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Redaktioneel
Begin juli is altijd de tijd om de
resultaten van het eerste half jaar
op te sturen. Uw resultaten betref
fende de totale sterbedekkingen
kunt u via e-mail of via de post
naar Monique de Kock sturen.
 
Op 14 mei werd de Sterbedekkers
dag georganiseerd. In dit nummer
vindt u er een verslag van.
Van drie van de voordrachten,
welke tijdens de Sterbedekkersdag
aan bod zijn geweest, kunt u in dit
nummer meer van lezen.
 
Dit jaar wordt ESOP XXX (Euro
pean Symposium on Occultation
Projects) gehouden in Berlijn,
Duitsland. Het symposium vindt
plaats van 26 tot 31 augustus.
Meer informatie is te vinden op
het internet op pagina:
            www.astw.de/esop

Ik wens u een plezierige vakantie
periode toe en veel leesplezier met
deze Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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Sterbedekkersdag 14 mei 2011
Door Jan Maarten Winkel
 
Op zaterdag 14 mei togen tien leden van DOA naar Volkssterrenwacht Bussloo, om samen met twee medewerkers
van deze sterrenwacht (Jaap van ’t Leven en Hans Luidens) de elfde sterbedekkersdag mee te maken. Toch waren
we met dertien personen in totaal. Ra ra, hoe kan dat? De Sterbedekkersdag kreeg bezoek uit Zuid Afrika via
skype. Atze Herder was de hele dag via dit medium aanwezig, en dat was een primeur voor DOA, en misschien
wel voor heel KNVWS.

Een webcam werd op een leeslampje
geplakt en richting blinde muur ge
richt, speciaal voor Atze. Gelukkig
zorgde de beamer ervoor dat er voor
Atze ook iets interessants verscheen
op de muur.
 

Om 11:00 uur opende Harrie Rutten
de Sterbedekkersdag, en gaf het
woord aan Adri Gerritsen. Adri ging
verder waar hij vorig jaar was geble
ven, met een verhaal over Kaguya,
de japanse satelliet welke heel nauw
keurige hoogtemetingen van de
Maan heeft verricht. De gegevens
van deze satelliet heeft Adri gebruikt
om de rakende der rakenden (Regu
lus) nog eens na te rekenen. Het re
sultaat was verbluffend. Nu kon je
goed zien hoe nauwkeurig waarne
mingen aan sterbedekkingen zijn.
De waarnemingen pasten precies op
het profiel zoals door Kaguya geme
ten is. Een heel groot verschil als je
dat vergelijkt met Watts!
 

Fig. 1. Webcam op leeslampje.

Fig. 2. Adri (r) en Jan Maarten (l).

Hierna was het woord aan Jan
Maarten Winkel. Hij werkt sinds dit
jaar met een Watec camera en meen
de ook al een nieuwe dubbelster
ontdekt te hebben! Hoe anders dit
verliep is elders in dit nummer te
lezen.
 
Vorig jaar was er een totale zonsver
duistering op Paaseiland. Wim
Nobel was daarbij en liet niet alleen
mooie foto’s van de eclips zien, maar
ook van de mooie beelden die het
eiland rijk is. Deze eclips was in de
zelfde periode als de bedekking door
planetoïde Roma. Twee mensen van
de sterrenwacht in Amsterdam
waren op Wim’s voorstel naar Roma
gaan kijken (met resultaat!) en via
sms kon Wim op Paaseiland al het
goede nieuws vernemen!
 
De Amerikaanse versie van Occul
tus, Occultation Newsletter, is na
jaren van afwezigheid herboren
onder de naam Journal for Occulta
tion Astronomy (JOA). Het betreft

een electronische uitgave, en wordt
opgemaakt door onze duitse vrien
den. Binnen de VS (enkele honder
den leden) krijgen ze het niet voor
elkaar om genoeg copij binnen te
krijgen… Harrie doet een verzoek
aan leden van DOA om interessante
artikelen aan te leveren voor dit
nieuwe amerikaans/duitse blad.
 
Harrie had hierna enkele filmpjes
met sterbedekkingen. Enkele dagen
eerder had hij ook planetoïde Gany
med gefilmd. Dit is een Amor-type
(een aardscheerder), en vloog bijna
door het beeldveld. Helaas ging de
kleine planeet net langs de ster.
 
Hierna nam Henk de Groot het
stokje over met een verhaal over
diffractie. Ook dit verhaal staat el
ders in dit nummer.
 
Vervolgens was Harrie weer aan de
beurt, met zijn voordracht “Help,
mijn poot staat niet goed”. Met het
waarnemen van sterbedekkingen
had Harrie nooit gezien dat de op

Fig. 3. Wim.
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stelling niet goed op het noorden
stond. Je gaat natuurlijk van de ene
ster naar de volgende, en dan steekt
de richting van de montering niet zo
nauw. Maar voor de nieuwe
KNVWS werkgroep DMPA was
Harrie een planetoïde wat langer aan
het filmen, en dat werd een streep.
Met de methode van Lightbucket’s
heeft Harrie vervolgens zijn opstel
ling een stuk beter op het noorden
gezet. Ook legde hij uit hoe je dit een
stuk sneller voor elkaar krijgt, met
en zonder GOTO.
 
Hierna was het weer de beurt aan Jan
Maarten. Hij is sinds kort in het ge
lukkige bezit van een nieuwe sterren
wacht met de naam Capricornus.
Deze is op het platte dak van de
bijkeuken gebouwd, en heeft niet
alleen een afrolbaar dak, maar na het
afrollen kan deze ook nog gekanteld
worden! Daarmee komt de oostelij
ke horizon een stuk lager te liggen.
 
Vervolgens herinnerde Harrie ons
eraan dat ESOP XXX dit jaar ge
houden wordt in Berlijn. Meestal is
het al lang bekend waar de volgende
ESOP’s gehouden worden, maar in
2012 is er nog geen plaats bekend.
Het lijkt erop dat ook hier een ver
grijzing optreedt en er steeds minder
belangstelling bestaat voor deze
symposia. Atze doet het voorstel om
skype of een ander internet medium
te introduceren. Voor zijn werk heeft
hij hiermee ervaring tot wel enkele
honderden deelnemers!
 
Hierna kwam Henk weer aan de
beurt met “De bedekking door 523
Ada”. Ook dit verhaal staat elders in
dit nummer.
 

Harrie kwam weer ten tonele en
memoreerde dat de KNVWS nu een
kersverse werkgroep heeft: DMPA
(Dutch Minor Planet Association).
Deze werkgroep heeft raakvlakken
met DOA, namelijk de sterbedek
kingen door planetoïden. Afspraak
is dat de sterbedekkingen door pla
netoïden bij DOA blijven, en dat
leden van DMPA de waarnemingen
ervan doorstuurt naar DOA.
DMPA richt zich meer op astrome
trie en fotometrie van kleine plane
ten om meer te weten te komen over
de positie van de planetoïde respec
tievelijk de vorm en rotatie ervan.
 

Als laatste kondigde Harrie namens
Henk Bril de Aurorareis aan. In
oktober zal deze reis plaatsvinden in
Spitsbergen. Er wordt daar gevaren
met een schoener. Zie voor meer
informatie http://www.astrobril.nl/
poollicht.html
 
 Na al deze boeiende voordrachten
werd nog de ALV gehouden. Hierin
werd de penningmeester nog gefeli

citeerd met zijn 25-jarig penning
meesterschap bij DOA! Hij is sinds
de oprichting van de werkgroep in
1946 de tweede penningmeester, en
wil dat voorlopig nog blijven.
Na afloop werd Atze gevraagd wat
hij van deze dag vond vanuit zijn
woonkamer. Atze was er erg positief
over en wil zeker de volgende keer
weer op deze manier aanwezig zijn.
De dag werd vervolgens afgesloten
bij de Chinees (maar dan zonder
Atze).

Fig. 4. Atze.

Fig. 5. Grote belangstelling vanuit de
zaal.

Fig. 6. Groepsfoto met (staand van
links naar rechts): Jaap van ’t Leven,
Wim Nobel, Adri Gerritsen, Henk
Masselink, Boelie Boelens, Marion
Iris van der Linden, Hans Luidens,
Govert Schalk, Henk de Groot, (knie
lend van links naar rechts) Jan Ha
zendonk, Jan Maarten Winkel en
Harrie Rutten.
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De ontdekking van een dubbelster
Door Jan Maarten Winkel
 
Op dinsdag 15 maart was het helder en er waren vele sterbedekkingen voorspeld. Met de Watec camera in mijn
nieuwe sterrenwacht Capricornus bewapend verschalkte ik de ene na de andere sterbedekking. De volgende dag
moest ik weer vroeg op voor mijn werk, maar toch nog even die bedekking van 4 minuten over middernacht
pakken.

Foto. De trotse ontdekker met zijn 31
cm F5 Newton in zijn nieuwe sterren
wacht Capricornus.

Fig. 2. Voorspellingen in LOW.

Fig. 1. Grafische weergave uit Excel.

Fig. 3. Star details in LOW.

De volgende avond was het minder
met het weer. Ik besloot de eerder
opgenomen filmpjes te analyseren.
Bij de laatste zag ik echter het ster
retje niet in één keer uit gaan, maar
in twee stappen! In het programma
VirtualDub was dit duidelijk te zien.
De stappen lagen 0,32 seconden uit
elkaar.
 
Ook het programma limovie gaf dit
resultaat. Met dit programma kun je
een zogenaamd csv bestand (comma
separated values) weg schrijven,
welke ingelezen kan worden in
Excel. Daarna kun je een grafische
weergave maken binnen Excel, en
ook daarin was het stapgewijze ver
dwijnen duidelijk herkenbaar (zie
figuur 1).
 
De vraag rees nu: is de bewuste ster
bekend als dubbelster? In de lijst met
voorspellingen binnen LOW stond
deze ster niet bekend als dubbelster
(zie figuur 2). Ook niet na het kiezen
van ‘Star details’ (zie figuur 3). Had
ik nu een nieuwe dubbelster ontdekt?

Ik zag in gedachten al een artikel op
de voorpagina van NRC staan (fi
guur 4)… Ook amateurs doen ont
dekkingen, denk maar aan Hannie’s
Voorwerp.
 
Ik voelde mij al lichter worden; ik
zweefde haast in de wolken… Ik heb
een dubbelster ontdekt! Maar hoe
moet je nu een ontdekking van een
dubbelster melden, en aan wie? Ik
besloot Harrie maar eens een mailtje
te sturen, met de volgende tekst:
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Fig. 4. Het artikel op de voorpagina
van NRC.

“Harrie,
 Op dinsdag 15 maart heb ik de ster
X12427 stapgewijs uit zien gaan, met
een verschil in tijd van 0,31 seconden.
In LOW staat deze ster niet bekend
als dubbelster.
Hoe gaat de procedure nu verder? Bij
wie moet ik dit melden? Gaat iemand
in een stercatalogus uitzoeken of er
misschien 2 sterren op dezelfde positie
staan?
Ik heb het AVI filmpje uiteraard
achter de hand (190 MB, niet te ver
zenden via e-mail).
 Verdere gegevens:
Ster: X12427, SAO 97660
Magn.: 8.9
Voorspeld tijdstip voor mijn positie:
23h 04m 00s UT
Relatieve snelheid (ster t.o.v. de
Maan): 0,43”/s
Dit laatste betekent dat de afstand
tussen de dubbelster componenten
gelijk is aan: 0,43 “/s * 0,31 s = 0,13 “.
Het lijkt mij dat de Hipparcos satel
liet een dergelijke dubbelster had
moeten kunnen scheiden.
Ik hoor graag een reactie!
Groeten,
Jan Maarten
“
 
En dan nu maar wachten op het
antwoord…
Daar was een mailtje van Harrie.
Wat zou erin staan? Snel lezen.
Wat was dat nu? Harrie gaf geen
antwoorden, maar stelde een vraag:
 

“Jan Maarten,
 Wat was de integratietijd van de
video?
Groeten,
Harrie
“
 
Nou ja, wat moet je daar nu mee?
Toch maar even nagezocht op welke
stand de Watec stond met deze be
dekking. Het was stand 8, wat staat
voor een integratietijd van 0,32 se
conden… Gedurende deze belich
tingstijd verdween de ster dus zelf,
en heb je dus minder licht verzameld!
Jammer, geen ontdekking…
 
Conclusies uit dit verhaal:
-De ster is geen dubbelster
-Visueel zal de ster in één keer uit
gaan
-Met video dien je rekening te hou
den met de integratietijd
 

Bij twee heldere avonden in april heb
ik dit verschijnsel nog een aantal keer
zien optreden. Het valt echter alleen
op bij relatief heldere sterren. Bij de
zwakkere sterren kun je het stapsge
wijs uit gaan niet zien in het filmpje,
maar ook dan zal het wellicht optre
den. Gevolg is dat je dan een ver
keerd tijdstip (te vroeg) noteert voor
de intrede.
 
Wat ik tijdens de Sterbedekkersdag
ook als advies meekreeg, was het
gebruik van de Gain knop. Op het
kastje voor het instellen van de inte
gratietijd voor de Watec zit ook een
Gain knop, welke ik op Low had
staan. Als die knop op High staat, is
de camera veel gevoeliger. Dat
scheelt wel een paar magnituden,
werd mij verteld. Anderen namen
sterbedekkingen waar op maximaal
stand 2 (0,08 seconden). En dan
wordt de fout van het niet opmerken
van een stapgewijs uitdoven weer
minder groot.
Ik heb later de Gain knop eens uit
geprobeerd: wat een openbaring!
Waarom staat die knop niet stan
daard op High, of nog beter: waar
om zit die knop er überhaupt op?
Alles bij elkaar heb ik weer veel ge
leerd.

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2011
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan

B 21-08-11 za/zo 08:12 93328 4,5 40 249 +32 7S 56-

B 25-08-11 wo/do 03:20 78632 8,1 27 91 -12 2S 19-

B 17-09-11 vr/za 02:59 93118 6,0 55 185 -20 1S 81-

B 21-09-11 di/wo 02:33 78208 8,1 40 106 -26 1S 44-

A 21-09-11 di/wo 04:01 78264 7,1 52 130 -14 3S 44-

B 04-11-11 vr 21:07 146083 8,0 28 213 -44 11S 71+

B 13-11-11 zo 19:59 77313 6,7 19 78 -38 4N 92-

A 18-11-11 do/vr 02:35 98495 7,4 37 129 -41 5S 55-

A 29-11-11 di 18:30 163612 6,5 13 223 -26 9S 24+

B 02-12-11 vr 18:40 146372 8,3 34 195 -28 9S 53+
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Diffractie waarnemen bij een sterbedekking
Door Henk de Groot
 
Op 15 februari 2009 zou de planetoïde 1981-XH2 de ster HIP 32055 kunnen bedekken. De kans dat dit voor mijn
waarneemplaats Nijmegen gebeurt is erg klein. De bedekkingszone loopt in de buurt van Delfzijl, en mijn waar
neemplaats ligt op de 1 sigma lijn. Het geluk zit in een klein hoekje, en ik zie een bedekking. Bij de uitwerking van
de waarneming is een duidelijk diffractiepatroon zichtbaar. Op de vorige sterbedekkersdag in 2010 heb ik daar al
wat over verteld.

Diffractie:
Diffractie is een wat moeilijk te be
vatten verschijnsel, dat voor het eerst
ontdekt werd door de Italiaanse
wetenschapper Grimaldi (die van die
maankrater). Het verschijnsel be
schrijft het buigen van licht rondom
schijnbaar kleine obstakels, of het
zich uitspreiden van licht wat door
kleine openingen schijnt. In principe
treedt het op bij alle soorten golven
zoals watergolven en electromagne
tische golven. Op kleine schaal treedt
het meestal het beste op wanneer het
object welke de diffractie veroor
zaakt in dezelfde grootte orde ligt als
de golflengte. Echter bij ver weg ge
legen obstructies (planetoïden bij
voorbeeld) en een bijna oneindig
kleine lichtbron treedt het ook een
voudig op. Door de verre afstand
van de ster tot de aarde en de kleine
afmetingen van de ster mag je be
schouwen dat de lichtgolven zich
parallel voortbewegen indien ze
langs de planetoïde bewegen. Tij
dens het passeren van de planetoïde
horizon zal in zekere zin elk licht
deeltje zich als een onafhankelijk
lichtbron gedragen, het licht buigt
dan een heel klein beetje om de pla
netoïde heen. Door het ombuigen
wordt de lichtstraal een klein beetje
divergerend. Hierbij zal de wegleng
te van de lichtdeeltjes onderling iets
gaan verschillen, waardoor interfe
rentie gaat optreden. Dat uit zich in
lichtversterkingen en verzwakkin
gen welke verder uitdoven naarmate
de obstructie rand verder van de lijn
ster-waarnemer wegschuift. In fi
guur 1 is het diffractie patroon weer
gegeven van een roodkleurige laser
waarvan het licht door een spleet
geleid wordt. Een andere uiting van
diffractie is de welbekende Airy
disk. In de ideale telescoop is een
perfecte ster een lichtbolletje met

Fig. 1. Diffractie patroon.

daarom heen steeds zwakker wor
dende kringetjes. Diffractie is afhan
kelijk van de golflengte; daarom is
bij monochroom licht het verschijn
sel meer geprononceerd.
 
De voorbereiding:
Afgelopen zomer gaf Thomas Flat
tres, afkomstig uit Normandië in
Frankrijk, tijdens de Esop in York
een presentatie over diffractie. Tho
mas is een veteraan wat betreft ster
bedekkingen, hij is ver over de tach
tig jaren oud en nog steeds erg actief.
Thomas heeft zich ondermeer bezig
gehouden met het berekenen van
diffractie verschijnselen, en heeft er
zelfs een software programma voor
geschreven wat verder helaas niet
beschikbaar is. Ik vroeg Thomas of
hij wellicht mijn bedekking zou wil
len uitwerken, en dat vond hij wel
leuk.
Ik heb Thomas mijn CSV file ge
stuurd met daarin de fluxwaarden
van de bedekking. Normaal gespro
ken neem je de bedekking waar met
een videocamera met time inserter.
De video is opgebouwd uit 25 beeld
jes (frames) per seconde, en elk frame
is weer opgebouwd uit een halfbeeld
of field. Elk field krijgt een tijdsstem
pel mee van de time-inserter. Op deze
manier is met een nauwkeurigheid
van 20 ms een bedekkingstijdstip
vast te leggen. Het software pro

gramma LiMovie kan op elk field of
frame de helderheid (de flux) van de
planetoïde of ster meten. Deze me
tingen worden vastgelegd in een csv
file.
Voor de uitwerking wordt eerst de
diameter van de ster bepaald. Dit
kan bij een hoofdreeks ster, wat de
meeste sterren zijn, redelijk eenvou
dig bepaald worden uit de helder
heids verhouding van de ster in be
paalde banden. Deze helderheden
zijn vaak gegeven bij de voorspelling
van de bedekking, en anders op te
zoeken in een stercatalogus.
Om een betrouwbare diffractieme
ting te kunnen uitvoeren moeten de
beelden een redelijke signaal/ruis
verhouding hebben. De signaal/
ruisverhouding wordt berekend
door de gemiddelde fluxwaarde van
alle pixels welke de ster op een opna
me verbeelden te delen door de ge
middelde fluxwaarde van de omrin
gende pixels van de hemelachter
grond. In mijn video wordt een
waarde van ongeveer twee gehaald,
wat voldoende is voor verdere uit
werking, maar aan de andere kant
niet echt overhoudt.
In grafiek 2 worden de resultaten van
de fluxmeting weergegeven. De rode
lijn is de flux van de hemelachter
grond. De gele lijn is de fluxmeting
van de ster, en de blauwe lijn tenslot
te is het verschil tussen de sterflux en
de achtergrondflux, het netto signaal
dus waarmee we verder gaan reke
nen. Duidelijk is te zien dat diffractie
optreedt. De ster wordt kort voor het
verdwijnen even wat helderder,
neemt daarna geleidelijk in helder
heid af totdat deze onzichtbaar
wordt. Aan het eind komt de ster
geleidelijk weer terug, en schiet even
door in helderheid voordat de waar
de weer terug komt op de originele
helderheid.
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War verder opvalt is dat de helder
heden getrapt af en weer toe nemen;
je zou haast zeggen dat de tijdsaan
duidingen verkeerd om staan op de
achtereen volgende fields. Dit komt
vaker voor, en heeft te maken met de
manier hoe het sterbeeld op de CCD
matrix terechtkomt van de even en
oneven fields. In figuur 3A staan
beide fields onder elkaar, en als je
goed kijkt zie je dat de totale flux
waarde van 1+3 iets kleiner is als de
totale waarde van 2 en de naastlig
gende pixels. In het tweede geval, op
figuur 3B, is de belichting op de
pixels op beide fields symmetrisch.
De totale fluxwaarde van 1+3 is ge
lijk aan 2+4. Om dit probleem te
omzeilen is in de verder berekening
uitgegaan van het gemiddelde van
steeds twee fields, voortschrijdend in
de tijd. Op deze manier krijg je toch
in de tijd gezien een oplossend ver
mogen van 20 ms, terwijl je eigenlijk
uit gaat van frames.

Graf. 2. Resultaten fluxmeting.

Fig. 3A. Sterbeeld op CCD matrix Fig. 3B. Sterbeeld op CCD matrix.

Een andere bron van onnauwkeurig
heid is dat LiMovie de totale flux van
alle pixels binnen een bepaalde straal
telt. In de praktijk blijken dat lang

Fig. 4. Fluxverdeling.

niet altijd evenveel pixels te zijn, en
aangezien de totale flux redelijk
evenredig is met het aantal pixels,
kan dat enige onnauwkeurigheid
opleveren. Voor het meten is het
daarom beter de meetradius niet te
krap rondom de ster te leggen. De
pixels die je dan verschillend meet

hebben dan meestal de achtergrond
flux, en dragen dan minimaal bij aan
de totale flux. In figuur 4 is te zien
hoe de karakteristieke fluxverdeling

Graf. 5. Resultaat fluxwaarden.

rondom een ster eruit ziet. In de
binnenste rode cirkel wordt de flux
van de ster gemeten. Van de pixels
tussen de daarom heen liggende twee
blauwe cirkels wordt de achtergrond
flux bepaald.
Om tenslotte toch nog een resolutie
van 20 ms te krijgen zijn de fluxwaar
den van alle fields achter elkaar
gezet, en is steeds het gemiddelde van
de twee voortschrijdende waarden
genomen. In grafiek 5 tenslotte is het
resultaat te zien, en hiermee is verder
gerekend.
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Berekening diffractie:
Voor het verdere vervolg heeft Tho
mas zelf wat software geschreven.
Deze software is niet beschikbaar
omdat hij dat in een niet transporta
bele omgeving heeft gemaakt. Voor
de berekening voert hij een aantal
gegevens in van de planetoïde en ster,
zoals helderheid, grootte, relatieve
snelheid en hoek van intrede en uit
trede van de bedekking. Voor de
snelheid wordt de snelheid genomen
welke loodrecht staat op het (aange
nomen) ronde oppervlak van de
planetoïde, de radiale snelheid. In
werkelijkheid is dat natuurlijk niet
zo; door bergen en dalen op de pla
netoïde en het niet radiaal naderen
van de planetoïde op de ster ver
dwijnt de ster onder een bepaalde
hoek achter de planetoïde horizon.
Deze wordt dan uitgedrukt als de in-
en uittredehoek.
 Deze laatste is natuurlijk niet be
kend; voor de eerste berekening
wordt een aanname gedaan. Er
wordt net zolang met verschillende
intrede hoeken geprobeerd totdat de
berekende resultaten zo goed moge
lijk met de gemeten fluxwaarden
overeen komt. Het resultaat is te zien
in grafiek 6.
Op de horizontale as staat de tijd in
milliseconden, op de verticale as de
relatieve flux. Het nulpunt op de as
geeft weer het tijdstip waarop het
middelpunt van de ster de planetoïde
horizon passeert, en de bedekking
per definitie begint. De rode punten
zijn de door LiMovie bepaalde flux
waarden. De gele kaders daaronder
geven de frames en de tijd op deze
frames aan. De rode lijn is de theo
retische diffractielijn, welke bere
kend is door de software voor een
puntvormige lichtbron. Omdat de
ster een zekere diameter heeft, zal
het werkelijke diffractiepatroon er
iets anders uitzien. Deze is in het
lichtblauw weergegeven.
Het werkelijke diffractiepatroon
zoals dat geregistreerd is door de
camera is weer iets anders; dat is
weergegeven door de donkerblauwe
lijn “Camera théoretical response”.
De software berekent steeds elke ms
de flux van de ster, echter de camera
integreert steeds over een tijd van 20
ms; hij sommeert steeds stukjes van

Graf. 6. Diffractie bij aanvang bedek
king.

20 waarden op elke ms. Daardoor is
de uiteindelijke vastgelegde kromme
iets anders als de berekende krom
me. De blauwe lijn moet uiteindelijk
zo goed mogelijk overeenkomen met
de door LiMovie vastgestelde flux
waarden.
Op het maximum is de “fit” niet zo
erg goed; de gemeten waarden zijn
lager dan berekend. Dat kan veroor
zaakt zijn door een “onrustig” pro
fiel op de planetoïde, maar ook door
turbulentie. Ook in het lage gebied
is er een afwijking wat veroorzaakt
kan zijn door de eerder genoemde
effecten, of theoretisch ook een be
geleider. De resultaten zijn verkre
gen door een intredehoek van 20
graden aan te nemen. De sterdiame
ter is 0,2 m”. Graf. 7. Diffractie bij wederverschij

ning.

Op grafiek 7 is de ster wederverschij
ning weergegeven. Er zijn nu minder
meetpunten omdat de verschijning
sneller verloopt dan de verdwijning.
De gevonden contacthoek is ook
groter; hier komen we uit op 38 gra
den.
 
Waarnemen van diffractie:
De signaal/ruisverhouding heeft
grote invloed op de uiteindelijk re
sultaten. Dit is echter ook een groot
dilemma voor de enthousiaste ster
bedekkingswaarnemer. Enerzijds wil
je de integratietijd van de camera zo
kort mogelijk houden om de bedek
king zo goed mogelijk in de tijd vast
te leggen. Anderzijds wil je liever iets
langer belichten om een goede S/N
verhouding te krijgen. Daar komt
ook nog bij dat diffractie verschijn
selen meestal ook niet langer duren
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dan enkele tientallen milliseconden,
maar meestal veel korter, afhanke
lijk van de snelheid van de planetoï
de en de contacthoek. In principe
treedt bij elke bedekking diffractie
op. Echter, volgens de ervaring van
Thomas, wordt deze bij minder dan
één op de vijftig bedekkingen daad
werkelijk vastgelegd, en meestal is
dan de S/N nog zo laag dat je er
weinig mee kunt. Een ster is door zijn
kleine diameter wel een ideale dif
fractiebron. Helaas is het diffractie

patroon ook afhankelijk van de
golflengte van het licht, en een dif
fractiepatroon wordt daardoor ook
altijd wat uitgesmeerd. Het beste zou
zijn de bedekking waar te nemen
door een filter welke een kort golf
lengte gebied doorlaat, maar dan
wordt ook het licht weer zwakker.
Het liefst zou je dan een 5 meter in je
tuin hebben willen staan.  Dat is ook
de reden dat in de Verenigde Staten
een groep amateurs en beroeps as
tronomen bezig is grote en lichte

telescopen te ontwerpen van de
meest vreemde materialen om toch
maar zoveel mogelijk licht te verkrij
gen. De beeldkwaliteit doet er dan
niet toe. In Occultus 103, bladzijde
14, titel “nieuw project”, stond hier
over een artikel.
Tenslotte wil ik hierbij Thomas
Flattres van harte bedanken voor
zijn hulp bij het bewerken en uitleg
gen van de diffractie van de bedek
king van planetoïde 1981-XH2.

Totale Sterbedekkingen
Predictions : 22 Period : 01/07/2011 - 01/10/2011      

City : Utrecht Observer : Sonneborgh      

Aperture : 10 cm Experience : 1      

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

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

d m y   h m s s       ° ° ° ° cm

09-07-2011 Sat 20:58:35 1 D 20178 5.9 14 211 -7 +80°N 7

12-07-2011 Tue 20:51:36 1 D 23328 5.2 13 169 -7 +88°N 7

19-07-2011 Tue 00:17:06 1 R 30851 5.0 27 142 -17 +63°S 5

19-07-2011 Tue 02:53:18 1 R 30890 6.4 34 186 -6 +74°N 9

20-07-2011 Wed 03:37:47 1 R 31583 4.9 39 187 -1 +60°S 6

23-07-2011 Sat 01:25:37 3 R 2306 6.7 31 107 -15 +28°N 8

24-07-2011 Sun 03:35:22 1 R 3386 6.2 45 125 -2 +61°S 7

24-07-2011 Sun 22:53:51 1 R 4172 4.3 1 57 -17 +79°S 4

25-07-2011 Mon 03:22:08 1 R 4350 6.9 39 108 -4 +67°N 9

27-07-2011 Wed 02:12:47 1 R 6530 7.1 15 73 -12 +70°S 8

05-08-2011 Fri 19:56:06 1 D 19931 6.3 9 225 -5 +48°N 10

09-08-2011 Tue 20:26:56 2 D 24338 4.7 14 180 -10 +57°S 5

11-08-2011 Thu 20:56:17 2 D 27647 5.9 17 161 -14 +68°S 10

21-08-2011 Sun 22:14:42 1 R 4810 6.1 6 64 -23 +86°N 8

25-08-2011 Thu 03:20:15   G 9576 7.4 27 92 -11 +2°S 10

12-09-2011 Mon 22:45:20 1 R 31746 5.7 38 159 -33 +51°N 9

18-09-2011 Sun 03:57:26 2 R 4687 6.5 58 191 -13 +67°N 8

18-09-2011 Sun 21:04:29 1 R 5569 5.6 8 64 -28 +88°S 7

18-09-2011 Sun 21:34:43 1 R 5591 5.3 12 70 -31 +57°N 6

19-09-2011 Mon 22:49:57 1 R 6723 6.3 16 74 -36 +63°N 7

20-09-2011 Tue 00:31:07 1 R 6795 5.0 30 92 -35 +51°S 4

22-09-2011 Thu 00:49:26 1 R 10546 7.3 16 78 -35 +69°N 10

Lunar occultation predictions prepared by the Dutch Occultation Association.
Software version: Lunar Occultation Workbench 4.1            Prediction base: XZ-80Q, ELP2000-85, Watts
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De bedekking door 523 Ada
Door Henk de Groot
 
Op 12 oktober 2010 vindt er mogelijk een bedekking plaats van de ster 3 UC230 - 047524 door de planetoïde 523
Ada. Mogelijk, want meestal is de kans dat de planetoïde net langs de ster beweegt veel groter. De bedekkingen
worden vastgelegd met een Watec video camera en opgeslagen op de harde schijf van een laptop. Tegelijkertijd is
het beeld zichtbaar op een TV scherm, zodat de bedekking goed gevolgd kan worden. Op het scherm zie ik de ster
verdwijnen en even later weer verschijnen, de planetoïde is nu eens voor de ster langs gegaan. Voor mij wordt dit
een bijzondere bedekking. Niet omdat de bedekking zelf zo bijzonder is, maar de uitwerking; daar heb ik wel wat
van opgestoken. Met dit artikeltje wil ik deze wetenschap delen.

De uitwerking
Met behulp van het programma Li
Movie wordt de waarneming uitge
werkt. Limovie meet de gezamenlij
ke pixelhelderheid rondom de plane
toïde/ster, en dit kan afgezet worden
tegen de helderheid van de achter
grond. Op grafiek 1 is duidelijk de
bedekking zichtbaar.
In grafiek 2 is de flux nog eens uitge
rekt in de tijd weergegeven. Hierbij
is de helderheid van de frames (ver
ticaal) afgezet tegen het framenum
mer (horizontaal). Een frame duurt
20 ms, en omdat de integratietijd 80
ms is, zijn steeds vier achtereenvol
gende frames hetzelfde. De camera
blijft wel steeds elke 20 ms een nieuw
frame afgeven waarop steeds een
nieuw tijdstempel gezet wordt; in
feite zijn het steeds kopieën van het
eerste frame, en ook alleen de tijd op
het eerste frame kan gebruikt wor
den voor de tijdbepaling, dan nog
wel voorzien van de nodige correc
ties.  Het eerste frame in een rij van
vier is steeds rood aangegeven, de
resterende drie zijn groen.
Twee zaken vallen op:
Het eerste is dat in eerste instantie de
flux erg laag wordt, maar daarna
weer geleidelijk sterker lijkt te wor
den. Zo tegen het einde zakt de flux
weer. De flux varieert ook enorm.
Tijdens de bedekking worden soms
waarden gemeten welke helderder
zijn dat de gemeten waarde tijdens
verdwijnen of weder verschijnen.
Betekent dit dat de planetoïde rake
lings langs de ster scheert, en een
rakende bedekking heeft plaatsgevonden?
Het tweede is dat  vier frames van
één belichting niet dezelfde flux
waarde hebben , soms verre van dat.
Dit wordt veroorzaakt door ruis in
de electronica, en meetfouten van

Limovie (zie het artikel over diffrac
tie).
De tijdstippen van verdwijnen en
wederverschijnen zijn weergegeven
door de zwarte stippen links en
rechts in de grafiek. Deze tijdstippen
zijn vooral visueel bepaald. Op de
betreffende frames zie ik Ada volle
dig verdwijnen of weer terug komen.
Ik vind het een en ander nogal raad
selachtig, en met Virtual Dub ver
groot ik het contrast van de video,
en in een wat duistere kamer speel ik
de video vervolgens verschillende

Graf. 1. De gemeten flux.

Graf. 2. De flux uitgerekt in de tijd.

keren af. Inderdaad, tijdens de be
dekking verschijnt de ster zwakjes in
beeld. De frames waarop de ster vi
sueel zichtbaar is, zijn in grafiek 2
weergegeven met een zwarte stip
gevolgd door drie gele stippen.  
Maar tot mijn verbazing lijkt dat
geen relatie te vertonen met de flux
waarden welke LiMovie heeft geme
ten. Op de frames waarop Limovie
een veel hogere waarde meet, is visu
eel met geen mogelijkheid een ster te
zien!
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Wat nu?
 Ik besluit het eerste verdwijnings
tijdstip, de tussentijdse wederver
schijning en verdwijning, en de twee
de wederverschijning te rapporteren,
ik geloof tenslotte meer mijn eigen
ogen dan LiMovie.
Na enkele dagen krijg ik een mail van
Eric Frappa (“Wat is dat alle
maal?”). Ik leg het uit, en stuur de
LiMovie data met de fluxwaarden
naar Eric. Die komt daarna tot de
conclusie dat de variatie in flux op
sommige momenten voor en na de
bedekking zo gemiddeld 350 eenhe
den is, en dat daarmee de fluxvaria
ties tijdens de bedekking ook ver
klaard kunnen worden. Tijdens mo
menten van “grote helderheid” zou
nog juist de planetoïde te zien zijn.
Is dat zo?
Ik besluit later nog eens te proberen
uit te zoeken hoe het nu precies zit.
Gelukkig zijn op de video nog enke
le andere sterren zichtbaar. Op fi
guur 3 zijn deze te zien, en hiermee
moet het toch lukken verder te
komen. Met LiMovie wordt ook de
flux van deze sterren gemeten, en in
grafiek 4 is weergegeven de helder
heid (flux) van Ada en de te bedek
ken ster, de magnitude 12,4 ster en
de magnitude 13,1 ster. Hiermee
gaan we wat rekenen:
De visuele helderheid van de te be
dekken ster Mv = 12,5 en in het rood
is deze Mr =10,4. De Mv van Ada is
voorspeld op Mv = 14,1. Op de video
is nog net een andere ster zichtbaar
met een Mv = 13,1, dus de visuele
grensmagnitude op de opnames zou
ongeveer magnitude 13,5 moeten
bedragen. In grafiek 4 is het een en
ander weergegeven.
 De relatieve helderheden zijn af te
leiden uit de gemeten fluxwaarden.
De magnitude verschillen zijn gelijk
aan 2,5 * log(flux1/flux2). Gaan we
uit van de ster met magnitude 12,4,
dan zou de helderheid van Ada met
de ster 11,8 bedragen, en dat is plau
sibel omdat de Watec behoorlijk
roodgevoelig is.
Op dezelfde wijze berekend, uit
gaande van de gemiddelde flux van
Ada tijdens de bedekking, zou de
helderheid van Ada tijdens de bedek
king gelijk zijn aan 14,1, en dat klopt
ook met de voorspelde waarde.

Graf. 4. Gemeten flux van Ada en 2
sterren.

Fig. 3. Videoframe van Ada.

Daarbij moet wel opgemerkt wor
den dat dit berekend is uit een verza
meling fluxwaarden welke nogal
extreem uit elkaar lopen (zie de gra
fiek 2). Gaan we de hoogste en de
laagste fluxwaarden met elkaar ver
gelijken, dan kom je uit op een mag
nitudeverschil van ruim 4,5. Dat is
echter onjuist; we zitten in zulke lage
waarden te meten dat de bepaling
niet meer opgaat.
Het verschil in hoogste en laagste
helderheid van de te bedekken ster
voor en na de bedekking is 1,1 mag
nitude. Als je ervan uit gaat dat de
zelfde amplitude tijdens de bedek
king aanwezig is, zou de geregistreer
de helderheid van Ada tijdens de
bedekking tussen  13,5 en 14,6 be
dragen. Omdat eerder ingeschat was
dat de grensmagnitude van de video
op mag 13,5 zou zitten, en de variatie
van Ada tijdens de bedekking tussen
14,1 +/- 0,55 magnitude zou bedra
gen, betekent dat een volledig bedek
te Ada tijdens de bedekking gewoon
af en toe even zichtbaar moet zijn.
Daarbij komt misschien dat de
grensmagnitude van 13,5 waar

schijnlijk iets te weinig is ingeschat;
mogelijk is tot mag 13,7 nog net
zichtbaar. Op figuur 5 is dat nog eens
weergegeven. Bovenaan de helderste
te bedekken ster met een berekende
magnitude voor de band waarin de
Watec waarneemt van 11,8. Daaron
der de mag 12,4 en de mag 13,1 ster.
Ada is het zwakst en staat onderaan.
De balkjes geven de scintilatie, of wel
de fluxvariaties weer, en de rode lijn
is de aangenomen grensmagnitude
van de video.
Voordat tot de conclusie van dit
verhaal overgegaan wordt nog iets
opmerkelijks. Omdat de meetgege
vens uit Limovie bij mij soms over
komen als van “hoe kan dat nou”,
heb ik met behulp van Photoshop
van een aantal frames nogmaals de
intensiteit van de 9 afzonderlijke
pixels van Ada opgemeten. De resul
taten zijn weergegeven in grafiek 2,
rechtsboven als bruine blokjes. In
grote lijnen volgen de handmatig
gemeten waarden de door Limovie
gemeten waarden, met uitzondering
van het gedeelte waarop ik meen de
te bedekken ster duidelijk op de
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video te zien en LiMovie juist niet.
Omdat LiMovie meer dan 9 pixels
meet, zou het verschil kunnen liggen
in de omringende pixels langs de
buitenomtrek; mogelijk zijn die wat
donkerder. Dat verklaart dan tevens
waarom visueel de indruk ontstaat
op de bewuste frames een ster te zien.
 
Wat is de moraal van dit verhaal:
Het observeren, maar daarna zeker
het meten van een bedekking is een
kunst. Aanvankelijk verkeerde ik in
de veronderstelling dat het mogelijk
een rakende bedekking zou kunnen

Fig. 5. De helderheden grafisch afge
beeld.

zijn, maar na alles goed uitgemeten
en berekend te hebben is hiervan
geen bewijs te vinden; alles kan ver
klaard worden met de totale bedek
king. Het kost een hoop tijd om alles
zo uitgebreid uit te werken, maar
soms is het nodig, ook al om zelf
meer inzicht in het meten te krijgen.
 Daarbij is het erg boeiend om zoveel
mogelijk uit een waarneming los te
peuteren, en daarmee is het soms
toch goed in een landje te wonen
waar het meestal bewolkt is; dan heb
je er tenminste af en toe nog tijd
voor…….

Sterbedekkingen door planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Onderstaande tabel geeft aan welke sterbedekkingen door planetoïden in de periode 1 juli 2011 - 1 oktober 2011
zichtbaar zijn. De kaartjes t.b.v. de genoemde bedekkingen treft u op de volgende pagina's aan.
 De voorspellingen zijn, als vanouds, tot ons gekomen via EAON terwijl Edwin Goffin de berekeningen verzorgd
heeft.

Danzig
Op 7 april heeft Harrie Rutten naar
(1419) Danzig gekeken, maar had
geen bedekking.
 
Shuji
Op 16 april hebben Henk de Groot
en Harrie Rutten naar (27396) Sjuhi
gekeken, maar hadden geen bedek
king.
 
Ganymed, Pizarro en Seehaus
Op 30 april heeft Harrie Rutten naar
(1036) Ganymed gekeken, maar had
geen bedekking.
Op 1 mei heeft Harrie naar (4609)
Pizarro gekeken, maar had geen
bedekking.
Op 3 mei heeft Harrie naar (6553)
Seehaus gekeken, maar had geen
bedekking.
 
Baikal, 2000 SD172 en Zu Chong-
Zhi
Op 4 mei heeft Harrie Rutten naar
(2776) Baikal, (20797) 2000 SD172
en (1888) Zu Chong-Zhi gekeken,
maar had geen bedekking.
 
Chaldaea
Op 25 mei hebben Harrie Rutten en
Jan Maarten Winkel naar (313)
Chaldaea gekeken, maar hadden
geen bedekking. Ook waarnemers in

Duitsland, Tsjechië, Zwitserland,
Frankrijk en Oostenrijk hadden een
mis. Waar het pad nu lag is ondui
delijk.
 
Zu Chong-Zhi
Op 29 mei heeft Harrie Rutten naar
(1888) Zu Chong-Zhi gekeken, maar
had geen bedekking.
 
Ganymed
Op 30 mei hebben Henk de Groot,
Harrie Rutten en Jan Maarten Win
kel naar (1036) Ganymed gekeken,
maar hadden geen bedekking. De
TAROT sterrenwacht in Frankrijk
had wel een bedekking met een duur
van 1,78 seconden. Er was sprake
van een oost-shift van meer dan twee
padbreedtes.
 
Letaba en Glennford
Op 1 juni heeft Harrie Rutten naar
(1264) Letaba gekeken, maar had
geen bedekking.
Op 3 juni heeft Harrie naar (3852)
Glennford gekeken, maar had geen
bedekking.
 
Mindeli en Herzen
Op 9 juni heeft Harrie Rutten naar
(14818) Mindeli gekeken, maar had
geen bedekking.
Op 11 juni heeft Harrie naar (3052)

Herzen gekeken, maar had geen be
dekking.
 
Het afgelopen kwartaal
Op 30 maart werd door Janik (Tsje
chië) een bedekking door (1320)
Impala waargenomen met een duur
van 3,5 seconden.
Op 1 april werd er door zes waarne
mers in Zwitserland en Italië een
bedekking door (554) Peraga waar
genomen met een duur tussen 0,3 en
5,39 seconden. Ramelli en Bianda
(Zwitserland) lijken een rakende
bedekking gezien te hebben: zij had
den twee bedekkingen met een duur
van respectievelijk 0,3 en 1,4 secon
den. Zie figuur 1 voor de koorden.
Op 3 april werd door Dangl (Oosten
rijk) een bedekking door (134)
Sophrosyne waargenomen met een
duur van 3,38 seconden.
Op 7 april werd door Lecacheux
(Frankrijk) een bedekking door (85)
Io waargenomen met een duur van
16,6 seconden.
Op 12 april werd door Metallinos
(Griekenland) een bedekking door
(511) Davida waargenomen met een
duur van 36,2 seconden.
Op 3 mei werd er door vier waarne
mers in Engeland en Zwitserland een
bedekking door (42) Isis waargeno
men met een duur van 1,76 tot 3,7
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Fig. 1. Koorden Peraga.

seconden.
Op 24 mei werd door Dupouy
(Frankrijk) een bedekking door
(194) Prokne waargenomen met een
duur van 9,64 seconden.
Op 26 mei werd door Farago (Duits
land) een bedekking door (889) Ery
nia waargenomen met een duur van
1,12 seconden.
Op 5 juni werd door Vaudescal
(Frankrijk) een bedekking door (17)
Thetis waargenomen met een duur
van 3,3 seconden.
Op 7 juni werd door vier waarnemers
in Polen en Duitsland een bedekking
door (173) Ino waargenomen met
een duur van 2,4 tot 5,2 seconden.
 
Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 5
bedekkingen geselecteerd. De plane

toïden Davida en Thia kunnen heel
lange bedekkingen geven van respec
tievelijk 22 en 30 seconden.
Houdt ook de last minute astrome
try op PLANOCCULT in de gaten
voor de andere sterbedekkingen.
Kijk in alle gevallen van 10 minuten
voor tot 10 minuten na het opgege
ven tijdstip.
 
Niet geselekteerd
Mochten er waarnemers zijn die ook
andere (niet in de lijst opgenomen)
potentiële bedekkingen willen waar
nemen, dan kan men terecht op in
ternet op pagina ftp://ftp.ster.kuleu
ven.ac.be/dist/vvs/asteroids
Op deze pagina staan ook de zoek
kaartjes zoals deze in Occultus gepu
bliceerd worden.

Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Do/vr 08-07 02.53 35 158 987 Wallia 45 km 13.7 Italië

Za 09-07 23.50 17 198 511 Davida 337 km 11.7 Engeland

Za 20-08 22.32 14 224 405 Thia 129 km 12.6 Engeland

Di/wo 14-09 04.23 46 101 70 Panopaea 127 km 14.1 Frankrijk

Vr/za 17-09 03.05 49 116 177 Irma 75 km 13.9 Frankrijk

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Do/vr 08-07 TYC 5251-00748-1 10.5 23h32m.9 -01o16’ 3.2 5s

Za 09-07 TYC 6272-00680-1 10.6 18h09m.9 -19º04’ 1.4 22s

Za 20-08 TYC 5686-00265-1 10.3 17h55m.2 -13º46’ 2.4 30s

Di/wo 14-09 TYC 1924-01464-1 10.9 07h41m.9 29º08’ 3.2 4s

Vr/za 17-09 TYC 1866-01429-1 10.8 05h51m.6 24º52’ 3.2 4s

ho: hoogte ster boven de horizon

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

d m: helderheidsafname bij bedekking

T max: maximale tijdsduur bedekking

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

 

 
Verklaring symbolen:

Agenda
26-31 augustus 2011– ESOP XXX te Berlijn, D

12 november 2011 – amateur bijeenkomst te Goirle

? mei 2012 – jaarvergadering KNVWS

? mei 2012 – Sterbedekkersdag te Bussloo

2 juni 2012 ? – amateur bijeenkomst te Hoogeveen
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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