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Redaktioneel

Rakende sterbedekkingen,
waargenomen door amateur
sterrenwachters, leveren nog steeds
waardevolle nieuwe gegevens op,
welke zelfs de Gaia satelliet niet is
opgevallen. In augustus 2021 hebben
onze zuiderburen een nauwe
dubbelster ontdekt. Doordat er met
verschillende camera’s is gewerkt,
met een verschillende gevoeligheid
voor de kleuren, kon er veel verteld
worden over de eigenschappen van
beide sterren.

Op 12 december dit jaar zal
Betelgeuze bedekt worden door
planetoïde (319) Leona. Wat
kunnen we verwachten? De
schijnbare diameter van de rode reus
op de afstand van de kleine planeet
is ongeveer van dezelfde grootte als
van Leona zelf. Gaat de ster eventjes
uit of wordt het een ‘ringvormige’
verduistering?

Het rapporteren van waarnemingen
van sterbedekkingen door plane-
toïden ging decennia lang via
Planoccult. Eric Frappa publiceerde
deze waarnemingen vervolgens op
zijn website euraster.net. Per 1
januari 2023 is deze procedure
vervangen door Sodis.

We staan weer aan het begin van een
nieuw jaar. Stuurt u uw waar-
nemingen aan sterbedekkingen door
de Maan over 2022 op naar Jan
Maarten Winkel?

Het is ook weer tijd om de
contributie te voldoen. Wilt u de
contributie voor 2023 van 10 euro
weer overmaken naar het IBAN
nummer te Utrecht (!)?

Namens de redactie wens ik u allen
veel heldere nachten toe.

Jan Maarten Winkel
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Een nieuwe dubbelster gevonden bij het waarnemen van
een rakende sterbedekking door de Maan
Door Jean Bourgeois, Benoît Goffin, Roland Boninsegna, Adri Gerritsen, Mitsuru Sôma

Het gezamenlijk waarnemen van de rakende sterbedekking door de Maan blijft, ondanks de huidige grote
nauwkeurigheid van de Maanefemeriden, van groot belang. Dit artikel is daar het bewijs voor. In het tijdperk van
de Gaia-ruimtesonde, die met ongekende precisie de posities en bewegingen van miljarden sterren in de Melkweg
vastlegt, is het nog mogelijk om met kleine amateur-instrumenten resultaten te verkrijgen die de met hoge kosten
uit de ruimte verkregen gegevens aanvullen.
De waarneming vindt plaats op 2 september 2021 aan de ster ZC 1049.

De waarneming
De nacht van 1 op 2 september
2021 belooft perfect te worden:
windstil, uitzonderlijk helder, weinig
luchtonrust en een aangename
temperatuur. Wij zijn drie waar-
nemers die op ongeveer honderd
meter van elkaar staan opgesteld op
een lijn loodrecht op de theoretische
rakende bedekkingslijn berekend
door Adri Gerritsen. Het maanreliëf
zal voor ieder van ons drieën naar
verwachting meerdere verdwij-
ningen en wederverschijningen van
de ster te zien geven, afhankelijk van
onze positie ten opzichte van het
maan reliëf.
Figuur 1, opgesteld door Adri, laat
met een 25 keer vergrote schaal het
maanreliëf zien voor onze waarneem
locatie.

Figuur 1. Het maanreliëf aan de noordrand van de maan, 25 keer vergroot. De gekleurde lijnen geven de
koorden aan waar de ster zich schijnbaar langs beweegt voor de verschillende waarneemposten (Adri
Gerritsen).

De ster ZC 1049 (SAO 78813),
van magnitude 6,75 en spectraaltype
A2, in het sterrenbeeld Tweelingen,
staat op een hoogte van 42° op het
moment van bedekking en de
richting van het azimut is dan 102°.
De maan is voor 24% verlicht en de
afstand van de ster tot de terminator
is 12,7° aan de noordzijde van de
Maan. De temperatuur is 10°C.

Benoît en Jean slagen erin de
bedekking op video vast te leggen
en Roland kan door een technisch
probleem alleen visueel smullen van
het spektakel, wat hem het voorrecht
geeft om als enige mens ter wereld
het licht te ontvangen van de
begeleider van de ster!

De coördinaten van de beide posten
op een hoogte van 392 m. welke de
bedekking op video hebben
vastgelegd zijn:

Benoît :
49° 39’ 01,5’’ N
05° 51’ 31,7’’ E
Jean :
49° 38’ 59,0’’ N
05° 51’ 35,0’’ E

De afbeeldingen in figuur 2 zijn
afkomstig uit één van de video-
opnamen. Tijdens de opeenvolgende
bedekkingen laat de ster een
getrapte afname en toename in
helderheid zien.
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Figuur 2. Op de opname van J. Bourgeois vertoont de lichtcurve van de ster een variabele helderheid,
wat de binairiteit aangeeft. Op de linker opname zijn beide componenten zichtbaar en op de rechtse
opname is slechts één component te zien.

Figuur 3 toont de Benoit-lichtcurve
verkregen met een Newton
telescoop met een opening van 25
cm en een QHY174 QE CCD-
camera, zonder filter. Deze camera
heeft zijn maximale gevoeligheid bij
520 nanometer, in het groen.

Een onderzoek van deze lichtcurve
laat zien dat de opeenvolgende
verdwijningen en weder-
verschijningen van de ster niet
instantaan zijn. De ster verdwijnt en
keert steeds terug in twee stappen.
Dit is het onmiskenbare teken van
een dubbelster. Deze dubbelster

Figuur 3. De lichtcurve van Benoit Goffin van de gehele bedekking.

komt echter niet voor in de
dubbelsterrencatalogi. Zou dit een
nieuwe ontdekking kunnen zijn?
Nou, niet echt, maar we gaan laten
zien wat onze waarneming toevoegt
aan die van de Europese astro-
metrische ruimtesonde Gaia, die
sinds 2013 miljarden sterren in de
Melkweg scant.

De uitwerking
Mitsuru Sôma, van het National
Observatory of Japan Mitaka,
Tokyo, coördineert alle waar-
nemingen van rakende ster-
bedekkingen door de Maan

wereldwijd. Figuur 4 toont de
reductie van onze twee
waarnemingen. De rode stippen
komen overeen met verdwijningen
en de groene stippen met
terugkerende verschijningen. De
reductie wordt uitgevoerd met de
meest recente coördinaten van de
ster gegeven door de nieuwste
versie van de Gaia-catalogus, de
EDR3-versie.

Mitsuru Sôma kan uit onze opnames
de hoekafstand afleiden tussen de
twee componenten van deze
dubbelster: 0,037”, bij een
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positiehoek van 120°. Op een
afstand van 353 lichtjaar komt deze
hoek overeen met een onderlinge
schijnbare afstand van 4,0 AU (de
astronomische eenheid AU is de
gemiddelde afstand Zon-Aarde).

Hoe ziet de begeleider eruit?
Een deel van de lichtcurves,
opgenomen tussen 04u 19m 10s en
04u 19m 35s, is weergegeven in
figuur 5a en 5b. Ze laten duidelijke
verschillen zien.

De eerste verdwijning vindt eerst
plaats voor Benoît, Jean’s
waarneemplaats ligt verder naar het
zuiden. Let ook op de gedeeltelijke
terugkeer van de zuidelijke
component van de ster rond 04h
09m 19s, die Benoît niet kon
detecteren. Ook opmerkelijk is de
geleidelijke afname van de
helderheid na 04u 09m 31s.

Figuur 4. De reductie van onze waarnemingen door Mitsuru Sôma, die onze contactmomenten overlapt
met het maanprofiel dat is vastgesteld door de astrometrische satelliet LOLA (Lunar Orbiter Laser
Altimeter). Verdwijningen en wederverschijningen worden aangegeven met respectievelijk rode en groene
stippen.

Onderzoek van de twee krommen
laat zien dat de tussenliggende
lichthelderheden zich niet op
hetzelfde relatieve niveau bevinden.
In de curve van Benoit zijn de
tussenstappen hoger dan het
gemiddelde niveau, terwijl in die van
Jean de stappen lager zijn. Wat kan
de verklaring zijn en wat kan daaruit
worden afgeleid?

De twee waarnemers gebruikten
verschillende detectoren, waarvan
de spectrale respons niet hetzelfde
is. De camera van Benoît is een
QHY174 QE CCD-camera
waarvan de piekgevoeligheid bij
520 nm ligt, dus in het groen (het
zichtbare). Jean’s camera is een
WATEC 910HX/RC integratie
CCD-videocamera die gevoelig is
tot nabij-infrarood, en waarvan de
spectrale gevoeligheid maximaal is
bij 620 nm. Met het rode filter erbij

wordt de piekgevoeligheid verhoogd
naar 680 nm. Dit verschil in spectrale
gevoeligheid ligt aan de basis van het
verschil in de tussenliggende niveaus.
Geconcludeerd kan worden dat de
zuidelijke metgezel van de
dubbelster roder is dan de
noordelijke component en dus een
lagere oppervlaktetemperatuur
heeft.
Een analyse van lichtkrommen
gemaakt door l. Yamamura, H.
Watanabe, H. Yoshida en wijzelf
geven voor de magnitudes van de
zuidelijke component mV = 7,62 en
mR = 7,31, wat een kleurindex V –
R = 0,31 geeft. Deze waarde komt
volgens figuur 6 ongeveer overeen
met een spectraaltype F0. Door de
ster als een zwart lichaam te
beschouwen, kun je berekenen dat
de oppervlaktetemperatuur rond de
7.300 K moet liggen.
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Figuur 5a. De lichtcurve van Benoît, in het groen, van 04u 19m 10s tot 04u 19m 35s.
Merk op hoeveel minder ruis deze curve heeft ten opzichte van die van Jean. Dit komt door de camera’s
welke door elk van hen zijn gebruikt. De sterktes van de lichtfluxen (ADU) zijn ook heel verschillend.

Figuur 5b. De lichtcurve van Jean, waarbij een roodfilter gebruikt is, weergegeven tussen 04h 19m 10s
en 04h 19m 35s.
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Figuur 6. Tabel die de kleurindices van sterren associeert met hun spectraaltypes (F. Zombeck).

Gaia-gegevens
De Zodiacal Catalogus-ster ZC
1049 is opgenomen in een studie uit
2019 (Kervella & all.) getiteld
“Stellar and substellar
companions of nearby stars from
Gaia DR2. Binarity from proper
motion anomaly” (zie referentie).
Zijn eigen beweging vertoont
afwijkingen die wijzen op de
aanwezigheid van een metgezel. Is
het een ster of een substellair of
planetair lichaam? De gegevens
duiden op een massa van de
hoofdster van 2.203 zonsmassa’s en
een straal van 2.685 keer de
zonnestraal.
Wat betreft de metgezel; zijn massa
zou 158,92 keer de massa van
Jupiter zijn. Het is dus duidelijk een
ster, waarvan de massa 0,151 keer
die van de zon zou zijn.

Een catalogus uit het verleden, door
Hammond JC genaamd “Catalogue
of 3520 zodiacal stars based on
observations with the six-inch transit
circle 1928-1930”, kent ZC 1049
een magnitude van 6,97 en een
spectraaltype B9 toe. Dus een lagere
helderheid en een hogere
temperatuur dan momenteel. Zou dit
een teken kunnen zijn dat de
begeleider op dat moment werd
verduisterd door de hoofdster? In
dit geval zou het betekenen dat de
hoofdcomponent van spectraaltype
B9 zou zijn in plaats van A2, dus
heter dan wat wordt aangekondigd.

Om deze mogelijkheid te
onderzoeken, is het interessant om
de visuele magnitude van de
hypothetische begeleider te
berekenen die, verduisterd, een
totale magnitude van 6,97 zou geven
in plaats van de huidige 6,75.
Volgens de formules van Jean Meeus
(zie referentie) zou de magnitude van
de metgezel 8,6 zijn, terwijl de
lichtcurve van B. Goffin een
magnitude van 7,62 ± 0,15 voorstelt.
Om deze reden kunnen we deze
hypothese van een wederzijdse
bedekking in 1928-1930 wel
uitsluiten.

Conclusie
We hebben zojuist een voorbeeld
laten zien van vruchtbare
samenwerking tussen geavanceerd
astronomisch onderzoek (hier door
Gaia) en de kleine wereld van

amateurs. Terwijl de Europese
astrometrische sonde Gaia de
binairiteit van de ster ZC 1049
ontdekte door zijn parallaxanomalie,
brengt onze waarneming van de
rakende bedekking van deze ster
door de Maan ons de wetenschap
van nieuwe gegevens.
Via Gaia ontdekken we de massa’s
van de beide componenten van de
ster.
Door onze waarneming kunnen we
de grootte in twee kleuren schatten
van de zuidelijke component, de
hoekscheiding, de positiehoek, de
schijnbare scheiding in
astronomische eenheden en het
spectraaltype.

Hieronder een samenvatting van de
gegevens samen die zijn verkregen
door Gaia DR2 en onszelf voor ZC
104.

Afstand: 108,3 ± 7,4 parsec (353 ± 24 lichtjaren)
primaire component:

massa = 2,203 Zon massa
diameter = 2,685 Zon diameter

secondaire component:
massa = 158,9 Jupiter massa = 0,151 Zon massa

Onze bijdrage:
helderheid magnitude: mV = 7,62 ± 0,15

mR = 7,31 ± 0,15
Kleur indice: V – R = 0,31 ± 0,21
Spectraal type: F
hoekafstand: 0,037’’ (0,14 AU)
positiehoek: 120°
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Rakende sterbedekkingen – expedities 2023

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan Organisator
A 27-01 Vr 21:29 110110 4,3 21 257 -46 6S 42+ Govaarts
B 02-03 Do 18:15 79405 7,3 55 122 -9 8S 81+ Bril
A 29-03 Wo 19:27 79170 6,6 61 209 -12 3N 57+ Govaarts
A 24-04 Ma 20:15 77804 7,3 33 275 -13 8N 22+ Bourgeois
A 27-04 Do 19:13 80310 6,9 59 215 -4 9N 49+ Bourgeois
B 04-09 Zo/ma 01:18 92837 7,1 49 140 -29 15N 79- Bourgeois
A 07-09 Wo/do 04:16 76903 6,9 62 138 -8 11N 47- Bourgeois
B 07-09 Wo/do 04:19 76904 8,2 61 141 -7 10N 47- Govaarts
A 08-09 Do/vr 00:09 77604 7,0 19 70 -32 11N 39- Govaarts
B 06-10 Do/vr 02:34 78483 8,0 51 113 -29 7N 54- Govaarts
B 08-10 Za/zo 01:44 80100 8,4 26 82 -37 8N 35- Bourgeois
A 05-11 Za/zo 04:26 80529 7,0 57 146 -21 6S 52- Bril
A 07-11 Ma/di 03:01 99149 7,1 29 104 -35 2S 33- Boninsegna
A 01-12 Do/vr 03:57 79650 5,3 60 213 -31 11S 85- Govaarts

Agenda

? april 2023 – Sterbedekkersdag/Kleine Planetendag te ?
6 mei 2023 – ALV KNVWS te ?
3 – 4 juni 2023 – Kleine Planeten Tagung te Heidelberg, Duitsland
15 - 19 sep 2023 – ESOP XLII te Armagh, Noord Ierland
November 2023 – Astrodag
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Leona bedekt Betelgeuze
Door Jan Maarten Winkel

Op 12 december 2023 rond 1:15 UT (dus in de nacht van 11 op 12 december) zal planetoïde (319) Leona voor
Betelgeuze bewegen, zichtbaar in de Europese landen langs de Middellandse Zee. De ster is van magnitude 0,5
terwijl de planetoïde van magnitude 14 is. Betekent dit dat we een knipoog krijgen van de rode reus?

De kleine planeet draait in een baan
tussen Mars en Jupiter, en heeft een
gewogen doorsnede van 61 km.
Deze waarde is het gemiddelde van
waardes welke door verschillende
satellieten bepaald zijn. Dit zijn de
waardes in het infrarood van de
verschillende satellieten:

NEOWISE 50.0 ± 5.0 km
AcuA 65.0 ± 4.2 km
IRAS 68.2 ± 11.0 km
 
Gewogen diameter = 60.9 ±3.0 km.

Op de afstand ten tijde van de
bedekking komt dit overeen met
ongeveer 46 mas (milli boog-
seconde), terwijl Betelgeuze een
diameter heeft van ongeveer 48 mas.
Met deze getallen in gedachten zal
er dus sprake zijn van een
ringvormige verduistering met een
geleidelijke af- en toename van het
licht.

De werkelijke doorsnede van Leona
is echter niet bekend. Op 22 en 27
oktober 2010 waren er 2
sterbedekkingen door deze kleine
planeet. Beide bedekkingen betrof
het een enkele koorde, met een
lengte van 45 en 36 km. Tevens zal
er sprake zijn van een onregelmatige
vorm. Om de werkelijke diameter
te kunnen bepalen, zijn er nog meer
sterbedekkingen in 2023,
waaronder één in september vanuit
ongeveer dezelfde streek als de
Betelgeuze bedekking. Het is
belangrijk dat er dan meer koorden
worden vastgelegd, zodat iets
gezegd kan worden over de

werkelijke grootte en vorm van de
kleine planeet.

Wat zal de helderheidsafname zijn
bij verschillende diameters van
Leona? Daarvoor heeft Dave Herald
een berekening gemaakt, wat geleid
heeft tot de volgende tabel:

Diameter (km) Magnitude
afname

44     0.7
46     0.8
48     0.9
50     1.0
52     1.2
54     1.4
56     1.6
58     1.9
60     2.3
62     3.1
64     20
66     20
68     20
70     20

Er kan dus sprake zijn van een lichte
helderheidsafname tot het totaal
verdwijnen van de ster!

De doorsnede van Betelgeuze staat
echter ook niet in cement
geschreven. Deze ster fluctueert in
helderheid en omvang, en heeft een
duidelijke randafzwakking. Tevens
zijn er grote zonnevlekken op het
‘oppervlak’ van de ster waar-
genomen, en is er veel gas rondom
de ster. Denk daarbij maar even
terug naar de afzwakking 3 jaar
geleden, waarbij veel materiaal door
de ster werd uitgestoten.

Dave Herald’s programma Occult
gebruikt een diameter van 48.1 mas,
wat een gemiddelde is van 24
metingen in de CADAR catalogus
(37.0 - 100.0 mas, gemiddeld 52.3
mas) en 29 metingen in de
CHARMS catalogus (31.24 - 55.78
mas, gemiddeld 46.4 mas).

Gaswolken rond Betelgeuze in december 2019 (foto ESO)
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Door de lichtcurve te bestuderen
kunnen we iets zeggen over de
verdeling van zonnevlekken op de
rode reus. Het is belangrijk dat de
James Webb Ruimte Telescoop ook
meekijkt om de zonnevlekken op
een directe manier vast te leggen,
zodat de waarnemingen van de
sterbedekking beter beoordeeld en
bevestigd kunnen worden.
Tevens is het belangrijk dat er niet
alleen maar op de centrale lijn
gekeken wordt, maar over de
gehele bedekkingszone, zodat het
oppervlak van Betelgeuze beter
bestudeerd kan worden aan de hand
van de verschillende lichtcurves. Een
moeilijkheid is wel dat er geen
referentiesterren in beeld zullen
staan. Een voordeel is echter dat er
genoeg fotonen zullen zijn om deze
bedekking vast te leggen.

In bijgaande figuur staat het gebied
weergegeven waar de bedekking zal
plaatsvinden. De duur van de

bedekking zal ongeveer 10
seconden bedragen. Dit is inclusief
de geleidelijke af- en toename van
het licht (de gedeeltelijke fase).

Samengevat kunnen we zeggen dat
er sprake zal zijn van een geleidelijke
af- en toename van het licht, met
eventueel een korte verdwijning.
Hierbij zal de randafzwakking van
Betelgeuze ook een grote rol spelen.
De lichtcurve zal belangrijker zijn
dan het bepalen van de intrede en
uittrede tijdstippen.

Ik heb zelf het plan deze
sterbedekking waar te nemen, samen
met Boelie Boelens. Tevens heb ik
Carles Schnabel (Sabadel, Spanje)
gevraagd of er een expeditie zal
plaatsvinden waar wij dan aan deel
kunnen nemen. Zijn er nog meer
belangstellenden?

Dit artikel is gebaseerd op diverse
mails in Planoccult van Dave Herald,
John Irwin, Terry Moseley en Paolo
Tanga.

Links:
Over de explosie van materiaal van Betelgeuze:
Bizarre explosion tears through ‘Betelgeuse’ star leaving scientists confused
(msn.com) 

Van de Australische zender ABC over dezelfde gebeurtenis:
https://www.abc.net.au/news/2022-08-17/betelgeuse-orion-dying-before-
our-eyes/101338904

Over de diameter van Betelgeuze:
https://en.wikipedia.org/wiki/Betelgeuse#Diameter 
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Sodis, wat is dat nu weer?
Door Jan Maarten Winkel

Tot eind 2022 plaatsten wij de resultaten van onze waarnemingen aan planetoïden op de e-mail server Planoccult,
waar Eric Frappa de gegevens weer vanaf haalde en op zijn website euraster.net publiceerde. Na enkele decennia
dit werk gedaan te hebben, heeft Eric te kennen gegeven hiermee te stoppen zodat hij tijd krijgt om andere zaken
op te pakken.

In de loop der jaren is het aantal
waarnemingen van bedekkingen
door planetoïden dan ook drastisch
gestegen. Voor één persoon is het
niet meer te doen om al die
waarnemingen te controleren en te
verwerken op een website. Maar
hoe dan verder?
Tijdens de laatste ESOP te Granada,
Spanje, kwam dit onderwerp ter
sprake (zie Occultus 150 pag. 18).
Het was toen nog niet duidelijk hoe
dit varkentje te wassen. Er werd nog
gedacht om het Amerikaanse
voorbeeld te volgen en de
waarnemingen te rapporteren
middels een excel bestandje. Er is
echter gekozen voor een database,
waar de waarnemer zelf zijn of haar
waarnemingen aan kan toevoegen.
Deze waarnemingen moeten dan
alleen nog beoordeeld worden door
een regionale coördinator.

Sodis (Stellar Occultation Data
Input System) werd gebouwd en is
het antwoord geworden.
Waarnemingen welke voor 1 januari
2023 zijn gedaan, moeten nog via
Planoccult gemeld worden.
Waarnemingen op of na 1 januari
2023 dienen ingebracht te worden
in Sodis.

Deze database is te benaderen via
de website van Iota-es (iota-es.de,
zie figuur 1). In het menu is SODIS
toegevoegd. Als je daarop staat, zie
je een keuze menu voor SODIS
(dat is de database zelf), SODIS-
Forum (de plaats waar je o.a. vragen
kunt stellen) en SODIS-Documents
(waar documenten staan met uitleg
over het rapporteren in Sodis, een
template voor het rapporteren en
voorbeelden van een positieve en
een negatieve template).
De template kan gebruikt worden
binnen OccultWatcher (in map
Report Templates) om automatisch
al het een en ander te plaatsen in het
uiteindelijke rapport. Ik heb zelf een
uitgebreidere versie gemaakt, welke
nog meer gegevens van
OccultWatcher selecteert naar het
rapport. Vraag maar, dan mail ik die
naar jou toe.

Als je naar de database zelf gaat,
krijg je figuur 2 te zien. Als nieuwe
gebruiker dien je jezelf eerst te
registreren. Je krijgt een mail als je
registratie is doorgevoerd. Daarna
kun je via login verder om jouw
waarnemingen in de database te
plaatsen.
Om een waarneming te plaatsen,
dien je te kiezen voor menu optie
Report (zie figuur 3). Je ziet binnen
het venster New Entry achter Read
Form een knop met de tekst Bestand
kiezen. Door op die knop te
drukken, kun je het rapport uit
OccultWatcher in Sodis plaatsen.
Vervolgens zul je een heleboel
velden gevuld zien worden met de
gegevens uit het zojuist
geïmporteerde rapport. De overige
velden dienen dan nog handmatig in
Sodis gevuld te worden.

Figuur 1. De home-page van IOTA/ES
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Figuur 2

Figuur 3

Tevens dienen er nog enkele andere
figuren geïmporteerd te worden, om
jouw waarneming te completeren.
Voor negatieve waarnemingen dient
er nog een plaatje van de Event en
de registratie zelf (Overview)
toegevoegd te worden uit

OccultWatcher. Voor positieve
waarnemingen ook nog Reduction
(Tab 5 uit AOTA) en Log (de
tekstfile uit AOTA).
Het plaatje bij Event krijg je door in
OccultWatcher te kiezen voor ‘Open

Event in Occult’. Daarvoor dien je
wel de Add-inn ‘Open Event in
Occult’ op te halen van de site van
OW. Een andere manier is door in
OccultWatcher te kiezen voor ‘View
details on the web’. Je komt dan op
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Internet op OccultWatcher Cloud.
Helemaal onderin het scherm vind
je de knop ‘Show Occult Map’. Als
je daarop klikt, verschijnt even later
een kaart van de wereld met het
traject van de schaduw van de
planetoïde. Je dient daarna op die
kaart te klikken. De kaart is
vervolgens op te slaan als png
bestandje, welke je kunt gebruiken
voor ‘Event’ in Sodis.

Onze waarnemingen worden
vervolgens beoordeeld (review)
door Wolfgang Beisker of Gregor
Krannich. Indien er iets nog niet
aangeleverd is of onduidelijk is, zal
hij contact opnemen om
bijvoorbeeld missende gegevens
alsnog aan te leveren. Zie tevens het
verhaal over Sodis in JOA 2023-1
(zie links).

Om alles uit te leggen hoe een
waarneming toe te voegen aan
Sodis, gaat te ver om hier te noemen.
Daarvoor raad ik aan de
documentatie onder SODIS-
Documents te raadplegen. En vooral
niet bang zijn fouten te maken, daar
leer je van. Gewoon doen!

Links:

JOA 2023-1: https://iota-es.de/JOA/JOA2023_1.pdf



Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten

DeltaT
Door Adri Gerritsen en Jan Maarten Winkel

In Occultus nr. 143 stond een tabelletje met ΔT gegevens tot januari 2023. Deze zijn nodig voor het berekenen
van sterbedekkingen, en LOW deze niet meer kon ophalen via de website http://maia.usno.navy.mil/ser7/
deltat.data. Deze website staat nu op https in plaats van http, maar LOW wordt niet meer onderhouden. Er is
echter nog wel een andere route naar ΔT, maar die is een stuk ingewikkelder en daarmee ook aanzienlijk
foutgevoeliger.

De optie om ΔT automatisch te laten
bijwerken zit ook in GEOS.NET,
maar dan gebruik makend van die
ingewikkelder route. Omdat jullie
wellicht behoefte hebben om de ΔT
tabel zoals die in LOW zit handmatig
bij te werken, is onderstaande tabel
bijgesloten. In de tabel worden de
waarden van ΔT gegeven per
kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en
1 oktober). Eerlijk gezegd heb ik
geen idee welke intervallen LOW
hanteert, maar een update per
kwartaal is meer dan voldoende.
Mochten jullie behoefte hebben aan
ΔT waarden per maand, dan is het
gewoon een kwestie van
interpoleren; de fout die je dan krijgt
is verwaarloosbaar (0.01 seconde
of minder). Onderstaande tabel is
bijgewerkt tot 1 januari 2025.
Interessant om te zien is hoe ΔT, na
een lange reeks stijgingen, zo nu en
dan ook weer eens een daling
vertoont.

Veel plezier ermee.
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Totale Sterbedekkingen
Predictions : 22 Period : 01/01/2023 - 01/04/2023
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
 01-01-2023  Sun  18:58:48  3  D    3662   5.8  52  163  -29  +43°S    7
 02-01-2023  Mon  00:32:24  1  D    3827   6.3  25  266  -59  +83°S    8
 03-01-2023  Tue  01:28:15  1  D    4810   6.1  27  270  -55  +78°N    8
 14-01-2023  Sat  07:02:38  1  R   18893   6.4  28  215   -6  +82°N    7
 27-01-2023  Fri  18:09:46  1  D    2336   6.3  44  206  -17  +86°N    6
 27-01-2023  Fri  19:00:56  1  D    2362   7.3  40  222  -25  +53°N    9
 28-01-2023  Sat  21:02:16  2  D    3425   6.0  36  246  -42  +25°N    6
 03-02-2023  Fri  18:21:21  1  D   11604   5.3  37   95  -17  +67°N    7
 14-02-2023  Tue  06:01:57  1  R   21872   6.8  14  180   -9  +63°N    8
 25-02-2023  Sat  17:59:48  2  D    3966   6.7  51  219   -8  +28°N    7
 26-02-2023  Sun  18:30:26  2  D    5079   7.2  56  215  -13  +52°S    9
 26-02-2023  Sun  20:23:47  1  D    5136   5.6  43  250  -29  +52°N    4
 27-02-2023  Mon  22:09:16  1  D    6268   7.2  37  264  -41  +89°S   10
 01-03-2023  Wed  18:50:22  1  D    9410   7.0  63  155  -15  +83°S   10
 03-03-2023  Fri  03:00:18  2  D   11604   5.3  17  290  -31  +35°N    7
 25-03-2023  Sat  21:24:04  1  D    4687   6.5  14  286  -28  +43°S    6
 29-03-2023  Wed  00:41:03  2  D    9141   6.6  13  297  -33  +17°S   10
 29-03-2023  Wed  18:17:25  2  D   10614   5.8  65  176   -2  +42°S    7
 29-03-2023  Wed  19:12:31  4  D   10670   6.6  64  204  -10  +25°N    8
 29-03-2023  Wed  21:33:00  1  D   10798   6.5  47  251  -28  +66°S    7
 29-03-2023  Wed  22:53:42  2  D   10893   7.0  36  269  -33  +46°N    9
 31-03-2023  Fri  03:00:44  1  D   12596   5.9   6  302  -20  +90°S   10

Toelichting op de tabel ‘Totale Sterbedekkingen’

De voorspellingen zijn gemaakt voor sterrenwacht ‘Sonnenborgh’ te Utrecht (5,129 OL; 52,086 NB),
waarbij is uitgegaan van een onervaren waarnemer die beschikt over een telescoop met een diameter van 10
centimeter of minder.

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
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel

In het laatste kwartaal van 2022 zijn er totaal 33 waarnemingen aan sterbedekkingen door planetoïden verricht.
Er waren maar liefst 11 positieve waarnemingen, 33% van de waarnemingen!
De voorspellingen voor het volgende kwartaal zijn, als vanouds, tot ons gekomen via EAON terwijl Edwin
Goffin de berekeningen verzorgd heeft.

Waarnemingen door leden
De volgende planetoïden zijn door leden van WSKP 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 Winkel, J.M.

30 sep 1021 Flammario 7,04s 7,19s 6,7s
1 okt 568 Cheruskia X
4 okt 43110 1999 XH29 X
6 okt 82375 2001 MN15 X
6 okt 589962 2010 XP34 X
8 okt 1113 Katja 3,44s 2,88s
8 okt 8403 Minorushimizu X
11 okt 5025 Mecisteus X
11 okt 624 Hektor X
12 okt 5284 Orsilocus 13,68s
18 okt 392451 2010 VT83 X
19 okt 48465 1991 RS20 X
19 okt 38580 1999 XN17 X
19 okt 42757 1998 SY67 X X
22 okt 88217 2001 AY28 X
22 okt 123796 2001 BD43 X
23 okt 3548 Eurybates 7,08s
24 okt 4063 Euforbo 50,3s
1 nov 573835 2009 UW105 X
8 nov 1741 Giclas X
8 nov 359000 2008 TP108 X
8 nov 624 Hektor 18,30s 18,56s
13 nov 105538 2000 RF39 X
13 nov 91849 1999 UK6 X
14 nov 25 Phocaea X
17 nov 29840 1999 FV12 1,9s
12 dec 490 Veritas X X
26 dec 701 Oriola 1,3s 2,3s
27 dec 624 Hektor 10,9s

Flammario
Op 30 september werd door
Eberhard Bredner, Henk de Groot
en Jan Maarten Winkel een
bedekking waargenomen door
(1021) Flammario (zie ook Occultus

nr 150). Eberhard had een duur van
7,04 seconden. De intrede was om
3h47m01,73s en de uittrede om
3h47m08,77s UT. De tijden van
Henk en Jan Maarten staan vermeld
in het vorige nummer van Occultus.

In figuur 1 zien we de koorden en
het DAMIT model. Het lijkt erop
dat het model iets te groot is.
Misschien is de albedo hoger dan
verwacht.
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Figuur 1

Katja
Op 8 oktober werd door Eberhard
Bredner en Jan Maarten Winkel een
bedekking waargenomen door
(1113) Katja. Eberhard had een
duur van 3,44 seconden. De intrede
was om 21h26m04,36s en de
uittrede om 21h26m07,80s UT. Jan
Maarten had een duur van 2,88
seconden. De intrede was om
21h26m10,69s en de uittrede om
21h26m13,57s UT.

Orsilocus
Op 12 oktober werd door Henk de
Groot een bedekking waargenomen
door Jupiter trojaan (5284)
Orsilocus. Henk had een duur van
13,68 seconden. De intrede was om
04h04m20,12s en de uittrede om
04h04m33,80s UT.

Eurybates
Op 23 oktober werd door Henk de
Groot een bedekking waargenomen
door Jupiter trojaan (3548)
Eurybates. Henk had een duur van
7,08 seconden. De intrede was om
02h06m22,37s en de uittrede om
02h06m29,75s UT. Elders in
Europa (Frankrijk en Zweden) werd
door 14 waarnemers een bedekking
gezien. Zie voor de koorden figuur
2.

Euforbo
Op 24 oktober werd door Jan
Maarten Winkel een bedekking
waargenomen door (4063) Euforbo.
Jan Maarten had een duur van maar
liefst 50,3 seconden. De intrede was
om 04h13m10,9s en de uittrede om
04h14m01,2s UT. De bedekking

vond 101 seconden na het
voorspelde tijdstip plaats. Roland
Boninsegna (België) had een mis.

Hektor
Op 8 november werd door Henk
de Groot en Jan Maarten Winkel een
bedekking waargenomen door
Jupiter trojaan (624) Hektor. Henk
had een duur van 18,30 seconden.
De intrede was om 5h20m16,46s
en de uittrede om 5h20m34,76s UT.
Jan Maarten had een duur van 18,56
seconden. De intrede was om
5h20m14,82s en de uittrede om
5h20m33,38s UT. De voorspelde
duur was 16,2 seconden, maar
Hektor heeft een langwerpige vorm.
Ook Olivier Schreurs (Keulen,
België) had een bedekking met een
duur van 3,12 seconden, terwijl
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Sposetti (Zwitserland) een mis had.
Zie figuur 3 voor de koorden en het
DAMIT model.

1999 FV12
Op 17 november werd door Jan
Maarten Winkel een bedekking
waargenomen door (29840) 1999
FV12. Jan Maarten had een duur
van 1,9 seconden. De intrede was
om 21h10m20,9s en de uittrede om
21h10m22,8s UT. De bedekking
vond 17 seconden voor het
voorspelde tijdstip plaats. Tevens
vond de waarneming een
padbreedte ten zuiden van de
voorspelde centrale lijn plaats.

Oriola
Op 26 december werd door Henk
de Groot en Jan Maarten Winkel een
bedekking waargenomen door
(701) Oriola. Henk had een duur van
1,3 seconden. De intrede was om
21h57m51,4s en de uittrede om
21h57m52,7s UT. Jan Maarten had

een duur van 2,3 seconden. De
intrede was om 21h57m47,7s en de
uittrede om 21h57m50,0s UT. De
voorspelde maximale duur was 3,2
seconden.
Ook Jean Bourgeois (België) had
een bedekking met een duur van
4,04 seconden.

Hektor
Op 27 december werd door
Eberhard Bredner een bedekking
waargenomen door Jupiter trojaan
(624) Hektor met een duur van 10,9
seconden. De intrede was om
21h58m03,3s en de uittrede om
21h58m14,2s UT.
Er waren nog eens 6 andere
waarnemers in Duitsland, Spanje en
Tsjechië met een bedekking met een
duur van 3,50 tot 11,69 seconden.
Jiri Kubanek (Tsjechië) had zelfs een
rakende bedekking met een duur
van 3,80 resp. 0,90 seconden. Zie
figuur 4 voor de koorden en het
DAMIT model.

Bedekkingen elders in Europa
Hieronder volgt een niet complete
lijst van de bedekkingen welke
elders in Europa zijn waargenomen.
Op 6 oktober werd door Collada
(Spanje), Denyer (UK) en
Goncalves (Portugal) een bedekking
waargenomen door Jupiter trojaan
(624) Hektor met een duur van 12,4
tot 15,1 seconden.
Op 30 oktober werd door 4
waarnemers in Duitsland een
bedekking waargenomen door
(663) Gerlinde met een duur van
4,50 tot 8,49 seconden. Zie figuur
5 voor de koorden en het DAMIT
model.
Op 13 november werd door 4
waarnemers in Duitsland en Tsjechië
een bedekking waargenomen door
(804) Hispania met een duur van
22,97 tot 41,11 seconden. Zie figuur
6 voor de koorden.
Op 14 november werd door
Kubanek (2 posten) en Manek
(Tsjechië) een bedekking
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waargenomen door (772) Tanete
met een duur van 8,8 tot 10,0
seconden. Zie figuur 7 voor de
koorden en het DAMIT model.
Op 10 december werd door 6
waarnemers in Frankrijk, Spanje en
Zwitserland een bedekking
waargenomen door de Uranus maan
Titania met een duur van 64,7 tot
73,0 seconden. De doorsnede van
deze maan komt hiermee uit op
1576 km. Zie figuur 8 voor de
koorden.
Op 11 december werd door 5
waarnemers in Duitsland, Polen en
Zwitserland een bedekking
waargenomen door Jupiter trojaan
(624) Hektor met een duur van 3,5
tot 11,50 seconden. Zie figuur 9 voor
de koorden en het DAMIT model.

Op 16 december werd door 5
waarnemers in Frankrijk een
bedekking waargenomen door
Jupiter trojaan (21900) Orus met
een duur van 3,0 tot 3,7 seconden.
Op 26 december werd door 4
waarnemers in België en Frankrijk
een bedekking waargenomen door
Centaur (54598) Bienor met een
duur van 3,0 tot 4,48 seconden. Zie
figuur 10 voor de koorden.

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
maar liefst 14 bedekkingen
geselecteerd. Hedwig, Huenna en
Thusnelda geven een grote kans op
een bedekking. 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
waarnemen, dan kan men, naast
Occult Watcher, terecht op internet
op pagina http://
bedekkingen.vvs.be/predictions/
asteroids2023
Op deze pagina staan ook de
zoekkaartjes zoals deze in Occultus
gepubliceerd 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/

Figuur 7
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Figuur 10
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN -
1 JANUARI 2023 – 1 APRIL 2023

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.
Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Vr 13-01 18.24 27 78 505 Cava 79 km 11.0 Scandinavië
Di 17-01 22.21 61 165 891 Gunhild 54 km 13.9 Frankrijk
Ma 23-01 18.06 44 226 476 Hedwig 121 km 14.0 ZUID NEDERLAND
Za/zo 29-01 04.02 26 218 1001 Gaussia 78 km 15.0 Frankrijk
Zo 05-02 23.44 20 253 1819 Laputa 45 km 16.4 Schotland
Vr/za 11-02 05.07 18 166 150 Nuwa 157 km 14.2 Noord Afrika
Za 11-02 23.27 62 198 628 Christine 51 km 13.1 Scandinavië
Zo 12-02 22.54 38 167 80 Sappho 82 km 11.6 Frankrijk
Za 25-02 18.07 46 181 1469 Linzia 60 km 15.2 Engeland
Ma 27-02 19.30 26 137 712 Boliviana 132 km 12.1 Denemarken
Vr 03-03 21.47 45 241 552 Sigelinde 81 km 15.2 Scandinavië
Za 11-03 22.48 21 161 96 Aegle 174 km 11.4 Noord Afrika
Wo/do 23-03 01.17 34 207 379 Huenna 96 km 14.0 NOORD NEDERLAND
Vr 31-03 23.14 33 218 219 Thusnelda 44 km 13.9 NEDERLAND

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Vr 13-01 TYC 1924-00126-1 10.2 07h44m.0 28º15’ 1.3 9s
Di 17-01 TYC 1895-01282-1 11.0 07h06m.4 23º51’ 3.0 4s
Ma 23-01 TYC 0609-01153-1 9.7 00h31m.6 14º06’ 4.3 4s
Za/zo 29-01 TYC 4916-01034-1 10.0 10h41m.5 -04º48’ 5.0 8s
Zo 05-02 TYC 0092-00150-1 10.6 04h52m.0 05º32’ 5.8 4s
Vr/za 11-02 TYC 6194-00739-1 9.2 15h48m.8 -19º25’ 5.0 8s
Za 11-02 TYC 1942-01025-1 9.7 08h39m.2 24º46’ 3.4 4s
Zo 12-02 TYC 0228-02046-1 9.1 09h27m.7 00º56’ 2.6 6s
Za 25-02 TYC 0683-00789-1 9.1 04h47m.9 07º45’ 6.1 4s
Ma 27-02 TYC 4869-00208-1 8.8 08h55m.1 -03º39’ 3.4 13s
Vr 03-03 TYC 1322-00228-1 10.8 06h09m.1 20º09’ 4.5 19s
Za 11-03 TYC 5516-01389-1 10.6 11h41m.8 -14º39’ 1.3 15s
Wo/do 23-03 TYC 4940-00408-1 10.3 12h13m.0 -00º56’ 3.7 6s
Vr 31-03 TYC 0244-00239-1 10.7 10h08m.8 01º51’ 3.2 4s
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