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Op 4 september is Hugo van
Woerden overleden. Als
beroepsastronoom had hij ook een
groot hart voor de amateur-
astronomie. Hij stond aan de wieg
van de Werkgroep Meteoren, en
was na zijn voorzitterschap bij de
KNVWS ook o.a. lid van onze
werkgroep Sterbedekkingen. Een
fijn en integer persoon is niet meer.

ESOP XXXIX werd dit jaar online
gehouden, maar ook de
Amerikaanse organisatie IOTA had
een online bijeenkomst. Van beide
sessies was de opkomst nog nooit
zo groot. Lees er meer over in de
verslagen van Henk de Groot en van
mijzelf.

Alle fysieke bijeenkomsten zijn
uitgesteld naar volgend jaar. Hopelijk
kunnen we dan weer gewoon samen
komen. Ook de amateur
bijeenkomst in Goirle is uitgesteld,
en de Algemene Leden Vergadering
van Sterbedekkingen en Kleine
Planeten zal wel via de mail gaan.

Een goede gezondheid gewenst.

Jan Maarten Winkel

(885) Ulrike 20
Henk de Groot

Totale sterbedekkingen 22

Sterbedekkingen door planetoïden 24
Jan Maarten Winkel
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In memoriam: Hugo van Woerden

Vrijdag 4 september is, op 94-jarige leeftijd, de Groningse sterrenkundige Hugo van Woerden overleden.
Emeritus hoogleraar Hugo van Woerden (1926-2020) was in de jaren 50 betrokken bij het werk dat leidde tot
de eerste kaart ooit van de Melkweg. In de jaren 70 en 80 was Van Woerden een belangrijke persoon achter het
succes van de Westerbork Synthese Radio Telescoop. Daarbij hield hij zich niet alleen bezig met radiosterrenkunde,
maar ook met de optische astronomie.
Van Woerden stond mede aan de basis van het Kapteyn Instituut voor sterrenkunde van de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij zag het instituut groeien van ongeveer tien personen in de beginjaren tot meer dan honderd nu. In
2016 hield het instituut een symposium ter ere van de negentigste verjaardag van Van Woerden.
Parallel aan zijn carrière als beroepsastronoom is Van Woerden ook lange tijd betrokken geweest bij de amateur-
astronomie. Hij werd op zijn vijftiende lid van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (de
huidige KNVWS), en stond aan de wieg van de Werkgroep Meteoren van die vereniging.
Van 1992 tot 2002 was hij voorzitter van de (K)NVWS en tevens was hij lange tijd redactielid van het
verenigingstijdschrift – eerst Hemel en Dampkring en later Zenit. Ook gaf hij met tomeloze inzet publiekslezingen
door het hele land.

(Image Credit: RUG: Rijksuniversiteit Groningen)
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IOTA bijeenkomst goed bezocht / bekeken
Door Jan Maarten Winkel

Elk jaar vindt er een symposium plaats in een Europees land (ESOP), onder de vlag van de IOTA-ES. Ook de
Amerikaanse organisatie (IOTA) organiseert elk jaar een bijeenkomst. Het heeft mij altijd wel leuk gevonden
deze bijeenkomst te bezoeken, maar het is wel een lange reis, dus dat zou dan gecombineerd moeten worden
met een vakantie of een zonsverduistering o.i.d.

Online sessie
Door de huidige situatie met het
corona virus zit ik al sinds half maart
thuis te werken in plaats van op
kantoor. Alle overleggen gaan
tegenwoordig via MS Teams. Ook
afdelingsvergaderingen, waarbij
meer dan 100 mensen zijn ingelogd,
zijn online goed te volgen.
Ook sterrenverenigingen bieden
online voordrachten aan. De Engelse
BAA bijvoorbeeld heeft voor leden
regelmatig op een woensdagavond
een zogenaamde webinar via Zoom,
waarbij er een voordracht van een
half uur plaatsvindt. Meestal loopt
dat uit, maar dat vind ik niet erg.
Ook Govert Schilling heeft een paar
keer een voordracht gegeven via het
Rietveld Thuis Theater. Dat ging dan
via youtube.
Een paar dagen voor de IOTA
bijeenkomst werd de Amerikaanse
bijeenkomst aangekondigd door
Ted Blank op de e-mail service
Planoccult. Iedereen van over de
hele wereld was uitgenodigd om aan
deze online Zoom sessie deel te
nemen! De links voor de sessie van
25 juli en de sessie van 26 juli
werden in deze mail genoemd, zodat
je heel gemakkelijk kon aansluiten.

De IOTA bijeenkomst
Ik was dus van plan deel te nemen
aan deze bijeenkomst, omdat het nu
wel heel gemakkelijk was om mee

te doen. Echter, het was al in de
middag van 26 juli dat ik er weer
aan dacht… Snel heb ik de link voor
de sessie van 26 juli aangeklikt. Er
werd vervolgens gevraagd om
Zoom te installeren. Dat ging
allemaal heel snel en gemakkelijk, en
voordat je er erg in had hoorde je
de spreker al door de luidspreker
en zijn presentatie op het scherm.
Het was nu kwart over 4 in de
middag, maar dit was de eerste
spreker! De Amerikanen waren nog
maar net wakker dankzij het
tijdverschil.
Kai Getrost was aan het woord met
een voordracht over het calibreren
en tips voor het gebruik van een
QHY 174 camera. Hierna kwamen
David en Joan Dunham aan het
woord met verschillende beter te
verteren voordrachten over
bijvoorbeeld de eerste succesvolle
sterbedekkingen door de kleine
planetoïde 3200 Phaeton, en de
verbeterde baanelementen van
planetoïden dankzij
sterbedekkingen. Grappig te
vermelden is dat David tussen neus
en lippen door vermelde dat hij al
50 jaar getrouwd is met Joan! Ook
leuk: sommige deelnemers hadden
een fotootje van zichzelf op Zoom
geplaatst, zodat je wat anders ziet
dan een paar initialen. Joan had een
trouwfoto geplaatst!

Na het echtpaar Dunham was
Roger Venable aan het woord. Hij
vertelde over vreemde lichtcurves bij
het gebruik van de Watec 910HX
camera. Sterbedekkingen hadden
vaak een langzaam verloop bij de
in- en uittrede. Je denkt dan eerst
aan een mogelijke dubbelster, maar
het blijkt dat de camera frames
middelt bij een bepaalde instelling.
Je kunt die instelling aanpassen,
maar na een harde reset staat die
weer aan (default). Dat is dus een
punt om steeds alert op te zijn bij dit
type camera.
Hierna zou Konrad Guhl een
overzicht geven van de activiteiten
binnen Europa door de IOTA-ES.
Konrad had echter aan Wolfgang
Beisker gevraagd het woord te
houden. Het bleef enkele minuten
stil, waarna Olivier Klös erachter
kwam dat Wolfgang plotseling naar
het ziekenhuis moest… Hopelijk
was het niet ernstig. Olivier nam het
woord over en presenteerde de
belangrijkste gebeurtenissen welke
binnen Europa behaald zijn over het
afgelopen jaar.

Grote opkomst
Na de presentatie van Olivier was
het zondag programma aan het einde
gekomen. Er waren op het
hoogtepunt wel 83 deelnemers
aangesloten. Bij eerdere
bijeenkomsten kwam men nooit
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hoger dan ongeveer 35 deelnemers,
inclusief de online aangesloten
mensen. Ik had zelf al gezien dat er
naast mijzelf nog 2 andere mensen
uit Nederland aangesloten waren, en
zag ook bekende namen uit België,
Duitsland, Polen, Tsjechië en
Spanje. Veel mensen die, naar ik
mag aannemen, voor de eerste keer
aan deze bijeenkomst hebben
deelgenomen.

Nu had ik de voordrachten van de
zaterdag gemist, maar geen nood: al
die voordrachten zijn op youtube
geplaatst. Voor wie interesse heeft
om deze voordrachten te volgen,
kan ik van harte naar onderstaande
link verwijzen, waarop het
programma met de presentaties
vermeld staat. Op die pagina staat
weer een link naar de voordrachten
zelf.

De organisatie van de IOTA
bijeenkomst was zeer tevreden over
deze opkomst. Ik mag aannemen dat
deze vorm ook volgend jaar weer
gekozen wordt, zodat we de
voordrachten van achter onze laptop
kunnen volgen.

Links:
Programma presentaties: http://occultations.org/community/meetingsconferences/na/2020-iota-annual-meeting/

Agenda

31 oktober 2020 – jaarvergadering KNVWS online via Zoom
najaar 2020 ? – KPD/Sterbedekkersdag te Bussloo
2020 ? – amateur bijeenkomst te Goirle (uitgesteld)
29 - 30 mei 2021 – Kleine Planeten Tagung te Drebach, Duitsland
27 - 31 aug 2021 – ESOP XL te Bialystok, Polen
2 - 4 sep 2022 – ESOP XLI te Granada, Spanje

Rakende sterbedekkingen – expedities rest 2020

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan
A 08-10-20 Do 22:29 78168 6,1 16 71 -44 12N 61-
B 09-10-20 Do/vr 02:51 78336 7,7 54 128 -28 10N 59-
A 07-11-20 Vr/za 02:35 79864 6,4 53 130 -38 5N 65-
B 08-11-20 Za/zo 03:39 80552 7,6 53 135 -29 2N 54-
B 10-11-20 Ma/di 02:55 99287 8,4 26 104 -36 3N 33-
B 22-11-20 Zo 18:55 165258 7,6 24 190 -30 7S 56+
A 05-12-20 Vr/za 03:08 80378 4,7 58 172 -39 3S 79-
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ESOP XXXIX
Door Henk de Groot

Op 29 en 30 augustus 2020 vindt de 34ste ESOP plaats, de European Symposium on Occultation Projects. Het
ligt eerst in de bedoeling deze te houden in de stad Freiburg op de rand van het Zwarte Woud en het Rijndal in
Zuid Duitsland. Echter in maart 2020 breekt de corona uit. De organisatie geeft in het voorjaar te kennen nog wel
te proberen de ESOP ter plaatse door te laten gaan, omdat het hotel en de conferentieruimte coronaproof zijn.
Een rondvraag via PlanOccult levert echter toch op dat de meesten geen, vaak buitenlandse, reis aandurven, en
niet van plan zijn te komen. De organisatie organiseert daarop een symposium wat te volgen is op het internet via
het programma Zoom. Daar doen uiteindelijk meer dan 100 mensen aan mee, en dat zijn meer deelnemers dan
ooit enig echte ESOP heeft gehad.

Op zich valt de ESOP op deze
manier best te doen. De presentaties
zijn goed te volgen. Wel mis je
natuurlijk de persoonlijke interactie.
En ook bijkletsen in de koffie- en
theepauzes, en het gezamenlijke eten
is er niet bij. Vragen over de
presentatie kunnen via een
tekstverwerker tijdens de
presentatie gesteld worden. Deze
vragen zijn ook voor iedereen te
volgen.
Een ander voordeel is dat je ook
kunt deelnemen als je bij wijze van
spreken aan de andere kant van de
aardbol woont. Je hebt dan geen
reiskosten, en je bent geen tijd kwijt
aan het reizen. Het bijwonen is op
deze manier erg laagdrempelig.

Grappig is ook om te zien dat de
ene deelnemer met ontbloot bovenlijf
onder een ventilator (Italië) of T-shirt
(India) in de hitte zit te puffen, terwijl
een ander met een dikke trui aan net
doet of het winter is (Nieuw
Zeeland). Natuurlijk is het daar ook
winter.

De ESOP begint op
zaterdagmorgen 9 uur UT. Dat
maakt het mogelijk dat ook
deelnemers op het Amerikaanse
continent deel kunnen nemen, ook
al moeten ze dan nog wel vroeg op
staan.
Voor deelnemers uit Australië en
Nieuw Zeeland is de ESOP in de

avond en vroege nacht goed te
volgen.
Hierna volgt een korte beschrijving
van de gegeven presentaties.

Occultations and the Size and
Density of Asteroids, door Mike
Kretlow.
Planetoïden worden beschreven
door hun baanelementen, hun
chemische samenstelling en hun
fysieke eigenschappen: massa,
dichtheid en porositeit. Echter van
de pakweg 700.000 planetoïden
zijn er maar bij een paar honderd
de fysieke eigenschappen bekend,
en daarvan slechts bij ongeveer 1/3
deel met een hogere nauwkeurigheid

dan 20%. Dat is dus bijzonder
weinig.
De diameter van de meeste
planetoïden is geschat uit de
gemeten helderheid en een
aangenomen albedo bij een bepaald
gevonden spectrum. Dat is erg
onnauwkeurig. Sterbedekkingen
waarbij meerdere koorden worden
vastgelegd geven een veel betere
bepaling van de grootte.
In 2012 heeft de astronoom Carry
door literatuur onderzoek een lijst
samengesteld van alle planetoïden
waarvan de fysieke eigenschappen
redelijk goed bekend zijn. Mike
Kretlow heeft deze lijst in tabelvorm
op zijn website gezet, en heeft dat
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SiMDA (Size, Mass and Density of
Asteroids) genoemd:
https://astro.kretlow.de/?SiMDA
Ik moet hier wel bij opmerken dat
de lijst niet volledig up to date is,
maar voor wie er in wil grasduinen,
staat er al heel wat in.

Asteroidal Occultations: results
from 2019, door Dave Herald.
Dave laat vanuit Nieuw Zeeland met
grafieken zien hoe het met het aantal
waarnemingen van sterbedekkingen
door planetoïden is gesteld. Hij doet
dat over zo’n beetje alle jaren dat
deze waarnemingen gedaan
worden, en ook vanuit de vijf
werelddelen gezien. Het aantal
waarnemingen neemt de laatste jaren
ook steeds meer toe, en ook de
kwaliteit wordt steeds beter. In het
begin is zo’n 40-50% van de
waarnemingen niet bruikbaar, onder
meer omdat de nauwkeurigheid veel
te laag is. Met de komst van de
gevoelige camera’s en time inserters
is dat enorm verbeterd.
In 2019 zijn er in totaal 1666
waarnemers actief over de gehele
wereld. Deze hebben 586 positieve
bedekkingen waargenomen. Per
positieve bedekking zijn er
gemiddeld 28 waarnemers
betrokken. Uit de VS komen de
meeste positieve bedekkingen,
namelijk 287. Europa doet het daarin
ook niet slecht en volgt met 171
positieve bedekkingen. Australië en
Azië volgen dan met 132 stuks.
Soms worden tijdens bedekkingen
nieuwe dubbelsterren ontdekt,
welke dan dichter bij elkaar staan
dan 100 mbs. In 2019 zijn er op
deze manier acht nieuwe
dubbelsterren ontdekt.
Dave geeft vervolgens enkele
voorbeelden van succesvolle
waargenomen bedekkingen.
Tenslotte merkt hij op dat meerdere
keren gebleken is dat de
waarnemingen gedaan met het NTP
tijdmeet principe niet betrouwbaar

zijn, al zijn er nog steeds amateurs
die menen van wel.

Latest developments and results
at professional observatories,
door Andrea Richichi (INAF-
Italië)
Ook op professionele
sterrenwachten met enorme
telescopen worden soms
bedekkingen waargenomen.
Hiervoor zijn ondermeer een 1,3
meter en een 3,6 meter telescoop in
India gebruikt en de 6 meter
telescoop van Rusland. Achter de
telescoop hangt dan een video
camera welke wel 60-500 frames/
seconde kan opnemen, iets meer
dus dan de 25 frames/seconde van
onze Watec. Ook de lichtintensiteit
kan beter gemeten worden,
waardoor het mogelijk is
optredende diffractiepatronen te
herkennen. Op deze manier zijn
dubbelsterren en sterdiameters
gemeten tot 6,7 mbs klein. Een
voordeel van deze grote telescopen
is ook dat ze weinig last hebben van
luchtturbulentie. De gemiddelde
luchtbubbel is veel kleiner dan
enkele meters, waardoor de
lichtintensiteit, de flux, zeer constant
blijft, en niet op en neer gaat zoals

Een voorbeeld van een sterbedekking van een dubbelster waargeno-
men door een grote professionele telescoop. Uit de diffractiepatronen
kan man ook veel informatie uit afleiden.

bij het waarnemen door de kleinere
amateur telescopen het geval is.
Met de telescopen zijn zowel
bedekkingen door de Maan als door
planetoïden waargenomen. Bij
planetoïden is echter een veel grotere
nauwkeurigheid te bereiken omdat
ze veel verder weeg staan dan de
Maan.

Modelling and scaling neglected
asteroids, door Anna Marcinial,
Universiteit van Poznan.
Op de universiteit van Poznan in
Polen komt men op voor de klasse
hoofdgordel planetoïden die
langzaam om hun as draaien en een
lichtcurve hebben met een lage
amplitude. Statistisch zijn deze
planetoïden zwaar
ondervertegenwoordigd in het
onderzoek. Door deze klasse beter
in beeld te brengen wordt getracht
ook de totale populatie planetoïden
beter te leren begrijpen. Anna roept
ook de waarnemers op om ook
speciaal deze vergeten groep zo veel
mogelijk waar te nemen.

De bedoeling is dan om voor alle
vier groepen betrouwbare modellen
te maken, en dan met name te kijken
naar hun thermische gedrag.
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Stellar Occultations and the
Lucky Star Project, door Bruno
Sicardy.
In het Lucky Star Project worden
objecten uit de buitenste delen van
het Zonnestelsel onderzocht met
behulp van sterbedekkingen. Het
project wordt gefinancierd door de
ERC (European Research Counsil).
Tot het voorjaar van 2020 zijn
hiervoor al 30 TNO’s, 5
dwergplaneten, 6 Centaurs en 20
Trojanen met succes waargenomen.
Door de resultaten van de
bedekkingen te vergelijken met
theoretische modellen, kan men veel
over het object te weten komen.

Selectie effecten van planetoïden.
Van de planetoïden met een lange
periode en een kleine helderheids
amplitude (linksboven) en met een
korte periode en een kleine
helderheids amplitude
(linksonder)weten we relatief ge-
zien veel minder af dan van de
planetoïden met een grote
helderheids amplitude met een
korte rotatieperiode (rechtsboven)
en lange rotatieperiode (rechts-
onder). Het gearceerde geeft aan
wat we, volgens bepaalde crite-
ria, als bekend mogen veronder-
stellen

Systematische fouten in de UCAC-4 catalogus. Deze correcties zijn gebruikt om de coördinaten van
oudere bedekkingen om te rekenen naar de nieuwe GAIA coördinaten

Zo is ondermeer vast komen te staan
dat de druk in de atmosfeer van
Triton nog steeds even hoog is als
tijdens de passage van de Voyager.
Ook de druk van de atmosfeer van
Pluto lijkt nu op zijn maximum
waarde te zijn aangekomen. De druk
loopt op naarmate Pluto dichter bij
de Zon komt te staan. Inmiddels
verwijdert Pluto zich al weer een
tijdje van de Zon, maar het
atmosferische druk effect ijlt een
aantal jaren na.
Enkele waarnemingen zijn ook
verricht door de Cheops satelliet aan
de ijsdwerg Quaoar. Cheops is
uitgerust met een 32 cm telescoop.

Occultations by Irregular
Satellites of the Giant Planets,
door Altair Gomes, Brazilië.
Om de grote planeten draaien allerlei
zogenaamde onregelmatige maantjes
hun rondjes. Ze onderscheiden zich
van gewone manen omdat ze een
hoge inclinatie hebben, of soms zelfs
tegengesteld (retrograad) aan de
grote manen rondom de planeten
draaien in meestal zeer excentrische
banen. Door sterbedekkingen door
deze maantjes waar te nemen, hopen
astronomen meer te weten te komen
over waar de onregelmatige manen
vandaan komen, en hoe ze zijn
ingevangen door de planeet. Voor
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Jupiter zijn de bedekkingen van de
8 grootste manen voorspeld
(Himalia, Elara, Pasiphae, Carme,
Lysithea, Leda, Ananke en Sinope),
en voor de planeet Saturnus de
maan Phoebe. De afgelopen 2 jaar
zijn beide planeten het galactisch vlak
gepasseerd, met veel sterren.
Uiteindelijk kunnen zes bedekkingen
waargenomen worden, drie door
Phoebe, twee door Lysithea en
eentje door Himalia.
De Maan Phoebe was al redelijk
bekend door observaties door het
Cassini ruimteschip. Echter na het
uitwerken van de bedekkingen door
Phoebe blijken de resultaten toch
niet goed overeen te komen met het
opgezette 3D model uit de Cassini
waarnemingen. Pas nadat de lengte
van Phoebe, dat is welke meridiaan
van Phoebe richting Aarde wijst,
gewijzigd wordt, kunnen de
waarnemingen gefit worden met het
model. Conclusie is daarom dat de
rotatie periode van Phoebe, zoals
herleid uit de Cassini waarnemingen,
niet helemaal correct was.
Een bedekking door Himalia is op
12 mei 2018 waargenomen vanuit
de VS, waarbij twee positieve
koorden gevonden worden. Een
week later, op 20 mei 2018, levert
een bedekking vanuit Europa zes
positieve koorden op.
Ook uit deze waarnemingen komt
iets anders als gedacht, namelijk dat
de diameter groter is dan uit de
Cassini waarnemingen afgeleid is.
Dit wordt verklaard uit het feit dat
er relatief grote kraters op Himalia
aanwezig zijn. Aangenomen wordt
nu dat een van de grotere kraters
net in de bedekkingszone heeft
gelegen.
Van Lysithea was al weinig bekend.
Die ene positieve bedekking heeft
opgeleverd dat de diameter redelijk
goed overeenkomt met wat afgeleid
is uit de helderheid van Lysithea.

Intussen is de lunchpauze
aangebroken. Het is dan al twee uur
geweest, en eerlijk gezegd, had ik
het brood al opgekauwd. Maar het
geeft wel de gelegenheid even
vanachter de computer weg te gaan
en een luchtje te scheppen.
Na de pauze volgt een dagdeel over
technologie.

Experiences from DVTI Camera
Tests, door Christian Weber.
Al jarenlang doen waarnemers van
sterbedekkingen hun waarnemingen
met analoge camera’s, vaak de
befaamde Watec. Een groepje
Zwitserse amateurs heeft nu een
digitale bedekkings camera
ontworpen en gefabriceerd. De
basis vormt de Sony CMOS
IMX174LLJ-C met 1920*1200
pixels en een pixelgrootte van 5,86
micron. De camera kan tot 30
frames/seconde opnemen, en is 12
bits. Het aantal mogelijk vast te
leggen grijstinten is daarom een stuk
hoger dan bij de Watec het geval is.
Daarmee is deze camera beter
geschikt voor het vastleggen van
bijzondere bedekkingen, zoals
bijvoorbeeld manen of
dwergplaneten met een atmosfeer,
waarbij geleidelijke afzwakking
plaats vindt.

De GPS ontvanger is geïntegreerd
in de camera, het is alleen nodig een
externe GPS antenne aan te sluiten.
Ook is de camera voorzien van alle
nodige en handige software om
bedekkingen waar te nemen,
bijvoorbeeld het gebruik van een
deel van de CMOS chip, zodat het
opslaan van de video veel minder
geheugen ruimte kost. Daarnaast zijn
er allerlei andere handige
hulpmiddelen voorhanden. De
camera heeft dus geen externe video
drivers nodig. De dataoverdracht en
voeding gebeurt met een USB 3.1
aansluiting. De video kan als FITS
formaat, ADV formaat of SER
formaat opgeslagen worden.
Er is maar één echt nadeel aan de
camera, en dat is dat de
gevoeligheid een magnitude lager is
vergeleken met de Watec. Men
denkt dat de prijs rond de 1000
Euro zou kunnen liggen, iets meer
dan de Watec met toebehoren.
Er zijn waarnemers welke de Watec
camera’s overblijfselen uit de
steentijd vinden. Maar daar is lang
niet iedereen het mee eens. Zolang
de analoge camera’s, zoals de
Watec nog verkrijgbaar zijn, zijn ze
zeker gelijkwaardig, en zeker niet
minder dan de nieuwe DVTI.
Verdere informatie staat op: https://
groups.io/g/d-vti-cam/

De DVTI camera.
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Precise timing with digital
cameras, door Cesar Valencia.
Cesar vertegenwoordigt de firma
Shelyak, en houdt een presentatie
om de time inserter van Shelyak te
promoten. De time inserter is
geschikt voor digitale video
camera’s, en werkt goed met de
gangbare opneemsoftware zoals
SharpCap en Genika. De time
inserter is getest met het SEXTA
apparaat en OccuRec, en de
gevonden miswijzing is hooguit 1-2
ms. Meer informatie op: http://
www.timeboxutc.com/ of
www.shelyak.com/product/pf0063-
timebox/

Na de koffie-en theepauze, wel zelf
thuis te organiseren, is het tijd voor
het laatste blok op zaterdag, namelijk
Astrometrie.

Voor de doorgewinterde knutselaar die toch maar besluit de DVTI Camera open te maken, hier een
impressie van wat hij/zij tegenkomt.

Performance of occultation
astronomy with Gaia DR2, door
Joao Ferreira.
Sterbedekkingen voorzien je op
relatief eenvoudige wijze van zeer
nauwkeurige astrometrische posities
van het object, welke de ster
bedekt. De groep waarin Joao
Ferreira werkt heeft speciaal voor
TNO’s alle bedekkingen herzien en
de nauwkeurigheid beter in kaart
gebracht.
Buiten de onnauwkeurigheid van de
tijdopname, wat altijd door de
waarnemer wordt opgegeven in het
bedekkingsrapport, zijn er nog meer
dingen welke invloed hebben op de
nauwkeurigheid. Als eerste natuurlijk
het feit of de planetoïde of TNO
precies in het midden voor de ster
langs is gegaan of wat meer langs
de rand. Als er maar één positieve
koorde bekend is, is daar moeilijk
wat over te zeggen. Zodra je drie of
meer positieve koorden hebt, kun je
redelijk goed aannemen waar het

centrum van de bedekker ten
opzichte van de ster heeft gezeten,
en daarvoor corrigeren.
Een tweede punt waar de groep mee
aan de slag is geweest, is om alle
relativistische effecten mee te nemen
in de berekening.
Verder zijn alle sterren uit de
gebruikte stercatalogi (UCAC4,
Tycho etc.) omgerekend naar de
Gaia DR2 catalogus. Tenslotte is de
Gaia DR2 catalogus nog
gecorrigeerd.
De groep heeft op deze manier alle
14.099 planetoïden, welke nu in de
Gaia DR2 staan, en alle positief
waargenomen bedekkingen,
gecorrigeerd voor gebruik in de
Gaia DR2 catalogus. Op deze
manier is er nu een groep
planetoïden met zeer nauwkeurig
bekende posities bekend. Ook
voorspellingen van bedekkingen
door objecten uit deze groep zullen
dus ook veel nauwkeuriger zijn.
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Uiteindelijk wil de onderzoeksgroep
aan de hand van de zeer nauwkeurige
posities beter de subtiele
dynamische effecten, zoals het
Yarkovsky effect ten gevolge van de
stralingsdruk, beter in kaart brengen.
De volgende release van Gaia, versie
DR3, zal naar verwachting 150.000
objecten (planetoïden, TNO’s etc.)
opleveren met sterk verbeterde
baanelementen.

Improvement of Asteroid Orbits
for and with Asteroidal
Occultations, door David
Dunham
David presenteert zijn verhaal vanuit
de VS. Hij legt uit dat er in de VS
minder waarnemers zijn dan in
Europa, maar veel waarnemers
hebben wel meer
waarnemingsstations. Dat zijn dan
setjes bestaande uit een kleinere
telescoop, camera, recorder en
accu, welke door de waarnemer
ergens neergezet worden, en dan
verder onbemand de waarneming
verrichten.
Hij begint met de bedekking van een
ster door (3200) Phaethon op 29
juli 2019. Phaeton is een NEO met
een grootte van ongeveer 5 km. De
expeditie werd ondersteund met de
laatste gegevens van Phaeton van
het Horizons team van het JPL (Jet
Propulsion Labatory), dat hiervoor
de laatste Gaia gegevens en radar
waarnemingen voor gebruikt heeft.
Met de resultaten van de eerste
bedekking kon ook een tweede
bedekking, anderhalve maand later,
en vier verdere bedekkingen in
oktober 2019 met hoge
nauwkeurigheid voorspeld worden.

Verder is David, samen met Steve
Preston en JPL bezig om hoge
precieze baanelementen van een
selecte groep van planetoïden op te
zetten, zodat hiervoor betere
voorspellingen gemaakt kunnen
worden. Er blijken echter nog wel

De waarnemer John Broughton met zijn portable onbemande
waarneemuitrusting.

De waargenomen bedekkingskoorden van (3200) Phaeton van 29 juli
2019 met het plaatje verkregen met de Arecibo radar.

wat problemen op de loer te liggen.
Voor een aantal wat heldere sterren
staan in de Gaia catalogus twee
oplossingen wat betreft positie. Dit
is wel aangegeven in de catalogus
met een speciale code. Het is wel
raadzaam om bedekkingen van deze
sterren waar te nemen, maar niet
om daar uitgebreide expedities voor

te gaan organiseren i.v.m. de
onbetrouwbaarheid. Dat punt speelt
trouwens wat minder voor Europa,
omdat hier nauwelijks uitgebreide
expedities met onbemande
observatieposten worden
georganiseerd.
Binnenkort is hierover verder nieuws
te verwachten.
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Hiermee is het programma voor
zaterdag afgesloten. In plaats van het
gebruikelijke “Social Dinner” mag nu
iedereen zelf zijn prak gaan koken.
Alhoewel, Dave Herald geeft aan nu
gauw naar bed te gaan, want het is
al laat.
Zondagochtend om 11 uur wordt de
ESOP weer geopend. We beginnen
nu met het onderdeel
“Voorspellingen en
waarneemcampagnes”.

PHEMU 2021: Mutual
Phenomena of Jupiter Satellites
in 2021, door J Desmars,
IMCCE Parijs.
Na zes jaar is er in 2021 weer de
gelegenheid om onderlinge eclipsen
en bedekkingen van de Jupiter
manen te observeren. Het baanvlak
van Jupiter kruist dan weer het
eclipticale vlak. Waarnemingen aan
deze verschijnselen stellen ons in
staat de astrometrie van de manen
te verbeteren. Daarmee kan de
werking van de getijden in het
Jupitersysteem beter in kaart
gebracht worden.

Deze figuur geeft een indruk van de nauwkeurigheid welke men kan bereiken voor het verkrijgen van
astrometrische gegevens van de Jupitermanen bij de verschillende technieken. De “Mutual phenomena”
gaan dan gelijk op met de HST. Op de X-as de jaartelling, en op de Y-as de schaal in mbs.

Een goed uitgevoerde observatie kan
een nauwkeurigheid in positie
opleveren van 15 mbs, en dat is
vergelijkbaar met wat met de Hubble
telescoop kan worden verkregen.
De waarnemingen komen in
PlanOccult te staan. Ze zijn echter
ook eenvoudig zelf te berekenen met
Occult, en ze komen ook op de
DOA website te staan. Dave Herald
zorgt ervoor dat voor Occult
dezelfde baanelementen worden
gebruikt als het IMCCE.
Indien je de verschijnselen gaat
waarnemen, moet je minimaal vijf
minuten voor aanvang beginnen met
het vastleggen, en doorgaan tot
minimaal vijf minuten na het einde van
het verschijnsel. Denk eraan dat de
pixels van het maanbeeldje niet
verzadigd zijn. Eventueel is een
roodfilter of methaanfilter aan te
raden als het maantje dichtbij Jupiter
staat, en Jupiter het maantje
overstraalt.

Highlights of Stellar Occultations
by Asteroids with Moons in 2021
in Europe and special Events for
North America & Australasia,
door Oliver Klös.
Oliver heeft voor volgend jaar,
2021, gekeken welke
belangwekkende bedekkingen we
tegemoet mogen zien. Voor
Nederland is dat bijvoorbeeld op 25
februari 2021 het geval voor (45)
Eugenia. Eugenia heeft twee manen,
en als het helder weer is, is het zeker
aan te raden deze bedekking waar
te nemen.

Het volgende blok, na de
koffiepauze, gaat over software.

The Cartes du Ciel (Sky Chart)
Add-in for OccultWatcher, door
Wojciech Burzynski, Polen
Er bestaan al twee add-ins voor
OccultWatcher, C2A en Guide.
Daarmee kun je dus gegevens
overdragen vanaf OccultWatcher
naar de add-in, en weer terug.
Wojciech heeft nu met behulp van
een programmeur ook een add-in
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gemaakt voor Cartes du Ciel. Voor
wie OccultWatcher en Cartes du
Ciel beide gebruiken, kan dit zeker
handig zijn.
Voor meer informatie: https://
www.ap-i.net/skychart/en/start

OccultPortal: a web-based
platform for data collection and
analyses of Stellar Occultations,
door Yucel Kilic, Turkije.
Yucel heeft een omgeving opgezet
waarin data van sterbedekkingen, en
van alles wat daarbij te pas komt,
kan worden opgeslagen, en ook nog
kan worden bewerkt. In eerste
instantie is het bedoeld voor de
“Lucky Star” bedekkingen, maar het
is de bedoeling dat dit uitgebreid
wordt naar alle bedekkingen.
Op het moment van de presentatie
worden alleen Fits formaat video’s
en opnames ondersteund, maar het

De bedekking door (45) Eugenia op 25 februari 2021 gaat over Nederland. Waarnemen dus!

is de bedoeling dit verder uit te
breiden naar alle gangbare
formaten.
Ook voorspellingen zijn toegankelijk,
en je kunt een campagne lanceren
met behulp van een kalender.
Al gauw tijdens de presentatie
komen er opmerkingen, of alweer
een database nou nodig is. Alles
wordt immers al opgeslagen op de
website van Eric Frappa. Zo op het
eerste gezicht niet, is mijn mening.
Aan de andere kant is de nu in
gebruik zijnde opslag van data door
Frappa wel behoorlijk statisch, je
kunt er niet geautomatiseerd in
zoeken en reken algoritmen op
loslaten, dus misschien is vernieuwing
niet slecht. De tijd zal het leren. Voor
de nieuwe opslag moet je een
account aanmaken, en dan kun je
het gebruiken.
http://occultation.tug.tubitak.gov.tr/

GocEcl – a new deep asteroid
occultation feed for larger
apertures, door Robert
Purvinsky.
Robert heeft software ontwikkeld
om sterbedekkingen van erg
zwakke sterren uit de Gaia catalogus
te berekenen. Hij doet dat door
voor elke berekening steeds kleine
sterveldjes te nemen rondom de
ecliptica, en deze door te rekenen
op bedekkingen door Planetoïden.
De magnitude range waarin hij dat
berekent ligt tussen magnitude 14 en
magnitude 17. Zoals bekend gaat
OccultWatcher niet veel verder dan
magnitude 14. Alleen planetoïden
met een aangenomen diameter
tussen 7 en 50 km worden gebruikt.
Mogelijk komen de voorspellingen
als input voor OccultWatcher
beschikbaar. Echter je moet wel
over een behoorlijk grote telescoop
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bezitten om bedekkingen van deze
zwakke sterren waar te kunnen
nemen.

QHY174GPS Firmware Upgrade
- Implementation and Benefits,
door Christian Weber
De QHY174GPS is tot nu toe nog
de enige camera met geïntegreerde
GPS ontvanger. Samen met
bijvoorbeeld het programma
SharpCap kun je daarmee
sterbedekkingen waarnemen. De
met de video opgeslagen GPS data
zijn echter behoorlijk summier. Er
komen bijvoorbeeld geen gegevens
uit over de status van de GPS (aantal
satellieten welke gebruikt worden)
en de hoogte van de waarnemer. Er
is nu een upgrade van de camera
software ontwikkeld, en als je die
installeert, dan krijg je wel de
beschikking over alle GPS
gegevens.
Echter hiervoor moet je eerst de hele
camera demonteren. Dan zit er
binnenin een aansluiting, waarmee je
dan met een speciale connector
nieuwe software kunt laden. Daarna
moet je de camera weer netjes dicht
zien te krijgen. Er moet nog bij
vermeld worden dat de camera niet
gemaakt is op het openen; er moeten
lijmverbindingen losgemaakt
worden. Bovendien vervalt alle
garantie op de camera. Eigenlijk
raadt Christian het af om dit zelf te
proberen. En waarschijnlijk
bevatten de nieuwe camera’s van dit
type al de nieuwe software, dus dan
is het niet meer nodig.

Na de lunch gaan we om 13:00 uur
UT, dus 15:00 uur Nederlandse tijd
verder met het blok “Observations”.

2 positive occultations within 10
minutes, door Alex Pratt,
Engeland.
Op 11 mei 2020 gaat Alex twee
sterbedekkingen waarnemen, welke
vlak na elkaar plaatsvinden. Eerst

eentje van de planetoïde (32215)
2000 OG16, welke met een
waarschijnlijkheid van 5% een
magnitude 12 ster kan bedekken,
gevolgd door een tweede bedekking
door (786) Bredichina, welke een
magnitude 11 ster met een
waarschijnlijkheid van 54% zou
kunnen bedekken.
Als je twee bedekkingen waar wilt
nemen binnen 10 minuten, moet je
alles wel goed voorbereiden, zodat
je ook direct na de eerste
waarneming naar de tweede kunt
gaan. Verder zijn natuurlijk twee
positieve bedekkingen binnen zo’n
korte tijd wel behoorlijk uniek te
noemen.

Propus Graze Occultation
mystery – the history of one
observation, door Wojciech
Burzynski, Polen
Met twee waarneemgroepen heeft
Wojciech op 15 augustus 2020 een
rakende sterbedekking door de
Maan waargenomen. Na het
uitwerken van de waarnemingen
blijkt er een enorme verschuiving in
het Maanprofiel te zitten van maar
liefst 0,64 “, dat komt overeen met
een verschuiving van 1,91 km op de
grond. Het was bekend dat het hier
een dubbelster betreft, maar dat
blijkt toch niet de oorzaak te zijn.
Ook zijn de resultaten berekend met
Occult nogmaals nagerekend met

De resultaten van de rakende bedekking in Polen. De bedekkings-
punten liggen ver onder de Maanrand.

De reductie van de rakende maanbedekking vanuit de fictieve
waarneemplaatsen. Nu klopt het Maanprofiel wel.
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GrazPrep, en daar komt ongeveer
hetzelfde resultaat uit.

Daarna is men ten einde raad naar
Dave Herald gegaan om te vragen
of hij een verklaring zou kunnen
bedenken. Dave komt met het
volgende:
De ster positie is niet geactualiseerd
met de nieuwste Gaia coördinaten.
De coördinaten komen nog uit de
oude Hipparcos catalogus. De ZC
catalogus, gebruikt voor
Maanbedekkingen, heeft voor het
epoche 2000 een afwijking van 0,3"
(RK) en 0,4" (De). De kentallen
voor eigen beweging in de ZC
catalogus verschillen van die in de
Hipparcos catalogus. In 2020 is dat
verschil opgelopen naar 0,4".
De afwijking wordt veroorzaakt
omdat er vanuit gegaan is dat dit een
binair systeem is met een erg lange
omlooptijd. In werkelijkheid is de
omlooptijd 13 jaar. Omdat voor de
eigen beweging alleen de beweging
van de helderste component is
aangehouden, klopt dat niet meer.

Aan de hand van de laatste Gaia
posities heeft Wojciech met fictieve
waarneemplaatsen, overeenkomend
met de verschuiving van de nieuwe
sterposities de waarnemingen
opnieuw gereduceerd. Dan komt hij
wel goed uit.

Descending into the Smallest
Depht of an Asteroid Occultation,
door Paul Maley, USA.
Paul begint eerst met een uitvoerig
verhaal over waar hij bijzondere
bedekkingen heeft waargenomen.
En dan is met “bijzonder” niet de
bedekking zelf bedoeld, maar de
omgeving. In Somalië of Irak, tijdens
bosbranden op minder dan 1 km van
zijn huis, of slangen onder de
telescoop in het veld. Ook komt er
af en toe nog een poema voorbij
lopen.
Vervolgens houdt hij een betoog dat
hij een bedekking heeft
waargenomen van een 12,8
magnitude ster met een afzwakking
van 0,06 magnitude.

Dat brengt vervolgens heel wat
beroering te weeg bij de
toehoorders, want dit is toch wel een
behoorlijk sterk verhaal. Als je iets
zoekt is er meestal altijd wel iets te
vinden.
Uiteindelijk is de algemene mening
toch wel dat als je zoiets meent te
hebben gevonden, je dat altijd moet
verifiëren met andere positieve
bedekkingen van hetzelfde object.

The partial and nearly grazing
solar eclipse of June 21, 2020 and
solar measurements, door
Constantino Sigismondi, Italië.
Constantino beschrijft de techniek
om de diameter van de Zon te
bepalen uit een rakende eclips met
behulp van de randverzwakking van
de Zon in combinatie met diffractie.
Het uiteindelijke resultaat is, na een
lang moeilijk te volgen verhaal, dat
de gevonden vergroting van de Zon
volledig is toe te schrijven aan de
diffractie in de telescoop. Met
andere woorden: de Zon is nog
steeds even groot.

Hiermee is bijna het einde van de
ESOP aangebroken. Traditioneel
vindt dan de aankondiging plaats
van de volgende ESOP. Dat gebeurt
met een video impressie van de stad
Bialystock in het oosten van Polen,
twee uur met de trein vanaf
Warschau. De stad heeft 300.000
inwoners en een universiteit. De
ESOP is dan te gast op de
Natuurkunde Faculteit aldaar.

Daarna vindt ook al de
aankondiging plaats van de ESOP
in 2022. Dat is ook weer ver van
ons huis, nu in het zuiden van Spanje
in de stad Granada.

Op https://esop39.iota-es.de/seiten/
programm.php zijn de presentaties
terug te vinden.

Aan de linkerzijde de Natuurkunde faculteit waar, als het niet teveel
tegenzit, in 2021 de ESOP zal plaatsvinden.
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(982) Franklina
Door Henk de Groot

Halverwege september lijkt zich weer een periode van stabiel zomerweer aan te melden, omdat een hoge druk
gebied zich boven West Europa gaat ophouden. Dan moet je nog steeds afwachten of het ook ‘s nachts echt
helder wordt. Menige periode met mooi weer wordt verpest omdat er voortdurend hoge cirrusbewolking en
vliegtuigstrepen voorbij drijven.

Na het zomer- en korte nachten
reces misschien weer eens tijd te
beginnen met het waarnemen van
planetoïden. Ik haal de meest
recente lijst van planetoïden
waarvan men graag lichtcurven wil
ontvangen, en zoek er een voor mij
goede kandidaat uit.
Het wordt (982) Franklina.

Franklina nader bekeken.
Franklina is een hoofdgordel
planetoïde met een geschatte
diameter van omstreeks 33 km.
Volgens het MPC (Minor Planet
Centre) is volgens bepaalde bronnen

(982) Franklina op 14 september om 00:17 UT. Franklina is de links onderste van de twee meest heldere
sterren ongeveer in het midden van de opname. De helderheid van Franklina is omstreeks magnitude
14,6.

de rotatieperiode > 16 uur, maar
verder niet bekend. In 2004 heeft
de amateur Cyril Cavadore een
periode gevonden van 3,77 uren,
maar deze observaties zijn gedaan
onder minder goede
omstandigheden, waarbij de signaal/
ruisverhouding van de opnames niet
zo erg hoog was. De amplitude, dus
het verschil in helderheid van
Franklina op z’n helderst en op z’n
zwakst, is toen berekend op 0,15
magnitude.
Mijn keuze voor Franklina wordt
vooral bepaald door zijn positie. De
declinatie is + 24 graden, dus hij

komt lekker hoog aan de hemel te
staan. Ik wordt nogal gehinderd
door huizen, bomen en lantaarnpalen
in de omgeving, dus ik moet altijd
iets “hoogs” zien te vinden.
De kleine amplitude kan wel een
moeilijkheid zijn, maar zolang de
hemel goed helder is, moet dat toch
lukken.
Om een ze hoog mogelijke signaal/
ruisverhouding te krijgen, ga ik voor
de maximale belichtingstijd per
opname. De relatieve snelheid van
Franklina is 0,45 boogseconde/
minuut. Bij 4 minuten belichten
verplaatst Franklina zich op één
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opname 1,8 boogseconden langs de
hemel. Bij een oplossend vermogen
van 0,8 boogseconde per pixel, is
dat een verplaatsing van ruim 2 pixels
op de CCD tijdens de belichting. Bij
een gemiddelde seeïng zie je daar
helemaal niets van, en bij een zeer
goede seeïng wordt het beeldje vaan
Franklina iets elliptisch, wat voor
fotometrie geen enkel bezwaar
vormt.

Het waarnemen.
De eerste nacht waarop ik Franklina
ga waarnemen is zondag 13
september. Het is goed helder weer.
Om 22:14 uur lokale tijd komt
Franklina voldoende boven de
huizen uit, en kan ik beginnen. Om
05:10 uur moet ik stoppen met
waarnemen. De waarneemtijd is
bijna 7 uren, dus bij een
rotatieperiode van 3,77 uren moeten
er nu bijna twee volledige rotaties
op de opnames te zien zijn.
In dat geval zou ik de volgende
nacht al naar een andere planetoïde
kunnen gaan, en enkele dagen later
Franklina nog een keertje gaan
meten om de rotatieperiode
nauwkeuriger te kunnen vaststellen.

Uitwerken.
Toch wel enigszins verrast zie ik, na
het uitwerken van de opnames, daar
helemaal niets van. Ik heb 97
opnames gemaakt in die nacht, en
daarop lijkt de helderheid eerst heel
iets af te nemen, en daarna iets meer
toe te nemen. De totale
helderheidsverandering over de
gehele nacht is slechts 0,04
magnitude, dat is bijna niks. Ik stuur
de resultaten wel op naar Raoul
Behrend, de coördinator van de
fotometrie, en die komt met een zeer
voorlopige rotatieperiode van 1,24
dagen, gebaseerd op slechts één
opname.
Helaas zijn de omstandigheden de
volgende nacht te slecht, er hangt
voortdurend cirrus, en dat heeft een
te lage signaal/ruisverhouding tot
gevolg. Op 15 september doe ik
weer een poging, maar ook die
wordt na ruim 2,5 uur afgebroken
op het aandrijven van bewolking.
Pas op donderdag 17 september is
de volgende goede gelegenheid.
Dan zie ik een langzaam afnemende
helderheid, en ook maar heel
minimaal. Vrijdagnacht weer bijna
hetzelfde beeld. Op zondag en

Alle datapunten van 6 nachten in één grafiek, zo goed mogelijk gefit met het model (paarse lijn). Op de
horizontale as de Juliaanse datum – 2459106, en op de Y-as de absolute helderheid van Franklina.

maandag 20 en 21 september volgen
weer twee erg heldere nachten, en
nu zie ik weer twee keer de
helderheid langzaam toenemen.

Resultaat.
Na vijf nachten waarnemen zou je
toch een redelijk resultaat moeten
kunnen destilleren uit alle verkregen
helderheidsmetingen. Ik zet ze
daarvoor uit in een excelgrafiek, en
probeer ze dan te fitten met een
kunstmatige kromme, waarvan ik de
periode, amplitude en helderheid kan
instellen.
De moeilijkheid is dan dat de
absolute helderheid van Franklina
heel moeilijk tot op enkele
honderdsten van een magnitude is
vast te pinnen. De absolute
helderheid heb je eigenlijk nodig om
alle dagen met elkaar te kunnen
vergelijken.

Bij elke opname leg je de helderheid
van Franklina vast ten opzichte van
meerdere referentiesterren. De
helderheid van de referentiesterren
vergelijk je met de helderheid in de
stercatalogus, en dan kun je deze
corrigeren naar de absolute
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helderheid. Omdat Franklina langs
de hemel beweegt, kun je meestal
niet voor de opvolgende nachten
dezelfde referentiesterren gebruiken,
die verdwijnen dan weer uit beeld.
Je hebt dus steeds andere
referentiesterren over de gehele
periode.
Die correctie is afhankelijk van het
optische systeem, de camera, maar
ook van de conditie van de hemel.
Als je alle correcties hebt
uitgevoerd, blijven er nog kleine
verschillen over, die je er niet uit kunt
krijgen. Gelukkig kun je die wel op
een andere manier eruit filteren. Je

De uiteindelijke helderheidscurve van Franklina, samengesteld uit de waarnemingen van 5 nachten. Op
de X-as de tijd uitgedrukt in één rotatieperiode, dus 1,792 dagen. Op de Y-as de relatieve magnitude.(curve
van R Behrend)

gaat dan net zo lang met de
verschillende helderheidcurven van
de zes nachten schuiven in het
model, totdat je een goede, of de
beste fit krijgt.
De data zijn ook naar Raoul
Behrend verstuurd. De gevonden
rotatieperiode van Franklina is nu
vastgesteld op 1,729 dagen, dat is
41,496 uren, met een
nauwkeurigheid van ruim 8 minuten.
De amplitude van de helderheid is
slechts 0,058 magnitude, het kleinste
wat ik ooit gemeten heb bij
planetoïden.

Indien de gelegenheid zich voordoet,
moet binnen enkele weken Franklina
nog een nacht waargenomen
worden. Dan kan de rotatieperiode
nog veel nauwkeuriger in beeld
gebracht worden.
Om een indruk te geven hoeveel
opnames en waarneemtijd tot nu toe
aan Franklina besteed zijn voor deze
exercitie; er zijn 537 opnames
gemaakt, dus 537 datapunten, en de
totale waarneemtijd bedraagt 37,5
uren.
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(885) Ulrike
Door Henk de Groot

Op 12 juli is een sterbedekking door de planetoïde Ulrike door een vijftal waarnemers waargenomen en vastgelegd.
Alle vijf zien een bedekking, maar Pierre Le Cam uit Frankrijk ziet wel een heel bijzondere. De ster verdwijnt
eerst gedurende 4,8 seconde. Dan komt deze tevoorschijn, maar na 1,7 seconde verdwijnt de ster opnieuw. Na
0,9 seconde komt de ster weer tevoorschijn. Dat is dus een dubbele bedekking. Een waarnemer enkele kilometers
verderop ziet maar één bedekking.

Al gauw wordt de mogelijkheid
geopperd dat het hier toch één en
dezelfde object zou kunnen gaan.

Op 14 en 23 september heeft Josep
Bosch een helderheidscurve
opgenomen van Ulrike. De
rotatieperiode was trouwens al wel
goed bekend, maar met deze meting
kan ook teruggerekend worden
waar we precies zaten in de
helderheidscurve van Ulrike tijdens
de bedekking. Dat is gedaan door
Raoul Behrend, en het blijkt dat
tijdens de bedekking Ulrike net na
zijn helderste punt verkeerde van zijn
lichtcurve. Dus op het moment van
de bedekking zien we nog bijna het
grootste oppervlak van Ulrike. Dat

Zo zou Ulrike eruit gezien kunnen hebben bij de bedekking. De waar-
nemer op koorde 4 ziet twee bedekkingen. (tekening Eric Frappa)
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maakt het ook meer aannemelijk dat
we Ulrike tijdens de bedekking als
een “aardappel” aan de zijkant
gezien hebben.

De rotatiesnelheid van Ulrike
bedraagt bijna 5 uren. Indien de
sterbedekking wat eerder of later
zou hebben plaatsgevonden, hadden
we dit nooit gezien. We zouden dan
tegen de kopse kant van de
“aardappel” aankijken. De
helderheids amplitude is ruim 0,6
magnituden. Dat geeft ook al aan dat
Ulrike ver van mooi rond is.
Zo zie je maar, je hebt altijd kans
dat je iets bijzonders oppikt tijdens
waarnemen!

De lichtcurve van Ulrike. De bedekking heeft plaatsgevonden op het tijdstip 0.0 (curve door R Behrend)
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Totale Sterbedekkingen
Predictions : 40 Period : 01/10/2020 - 01/01/2021
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
 03-10-2020  Sat  23:32:37  1  R    3006   5.6  43  150  -42  +87°S    7
 04-10-2020  Sun  00:50:45  2  R    3039   4.4  47  176  -39  +88°N    4
 05-10-2020  Mon  21:11:22  1  R    4702   6.2  21   90  -35  +83°N    9
 07-10-2020  Wed  03:14:11  1  R    5946   5.8  59  180  -24  +89°S    7
 07-10-2020  Wed  21:13:52  1  R    6795   5.0  12   69  -36  +60°S    5
 08-10-2020  Thu  23:12:13  1  R    8706   6.2  23   80  -44  +80°S    7
 08-10-2020  Thu  23:49:15  2  R    8770   6.6  28   87  -44  +25°S    9
 20-10-2020  Tue  17:44:26  1  D   23497   6.2   6  216  -12  +85°S    7
 20-10-2020  Tue  18:21:22  1  D   23530   4.2   3  223  -17  +75°N    4
 21-10-2020  Wed  18:27:02  1  D   25320   2.8   7  212  -18  +64°N    4
 03-11-2020  Tue  19:37:17  1  R    6454   4.6  15   74  -32  +52°S    5
 06-11-2020  Fri  01:40:06  1  R   10307   5.2  54  129  -45  +54°S    5
 06-11-2020  Fri  04:31:11  2  R   10452   6.7  61  202  -21  +47°S    9
 07-11-2020  Sat  00:15:09  3  R   11913   6.8  34   95  -53  +33°N   10
 07-11-2020  Sat  02:25:12  2  R   12013   6.9  52  127  -39  +44°S   10
 07-11-2020  Sat  02:40:58  7  R   12056   6.4  54  132  -37  +15°N    8
 10-11-2020  Tue  03:18:40  1  R   16136   6.9  30  109  -33  +72°S    7
 11-11-2020  Wed  06:38:22  1  R   17633   4.0  41  152   -3  +76°S    4
 22-11-2020  Sun  20:58:57  2  D   30988   5.7  16  220  -47  +51°S    6
 22-11-2020  Sun  22:14:32  1  D   31020   4.1   8  237  -55  +83°N    4
 25-11-2020  Wed  23:22:53  2  D    1439   6.1  27  233  -59  +35°N    8
 29-11-2020  Sun  19:17:12  1  D    5227   5.9  34  105  -34  +59°S   10
 06-12-2020  Sun  22:29:32  1  R   15531   6.2   8   75  -58  +70°S    9
 07-12-2020  Mon  01:56:37  1  R   15696   6.8  37  118  -49  +49°S    9
 07-12-2020  Mon  04:00:36  1  R   15783   5.4  50  155  -31  +84°S    4
 08-12-2020  Tue  02:23:07  1  R   17082   6.7  30  116  -46  +47°S    7
 08-12-2020  Tue  05:09:56  1  R   17187   6.7  45  163  -21  +66°S    7
 10-12-2020  Thu  06:51:10  1  R   19205   7.3  34  167   -7  +90°N    9
 11-12-2020  Fri  05:11:18  1  R   19956   6.7  16  130  -21  +56°S    7
 11-12-2020  Fri  06:20:22  1  R   20008   5.5  23  146  -11  +68°N    4
 13-12-2020  Sun  06:56:50  2  D   22017   2.6   6  134   -6  -40°N    8
 13-12-2020  Sun  07:27:40  2  R   22017   2.6   9  140   -2  +19°N    4
 18-12-2020  Fri  18:37:48  1  D   29833   5.7   7  225  -28  +59°S    4
 20-12-2020  Sun  16:40:43  3  D   31349   7.1  26  176  -10  +36°S    9
 21-12-2020  Mon  19:58:03  1  D   32209   4.4  25  219  -40  +71°N    4
 21-12-2020  Mon  22:04:33  1  D      51   4.6  10  247  -56  +70°S    4
 23-12-2020  Wed  17:46:21  1  D    2021   6.6  39  157  -19  +90°S    8
 24-12-2020  Thu  18:20:52  1  D    3006   5.6  44  153  -25  +74°N    6
 24-12-2020  Thu  19:40:54  1  D    3039   4.4  47  181  -37  +71°N    4
 27-12-2020  Sun  21:24:29  2  D    5946   5.8  58  168  -51  +62°S    8
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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
Sn Hoogte van de zon
CA Cusp angle
Dia Minimaal benodigde kijkerdiameter

Figuur 1
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel

In het derde kwartaal werden er 29 waarnemingen aan sterbedekkingen door planetoïden verricht, met 3 positieve
waarnemingen. Ook van Frank Schaffer heb ik een waarneming binnen gekregen, hopelijk heeft Frank nu de
smaak te pakken!
De voorspellingen voor het volgende kwartaal zijn, als vanouds, tot ons gekomen via EAON terwijl Edwin
Goffin de berekeningen verzorgd heeft.

Waarnemingen door leden
De volgende planetoïden zijn door leden van DOA waargenomen. Een X is geen bedekking, en als er wel een
bedekking is waargenomen, dan wordt de duur ervan weergegeven.

Datum Nummer Object Bredner, E. Groot, H. de Schaffer, F. Winkel, J.M.

6 juli 2204 Lyyli X
6 juli 85016 2004 BW42 X
17 juli 23106 1999 XM191 X
30 juli 18827 1999 NA26 X
5 aug. 2995 Taratuta X
7 aug. 2640 Hallstrom X
7 aug. 43909 1995 WB9 X X
7 aug. 640 Brambilla 5,20s X
7 aug. 283 Emma X
23 aug. 932 Hooveria 2,24s
23 aug. 226406 2003 QA70 X
6 sep. 8481 1988 LH X
7 sep. 70104 1999 JG138 X
9 sep. 1583 Antilochus 7,7s
9 sep. 5072 Hioki X
10 sep. 13782 1998 UM18 X
11 sep. 102 Miriam X
13 sep. 519 Sylvania X
13 sep. 890 Waltraut X
13 sep. 116040 2003 WQ100 X
14 sep. 1654 Bojeva X X
16 sep. 23930 1998 SX163 X
16 sep. 7928 Bijaoui X
17 sep. 50836 2000 FG41 X
19 sep. 41185 1999 VJ200 X
21 sep. 43236 2000 AB199 X

Brambilla
Op 7 augustus werd door Eberhard
Bredner een bedekking
waargenomen door (640) Brambilla
met een duur van 5,20 seconden. De
intrede was om 2h01m34,30s en de
uittrede om 2h01m39,50s UT. Ook
Antoni Selva (Spanje) en Oliver
Kloes (Duitsland) hadden een

bedekking met een duur van 13,12
resp. 14,26 seconden. Jan Maarten
Winkel had een mis. Zie figuur 1
voor de koorden.

Hooveria
Op 23 augustus werd door Henk de
Groot een bedekking waargenomen
door (932) Hooveria met een duur

van 2,24 seconden. De intrede was
om 2h19m12,41s en de uittrede om
2h19m14,65s UT.

Antilochus
Op 9 september werd door Jan
Maarten Winkel een bedekking
waargenomen door Jupiter trojaan
(1583) Antilochus met een duur van
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7,7 seconden. De intrede was om
21h49m46,78s en de uittrede om
21h49m54,46s UT.

Bedekkingen elders in Europa
Hieronder volgt een niet complete
lijst van de 78 bedekkingen welke
elders in Europa zijn waargenomen.
Op 1 juli werd door 4 waarnemers
in Oostenrijk en Tsjechië een
bedekking waargenomen door
(893) Leopoldina met een duur van
3,04 tot 5,52 seconden. Zie figuur
2 voor de koorden.
Op 12 juli werd door 5 waarnemers
in Duitsland, Frankrijk en Tsjechië
een bedekking waargenomen door
(885) Ulrike met een duur van 0,90
tot 5,81 seconden. Pierre Le Cam
zag de ster 2 keer uit gaan. Zie figuur
3a voor de lichtcurve van Pierre en
figuur 3b voor de koorden met een
lijntje voor een mogelijke omtrek
van de planetoïde. Zie ook het artikel
van Henk de Groot elders in dit
nummer.

Op 14 juli werd door 4 waarnemers
in Polen en Tsjechië een bedekking
waargenomen door (490) Veritas
met een duur van 7,0 tot 9,6
seconden. Zie figuur 4 voor de
koorden.
Op 21 juli werd door 3 waarnemers
in Frankrijk en de UK een
bedekking waargenomen door
(762) Pulcova met een duur van
8,87 tot 9,38 seconden. Zie figuur
5 voor de koorden en het DAMIT
model.
Op 27 juli werd door 7 waarnemers
in Duitsland, Frankrijk, Spanje,
Tsjechië en Zwitserland een
bedekking waargenomen door (91)
Aegina met een duur van 2,72 tot
24,88 seconden. Zie figuur 6 voor
de koorden.
Op 7 augustus werd door 4
waarnemers vanuit België een
bedekking waargenomen door
(283) Emma met een duur van 4,16
tot 4,40 seconden. Henk de Groot
had een mis. Zie figuur 7 voor de
koorden.

Op 8 augustus werd door 36
waarnemers vanuit Frankrijk, Italië
en Spanje een bedekking
waargenomen door TNO (307261)
2002 MS4 met een duur van 8,63
tot 39,5 seconden. Zie figuur 8 voor
de koorden.
Op 9 augustus werd door 3
waarnemers vanuit Tsjechië een
bedekking waargenomen door
Jupiter trojaan (16956) 1998 MQ11
met een duur van 1,40 tot 1,65
seconden.
Op 16 augustus werd door 5
waarnemers vanuit Duitsland en
Tsjechië een bedekking
waargenomen door (1306) Scythia
met een duur van 2,25 tot 7,20
seconden. Zie figuur 9 voor de
koorden.
Op 22 augustus werd door 8
waarnemers vanuit Frankrijk, Italië
en Zwitserland een bedekking
waargenomen door (328) Gudrun
met een duur van 3,10 tot 6,40
seconden. Zie figuur 10 voor de
koorden.

Figuur 2
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Figuur 3a
Figuur 3b
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Figuur 4

Figuur 5
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Figuur 6

Figuur 7
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Figuur 8

Figuur 9
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Op 11 september werd door Marco
(Spanje) en Costache (Duitsland)
een bedekking waargenomen door
(102) Miriam met een duur van
11,60 resp. 14,90 seconden. Jan
Maarten Winkel had een mis.
Op 13 september werd door Weber
(Duitsland) een bedekking
waargenomen door (519) Sylvania
met een duur van 2 seconden. Jan
Maarten Winkel had een mis.
Op 30 september werd door 10
waarnemers in Duitsland, Frankrijk,
Spanje en Zwitserland een
bedekking waargenomen door (2)
Pallas met een duur van 9,25 tot
25,0 seconden. Het was een
moeilijke waarneming: de
helderheidsdip was slechts 0,1
magnitude. Voor velen was er echter
nog minder te zien vanwege
bewolking.

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
maar liefst 21 bedekkingen
geselecteerd. De planetoïden
Barbara, Tokio, Egeria en Eukrate
geven een grote kans op een
bedekking in NEDERLAND,
waarbij de laatste twee een
bedekking van wel 20 seconden of
meer kunnen opleveren. De dip bij
Egeria is echter gering. 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/
asteroids2020
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 10
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN -
1 OKTOBER 2020 – 1 JANUARI 2021

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.
Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Zo/ma 12-10 00.16 27 83 245 Vera 85 km 12.9 Frankrijk
Za 24-10 20.29 34 143 1171 Rusthawelia 74 km 13.6 Italië
Zo 01-11 18.54 37 100 829 Academia 44 km 13.6 Frankrijk
Di/wo 03-11 23.57 39 206 11 Parthenope 162 km 9.6 Scandinavië
Ma/di 10-11 00.22 54 165 866 Fatme 92 km 13.8 Spanje
Di 10-11 21.17 59 207 683 Lanzia 116 km 13.4 Ierland
Wo/do 19-11 04.48 32 225 234 Barbara 45 km 12.9 NEDERLAND
Di 24-11 19.34 36 81 283 Emma 150 km 12.9 Italië
Vr 27-11 21.31 41 114 1167 Dubiago 69 km 15.2 Duitsland
Za/zo 29-11 00.38 41 94 416 Vaticana 90 km 13.4 Griekenland
Di 01-12 23.47 22 94 140 Siwa 114 km 14.2 Scandinavië
Do/vr 04-12 03.04 43 243 522 Helga 113 km 14.2 Spanje
Di/wo 09-12 05.19 45 156 498 Tokio 85 km 15.0 ZUID NEDERLAND
Do 17-12 19.52 29 73 1237 Genevieve 42 km 14.6 Spanje
Vr 18-12 21.16 46 216 401 Ottilia 103 km 14.6 Rusland
Za/zo 20-12 01.24 21 112 627 Charis 51 km 15.6 Denemarken
Wo 23-12 23.16 35 159 130 Elektra 189 km 11.5 Spanje
Za 26-12 22.12 66 166 203 Pompeja 120 km 12.7 Frankrijk
Zo 27-12 20.45 59 176 748 Simeisa 107 km 14.1 Scandinavië
Zo/ma 28-12 01.46 61 272 13 Egeria 215 km 10.0 NEDERLAND
Di/wo 30-12 03.50 52 152 247 Eukrate 137 km 12.9 NEDERLAND

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Zo/ma 12-10 TYC 1900-00992-1 8.6 07h13m.2 24º39’ 4.4 6s
Za 24-10 HIP 5315 6.2 01h08m.0 01º59’ 7.4 8s
Zo 01-11 TYC 1757-00993-1 11.0 01h56m.0 22º40’ 2.7 5s
Di/wo 03-11 TYC 0033-01170-1 9.9 01h53m.9 03º16’ 0.6 18s
Ma/di 10-11 UCAC4 532-009158 11.0 04h41m.3 16º23’ 2.9 8s
Di 10-11 TYC 1729-01829-1 9.0 00h03m.3 23º31’ 4.4 10s
Wo/do 19-11 TYC 0151-00841-1 10.0 06h38m.9 02º46’ 3.0 7s
Di 24-11 TYC 2392-01288-1 8.6 05h01m.9 32º14’ 4.3 13s
Vr 27-11 TYC 1305-00959-1 10.8 05h30m.2 18º46’ 4.4 5s
Za/zo 29-11 TYC 1965-00114-1 10.1 09h31m.2 28º44’ 3.3 11s
Di 01-12 TYC 0834-01465-1 9.6 09h49m.5 14º31’ 4.6 20s
Do/vr 04-12 TYC 1304-01027-1 9.9 05h27m.0 19º31’ 4.3 8s
Di/wo 09-12 TYC 0865-01220-1 9.5 12h03m.0 08º49’ 5.5 4s
Do 17-12 TYC 2457-00828-1 9.5 07h36m.0 32º10’ 5.1 4s
Vr 18-12 TYC 0628-00328-1 10.4 01h51m.2 12º38’ 4.3 76s
Za/zo 20-12 TYC 0275-01077-1 9.9 11h43m.4 03º36’ 5.7 4s
Wo 23-12 TYC 4801-04107-1 8.3 06h59m.2 -01º32’ 3.2 15s
Za 26-12 Gaia 119-0059621 11.0 05h23m.7 28º10’ 1.9 11s
Zo 27-12 TYC 1260-01120-1 10.2 03h44m.3 20º40’ 3.9 17s
Zo/ma 28-12 UCAC4 671-040396 10.9 05h43m.6 44º05’ 0.4 20s
Di/wo 30-12 TYC 1442-01176-1 10.2 12h00m.3 16º19’ 2.8 24s
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