveel pixels het
beeldje maximaal mag verschuiven

Het werkpaardje voor de fotometrie. Deze is aan de SC telescoop gekoppeld
met een focal reducer. De aansluitkabels zijn van de voeding en gaan naar de
telescoop (voor de correcties) en de computer (uitlezen, besturing). Een
veiligheids touw (paars) voorkomt dat de camera op de grond stuitert als hij
per ongeluk eens uit de telescoop valt.
zodat het nog minimaal onrond
wordt en dan schat je de maximale
belichtingstijd in. Bijvoorbeeld voor
mijn systeem vind ik een verschui
ving van ongeveer 1,5 pixels de
grens. Bij een snelheid van de plane
toïde van 0,4 boogseconden/minuut
en een beeldveld van 0,8 boogsecon
den/pixel wordt de belichtingstijd
dan 1,5*0,8/4 = 3 minuten.
Verder kijk je naar de nauwkeurig
heid welke je wilt bereiken. Als de
verwachte amplitude van een krom
me 0,5 magnitudes is, kun je een
geringere nauwkeurigheid accepte
ren dan bijvoorbeeld bij de overgang
van een exoplaneet voor een ster. Op
deze manier selecteer je dus het ide
ale object. Is het nog te volgen? Ik

moet eerlijk bekennen dat dit leertra
ject ook een stukje grijze haren heeft
gekost. En soms let ik nog niet goed
op, en gaat het alsnog verkeerd.
Daarbij komt ook nog dat er soms
geen goede gegevens van de plane
toïde bekend zijn, en nog vaker, dat
de bestaande gegevens over een pla
netoïde helemaal niet blijken te
kloppen.
Wil je helemaal geen gezeur, dan
moet je een één meter telescoop in je
tuin zetten, dan is alles al veel gemak
kelijker.
Opnames maken.
Je maakt vervolgens opnames van
het object. Bij een planetoïde welke
relatief snel roteert maak je ze achter
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elkaar. Maar bij eentje die er langer
over doet kun je natuurlijk wat tijd
tussen de opnames laten zitten, tenzij
je een eclips wilt vastleggen bijvoor
beeld.
Je meet vrijwel altijd met een kleur
filter. Je wilt onderling metingen
kunnen vergelijken, en bovendien
moet je de helderheid calibreren met
referentie sterren. Als je geen kleur
filter zou gebruiken is dat zoiets als
appels met peren vergelijken. Meest
al wordt met een V filter (geelgroen)
of R filter (rood) gewerkt.
In principe laat je de computer het
werk doen. Je koelt de camera en
stuurt de telescoop naar het object.
Vervolgens ga je opnames maken.
Dan kun je naar binnen naar de
warme kachel, naar bed of wat dan
ook. Dit gaat meestal wel goed, be
halve als het niet goed gaat.
Zoals het beslaan van het telescoop
objectief omdat je de dauwverwar
ming niet hebt aangezet of hoog ge
noeg hebt gezet. Of dat het bewolkt
wordt of mistig is geworden. Of dat
je per ongeluk het aantal te maken
opnames op één hebt laten staan en
je na zoveel uren terug komt en dan
maar één afbeelding ziet.
Calibreren.
Voor of na de meting moet je de
calibratie opnames maken. Je hebt 3
soorten calibratie opnames, te weten
Bias, Dark en Flat frames. Elk van
deze drie wordt opgebouwd uit
meerdere individuele opnames om
toevallige fouten eruit te filteren.
Bias-frame.
In de elektronica van de camera zit
ruis. Deze trek je van de eigenlijke
opname af door een korte opname
te maken met gekoelde camera,
maar zonder de CCD uit te lezen.
Dark-frame.
Op een CCD zitten pixels die van
zichzelf al elektronen afgeven (licht
geven). Dat komt omdat er in de
CCD tijdens de opname een zeer
kleine stroom loopt. Gelukkig rea
geren alle pixels daar wel min of meer
hetzelfde op, maar niet helemaal. Ze
verschillen daarom onderling iets in
helderheid. Verder zijn er ook nog
min of meer defecte pixels die helder
wit kunnen zijn of zwart blijven.
Voor deze fouten corrigeer je door

Dit is een bias calibratie opname
waarop de ruis van de camera te zien
is. Je ziet dat het beeld naar links toe
lichter wordt. Overigens is de sprei
ding in flux (helderheid) erg gering.
Het verschil in flux tussen links en
rechts is 23 eenheden. Dat op 65.536
eenheden.

Hierbij een Flat Field calibratie opna
me. Als je er zo naar kijkt zou je den
ken dat het een kermis telescoop is, zo
slecht is het licht verdeeld over de
opname. Het is bovendien ook signi
ficant. Het lichtverschil tussen het
centrale deel en het uiterste hoekje is
zo’n 15%, en dat op een CCD chip van
13,8 * 9,2 mm. Natuurlijk zijn er be
tere telescopen, maar dat moet ook
wat extra kosten. Gelukkig is ook
hiermee een nauwkeurigheid van <
0,01 magnitude te bereiken door goed
gebruik te maken van de calibratie
middelen. Merk ook de stofjes op.
Waarschijnlijk zul je die met het blote
oog nooit op de optiek vinden.

Een klein gedeelte van een dark frame
calibratie opname. Elk blokje is een
pixel. De lichtere pixels geven wat
meer uit zichzelf licht, en daarvoor
moet gecorrigeerd worden. Ook hier
zijn de verschillen relatief klein, mee
stal zo tussen 20-50 fluxeenheden.
Maar soms is een pixel ook zo defect
dat hij veel helderder is.

hemel, net precies op het moment dat
je dan ongeveer 3-5 seconden moet
belichten om een bepaalde intensiteit
op de opname te verkrijgen.

een Dark frame van de eigenlijke
opname af te trekken.
Flat field frames.
Elk optisch systeem zit vol met fou
ten en stofjes. Bijvoorbeeld het licht
naar de randen neemt af.
Ook stofjes op de lenzen, filters en
spiegels geven verstoringen. Deze
fouten kun je eruit halen door ze op
een bepaalde manier met de origine
le opnames te verwerken. Bij een flat
field opname maak je een opname
van een “volmaakt” egaal opper
vlak. Op zich is dat best lastig, zeker
met een 14 inch telescoop. Er zijn
meerdere methodes om dat te doen.
Wat mij het best bevalt, is een opna
me van de heldere of bewolkte

Het meten.
Eerst moet de positie van de sterren
op de opname gemeten worden. De
software zoekt dan de sterren uit de
catalogus op en vergelijkt die met op
de opname. De software moet dan
wel weten waar de opname ongeveer
gemaakt is. Deze informatie staat in
de “Fits header” Astronomische
opnames worden opgeslagen in Fits
formaat. Dan zit bij de opname een
tekstbestand met allerlei informatie.
Hierna weet de software precies
welke positie het midden van de op
name is.
Daarna kun je de helderheden van
alle sterren opzoeken. Hiervoor kun
je bijvoorbeeld de UCAC4 catalogus
gebruiken, welke op de computer
opgeslagen is, of de GAIA DR1 ca
talogus, welke je (het deel van wat op
de opname staat) download van in
ternet.
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De helderheden moeten vergeleken
worden met dezelfde kleur als het
filter wat je gebruikt hebt bij de op
namen. De software meet de helder
heid door de lichtwaarde van alle
pixels welke vallen binnen een cirkel
tje rondom de ster te tellen. Hoe
lichter een pixel, des te hoger het
getal. Vervolgens wordt dat gecorri
geerd met de helderheid van de pixels
rondom de ster, welke vallen binnen
twee van te voren gedefinieerde cir
kels. Dat is de hemelachtergrond.
De gemeten lichtflux wordt omgere
kend naar relatieve magnitude. De
magnitude is gelijk aan 2,5 log flux,
waarbij de flux de helderheid is als
lineaire eenheid.
De helderheid wordt vervolgens
vergeleken met de helderheid van
enkele referentie sterren met een
bekende helderheid. Als er bijvoor
beeld tijdens een opname een vlieg
tuigstreep door het beeld trekt,
wordt alles, dus ster, object en ach
tergrond met een bepaalde waarde
helderder. Omdat de helderheid van
de referentiesterren in werkelijkheid
constant blijft, kun je van daaruit de
helderheden welke je meet corrige
ren. Bovendien kun je de relatieve
helderheden, dat is ten opzichte van
elkaar, omrekenen naar absolute
magnitudes, dus zoals ze ook in de
catalogus staan.
Natuurlijk moet je uitkijken dat je
geen veranderlijke ster als referentie
ster neemt. Als je zo bezig bent blij
ken er opeens verassend veel veran
derlijken te bestaan, ook sterren die
in een tijdsbestek van uren behoor
lijk kunnen veranderen. Maar als je
oplet kun je dat wel zien, en anders
opzoeken in de catalogus.
Signaal/ruisverhouding.
Het signaal is het licht wat direct van
de ster komt. De ruis is eigenlijk alles
wat je er gratis bij krijgt, maar liever
niet hebt. Voor een deel calibreer je
dat weg. Maar bijvoorbeeld de ach
tergrond verlichting van de hemel
blijft nog wel een probleem. Zeker
als je in een lichtvervuilde omgeving
zit, en de lucht bovendien nog voch
tig is, kun je er last van hebben. Het
is helaas zo dat de signaal/ruisver
houding omgekeerd evenredig is met
de nauwkeurigheid.

opzichte van de sterren.
Nu houd ik hier maar over op, als je
meer wilt weten is “The AAVSO
CCD Observing Manual” op de
website van de American Associati
on of Variable Star Observers een
goede informatie bron.
Een sterk vergroot deel van de opna
me waarop de exoplaneet overgang
gemeten is. Direct om het sterbeeld
van de exoplaneet ster zit de binnenste
meetcirkel, waarbinnen alle pixels
van de ster gemeten worden. De pixels
tussen de beide buitenste cirkels in
worden gebruikt als achtergrondme
ting.
De signaal/ruisverhouding is gelijk
aan N / √(N+R), waarbij N het aan
tal fotonen van het te meten object
is en R de ruis. De ruis is weer gelijk
aan n * (Rhemel + Rccd) waarbij n
het aantal pixels is binnen de cirkel
die je meet, Rhemel de ruis van de
hemelachtergrond en Rccd de ruis
vanuit de CCD.
Het zal duidelijk zijn dat de ruis van
de hemelachtergrond verreweg het
grootste is in Nederland. Door de
meetcirkel rondom het object opti
maal te kiezen, kun je de S/N verhou
ding zo groot mogelijk maken. In de
regel ligt die 3-4 keer de FWHM. De
Full Width Half Maximum is het
aantal pixels in een sterbeeldje dia
meter welke helderder zijn dan het
verschil tussen de helderste pixel en
de achtergrond pixels. Maar in de
praktijk moet je vaak een kleinere
radius kiezen omdat je geen andere
sterren wilt mee meten.
Je kunt de signaal/ruisverhouding
verbeteren door langer te belichten.
Maar bij bewegende planetoïden
houdt dat al gauw op, zoals al eerder
opgemerkt is.
Bij astrometrie (posities van plane
toïden meten) met het programma
Astrometrica kan dat trouwens wel.
Het programma Astrometrica bevat
een algoritme om meerdere opnames
te stacken (samenvoegen), waarbij
de planetoïde op dezelfde plaats
blijft. De stersporen worden dan wel
stippeltjes lijnen. Het programma
rekent aan de hand van die sterstip
peltjeslijnen en de tijd toch de juiste
positie uit van de planetoïde ten

De software.
Ik ben begonnen met Iris, een vrij
programma wat je kunt downloaden
van internet. Het is ontwikkeld in
Frankrijk, maar wel in het Engels
beschikbaar. Ik vind het soms een
beetje houterig programma maar
voor het meten werkt het goed. Ik
zou hier ook zeker mee beginnen.
Later ben ik overgestapt op Prism.
Dat is ook een Frans programma,
dat eigenlijk door alle Europese fo
tometristen wordt gebruikt. Maar
die zijn ook merendeels Frans. Een
jaar of vijf geleden is het in het Ame
rikaans overgezet, en die versie heb
ik toen gekocht. En daar ben ik af en
toe helemaal gek van geworden. Er
zaten steeds weer dingen in die niet
juist werkten. Bovendien was de
communicatie met de ontwikkelaars
bijzonder slecht. Of je kreeg geen
antwoord, een verkeerd antwoord of
het lag niet aan het programma.
Kennelijk zijn ze er zo langzamer
hand ook achter gekomen dat uitein
delijk zoiets niet verkoopt, en is het
met de tijd behoorlijk verbeterd. Je
kunt er nu fatsoenlijk mee werken.
Het voordeel van dit programma ten
opzichte van Iris is dat het ook echt
ontwikkeld is door mensen die foto
metrie willen doen. Dus je kunt er
eigenlijk alles wat je nodig hebt
ermee doen, en ook het uitwerken
gaat doeltreffend.
Het resultaat.
Het resultaat is natuurlijk het leuk
ste. Niet in het minst omdat het altijd
weer een verassing is wat het is ge
worden. Soms is het niets, nog niet
de moeite om in te sturen. Maar soms
heb je iets nieuws ontdekt, waarmee
je wellicht eeuwige roem vergaart.
En dat maakt natuurlijk veel goed.
Je kunt in deze tak van sport nog echt
een wezenlijke bijdrage leveren aan
de wetenschap, zonder met een hele
grote telescoop op een hele donkere
berg te hoeven zitten.
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(4288) Tokyotech
Door Henk de Groot
Tokyotech is, naar het lijkt, een doodgewone planetoïde. Tokyotech is een hoofdgordel planetoïde met een vrij
hoge inclinatie, die ergens tussen Mars en Jupiter in 4,26 jaar een rondje maakt rondom onze Zon. Uit metingen
van onder meer Iras is een grootte van 11,6 km berekend, en hij draait in 3,18 uren om zijn as. Dat laatste is erg
snel, en ligt eigenlijk al boven de waarde waarbij een gemiddelde planetoïde in stukken zou kunnen breken.

Het beeld van Tokyotech verandert
opeens als de Franse amateur David
Augustin fotometrie gaat doen aan
Tokyotech. Hij doet dat op 21 okto
ber 2019.
De rotatie curve blijkt een dubbele
curve te zijn. Het nieuws wordt al
snel gemeld op de mailinglist voor de
fotometrie waarnemers, en verschil
lende andere amateurs proberen ook
goede fotometrische curven te ver
krijgen.
Een dubbele curve is een aanwijzing
dat het niet om één maar twee hemel
lichamen gaat. In dit geval is het
duidelijk zichtbaar. De begeleider
zorgt bij iedere omloop voor een
eclips op Tokyotech.
Uit de waarnemingen wordt bere
kend dat de Tokyotech zelf inder
daad in 3,18 uren om zijn as draait.
Het systeem met de beide compo
nenten heeft een rotatieperiode van
1,26 dagen, of 30,3 uren. De verhou
ding in grootte tussen beide objecten
wordt op grond van de verduistering
geschat op 0,3, dus de begeleider is
omstreeks 0,3 keer de diameter van
Tokyotech zelf.
In oktober, november en december
vinden voortdurend, om de ruim 30
uren, eclipsen plaats. Zo’n eclipspe
riode duurt meestal niet langer dan
enkele maanden. Het is ook het ge
lukkige toeval dat nu ontdekt is dat
het systeem uit twee objecten be
staat. Was enkele maanden eerder of
later een fotometrie curve opgeno
men, dan was de kans groot dat het
niet, of niet zo snel, ontdekt zou
worden.
Het is meestal wel mogelijk een bi
nair systeem te ontdekken zonder
dat er onderlinge eclipsen optreden.
Maar dan heb je in de regel meer
waarnemingen en data nodig. Met

Een volledige rotatiecurve van Tokyotech met waarnemingen van verschillen
de amateurs. Op de horizontale as de tijd in dagen en uitgedrukt in een volle
dige omloop van de begeleider om Tokyotech heen. In die tijd draait Tokyotech
zelf dus ongeveer 9,5 keer om zijn as. Op de linkerkant de helderheid in rela
tieve magnitudes (bron R Behrend).

wiskundige technieken zijn dan twee
verschillende krommen daarin wel
terug te vinden.
Op 1 december 2019 heeft Alex Pratt
uit het Verenigd Koninkrijk de posi
tieve bedekking gezien van de ster
TYC 1219-00564-1 door Tokyotech.
De bedekking was van korte duur,
ruim 1,1 seconde. Uit de bedekkings
tijd kon Eric Frappa afleiden dat de
minimale diameter van Tokyotech
9,1 km moet zijn. Alex heeft geen
bedekking gezien door de begeleider.
Dat sluit in ieder geval een bepaalde
baan oriëntatie van de baan van de
begeleider om Tokyotech heen uit.

De helderheid van Tokyotech gedu
rende een omloop van de begeleider.
De afzonderlijke waarnemingen zijn
over elkaar heen gelegd. Als de hel
derheid altijd precies hetzelfde zou
zijn, is het diagram een cirkel. De
afwijkingen daarop geven de lichtva
riaties weer. De amplitude is 0,106
magnitude (bron R Behrend).
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(9474) Casadrury
Door Henk de Groot
Deze hoofdgordel planetoïde draait in 3,5 jaar een baantje rondom de Zon. Hij zou, volgens de database van het
MPC, in ruim 14 uren om zijn as draaien. Op basis van helderheidsmetingen van Wise is de berekende diameter
van Casadrury 3,5 – 3,9 km groot.
Mathieu Conjat nam vanuit het ob
servatorium in Nice op 2 en 5 okto
ber de planetoïde Casadrury waar.
Na de uitwerking van de metingen
op beide dagen op 6 oktober viel hem
wat bijzonders op. De planetoïde
werd opeens zwakker, en bleef dat
ook geruime tijd. Ook hij heeft dat
direct op de waarnemers mailing lijst
gezet. Daarna hebben verschillende
waarnemers Casadrury waargeno
men.
De waarnemingen zijn, zoals ge
woonlijk weer uitgewerkt door
Raoul Behrend van het Observato
rium van Geneve. Ook hier gaat het
om een begeleider welke tijdens elke
omloop een eclips op Casadrury
veroorzaakt. Uit de waarnemingen
blijkt dat Casadrury zelf in 3,25 uren
om zijn as draait. De begeleider
draait in 26,8 uur om Casadrury
heen.

De ontdekking van de mogelijke begeleider gedaan door Mathieu Conjat. Het
normale verloop van de helderheid is te zien aan de linkerzijde en het verloop
verder rechts volgens de rode lijn. Bij het opnemen van de tweede fotometrie
curve op 5 oktober treedt opeens een verzwakking op van de lichtintensiteit,
naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door een eclips (bron M Conjat).

De helderheidscurve gedurende een
omloop van de begeleider. Casadrury
zelf draait dus elke ruim drie uur
eenmaal rond, het samenspel van
Casadrury met zijn begeleider inclu
sief de eclips zorgt voor de overige
variaties. De amplitude is best wel
flink, omstreeks 0,5 magnitude. Als er
geen eclipsen zijn, is deze veel lager,
en het is dan ook geen wonder dat men
in het verleden op een verkeerde rota
tietijd van Casadrury als solo uit
kwam (bron R Behrend).
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Raadsel
Door Henk de Groot
Soms kom je rare dingen tegen. Zoals bijvoorbeeld deze streep op de opname. Het is een opname van de planetoï
de (2650) Elinor op 30-12-2019. Het begin van de opname is om 19:56:37 en de belichtingstijd is 150 s. Elinor staat
dan op RK 04:47:38 De +42:53:15, en de azimut en hoogte is op dat moment respectievelijk 103o en 69o.
Op de opname staat een vliegtuig
streep veroorzaakt door een lamp
aan de onderzijde van het vliegtuig,
tenminste dat dacht ik. Als je de
opname gaat uitvergroten, dan zie je
dat de streep bestaat uit getwiste
strepen. In dat geval is het moeilijker
voor te stellen dat het om een lamp
van een vliegtuig gaat. Dan zou je
immers een rechte lijn verwachten.
Ik heb het ook vergeleken met ande
re vliegtuigsporen. Dan zie je inder
daad alleen een rechte streep met
kleine zijwaartse verplaatsingen,
maar dat is wel eenvoudig te verkla
ren door de luchtturbulentie, welke,
net als bij sterren, het beeld iets heen
en weer kan bewegen.
Als je goed kijkt staat naast het hel
dere spoor op de opname ook een
vaag spoor. Ook dat strookt niet met
een lamp.
Nou meende ik dat vliegtuig ook
gezien te hebben; ik zat toevallig
even buiten naast de telescoop. Dit
vliegtuig vloog op middelbare hoog
te, zeg maar 5-6 km. Als je dan uit
rekent met de beeldveld hoek van 1
pixel, kom je erop uit dat het spoor
op 5 km hoogte omstreeks 1 meter
breed moet zijn, en op 6 km hoogte
ongeveer 1,2 meter. En binnen dat
brede spoor zie je dus die twisten.
Zijn het dan misschien de uitlaatgas
sen geweest. Vliegtuigmotoren be
staan vaak uit een turbine, het bin
nenste deel, met daaromheen de fan.
Een turbine uitlaat van omstreeks 1
meter zou wellicht kunnen. Mis
schien zie je de sporen van de uitlaat
gassen, eventueel aangelicht door
een vliegtuiglamp. Of is het gewoon
het licht van de gassen zelf, omdat
die ook een temperatuur hebben van
meer dan 500 oC. De twisten in het
spoor zijn dan wel te verklaren door
de turbulentie in de uitlaatgassen
stroom. Wie heeft hier een antwoord
op?

Hier zie je het lichtspoor opgenomen omstreeks 19:56:37 UT. Het zijn drie
sterk vergrote delen uit die ene opname. Wie weet wat dit is?
Raadsel 2.
Een tweede raadsel gebeurde dezelf
de avond. Ook dat was een opname
van Elinor met start om 17:05:24 UT
en ook 150 seconden belicht. Ik was
op dat moment niet buiten, dus ik
heb het zelf niet gezien. De positie
van Elinor is vrijwel hetzelfde, echter
de azimut is nu 710 en de hoogte is
430.

Op de opname zie je vier lichtsporen.
Ook vliegtuiglampen zou je zeggen.
Maar voor zover ik weet zitten er
meestal geen vier lampen aan de
onderzijde van een vliegtuig (of
wel?). Het vreemde is dat de afstan
den tot de sporen onderling verschil
lend zijn; de meest linkse ligt het
dichtst naast de volgende, en de af
stand tussen de tweede en de derde

De vier lichtsporen op de opname van Elinor om 17:05:24 UT. Wat is het, een
reusachtig vliegtuig, of vier in formatie vliegende satellieten? Net zoals op de
andere lichtspooropname is Noord boven en Oost links. Als je vanaf een be
paalde afstand naar dit plaatje kijkt, zou je kunnen zien dat de sterren ovaal
worden.

Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

13
is het grootst. En als je ook aanneemt
dat dit een vliegtuig is op 5 km hoog
te kom je op een afstand tussen de
meest linkse en rechtse spoor van 250
meter, zonder rekening te houden
met dat je nu niet vrijwel recht naar
boven kijkt maar onder een grote
hoek. Als het vliegtuig horizontaal
zou vliegen, zou het dus in werkelijk
heid omstreeks 350 meter breed zijn,

en zulke grote vliegtuigen zijn er niet.
Zijn het dan misschien in formatie
vliegende satellieten? De laatste tijd
wordt er een gewoonte van gemaakt
heel veel satellieten tegelijkertijd te
lanceren, en is het mogelijk zoiets?
Als iemand dat weet, of weet waar je
dat zou kunnen vinden, dan hoor ik
het graag.

Er zit trouwens nog iets vreemds aan
deze opname. Als je naar deze opna
me kijkt vanaf een bepaalde afstand,
worden de sterren ovaal, in de lengte
richting van de strepen. Dat is na
tuurlijk gezichtsbedrog. Probeer het
ook eens. Het plaatje moet dan niet
te klein zijn, dan valt het niet op. Als
je hiervoor een verklaring hebt, hoor
ik het graag.

Bedekking van een zwart gat
Door Henk de Groot
Ja, het moet niet gekker worden, maar misschien kunnen we in maart 2020 een zwart gat zien bedekken door de
Maan. Dat komt omdat er eind november een artikel in Nature stond, waarbij enkele astronomen meenden mo
gelijk een ster ontdekt te hebben welke om een zwart gat zou draaien van 70 zonsmassa’s groot.
De ster, ook wel LB-1 genoemd,
maar ook onder de naam UCAC2
39817449 bekend, staat op de coör
dinaten J2000 RA 06h 11m 49.08s,
Dec +22 0 49' 32.7". Voor maanbe
dekkers kan hij onder X198794 ge
vonden worden, en de ster staat op
8' van de 6.4-mag. 6 Geminorum en
op 0,8 graden van magnitude 3 ster
eta Geminorum (Propus) b.
Maar het artikel stond nog niet lang
in Nature, of overal brak hier discus
sie over los. Daarbij werd onder
meer de Nederlandse astronoom Ed
van den Heuvel geciteerd. Zoals wel
bekend is hij expert op het gebied van
dubbelstersystemen. Volgens hem
zou LB-1 ook de begeleider kunnen
zijn van een nauw dubbelstersysteem
van enkele zonsmassa’s.
Het idee van het zwarte gat is eigen
lijk aan komen waaien vanuit de

observatie dat de bewuste ster een
beetje op een vreemde manier heen
en weer “wiebelt”. Maar dat zou ook
te verklaren zijn met de door van den
Heuvel genoemde configuratie van
sterren.
Andere teams van astronomen
komen uit of weer iets anders, name
lijk wel een zwart gat, maar eentje
die een stuk kleiner is.
Voorlopig zijn we daar dus nog niet
uit.
Maar waarnemen kunnen we deze
bijzondere ster wel.
De bedekking gebeurt dinsdag 31
maart om 16:47:36 UT voor midden
Nederland. De Maan is dan voor
46% verlicht, en staat op een hoogte
van ruim 60 graden in het ZZO. De
Cuspangle is 610S.
Er is echter nog één kleinigheidje: De
zon is dan nog niet onder, erger nog,

hij staat 12 graden boven de horizon.
Bij de wederverschijning is de Zon
inmiddels gezakt naar 2 graden,
maar dan zitten we met de verlichte
maanrand, dus dan zie je ook niets.
Misschien kan er iemand voor een
zonsverduistering zorgen?
Gelukkig hebben we een tweede
kans, namelijk op 16 mei 2029. Dan
vindt de bedekking plaats om
20:19:15 UT. De zon staat dan 7
graden onder de horizon, en de
Maan er 17 graden boven en is voor
20% verlicht. Noteer het in uw agen
da. Misschien weten we tegen die tijd
ook of er echt een zwart gat zit, of
dat het wat anders is.

Agenda
4 april 2020
9 mei 2020
6 - 7 juni 2020
28 aug – 1 sep 2020
? november 2020

Sterbedekkersdag / KPD te Bussloo
jaarvergadering KNVWS te Leiden
Kleine Planeten Tagung te Drebach, Duitsland
ESOP XXXIX te Freiburg, Duitsland
amateur bijeenkomst te Goirle
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering van
de NVWS
Gehouden op zaterdag 6 april 2019 op de Volkssterrenwacht Bussloo.
Aanwezige leden zijn:
E Bellaard, B Boelens, E Bredner, H J Bril, M Fokker, H Govaarts, H de Groot, M I van der Linden, H Masselink,
R Mink, W Nobel, H Rutten, J M Winkel, W A Zijlema. Verder een aantal leden van de DMPA en enkele gasten
(D Claude, A Dill, P Bastiaansen, J Fritschy).
1. Harrie Rutten opent de vergadering. Hij begint direct met agendapunt 10 en 11:
10. Agendapunt 10 is het voorstel om met ingang van 1-1-2020 te stoppen met de gedrukte uitgave van het
kwartaalblad Occultus. Reden is de hoge druk- en verzendkosten, zoals bijvoorbeeld in 2018 die al 800 Euro per
jaar bedragen op een totale omzet van de vereniging van 1035 Euro. Om kostendekkend te kunnen blijven
draaien, zou de contributie volgend jaar al naar minimaal 33 Euro moeten gaan.
Unaniem nemen de leden dit voorstel aan. Overigens gaat het bijna iedereen aan het hart afscheid te moeten nemen
van de gedrukte versie.
De contributie kan met het verdwijnen van de gedrukte Occultus omlaag naar 10 Euro.
Er wordt nog door Marion Iris van der Linden geopperd om alleen voor de leden die beslist een gedrukte versie
willen blijven ontvangen, een beperkte oplage in eigen beheer te maken. Deze leden betalen daarvoor wel de on
kosten. De moeilijkheid is echter dat er ook iemand beschikbaar moet zijn die dat telkens wil verzorgen. Daarvoor
biedt zich niemand aan, zodat niet verder op dit voorstel wordt ingegaan.
Henk Bril komt met het voorstel om één keer per jaar een gedrukte versie uit te geven van Occultus, met daarin
een verzameling van de beste artikelen.
Het tweede voorstel aangaande Occultus, om Hermes, het orgaan van de DMPA, hierin op te nemen, wordt ook
unaniem aanvaard. Ook de aanwezige leden van de DMPA staan hier volledig achter.
11. Agendapunt 11 is het voorstel een onderzoek te starten om te gaan fuseren met de DMPA (Dutch Minor
Planet Association). Reden is dat de activiteiten van beide vereniging elkaar gedeeltelijk overlappen. De beschik
bare inzet van leden en financiën kan efficiënter benut worden indien beide verenigingen samengaan. Beide vere
nigingen kunnen daar van profiteren. Ook dit voorstel wordt unaniem aangenomen, zowel door de leden van de
Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen als later de DMPA.
De beide besturen zullen nu het onderzoek in gang zetten, met als doel om binnen een jaar de samenwerking te
bestendigen. Ze worden daarbij geadviseerd door een klankbordgroep van de leden Henk Bril, Marion Iris van
der Linden en Hans Govaarts.
2. Verslag ALV van 14 oktober 2017: Hierop zijn geen opmerkingen.
3. Jaarverslag van de NVWS over 2017 en 2018: Hierop komen geen opmerkingen.
4. Financieel verslag over 2017 en 2018: De penningmeester legt nog een keer uit dat Occultus de grootste kosten
post is. Er is beide jaren een nadelig saldo.
5 en 6. Verslag van de kascommissie over 2017 en 2018: De leden van de kascommissie, te weten Marion Iris van
der Linden en Henk Masselink hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Ze stellen voor de penning
meester en met hem het gehele bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over beide jaren.
7. Verkiezing nieuwe kascommissie: er zijn geen leden die in de kascommissie willen zitten, daarom wordt de
huidige kascommissie (Marion Iris van der Linden en Henk Masselink) herkozen.
8. Begroting 2019: Ook hier komt nog weer een korte discussie over Occultus op gang, zie hiervoor de opmerkin
gen onder punt 10.
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9. Mutaties bestuur: Harrie Rutten, voorzitter was in 2018 aan de beurt om af te treden. Hij wordt unaniem her
kozen. Jan Maarten Winkel is in 2019 aan de beurt om af te treden. Ook hij wordt unaniem herkozen.
12. Rondvraag: Wim Nobel vraagt waarom NVWS in de verslagen is gebruikt, dat roept bij hem verwarring op
met KNVWS. NVWS is de afkorting van de Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen. In
de statuten staat dat de afkorting DOA gebruikt wordt in verband met de buitenlandse contacten. Maar aangezien
het hier gaat om volledig Nederlandstalige verslagen heeft de auteur de vrijheid genomen de Nederlandse
woordafkortingen te gebruiken.

Rakende sterbedekkingen - expedities 2020
Cat.
B
B
B
A
B
B
B
B
A
B
A
B
B
B
A

Datum
20-01-20
06-02-20
14-02-20
27-02-20
05-05-20
26-05-20
01-08-20
12-09-20
08-10-20
09-10-20
07-11-20
08-11-20
10-11-20
22-11-20
05-12-20

Dag
Zo/ma
Do
Do/vr
Do
Di
Di
Za
V r/za
Do
Do/vr
V r/za
Za/zo
Ma/di
Zo
V r/za

Tijd (UT)
05:13
18:05
01:21
18:40
21:20
21:02
23:51
03:40
22:29
02:51
02:35
03:39
02:55
18:55
03:08

SA O-No.
159731
78921
139669
109952
139428
79663
188101
78712
78168
78336
79864
80552
99287
165258
80378

Magn
7,8
6,9
6,6
7,4
5,7
7,5
5,0
8,1
6,1
7,7
6,4
7,6
8,4
7,6
4,7

h
11
41
21
22
32
19
10
44
16
54
53
53
26
24
58

Az
142
105
136
246
162
284
201
105
71
128
130
135
104
190
172

Zon
-22
-14
-49
-14
-16
-9
-19
-15
-44
-28
-38
-29
-36
-30
-39

CA
11S
11S
11S
10S
0N
3N
8N
12N
12N
10N
5N
2N
3N
7S
3S

Maan
2292+
7014+
96+
17+
97+
32615965543356+
79-

Toelichting op de tabel Totale Sterbedekkingen
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.
De kolommen
Date
Day
Time
A
P
XZ
Mag
Al
Az
Sn
CA
Dia

Datum
Dag van de week
Tijdstip begin/einde bedekking in Universal Time
Nauwkeurigheid van voorspelling
Verschijnsel; D = intrede, R = uittrede, G = rakende
XZ nummer van de ster
Magnitude van de ster
Hoogte van de ster
Azimut van de ster
Hoogte van de zon
Cusp angle
Minimaal benodigde kijkerdiameter

Gebruikte
h
m
s
o
%
cm
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eenheden
Uren
Minuten
Seconden
Graden
Percentage
Centimeter
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Totale Sterbedekkingen
Predictions
City
A perture
L ongitude

:
:
:
:

36
Utrecht
10 cm
05 07 44.4 E

Period
Observer
Experience
L atitude

:
:
:
:

01/01/2020 - 01/04/2020
Sonneborgh
1
52 05 09.6 N

A ltitude

:

0

L unar occultation predictions prepared by the Dutch Occultation A ssociation.
Software version: L unar Occultation Workbench 4.1 Prediction base: X Z-80Q, EL P2000-85, Watts
Date
d m y
04-01-2020
04-01-2020
09-01-2020
12-01-2020
21-01-2020
22-01-2020
01-02-2020
03-02-2020
04-02-2020
05-02-2020
05-02-2020
06-02-2020
06-02-2020
06-02-2020
07-02-2020
08-02-2020
14-02-2020
14-02-2020
29-02-2020
01-03-2020
01-03-2020
03-03-2020
03-03-2020
03-03-2020
04-03-2020
05-03-2020
05-03-2020
06-03-2020
11-03-2020
14-03-2020
14-03-2020
18-03-2020
26-03-2020
29-03-2020
29-03-2020
30-03-2020

Day
Sat
Sat
T hu
Sun
T ue
Wed
Sat
Mon
T ue
Wed
Wed
T hu
T hu
T hu
Fri
Sat
Fri
Fri
Sat
Sun
Sun
T ue
T ue
T ue
Wed
T hu
T hu
Fri
Wed
Sat
Sat
Wed
T hu
Sun
Sun
Mon

T ime
h ms
16:18:39
20:40:37
17:05:08
00:24:29
05:59:49
06:39:19
17:15:53
17:43:44
21:46:15
19:31:45
23:56:40
02:16:05
02:16:05
21:17:02
21:24:41
03:51:38
01:33:28
05:31:56
20:49:36
20:45:29
23:56:34
18:25:22
18:25:26
20:20:56
19:58:46
00:06:33
23:22:52
22:01:42
23:50:56
01:42:27
03:00:11
05:14:53
18:54:12
19:26:04
21:41:17
22:52:44

A
s
2
1
1
2
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
2

P

XZ

Mag

D
D
D
P
R
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
R
R
D
D
D
D
D
D
D
D
D
P
R
R
R
R
D
D
D
D

2779
2898
8918
M44
23056
M8
3360
5373
6552
8105
8444
8632
85102
10401
12253
12593
19895
19997
4068
5090
5220
75822
7203
7286
9421
9723
11584
M44
19518
21374
21415
26964
2879
5771
5851
6965

6.8
6.8
2.9
3.1
6.3
5.8
6.2
6.1
5.3
6.4
5.9
3.5
6.1
6.0
5.3
5.8
6.6
6.5
5.6
6.8
6.3
7.0
7.0
6.4
7.0
6.8
6.3
3.1
5.7
5.8
5.5
5.4
6.4
3.5
7.4
4.9

Al
°
35
40
20
57
8
4
48
53
51
57
43
23
23
60
56
25
21
27
23
33
5
60
60
53
60
31
45
57
27
16
20
9
11
35
15
14

Az
°
133
217
79
166
141
140
177
151
226
149
249
277
277
169
148
272
139
202
262
254
292
178
178
225
196
268
245
198
145
150
169
151
268
255
282
288
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Sn
°
-6
-44
-11
-59
-14
-8
-8
-12
-46
-28
-54
-44
-44
-42
-43
-30
-46
-14
-32
-31
-45
-10
-10
-27
-24
-44
-43
-38
-41
-35
-26
-6
-8
-12
-28
-33

CA
°
+49°S
+84°S
+50°N
+29°N
+53°N
+82°S
+27°S
+60°N
+38°S
+59°N
+59°N
+63°S
+79°S
+39°S
+31°S
+73°S
+71°N
+37°S
+49°N
+62°N
+62°N
+37°S
+54°N
+88°N
+70°N
+46°N
+64°S
+67°S
+10°N
+32°N
+83°S
+84°S
+34°N

Dia
cm
9
9
4
4
6
7
6
7
6
9
7
4
8
8
7
9
10
8
4
7
10
9
9
7
10
10
8
4
8
7
6
6
7
4
10
4
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
In het derde kwartaal werden er weer meer dan 20 waarnemingen aan sterbedekkingen door planetoïden verricht,
waarvan 1 positieve waarneming. Fantastisch!
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

9 okt.
19 okt.
27 okt.
8 nov.
8 nov.
10 nov.
10 nov.
19 nov.
29 nov.
30 nov.
3 dec.
4 dec.
5 dec.
5 dec.
14 dec.
15 dec.
18 dec.
20 dec.
30 dec.
30 dec.

12570
15611
7665
973
33246
3156
33894
5807
50550
23101
14190
26793
786
2634
29254
7874
707
908
51851
11638

1998 WV 5
2000 GD127
Putignano
A ralia
1998 HK 17
Ellington
2000 K M30
Mshatka
2000 EZ19
1999 X P164
Soldan
Bolshoi
Bredichina
J ames Bradley
1993 FR1
1991 BE
Steina
Buda
2001 OC93
1997 A H

1991 BE
Op 15 december werd door Henk de
Groot een bedekking waargenomen
door (7874) 1991 BE met een duur
van 0,84 seconden. De intrede was
om 19h33m51,99s en de uittrede om
19h33m52,83s UT.
Bedekkingen elders in Europa
Op 30 september werd door Karda
sis (Griekenland) een bedekking
waargenomen door (179) Klytaem
nestra met een duur van 2,25 secon
den.
Op 2 oktober werd door Pratt (UK)
een bedekking waargenomen door
(795) Fini met een duur van 3,98
seconden.
Ook op 2 oktober werd door Jen
nings (UK) een bedekking waarge
nomen door (268) Adorea met een
duur van 1,78 seconden.

Groot, H. de

Rutten, H.

Winkel, J .M.
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0.84s
X
X
X

Ook op 2 oktober werd door Perello
en Selva (Spanje) een bedekking
waargenomen door (770) Bali met
een duur van 1,68 seconden.
Op 3 oktober werd door Boninsegna
(België) een bedekking waargeno
men door (247505) 2002 PB89 met
een duur van 0,72 seconden.
Op 4 oktober werd door Turchenko
(Rusland) een bedekking door (501)
Urhixidur waargenomen met een
duur van 5,16 seconden.
Op 6 oktober werd door Manna,
Ossola en Sposetti (Zwitserland) een
bedekking waargenomen door (511)
Davida met een duur van 12,16 tot
13,68 seconden.
Op 8 oktober werd door 4 waarne
mers in Italië en Slowakije een be
dekking waargenomen door (118)
Peitho met een duur van 1,43 tot 2,49

X
X
seconden. Zie figuur 1 voor de koor
den.
Ook op 8 oktober werd door Rovira
en Schnabel (Spanje) een bedekking
waargenomen door (713) Luscinia
met een duur van 4,64 resp. 4,48 se
conden.
Op 11 oktober werd door Rotten
born (Tsjechië) een bedekking waar
genomen door (1223) Neckar met
een duur van 1,28 seconden.
Op 12 oktober werd door 5 waarne
mers in België en Frankrijk een be
dekking waargenomen door (118)
Peitho met een duur van 1,3 tot 2,72
seconden. Zie figuur 2 voor de koor
den.
Op 14 oktober werd door Kubanek,
Polak en Rottenborn (Tsjechië) een
bedekking waargenomen door (1669)
Dagmar met een duur van 1,28 tot
2,26 seconden.
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Figuur 1

Figuur 2
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Op 15 oktober werd door Perello en
Selva (Spanje) een bedekking waar
genomen door (713) Luscinia met
een duur van 3,20 seconden.
Ook op 15 oktober werd door 7
waarnemers in Duitsland en Frank
rijk een bedekking waargenomen
door Apollo object (3200) Phaethon
met een duur van 0,20 tot 0,22 secon
den. Zie figuur 3 voor de koorden.
Op 20 oktober werd door Goncalves
(Portugal) een bedekking waargeno
men door (74) Galatea met een duur
van 3,12 seconden.
Op 22 oktober werd door Jennings
(UK) een bedekking waargenomen
door (5826) Bradstreet met een duur
van 2,96 seconden.
Op 25 oktober werd door 8 waarne
mers in Italië een bedekking waarge
nomen door Apollo object (3200)
Phaethon met een duur van 0,20 tot
0,33 seconden.
Ook op 25 oktober werd door Rot
tenborn (Tsjechië) een bedekking
waargenomen door (52656) 1998
AN6 met een duur van 0,72 secon
den.

Op 27 oktober werd door 4 waarne
mers in Tsjechië en USA een bedek
king door (576) Emanuela waarge
nomen met een duur van 6,80 secon
den.
Ook op 27 oktober werd door Kidd
(UK) een bedekking door (1963)
Bezovec waargenomen met een duur
van 1,65 seconden.
Ook op 27 oktober werd door Perel
lo en Selva (Spanje) een bedekking
waargenomen door (1057) Wanda
met een duur van 0,92 seconden.
Op 28 oktober werd door Edens
(Nederland) een bedekking door
(733) Mocia waargenomen met een
duur van 7,62 seconden.
Op 29 oktober werd door Perello en
Selva (Spanje) een bedekking waar
genomen door (914) Palisana met
een duur van 1,92 seconden.
Ook op 29 oktober werd door 43
waarnemers vanuit Duitsland, Frank
rijk, Polen, Spanje en Tsjechië een
bedekking door (87) Sylvia en zijn 2
manen Remus en Romulus waarge
nomen. Zie figuur 4 voor de koorden
en figuur 5 voor de koorden en het
DAMIT model.

Op 30 oktober werd door Jennings
en Kidd (UK) een bedekking waar
genomen door Jupiter trojaan (1583)
Antilochus met een duur van 2,72
resp. 5,41 seconden.
Op 7 november werd door Haymes
en Tickner (UK) een bedekking door
(563) Suleika waargenomen met een
duur van 13,4 resp. 14,6 seconden.
Op 8 november werd door 4 waar
nemers in UK een bedekking door
(329) Svea waargenomen met een
duur van 4,28 tot 5,55 seconden.
Op 9 november werd door Kubanek
en Moravec (Tsjechië) een bedek
king door (1048) Feodosia waarge
nomen met een duur van 6,72 resp.
5,78 seconden.
Op 10 november werd door Kuba
nek en Rottenborn (Tsjechië) een
bedekking door (1017) Jacqueline
waargenomen met een duur van 4,48
resp. 3,00 seconden.
Op 18 november werd door 4 waar
nemers in Duitsland en Frankrijk
een bedekking door (140) Siwa
waargenomen met een duur van 7,05
tot 7,91 seconden. Zie figuur 6 voor
de koorden.

Figuur 3
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Figuur 5
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Op 19 november werd door Perello
en Selva (Spanje) een bedekking
waargenomen door (741) Botolphia
met een duur van 2,40 seconden.
Op 20 november werd door Dumont
(Frankrijk) een bedekking door
(18150) Lopez-Moreno waargeno
men met een duur van 0,63 seconden.
Op 21 november werd door Castel
lani (Frankrijk) een bedekking door
(3152) Jones waargenomen met een
duur van 2,08 seconden.
Op 30 november werd door 5 waar
nemers in Frankrijk en de UK een
bedekking door (105) Artemis waar
genomen met een duur van 10,72 tot
11,88 seconden. Zie figuur 6 voor de
koorden.
Ook op 30 november werd door
Manna en Ossola (Zwitserland) een
bedekking door (914) Palisana
waargenomen met een duur van 3,20
seconden.
Op 1 december werd door Pratt
(UK) een bedekking door de binaire
planetoïde (4288) Tokyotech waar
genomen met een duur van 1,12 se
conden.
Op 4 december werd door Baruffet
ti en Donati (Italië) een bedekking

door (412) Elisabetha waargenomen
met een duur van 14,10 resp. 14,3
seconden.
Op 5 december werd door Enskona
tus en Weber (Duitsland) een bedek
king door (786) Bredichina waarge
nomen met een duur van 7,45 resp.
7,52 seconden. Jan Maarten had een
mis.
Ook op 5 december werd door 4
waarnemers in Polen en Tsjechië een
bedekking door (2634) James Brad
ley waargenomen met een duur van
2,16 tot 3,61 seconden. Jan Maarten
had een mis. Zie figuur 7 voor de
koorden.
Op 10 december werd door Selva
(Spanje) een bedekking door (347)
Pariana waargenomen met een duur
van 5,08 seconden.
Op 11 december werd door Gaehr
ken (Duitsland) een bedekking door
(709) Fringilla waargenomen met
een duur van 3,12 seconden.
Op 12 december werd door Turchen
ko (Rusland) een bedekking door
(87) Sylvia waargenomen met een
duur van 10,20 en 19,76 seconden.
De planetoïde ging voor een dubbel
ster langs.

Op 13 december werd door Kubanek
en Polak (Tsjechië) een bedekking
waargenomen door (389) Industria
met een duur van 3,20 resp. 10,24
seconden.
Op 21 december werd door Ossola
(Zwitserland) een bedekking door
(51) Nemausa waargenomen met
een duur van 4,48 seconden.
Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
11 bedekkingen geselecteerd. De
planetoïden Vesta en Philippa
maken een grote kans op een bedek
king in NEDERLAND, waarbij
Vesta een bedekking van 28 secon
den kan opleveren!
Kijk in alle gevallen van 5 minuten
voor tot 5 minuten na het opgegeven
tijdstip.
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

Figuur 6
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Figuur 7

STERBEDEK K INGEN DOOR PL A NETOIDEN - 1 J A NUA RI 2020 – 8 A PRIL 2020
Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EA ON.
Datum
T ijd UT
ho
A Z o Planetoïde
Do 02-01
22.26
20
112 1408 Trusanda
Zo/ma 06-01 01.34
15
108 6 Hebe
Di 14-01
21.20
55
161 834 Burnhamia
Wo/do 16-01 03.16
37
258 407 A rachne
Zo 09-02
20.35
48
239 332 Siri
Di 11-02
22.02
22
263 4 V esta
Za 15-02
20.39
71
137 977 Philippa
Wo 11-03
18.56
23
104 538 Friederike
V r 13-03
19.58
52
167 43 A riadne
Zo/ma 06-04 02.37
44
190 780 A rmenia
Di/wo 08-04 00.38
41
236 183964 2004 DJ 71
Datum
Do 02-01
Zo/ma 06-01
Di 14-01
Wo/do 16-01
Zo 09-02
Di 11-02
Za 15-02
Wo 11-03
V r 13-03
Zo/ma 06-04
Di/wo 08-04

Sternaam
TY C 0239-00633-1
TY C 0300-00301-1
TY C 1317-00893-1
TY C 1372-01714-1
TY C 1247-00515-1
FK 6 2220
TY C 2466-00499-1
TY C 0850-00681-1
TY C 1378-00014-1
TY C 0349-00494-1
TY C 1437-01897-1

magn.
9.9
10.4
10.5
9.0
10.2
5.3
9.4
10.8
9.9
11.0
10.1

Diam.
41 km
186 km
69 km
97 km
45 km
523 km
67 km
78 km
65 km
97 km
138 km

alfa (2000.0)
09h42m.4
13h25m.0
06h03m.7
07h31m.9
03h43m.5
03h06m.4
07h46m.8
10h59m.4
08h21m.5
15h29m.3
11h25m.7

magn.
16.2
11.1
15.1
12.3
14.8
8.1
14.5
14.5
12.0
14.3
22.7

delta (2000.0)
02º57’
01º49’
18º12’
22º10’
22º09’
13º11’
37º02’
10º20’
15º07’
06º45’
15º13’
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Bedekkingszone
Scandinavië
Frankrijk
Scandinavië
Frankrijk
Italië
NOORD NL
NEDERL A ND
Frankrijk
Scandinavië
Finland
Marokko
dm
6.2
1.2
4.6
3.3
4.6
2.8
5.1
3.7
2.2
3.3
12.6

T max
7s
10s
5s
8s
4s
28s
8s
5s
18s
8s
7s
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A20 02001. ps : 2019- 01- 30 20: 08: 00

38
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Edwi n Gof f i n, Hobok en, Bel gi um
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A20 02106. ps : 2019- 01- 30 20: 22: 29

5364
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Edwi n Gof f i n, Hobok en, Bel gi um
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A20 03013. ps : 2019- 01- 30 20: 09: 38

433
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Edwi n Gof f i n, Hobok en, Bel gi um
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A20 04085. ps : 2019- 01- 30 20: 21: 30

4803
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Edwi n Gof f i n, Hobok en, Bel gi um
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A20 04105. ps : 2019- 01- 30 20: 24: 20

6792
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Edwi n Gof f i n, Hobok en, Bel gi um

Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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