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Redaktioneel

Inhoud

Op 2 april was er een sterbedekking
door Jupiter maan Io te zien vanaf
Curacao. De ster betrof de 5,8
magnitude heldere ster 44Cap. Eric
en John Sussenbach hebben deze,
door de ochtend schemering
moeilijke sterbedekking vastgelegd.

nummer 145

Op 29 mei vond de online
KleinPlaneten Tagung plaats. De
fysieke bijeenkomst kon vorig jaar
niet doorgaan, maar ook dit jaar niet.
Daarom werd er besloten om er dit
keer een Zoom meeting van te
maken. Henk de Groot heeft een
verslag geschreven van alle
voordrachten.

Occultatie van 44 Cap door Io op 2 april 2021
Eric en John Sussenbach
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Henk heeft tijdens de KPT ook een
voordracht gehouden over
fotometrie van enkele kleine
planeten. In deze Occultus staat er
een apart artikel over opgenomen.
Dit jaar wordt ESOP XL (European
Symposium on Occultation Dubbelster ontdekt bij bedekking door planetoïde
Projects) gehouden in Bialystok, Henk de Groot
Polen. Het symposium vindt plaats
van 27 tot 31 augustus. Dit
symposium zal ook online te volgen
zijn. Meer informatie is te vinden op
het internet op pagina:
https://esop40.iota-es.de/
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Ik wens u een prettige vakantie toe
en veel leesplezier met deze NEO’s in de buurt van de Aarde
Occultus.
Henk de Groot
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Occultatie van 44 Cap door Io op 2 april 2021
Door Eric Sussenbach (1) en John Sussenbach (2)
(1) Willemstad (Curaçao) en (2) Houten (Nederland)
De occultatie van de ster 44 Capricorni (44 Cap) door Io op 2 april 2021 werd vanaf Curaçao in beeld gebracht.
Incidentele bewolking en slechte seeing belemmerden een nauwkeurige analyse van de gebeurtenis. De tijdstippen
van de in- en uittrede werden bepaald door analyse van individuele frames en fotometrie. We hebben de intrede
bepaald op basis van de fotografische gegevens op 10:19:51,7 UT en uit de fotometrische gegevens op 10:19:54,1
UT (voorspeld 10:19:52 UT). De uittrede werd getimed op 10:21:05 UT (voorspelde tijd 10:20:58 UT).
Inleiding
Op 2 april 2021 werd de 5,8 mag
G ster 44 Cap verduisterd door
Jupiter en 4 Jupiter satellieten (Io,
Amalthea, Thebe en Metis). Dit is
een zeldzame gebeurtenis die één
keer in de eeuw plaatsvindt. We
hebben de verduistering van 44 Cap
door Io fotografisch vastgelegd. De
voorspelde baan van de schaduw
van Io wordt getoond in figuur 1. Dit
illustreert dat de occultatie
voornamelijk zichtbaar was vanuit
Zuid-Amerika en Afrika (bron: http:/
/josselin.desmars.free.fr/occ/
20210402/).
Eric woont op het Caribische eiland
Curaçao dat gelegen is aan de
noordkant van de schaduwbaan. De
coördinaten
van
zijn
waarneemlocatie zijn 12º05’37"
NB, 68º52’23" WL. Voor Curaçao
werd berekend dat het voorspelde
midden van de verduistering om
10:20:25 UT zou plaatsvinden en de
duur van de verduistering 66 sec. zou
zijn (Institut de Mécanique Celeste
en de Calcul des Éphémérides
(IMCCE)). De verduistering vond
plaats kort voor zonsopgang.
Ondanks het feit dat de
omstandigheden niet gunstig waren,
was hij in staat de verduistering vast
te leggen. Tijdens de occultatie
waren de meteorologische
omstandigheden nogal onstabiel en
ongunstig vanwege veelvuldige
wolkenpassages. De lage hoogte van
Jupiter van 35º was ook een
handicap.

Fig. 1 Theoretische baan van de schaduw van Io op 2 april 2021. De
positie van Curaçao wordt aangegeven door de rode stip (data van
IMCCE).
In dit artikel worden de resultaten
van
de
observatiesessie
gepresenteerd. Het was ons
belangrijkste doel om de occultatie
fotografisch vast te leggen en uit
deze beelden de tijden van de
intrede en uittrede zo nauwkeurig
mogelijk te bepalen. Hoewel het
duidelijk is dat de fotometrische
benadering de meest nauwkeurige
manier is om de tijden van intrede
en uittrede te bepalen, wilden we
onderzoeken hoe goed de timing kan
worden bepaald met een analyse van
de beelden van deze occultatie. In
vergelijking werd een fotometrische
analyse uitgevoerd. Vanwege de

slechte weersomstandigheden kon
een fotometrische vergelijking alleen
worden gedaan voor de intrede.
Methoden
Met behulp van een C11 in het
primaire brandpunt en een
ASI462MC-camera plus een 889
nm-band methaanfilter om de
schittering van de planeet te
verminderen, werden korte video’s
(SER-formaat) vastgelegd van 2
minuten met een framesnelheid van
10 fps. Vanwege bewolking waren
er verschillende onderbrekingen in
de reeks, met name rond de uittrede.
De systeemtijd van de computer
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werd gesynchroniseerd met een
atoomklok en elk frame kreeg een
tijdstempel. Elk SER-bestand werd
gecentreerd met het PIPPprogramma, 25% van de frames van
de SER-bestanden werden gestackt
met Autostakkert 2.6 en verscherpt
met de wavelet-functie van
Registax. De eindverwerking werd
uitgevoerd met Photoshop CS2.
Voor een fotometrische analyse van
het SER-bestand van de intrede
hebben we Tangra 3.6- gebruikt.
Resultaten
Intrede
Het tijdsverloop van de afstanden
van 44 Cap en Io tot de westelijke
rand van Jupiter wordt getoond in
figuur 2. De stacks van 9 individuele
SER-bestanden die elk een periode
van 2 minuten beslaan (ongeveer
1200 frames) worden aangeduid
door hun gemiddelde tijd. Deze
afbeelding laat duidelijk zien hoe de
Jupiter-satelliet Io (heldere stip) en
de ster 44 Cap (zwakkere stip)
elkaar naderen en dat ze in de SERbestanden 10:19:40.118 UT en
10:21:33.839 UT Io en 44 Cap
overlappen. Tabel 1 geeft de
tijdsintervallen weer die door elk
SER-bestand wordt gedekt.
Om de beelden van de 2 minuten
durende SER-file, die de intrede van
de occultatie omvatte, verder te
analyseren werd bestand
10:19:40.118 UT onderverdeeld in
groepen van 50 frames, die samen
een periode van 5 sec omvatten.
Helaas konden er geen kleinere
groepen worden gebruikt, omdat er
met zo weinig frames geen fatsoenlijk
beeld van de occultatie kan worden
verkregen. Vervolgens werden de
frames van elke groep gestackt met
Autostakkert 2.6 en verscherpt met
Photoshop.
Het stacken van de frames van elke
groep van 50 leverde een afbeelding

Tabel 1
Frame
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Begin
09:57:33.4
10:05:38.3
10:09:30.5
10:14:22.7
10:16:59.9
10:18:40.0
10:20:45.4
10:28:03.5
10:31:09.5

Eind
09:58:46.5
10:07:33.3
10:10:27.9
10:16:16.6
10:18:37.4
10:20:40.1
10:22:22.2
10:30:03.5
10:33:09.6

Midden
09:58:10.1
10:06:30.9
10:09:59.2
10:15:18.7
10:17:48:7
10:19:40.1
10:21:33.8
10:29:03.5
10:32:09.6

Tabel 2
Frame
a
b
c
d
e
f

Begin
10:19:37.7
10:19:40.1
10:19:45.0
10:19:50.0
10:19:56.2
10:20:00.1

Eind
10:19:40.1
10:19:45.0
10:19:50.0
10:19:53.4
10:20:00.1
10:20:05.4

Gemiddeld
10:19:38.9
10:19:42.6
10:19:47.5
10:19:51.7
10:19:58.1
10:20:02.7

op met 44 Cap en Io. De stacks met
Io en 44 Cap rondom de intrede
worden weergegeven in figuur 3.
Tabel 2 geeft de tijdsperioden weer
die elke stack van figuur 3 weergeeft.
Op basis van deze afbeeldingen
concluderen we dat de intrede
plaatsvond tussen 10:19:50,0 UT en
10:19:53,4 UT (gemiddeld
10:19:51,7 UT).
Met Tangra 3.6-software hebben
we ook een fotometrische analyse
uitgevoerd van de gecombineerde
afbeeldingen van 44 Cap en Io in
de frames van SER-bestand
10:19:40.118 UT. De helderheid
van Europa werd als referentie
gebruikt. Het resultaat wordt
getoond in figuur 4. Uit deze
gegevens leiden we af dat de intrede
plaats vond om 10:19:54,1 UT.

Fig. 2 Overzicht van de stacks
gedurende de occultatie van Io en
44 Cap op 2 april 2021
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Fig. 3 Analyse van de SER-file vastgelegd op 10:19:40.1 UT tijdens de intrede. De frames werden gestackt
in groepen van 50 en geanalyseerd. De tijd intervallen van elk beeld zijn aangegeven in Tabel 2.

Fig. 4 Fotometrische analyse met Tangra 3.6 van de combinatie van Io en 44 Cap (blauwe punten) en
Europa (gele punten) op 2 april 2021 van 10:19:45.0 UT tot 10:20:00.0 UT.

Volgens IMCCE is voor Curaçao de Tabel 3
theoretische tijd van de intrede Frame
Begin
10:19:52 UT.
a
10:20:45
b
10:20:55
Uittrede
c
10:21:05
Het tijdsverloop van de uittrede d
10:21:26
wordt weergegeven in figuur 5. Zie
Tabel 3 voor tijddetails. Een
nauwkeurige timing van de
gebeurtenis werd helaas verhinderd geanalyseerd. Uit figuur 5 werd
door bewolking en slechte seeing. geconcludeerd dat het tijdstip van de
Bovendien werden de opnamen uittrede tussen 10:20:55 en 10:21:15
gemaakt tegen zonsopgang (10:31 UT ligt (gemiddeld 10:21:05 UT).
UT), waardoor een hoge kwaliteit Volgens IMCCE vond de
niet mogelijk was. Groepen van 100 theoretische uittrede op Curaçao
frames werden gestackt en om 10:20:58 UT plaats.

Eind
10:20:55
10:21:05
10:21:15
10:21:36

Gemiddeld
10:20:50
10:21:00
10:21:10
10:21:31

Discussie
We hebben de zeldzame occultatie
van 44 Cap door Io op 2 april 2021
fotografisch vastgelegd. Deze
occultatie was waarneembaar in
Zuid-Amerika en Afrika. Het eiland
Curaçao lag aan de noordgrens van
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de occultatiebaan. De occultatie van
44 Cap door de Jupiter satelliet Io
vond op Curaçao plaats onder
slechte
meteorologische
omstandigheden. Ondanks deze
omstandigheden kon de intrede van
de occultatie redelijk goed worden
geregistreerd met behulp van
fotografie en fotometrie van relevante
frames. De nauwkeurigheid van de
analyse had natuurlijk te lijden onder
de slechte seeing en het vervagen
van de beelden. Op basis van de
fotografische analyse hebben we de
intrede vastgesteld om 10:19:51,7
UT met een geschatte fout van +/5 sec, terwijl de fotometrische
analyse een tijd opleverde van
10:19: 54,1 UT met een geschat fout
van +/- 2 seconden. Deze waarden
passen redelijk goed bij de
berekende waarde van 10:19:52
UT.
De imaging van de uittrede werd
bemoeilijkt door verspreide wolken

Fig. 5. Analyse van de SER file van 10:21:33.5 UT. Sets van 100
frames werden gestackt. De tijdintervallen zijn te zien in Tabel 3.

en fotometrie zo kort voor
zonsopgang was niet mogelijk.
Analyse van de beschikbare frames
laat zien dat de uittrede plaatsvond
tussen 10:20:55.0 en 10:21:15 UT
(gemiddeld 10:21:05 UT). De
berekende tijd was 10:20:58 UT. De
fout is groter dan bij de intrede, maar
dat is geen verrassing gezien de
slechte seeing.

en bij matige seeing geen
nauwkeurige tijden oplevert. In ons
geval was de intrede beter te timen
dan de uittrede. Het zal duidelijk zijn
dat fotometrie een nauwkeurigere
manier is om de in- en uitgangstijden
vast te stellen. Helaas was fotometrie
van de uittrede vanwege de slechte
seeing en de naderende
zonsopkomst niet mogelijk.
Niettemin geeft het vastleggen van
Uit onze gegevens blijkt de analyse een zeldzame gebeurtenis zoals
van individuele beelden van een deze, die één keer in de eeuw
verduistering zijn beperkingen heeft plaatsvindt, veel voldoening.

Agenda
27 - 31 aug 2021
Mei/juni 2022
2 - 4 sep 2022

– ESOP XL te Bialystok, Polen
– Kleine Planeten Tagung
– ESOP XLI te Granada, Spanje

Rakende sterbedekkingen – expedities rest 2021
Cat.
A
B
A
C
B
C
B

Datum
08-07-21
05-08-21
02-09-21
02-09-21
23-11-21
26-11-21
28-11-21

Dag
Wo/do
Wo/do
Wo/do
Wo/do
Ma/di
Vr
Za/zo

Tijd (UT)
02:22
02:00
04:19
04:43
04:24
23:54
04:56

SAO-No. Magn
77285
5,4
78081
7,8
78813
6,8
78821
8,8
78813
6,8
99004
8,3
99474
8,4

h
3
10
44
47
55
17
44

Az
54
63
101
107
232
84
150

Zon
-10
-17
-7
-3
-26
-60
-22

CA
11N
13N
13N
12N
5S
4N
7S

Maan
3122423885543-
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Waarnemingen aan kleine Planeten
Door Henk de Groot
(863) Benkoela
Begin maart 2021 is het ‘s avonds nog regelmatig onbewolkt en helder, maar de rest van de maand is het niet veel
soeps. Maar, tenslotte, op 3 april lijkt het weer een heldere nacht te worden.
Ik kan weer waarnemen! Ik zoek een waarneemobject uit de lijst van planetoïden waarvan waarnemingen
worden gevraagd. De keuze valt op (863) Benkoela. De planetoïde Benkoela komt tegen het donker worden
net boven mijn oostelijke waarneem horizon op. Bovendien heeft hij een hoge declinatie, en is niet al te lichtzwak,
ongeveer magnitude 14,5.
Benkoela is een niet zo’n grote
planetoïde. De diameter zou zo
omstreeks 28 km zijn, maar ook
wordt 55-60 km genoemd. De
rotatietijd is volgens het Minor
Planet Center (MPC) gelijk aan 8,02
uren. Maar Harris heeft in 2004
afwijkend hiervan 7,03 uren
gevonden, en ook Behrend heeft
deze waarde toegepast op een
andere waarneming uit 2003. De
berekende rotatietijd uit deze laatste
waarneming was trouwens niet
overtuigend, meer zo van “Het zou
kunnen”.
De sterrenkundige Garceran vindt in
2016 weer 8,2 uren, dezelfde
waarde waar ook het MPC vanuit Figuur 1: De volledige lichtcurve van Benkoela . Op de X-as de tijd in
dagen en op de Y-as de relatieve magnitude (grafiek: R Behrend,
gaat.
observatorium van Genève).
Nou is mijn eerste waarneming aan
Benkoela op 3 april niet echt
succesvol. Na nog minder dan 1 uur is, maar voor de waarnemer van de keer meer licht vergeleken met de
na het beginnen van de waarneming sterrenhemel is het echt een nadeel. oude straatlantaarns.
wordt het bewolkt, en moet ik Het komt erop neer dat je gewoon
alweer stoppen.
een uur langer moet wachten De volgende nacht, 12 april, is het
De volgende gelegenheid doet zich voordat je kunt beginnen. Om half weer helder, maar wordt het tegen
pas voor op 11 april. Dan volgen negen kan ik beginnen, en dan is het kwart voor drie toch bewolkt, en
enkele dagen waarbij het overdag nog steeds niet helemaal donker. moet ik stoppen. Nu is het zo dat
wel half bewolkt is met Cumulus, Maar voor fotometrie is dat niet zo wanneer de planetoïde precies in 8
door convectie van door de Zon bezwaarlijk.
uren eenmaal om zijn as zou draaien,
verwarmde lucht, maar tegen de
dit zou betekenen dat je elke avond
avond wordt het dan steeds helder. Deze tweede nacht lukt het mij om op dezelfde tijd tegen hetzelfde
gedurende 6 uren en 15 minuten aan stukje zit aan te kijken. Want in 24
Een nadeel van waarnemen in april, Benkoela te meten. Nog langer uren gaat precies drie keer een
of nog later, is dat het zo laat donker wordt min of meer onmogelijk periode van 8 uren. Dus op 13 april
wordt. Dat heeft natuurlijk ook te gemaakt door instraling van ben ik bij het uitwerken van de
maken met de zomertijd. De straatverlichting. De straatverlichting meetdata wel benieuwd wat er
zomertijd heeft als voordeel dat het is onlangs vervangen door LED tevoorschijn komt.
net lijkt of het ‘s avonds langer licht lantaarns, en geven (helaas) nu twee
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Gelukkig blijkt bij het uitwerken dat
de lichtcurve opgenomen op 12 april
zo’n 0,12 dag naar voren verschoven
ten opzichte van de curve welke op
11 april is opgenomen. Dat betekent
dat de rotatieperiode kleiner moet
zijn dan 8 uren.
Ook blijkt dat ik nog maar een klein
stukje mis om de volledige
rotatiecurve in beeld te krijgen. Het
moet mogelijk zijn dat ontbrekende
stukje gedurende de volgende nacht,
13 april, er op te krijgen.
Dat lukt ook wel, tenminste bijna,
want Benkoela gaat dan voor een
magnitude 14 ster langs. Dat zou een
sterbedekking kunnen opleveren,
welke overigens niet voor mijn
omgeving berekend is. In ieder geval
kun je tijdens zo’n overgang geen
fotometriemeting doen, omdat de
ster bijdraagt aan het licht van
Benkoela of de achtergrond
daarvan. Een heel klein stukje van
de lichtcurve mist dan nog.
Wat later blijkt dat een andere
fotometrie amateur, M van Deldem
uit Frankrijk, ook Benkoela heeft
waargenomen in maart. Uit onze
gezamenlijke waarnemingen welke
zich uitstrekken over ongeveer
anderhalve maand, kan door R
Behrend van het observatorium van
Genève een rotatietijd berekend
worden van 0,292994 dag (7 uren,
2 minuten en 54,7 seconden) met
een nauwkeurigheid van +/- 0,43
seconde.
Dus voorlopig ligt deze definitieve
waarde goed vast. Over een paar
honderd duizend jaar zal de
rotatieperiode beslist iets anders zijn
ten gevolge van de stralingsinvloeden
van de Zon. Maar de sterrenkunde
amateur die dan leeft mag het dan
nog een keertje overdoen.

noorderwind was wel af en toe goed
helder. Zo ook op 22 en 23 april.
Nadeel was toen wel dat de Maan
al aardig vol was, en daarbij hoog
aan de hemel stond, eigenlijk niet zo
ver van de planetoïden welke ik
goed kan waarnemen vanuit mijn
waarneemlocatie.
In de praktijk kun je dan wel eens
wat last krijgen van de achtergrond
verlichting.
Als je aan fotometrie doet, moeten
de fotometrie opnamen altijd
achteraf gekalibreerd worden met
een biasframe, een darkframe en een
flat field frame.
Een biasframe corrigeert dan voor
de ruis in de elektronica. Een
darkframe corrigeert voor
afwijkende pixels, dus pixels die
vanzelf al licht geven, of juist geen
licht geven. En het flat field frame
corrigeert voor de ongelijkmatige
lichtverdeling over de gehele
opname gezien. Die lichtverdeling
ontstaat vooral door de niet perfecte
optiek. Aan de rand van het beeld,
ver van de optische as, is de
lichtopbrengst vaak beduidend
minder dan in het midden.
Indien een heldere maan niet zo erg
ver van de planetoïde aan de hemel
staat, komt er ook veel maanlicht in
de telescoop. Dat valt op de
binnenzijde van de dauwkap, maar

kan ook voor een deel in de
eigenlijke optiekbuis komen. Daar
kun je uiteindelijk wel een beetje last
van gaan krijgen, zeker als je
zwakke meetobjecten waarneemt
welke een hoge nauwkeurigheid
vereisen.
Om deze reden kies ik voor deze
gelegenheid de planetoïde (511)
Davida uit de lijst. Davida is erg
helder, omstreeks magnitude 11,5.
Fouten in de fotometrie, ontstaan ten
gevolge van invallend verstrooid
maanlicht, zijn dan vrijwel te
verwaarlozen.
Wat betreft de juiste rotatieperiode
heeft Davida niet zo veel geheimen
meer. Al in 1954 heeft de ons
bekende Groeneveld een
rotatieperiode gemeten van 5,2
uren. Dat moet toen nog zijn gebeurd
met fotometers of ouderwetse
filmopnamen, want CCD’s
bestonden toen nog lang niet.
Ook in 1962 heeft Gehrels de
rotatieperiode gemeten, en in 1963
is deze ook weer door Van Houten
gemeten. En nadien door nog zo’n
13 waarnemers. De uiteindelijke
rotatieperiode is nu uitgekomen op
5,129 uren. De diameter van Davida
wordt geschat op omstreeks 300
km, geen kleintje dus.

(511) Davida
April was dan wel een koude Figuur 2: Alle waarnemingen gedaan op 22 en 23 april van Davida.
maand, de koudste sinds 1986, De groene datapunten zijn dezelfde als de paarse datapunten. Op de
maar de aangevoerde koude X-as de tijd in dagen, en op de Y-as de helderheid in magnitude.
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Waarom staat deze veel
waargenomen planetoïde dan nog
steeds op de waarneemlijst?
Dat komt omdat het vermoeden
bestaat dat deze planetoïde mogelijk
instabiel is.
Waarnemen
Zoals al eerder opgemerkt is de
rotatieperiode van Davida kort. In
de winter zou ik deze in een avond
kunnen meten. Nu kan ik pas om
kwart over tien ‘s avonds beginnen
met meten. Dan is het donker
genoeg, en kan ik Davida boven de
bomen uit zien komen. En omstreeks
drie uur moet ik weer stoppen.
Davida heeft een lagere declinatie
vergeleken met Benkoela, en Figuur-3: Alle waarnemingen van Davida uitgevoerd in maart en april
verdwijnt bij mij eerder achter de 2021 in een grafiek. Op de X-as de tijd in dagen en op de Y-as de
struiken.
relatieve magnitude (grafiek: R Behrend, observatorium van Genève).
Dat is dan ook het tweede nadeel
van waarnemen van planetoïden in
het voorjaar en de zomer. Behalve
dat de nachten korter zijn en later
beginnen, staat de ecliptica, met daar
in de buurt de meeste planetoïden,
veel lager aan de hemel.
Toch lukt het om op deze eerste
nacht 4 uren en 50 minuten waar te
nemen, helaas net geen 5,2 uren. De
volgende nacht op 23 april, lukt dat
natuurlijk gemakkelijk. Op dezelfde
tijd is dan de rotatieperiode
ongeveer 0,06 dag later, zodat in het
eerste deel van de tweede
waarneemnacht het ontbrekende
stukje kan worden gemeten.
Resultaten: Instabiel of niet?
Allereerst de resultaten welke ik op
22 en 23 april 2021 gevonden heb.
De helderheids amplitude is zo
omstreeks 0,25 magnitude. In figuur
2 zijn de paarse datapunten van 22
april nogmaals weergegeven als
groene datapunten om de overlap in
beide waarneemnachten goed te
kunnen zien.
Later blijkt ook een andere
fotometrie amateur, Javier Ruiz, nog
metingen gedaan te hebben aan

Figuur-4: De waarnemingen gedaan aan Davida in 2021 en 2005.
De amplitude in helderheid is in 2005 veel kleiner dan in 2021. Ook
de vorm van de lichtcurve is anders. Op de X-as de tijd in dagen en
op de Y-as de relatieve magnitude (grafiek: R Behrend, observatorium
van Genève).
Davida, bijna een maand eerder, en
die komen goed overeen met mijn
metingen. Beide staan in figuur 3.
Nu zijn er in de afgelopen 16 jaren
al meerdere keren metingen aan
Davida uitgevoerd.

De eerste reeks vindt plaats in juni
2005. Die staan, samen met de
laatste metingen uit 2021,
weergegeven in figuur 4. Goed is te
zien dat de lichtcurve uit 2005 wel
dezelfde periode heeft. Maar de
vorm van de curve is totaal anders.
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Ook de helderheidsamplitude is
ongeveer de helft zo klein. Zo te zien
lijkt het of je tegen een totaal ander
deel van de planetoïde aankijkt.
In juni 2010 volgt de tweede reeks
metingen. Deze zie je in figuur 5, ook
nu weergegeven ten opzichte van de
recente metingen uit 2021. Nu zit er
nauwelijks verschil tussen; op een
klein stukje na vallen ze bijna over
elkaar heen.
In april 2015 zijn er ook metingen
aan Davida uitgevoerd. Deze zie je
weergegeven in figuur 6. Ze vallen
voor een groot deel samen, maar
ook zijn er belangrijke verschillen te
zien, meer dan vergeleken met de
meting in 2010.
Positieverschillen
Verschillen in lichtcurves kunnen ook
ontstaan omdat je anders tegen de
planetoïde aankijkt, of omdat de
Zon de planetoïde anders verlicht.
De fasehoek kan ons hierover iets
zeggen. De fasehoek is de hoek Zon
– planetoïde – Aarde. In 2005 en
2021 is de fasehoek omstreeks 7
graden, en in 2015 en 2010 is de
fasehoek respectievelijk 11 en 12,7
graden. Dus wanneer de fasehoek
hetzelfde is, zijn de curven het meest
verschillend.
De baan van Davida heeft een
inclinatie van 15,9 graden. Het is dus
mogelijk dat we iets meer de
“noordkant” of de “zuidkant” van
Davida zien. Tijdens alle
waarnemingen kijken we tegen de
“zuidkant” aan, Davida staat dan
boven het baanvlak van de Aarde.
In 2021, 2015 en 2010 is deze
positie ten opzichte van de Aarde
vrijwel gelijk. Alleen in 2005 staat
hij iets minder hoog, maar de
verschillen zijn klein. Dat we Davida
steeds aan de “zuidkant” zien, is
natuurlijk niet toevallig. De meeste
waarnemers op Aarde wonen in het
Noordelijk halfrond, en als Davida
zich onder het baanvlak van de
Aarde bevindt, is hij moeilijk en

Figuur 5: De waarnemingen gedaan aan Davida in 2021 en 2010. De
lichtcurve opgenomen in 2010 is bijna gelijk aan de lichtcurve uit
2021. Op de X-as de tijd in dagen en op de Y-as de relatieve magnitude
(grafiek: R Behrend, observatorium van Genève).

Figuur 6: De waarnemingen gedaan aan Davida in 2021 en 2015. De
lichtcurve opgenomen in 2015 verschilt hier en daar een beetje
vergeleken met de lichtcurve uit 2021. Op de X-as de tijd in dagen en
op de Y-as de relatieve magnitude (grafiek: R Behrend, observatorium
van Genève).
bovendien relatief kort zichtbaar voor tweede as roteert. Om dat zeker te
noordelijke waarnemers.
weten zou je bij volgende opposities
nog eens moeten meten.
Het lijkt er dus inderdaad op dat
Davida ook zeer langzaam om een
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Verslag Kleine Planeten Tagung
Door Henk de Groot
Nadat de vorige Kleine Planeten Tagung (KPT), te houden in Drebach in 2020, niet door was gegaan vanwege
de corona pandemie, zou dat in 2021 alsnog ingehaald worden. Wat bijna niemand in het voorjaar van 2020
waarschijnlijk voor mogelijk had gehouden, gebeurde. Ook in 2021 kan de fysieke bijeenkomst dan nog niet
plaatsvinden.
De organisatie heeft daarom besloten de vergadering via Zoom op internet te laten plaatsvinden. Hoewel dat
natuurlijk lang niet zo leuk is als een echte bijeenkomst, is het toch een uitkomst.
Opening.
Op zaterdag 29 mei om 10:00 uur
precies opent Gerhard Lehman, de
voorzitter, de vergadering. Er
hebben zich veel mensen aangemeld,
zo’n 46 leden en niet-leden kijken
mee, waarbij de verste zelfs in
Columbia zit.
Traditioneel begint Gerhard met het
opnoemen van kentallen van het
afgelopen jaar. Zo telt de
FachGruppe Kleine Planeten 92
leden, waarvan dan zo’n 2/3 lid is
van de VdS (Duitse vereniging van
SternFreunde). De leeftijd van de
leden ligt tussen de 36 – 90 jaren.
Gerhard stipt hierbij aan dat er
weinig aanwas is van jonge leden,
iets wat wij ook bij onze vereniging
(WSKP) zien. Deze 92 leden
hebben samen 80 sterrenwachten.
Verder noemt Gerhard nog enkele
aardige feiten, zoals de
herontdekking na vele jaren van de
Kleine Planeet 2009 DM45 door
Schwab, en de vele resultaten vanuit
het TOTAS zoekprogramma.
TOTAS gebruikt wel professionele
telescopen en werkt vanaf de
sterrenwacht op de Teide op het
eiland Tenerife.
Voor amateurs zijn er ook nog
genoeg zoekobjecten over. Deze zijn
te vinden op de NEO Observation
Planning Aid of NEOCP Hazard
Assessment, te bereiken via o.a. de
website van de FachGruppe
(www.kleinplanetenseite.de).
Nadeel van al die objecten is wel
dat ze meestal zwakker zijn dan
magnitude 20. Om deze objecten te

kunnen waarnemen moet je dus wel telescopen. Er is een 18 cm
over een flinke telescoop bezitten op refractor uit 1994 en een 0,5 m
een donkere waarneemplaats.
spiegeltelescoop uit 2009 aanwezig.
Al vanaf het begin is er aan
Zeiss Planetarium und Volks- astrometrie van Kleine Planeten
sternwarte Drebach.
gedaan in Drebach. Nu kan het
De volgende presentatie is van Jens uitmeten van de astrometrie
Kandler, die ook verbonden is aan opnamen gebeuren met het software
de Volkssterrenwacht Drebach. De programma Astrometrica, en gaat
Volkssterrenwacht Drebach is in de dat binnen enkele minuten. Maar in
jaren 60 van de vorige eeuw het begin werden de opnames nog
opgericht. Jens laat een nieuwe film op ouderwetse film gemaakt, en
zien, die onlangs gemaakt is van de moesten de opnames op een
sterrenwacht. De film begint met een meetapparaat uitgemeten worden.
blik vanaf grote hoogte naar beneden Per opname koste dat wel zo’n half
naar Drebach. We dalen af naar uur. En dan moest je nog met de
beneden, en zien de sterrenwacht hand opzoeken welk object het
liggen, aan de rand van het plaatsje, eventueel betrof.
pal naast het voetbalveld. Daar komt Aan de andere kant: In het verleden
na afloop nog een vraag over, viel er ook veel meer te ontdekken.
namelijk of de sterrenwacht niet erg Toen waren er nog geen
veel last heeft van de voetbalveld volautomatische zoekprogramma’s
verlichting. Gerhard Lehman beaamt op grote telescopen, zoals de
dit, maar geeft aan dat er mee te bijvoorbeeld de Pan-starrs.
leven valt. Gelukkig wordt ook de
elektriciteit steeds duurder, dus de Tautenburger Asteroïden
verlichting gaat tegenwoordig direct beobachtungen.
uit als de spelers het veld verlaten. Bingfried Stecklum steekt van wal
En in de tijd dat de lichten nog niet met zijn presentatie over
uit zijn, kan alvast de telescoop waarnemingen met de Tautenburger
gericht en gekoeld worden.
Sterrenwacht. De sterrenwacht heeft
een 2 meter Zeiss telescoop, en is
Intussen is de film terecht gekomen gelegen een stukje ten noordoosten
in het nieuwe planetarium, dat een van Jena. De telescoop kan als
stuk groter is dan het oude, wat er Schmidt telescoop gebruikt worden,
naast ligt. We kijken rond in het maar ook als quasi Cassegrain of
nieuwe planetarium, en worden dan Coudé telescoop werken. In de
meegenomen naar het oude Schmidt modus heeft hij een
planetarium, wat nu ingericht is als brandpuntsafstand van 4 meter en
expositieruimte, met wisselende een gezichtsveld van 3,3 graden in
exposities. Daarna gaan we naar de het vierkant. In de quasi-Cassegrain
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of Nasmyth modus is de
brandpuntsafstand 21 meter, en in
de Coudé modus is het brandpunt
91 meter. Dat laatste wordt gebruikt
in spectrografie. Voor het opsporen
van kleine planeten wordt uiteraard
de eerste modus gebruikt met een
lekker groot beeldveld.
Omdat
de
professionele
sterrenkundigen deze sterrenwacht
niet meer gebruiken, kunnen
amateurs met deze instrumenten
waarnemen.
Op de sterrenwacht worden NEO’s
waargenomen. NEO’s zijn
planetoïden welke de Aarde dicht
kunnen naderen. Welke NEO’s
worden waargenomen wordt
afgestemd met o.a. het NEO
coördinatiecentrum van de ESA.
In 2020 zijn meer dan 8000 NEO
posities met de Tautenberg
telescoop vastgelegd. De
waarnemingen worden afgewisseld
met spectroscopische waarnemingen
en het zoeken naar exoplaneten, wat
door een andere groep uitgevoerd
wordt. In de regel wordt in de twee
weken voor en na nieuwe Maan aan
NEO’s gemeten, omdat dan de
hemel op zijn donkerst is. De overige
twee weken zijn voor de andere
waarnemingen. Door de corona
werd dit schema in het afgelopen
voorjaar wat door elkaar gehusseld,
omdat de ombouw van de ene naar
de andere modus gedurende een
bepaalde tijd niet kon plaatsvinden.
Voor het zoeken en meten wordt
gebruik gemaakt van NEO positie
berekeningen gedaan door de ESA
en door NASA-JPL. De
berekende posities door het MPC
zijn over het algemeen wat minder
nauwkeurig. Dat laatste is in de
sterbedekkers wereld ook al
opgevallen.

Twee technici zijn in de telescoop aan het werk bij de secondaire spiegel
van de 2 meter telescoop. Zo krijg je een goed idee van de grootte
van het instrument (foto Tautenberg Sternwarte website).
Bernhard Häusler laat zien hoe dat
werkt. Je voert eerst de
waarneemcondities in voor jouw
waarneemavond, zoals positie van
de telescoop, grensgrootte, gedeelte
van de hemel etc. De NEOplanner
zoekt dan in de verschillende
databases naar kandidaten, en
presenteert deze dan.
Hij gebruikt deze ook voor het
plannen van remote waarnemen in
Windhoek Namibië. Het
programma is in principe vrij en
verkrijgbaar op aanvraag. Wel mag
je het zelf niet verder verspreiden
omdat men het aantal PC’s wat de
NEO databases raadpleegt in de
hand wil houden.

AllSky7 Fireball Network
Europe.
Wat hebben vuurballen nou met
planetoïden te maken? Het is
misschien wel wat vergezocht, maar
objecten welke vuurbollen
veroorzaken kunnen kleine
NEOplanner.
Een handig stuk gereedschap om planetoïden zijn, of restanten
NEO’s te selecteren voor daarvan. Natuurlijk ook grote, maar
waarnemingen is de NEOplanner. dat komt gelukkig maar zelden voor.

André Knöfel vertelt over de
ontwikkeling van min of meer
automatische waarneem netwerken
van deze vuurbollen.
De eerste waarneem instrumenten
bestonden uit een nu ouderwetse
Leica MD camera, welke via een
bolle spiegel de gehele hemel in beeld
kon krijgen. Alles moest naderhand,
als de film ontwikkeld was, met de
hand nagemeten worden. Elke nacht
werd dan 1 opname gemaakt.
Daarna kwam het Franse Fripon
netwerk. Daarbij werden de
zogenaamde fisheye groothoek
lenzen gebruikt. Op die manier
werden zo’n 50 vuurballen per jaar
vastgelegd helderder dan magnitude
-4.
In 2018 kwam het AllSky netwerk
uit de VS. Een waarneempost
bestaat dan uit een setje van
bijvoorbeeld 6 camera’s welke elk
een deel van de hemel vastleggen.
De grensmagnitude gaat dan naar
ongeveer +4, waardoor opeens veel
meer vuurballen en heldere meteoren
konden worden vastgelegd, zo’n
5000 per jaar.
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Omdat er nog enkele gaten in de
hemel zaten, wordt tegenwoordig
met 7 camera’s per post gewerkt.
Het zijn NetSurvellance NVT
camera’s met een 4 mm f/1.0 lens.
Je kunt alle camera’s en posten live
volgen op https://allsky7.net
Daar is ook een archief te
raadplegen met vuurbollen. En voor
het geval je geen interesse hebt in
meteoren en vuurballen, kun je altijd
nog zien wat voor een weer het is
op alle waarneemposten.
Ook de Nederlandse werkgroep
Meteoren werkt hier aan mee.
Inmiddels is het bijna 12:00 en de
voormiddag met voordrachten is ten
einde. Het is nu tijd voor een
groepsfoto. Dat gaat natuurlijk op
zijn “Zooms”, in twee keer wordt Een opname van de AllSky waarneempost bij de Sterrenwacht
van iedere aanwezige een klein Drebach. De zeven camera’s bestrijken de gehele hemel. Alle posten
zijn te bekijken op de Allsky website (foto Allsky website).
webcambeeldje vastgelegd.
Asteroid kommt – was tun?
Na de middagpauze gaan we verder
met een presentatie van Detlef
Koschny, natuurlijk over potentieel
gevaarlijke NEO’s welke misschien
ooit nog eens de Aarde kunnen
raken. Detlef was toevallig twee
weken daarvoor naar de Planetary
Defence Conference geweest, en
tegelijk met deze bijeenkomst was
er een oefening gedaan om te
simuleren dat een zes maanden
geleden ontdekte nieuwe NEO de
aarde zou treffen, en toevallig net op
de plaats waar de conferentie werd
gehouden. Dat Detlef vandaag toch
aanwezig was betekent dat dit
(gelukkig) niet echt gebeurd is.
Wanneer een dergelijke NEO
ontdekt wordt, treedt een hele
organisatie in werking, eigenlijk
parallel in Europa (ESA) en de VS
(NASA). Allereerst worden
waarnemingen gedaan en
berekeningen uitgevoerd om zoveel
en zo gauw mogelijk alles te weten
te komen over de mogelijke inslag.
Daarna worden de crises

organisaties van de betreffende
landen ingericht, en hun geadviseerd
wat ze het beste kunnen doen. Vindt
de inslag pas over hele lange tijd
plaats, dan worden organisaties
ingezet met als doel het object in een
andere baan te brengen of te
vernietigen.
Zoals ook al eens eerder vermeld,
ESA heeft een lijst met potentieel
gevaarlijke NEO’s op zijn website
staan ( https://neo.ssa.esa.int/risk-list
). Het is niet zo dat deze NEO’s
allemaal binnenkort op de Aarde
botsen. ESA gaat er van uit dat ze
gevaarlijk kunnen zijn als de kans op
een botsing binnen 50 jaar > 1% is.
Ga ook eens naar https://
neo.ssa.esa.int/home Daar staat veel
informatie over NEO’s.
Neues von Pan-Starrs.
Nadat we ons weer bewust zijn
gemaakt wat er zo allemaal op ons
hoofd kan vallen, gaan we naar de
volgende spreker: Carolin Liefke.
Carolin geeft op elke KPT wel een

presentatie, en dan bijna altijd over
het zoeken door middelbare
scholieren naar nieuwe planetoïden.
Met de Pan-Starrs telescopen wordt
elke nacht de hemel gefotografeerd
op zoek naar nieuwe planetoïden.
Deze opnames worden door
computers onderzocht en
uitgemeten. Maar er blijft nog wel
het één en ander liggen op deze
opnames. Dat heeft er ook mee te
maken dat er “gaten” zitten in de
opnames, en indien een
gefotografeerde planetoïde bij een
bepaalde opname in een “gat” valt,
wordt deze vaak niet herkend door
de computer.
Met hulp van Carolin worden op
verschillende scholen door
scholieren op de Pan-Starrs
opnamen naar nog niet ontdekte
planetoïden gezocht met behulp van
Astrometrica.
Carolin laat hierbij enkele
voorbeelden zien. De door de
scholieren ontdekte planetoïden
krijgen vaak de naam van de
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enthousiaste leraar die mee heeft
geholpen dit voor die school op te
zetten.
Helaas verloopt de naamgeving van
nieuwe planetoïden nogal traag,
zodat men hierbij ver achter ligt.

Eén van de twee 1,8 meter PannStarrs telescopen op Hawaiï. Met
deze telescopen wordt continu de
hemel afgezocht op nieuwe
planetoïden (foto Pan-Starrs
website).
Photometrie am Klein Planeten.
Dit werd door de schrijver van dit
verslag gepresenteerd, en het
verhaal staat min of meer ook in
deze Occultus.
Ik hoop maar dat de Duitsers mijn
dialect Duits konden verstaan,
anders hadden ze een kwartiertje tijd
voor een middagdutje.
Erfahrungen mit der Kamera
QHY174GPS.
Sven Andersson is met de
QHY174GPS camera aan de gang
gegaan, en het bevalt hem kennelijk
goed. Hij laat zien hoe de software
werkt. Dat is natuurlijk moeilijk voor
dit verslag te reproduceren. Wel is
duidelijk dat dit ook een handige
camera is voor het doen van
sterbedekkingen, maar ook als je
bijvoorbeeld mooie foto’s van de
planeten en de Maan wilt maken. De
camera kan met hele korte integratie
tijden werken, en ook sneller
werken door maar een deel van de
op de CMOS sensor belichte pixels
binnen te halen. Hij is misschien wat
minder geschikt voor nauwkeurige

fotometrie vanwege de niet goed
reproduceerbare versterkerruis en
pixelruis.
Voor degene die meer van deze
camera wil weten, hier volgt de link:
https://groups.io/g/d-vti-cam/wiki
B50 alt und neu, update zur
Astrometrie mit CMOS
Kameras.
De volgende presentatie komt van
Jürgen Linder. Jürgen woont in
Durmersheim (D) en heeft een
sterrenwacht met afrolbaar dak
waar de telescoop instaat. Op de
één of andere manier werkt dat niet
goed samen met zijn bedoeling om
zich veel meer op astrometrie van
kleine planeten te storten. Hij kan
met het huidige dak niet voldoende
de hele hemel bestrijken. Eerst wil
hij de sterrenwacht groter maken,
maar uiteindelijk besloot hij een
echte telescoop koepel aan te
schaffen.
Na de bestelling van de nieuwe
koepel is het niet bekend wanneer
deze geleverd zou gaan worden,
maar op een goede morgen toen
Jürgen net op weg gaat voor een

afspraak met de tandarts, draait er
een grote vrachtwagen het pleintje
achter zijn tuin op. De chauffeur stapt
uit, en zegt: “Ik zoek een zekere
Linder, ik heb een sterrenwacht bij
me, waar kan ik die neer zetten?”
Op dat moment breekt er wel een
lichte paniek uit bij Jürgen.
Uiteindelijk is alles netjes opgelost,
en staat de nieuwe koepel bij Jürgen
in de tuin. Jürgen is ook bezig een
website op te zetten, dus wie er
meer van zou willen weten kan daar
eens gaan kijken:
http://www.cometmillenium.de/
Auf der Jagd nach dem
Polarlicht.
De Zon is niet meer zo actief als in
de jaren ‘80 van de vorige eeuw.
Jens Kandler wilde met zijn gezin
toch graag eens van het noorderlicht
genieten, en is tussen 18 en 25
oktober 2020 met vrouw en
kinderen op het vliegtuig gestapt naar
Kiruna, de beroemde ijzererts stad
in Noord Zweden.
Als Jens daar aankomt, is er net een
vers pak sneeuw gevallen. Kiruna
zelf, waar ook het hotel staat waar

De DVTI camera. De camera is bijna uitontwikkeld. Dat is gedaan
door een groep sterrenkunde amateurs in Zwitserland. De onderdelen
van de eerste serie van 18 camera’s zijn onlangs binnengekomen bij
de bouwers en worden nu geassembleerd (foto DVTI-website).
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Jens Kandler staat in Noord Noorwegen te genieten van het poollicht (foto Drebach Planetarium).

de familie Kandler inzit, is een vrij
grote stad. Dus Jens besluit de eerste
nacht een kilometer of 40 verder
naar het noorden te rijden. Daar
langs de weg, ver van alle
lichtvervuiling, wordt een geweldige
lichtshow zichtbaar. Ook op de
meeste andere nachten is het korte
of langere tijd onbewolkt, en is het
noorderlicht zichtbaar. Voor het
zoeken
van
de
juiste
waarneemplekken maakt Jens
gebruik van diverse noorderlicht
webcams daar in de buurt. Het
schijnt dat op bepaalde plekken, aan
de lijzijde van bergen, het relatief
vaak helder is.

Jens heeft een mooie film van het
noorderlicht gemaakt, die hij tijdens
de presentatie laat zien. Deze film
wordt ook vertoond in de
planetarium voorstelling in Drebach.
Voor het maken van de film en de
foto’s heeft hij een Canon 6 DM
camera gebruikt met een 8 mm f/4
objectief en 4 s. belicht op ISO
8000. De film is opgenomen in “timelapse”, dus versneld weergegeven.
Intussen is het half vijf geworden, en
de Kleine Planeten Tagung is bijna
afgelopen, op het “Geselliges
Beisammensein” na dan. Nu is een
gezellig samenzijn op Zoom

natuurlijk maar behelpen. Iemand
vraagt of volgend jaar de KPT weer
in Drebach is, en dan wel in het echt.
Gerhard Lehman ziet dat in het begin
nog niet zo zitten. Hij heeft het nu
twee keer georganiseerd, en
eigenlijk vindt hij het wel mooi zo.
Maar andere deelnemers lijkt het
wel wat volgend jaar weer eens echt
naar Drebach te komen. Gerhard
vermeldt ook dat veel hotels en
restaurants bij hem in de streek
voorgoed sluiten omdat ze de corona
pandemie financieel niet hebben
overleefd. Voor overnachtingen zou
dat een probleem kunnen worden.
Gerhard en Jens overleggen met
elkaar, maar het besluit wordt later
genomen.
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Dubbelster ontdekt bij bedekking door planetoïde
Door Henk de Groot
Op 27 februari 2021 vindt er in Japan een sterbedekking plaats door de planetoïde (362) Havnia van de ster
TYC 1957-01497-1. De ster heeft een helderheid van magnitude 11,34 en Havnia zou dan een helderheid
hebben van magnitude 12,8. De gecombineerde helderheid, vlak voor en na de bedekking bedraagt dan magnitude
11,09 en tijdens de bedekking is de afzwakking dus 11,09 – 12,8 = 1,7 magnitude. Havnia is een vrij grote
planetoïde met een diameter van zo ongeveer 100 km.
Een mooie bedekking om waar te
nemen.
Vier Japanse sterbedekkers
proberen deze bedekking waar te
nemen, en drie daarvan zien
inderdaad een bedekking.
De waarneming.
Alle waarnemers gebruiken een
video camera met time-inserter als
waarneeminstrumentarium.
In totaal zijn er dus vier
waarnemingen gedaan. Bij drie
waarnemingen is inderdaad een
bedekking te zien. De berekende
waarneemkoorden zijn afgebeeld in
figuur 7.
Bij het uitwerken van de
waarneming zien alle drie
waarnemers dat de lichtafname voor
de bedekking in twee stappen
gebeurd. Ook na de bedekking komt
de helderheid in twee stappen weer
terug.
Het tijdverloop van de
helderheidsverandering in de
bedekkingscurve is voor elk van de
drie waarnemers verschillend omdat
ze vanaf verschillende locaties
waarnemen. Als je alle drie
waarnemingen samenvoegt, kun je
uit de drie koorden de oriëntatie en
afstand van beide componenten
berekenen.
Voor elke waarneming komen er dus
ook twee bedekkingskoorden, voor
elke component één.
De berekening.
Bij alle waarnemingen blijkt dat de
secondaire component, de zwakste
ster van de twee, het eerst verdwijnt
en het laatste weer terug komt,

De bedekkingskoorden van de waarnemingen. De koorden 1 en 2 zijn
van waarnemer 1, koorden 3 en 4 van waarnemer 2, en de koorden 5
en 6 van waarnemer 3. Waarnemer 4 had een “mis”. Elke waarnemer
met een bedekking heeft dus twee koorden, voor elke component één.
Deze figuur is opnieuw geschetst omdat het origineel in het artikel
slecht leesbaar was.
behalve dat voor de derde
waarnemer het terugkomen van
beide componenten vrijwel
tegelijkertijd gebeurd.
De helderheden van beide
componenten zijn bepaald uit de
gemiddelde fluxafname van de drie
lichtcurves. De primaire component
zou een helderheid hebben van
magnitude 11,99 en de secondaire
component wordt dan berekend op
magnitude 12,21. De afstand tussen
beide componenten bedraagt
0,0068 boogseconde, met een
nauwkeurigheid van 0,0005
boogseconde. De hoek van de

oriënteringsas door beide sterren
komt uit op omstreeks 36 graden.
Zo zie je maar dat er best nog wat
te ontdekken valt.
Dit artikel is overgenomen uit
“Discovery of Stellar Duplicity of
TYC 1957-01497-1 during
Asteroidal Occultation by (362)
Havnia “, verschenen in het Journal
of Double Star Observations.
Waarnemers waren H Watanabe, A
Asai, H Watanabe, H Nohara en
IOTA coördinatoren waren: T
Hayamizu en, M Soma.
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De lichtcurve zoals die is waargenomen door de waarnemer A Asai. De helderheid neemt in twee stappen
af en ook weer in twee stappen toe.

NEO’s in de buurt van de Aarde
Door Henk de Groot
In het derde kwartaal zijn er twee NEO’s welke de Aarde redelijk dicht naderen, en die waar te nemen zijn
vanuit Nederland. De overige zijn te zwak voor de meeste amateur telescopen, alleen overdag of in de schemering
zichtbaar of staan voor Nederland te laag boven de horizon of onder de horizon.
De NEO’s zijn geselecteerd uit de ESA lijst van dichtste naderingen. Kijk voor de volledige lijst op: https://
neo.ssa.esa.int/close-approaches
Houdt de DOA-site in de gaten voor de laatste posities kort voor de dichtste nadering.
9-09-2021: 2010 RJ53
Deze NEO passeert de Aarde op
3,25 miljoen km. De planetoïde
heeft een diameter van omstreeks 25
km.
Het beste kun je deze waarnemen
op 9 september omstreeks
middernacht (de nacht naar 10
september). Hij staat dan op een
hoogte van 44 graden in het ZZO.

De helderheid is dan naar
verwachting omstreeks magnitude
17,4. Hij beweegt dan met een
snelheid van 50 boogseconden/
minuut.

Deze NEO kun je het beste
waarnemen omstreeks middernacht
in de nacht naar 5 oktober. Hij staat
dan op een hoogte van 71 graden in
het NO. De helderheid is dan
omstreeks magnitude 18,5. De
4-10-2021: 2014 TM
snelheid aan de hemel is 44
NEO 2014 TM passeert de Aarde boogseconden/minuut.
op 1,44 miljoen km. De planetoïde
zou omstreeks 26 km groot zijn.

Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten

Planetoïde, Asteroïde en Kleine Planeet.
Door Henk de Groot
Een tijdje geleden, halverwege mei 2021, stond er een artikel in de Wetenschapsbijlage van de NRC, geschreven
door Margriet van der Heijden. Dat ging over de verengelsing van de Nederlandse taal, speciaal ook in de
wetenschap. Het was mij ook uit het hart gegrepen, vandaar ook dit stukje in de Occultus.
Het gaat erom dat te pas en te onpas
Engelse woorden worden
overgenomen in de Nederlandse
taal. Dit, terwijl vaak de afleiding of
betekenis van het Engelse woord
kwalitatief minder is dan het originele
Nederlandstalige woord.
Neem het woord planetoïde.
Hiermee worden bedoeld de
miljoenen grote en kleinere stenige
objecten welke, vooral tussen de
planeten Mars en Jupiter rondom de
Zon draaien. Het zijn in feite de
bouwstenen van de binnenste
rotsplaneten, en ook de kernen van
de grote gasvormige buitenplaneten
zijn daaruit opgebouwd. Wat is dan
logischer om ze planetoïden te
noemen.

Neem dan asteroïden, de
Engelstalige naam voor planetoïden.
De naam asteroïden is afgeleid van
aster, wat Grieks is voor ster.
Asteroïden zijn dus stukjes ster. Zijn
die Engelstaligen dan echt zo dom
dat ze niet doorhebben dat
asteroïden echt geen sterren kunnen
zijn? Zelfs bij de eerste ontdekking
van planetoïde Ceres in het jaar
1801 was in niet Engelstalig Europa
al duidelijk dat dit geen ster kon zijn.
Jammer genoeg rukt de verengelsing
steeds verder op. In uit het Engels
vertaalde boeken waarin “asteroïds”
ter sprake komen, wordt dat rustig
vertaald naar de zogenaamde
Nederlandse naam asteroïde.

Ook elders kom het tegen, moet je
eens kijken in advertenties voor
banen!
Dan zijn de Duitser toch wat
verstandiger. Die noemen de
planetoïden “Klein Planeten”. Daar
is nog wel wat voor te zeggen,
omdat je deze objecten inderdaad
als kleine, niet volgroeide of
eventueel uiteengevallen planeten
kunt beschouwen.

De website
Door Henk de Groot
In april 2021 hebben 324 unieke bezoekers samen 1116 keer de website bezocht, en zijn er in totaal 1668
pagina’s bekeken. Het was het hoogste bezoekersaantal sinds begin 2021, maar nog niet hoog genoeg.
Er is 70 keer een document gedownload vanaf de website. Voor het grootste deel zijn dat oude nummers van
Occultus. De laatste Occultus, nummer 144, is slechts één keer gedownload. Verder is de lijst met sterbedekkingen,
de uitleg daarvan en een uitleg over Astrometrica gedownload.
In mei 2021 hebben 313 unieke bezoekers samen 1278 keer de website bezocht, en zijn er in totaal 1878
pagina’s bekeken. Er zijn 3 downloads gedaan, alle sterbedekkingen door de Maan.
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Totale Sterbedekkingen
Predictions
City
Aperture
Longitude

:
:
:
:

16
Utrecht
10 cm
05 07 44.4 E

Period
Observer
Experience
Latitude

:
:
:
:

01/07/2021 - 01/10/2021
Sonneborgh
1
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
d m y
01-07-2021
14-07-2021
19-07-2021
27-07-2021
06-08-2021
28-08-2021
30-08-2021
31-08-2021
01-09-2021
02-09-2021
02-09-2021
03-09-2021
03-09-2021
14-09-2021
28-09-2021
30-09-2021

Day
Thu
Wed
Mon
Tue
Fri
Sat
Mon
Tue
Wed
Thu
Thu
Fri
Fri
Tue
Tue
Thu

Time
h m s
02:54:28
21:26:22
22:34:56
00:09:14
02:34:57
02:55:19
23:48:24
23:49:01
00:25:21
01:00:42
03:37:49
00:54:24
03:36:19
18:54:15
01:43:45
02:55:31

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

P

XZ

R
D
D
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
D
R
R

150
17272
21785
31160
10425
3503
6328
7612
7654
9694
9881
11441
11616
25011
7105
11006

Mag
5.8
6.7
5.0
6.1
6.9
5.6
7.2
6.8
5.0
3.1
6.8
6.4
3.6
4.7
7.0
5.0

Al
°
26
8
9
19
9
49
16
11
16
14
37
6
28
11
46
42

Az
°
141
272
220
146
61
159
74
64
70
67
95
57
86
187
111
103

Sn
°
-4
-10
-16
-19
-12
-16
-29
-30
-29
-28
-12
-28
-12
-10
-33
-25

CA
°
+66°S
+43°S
+28°N
+55°S
+74°S
+88°S
+58°S
+44°N
+88°S
+68°S
+64°N
+45°S
+53°S
+37°S
+87°N
+18°S

Dia
cm
7
8
7
10
7
6
10
8
4
4
7
7
4
4
9
4

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
Date
Datum
Day
Dag van de week
Time
Tijdstip begin/einde bedekking in Universal Time
A
Nauwkeurigheid van voorspelling
P
Verschijnsel; D = intrede, R = uittrede, G = rakende
XZ
XZ nummer van de ster
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

Gebruikte eenheden
h
Uren
m
Minuten
s
Seconden
o
Graden
%
Percentage
cm
Centimeter
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
Het tweede kwartaal van 2021 zijn er 16 waarnemingen aan sterbedekkingen door planetoïden verricht, waarvan
3 positieve waarnemingen. Een goede score.
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

1 apr.
8 apr.
8 apr.
11 apr.
12 apr.
17 apr.
21 apr.
23 apr.
24 apr.
28 mei
9 juni
9 juni
10 juni

318
11205
342
1149
74
940
15410
30545
150
3451
19844
105
15614

Magdalena
1999 FY28
Endymion
Volga
Galatea
Kordula
1997 YZ
2001 OT35
Nuwa
Mentor
2000 ST317
Artemis
Pillinger

Volga
Op 11 april werd door Jan Maarten
Winkel
een
bedekking
waargenomen door (1149) Volga
met een duur van 5,12 seconden. De
intrede was om 20h52m29,95s en
de uittrede om 20h52m35,07s UT.
Er was sprake van een shift van
ongeveer 1 padbreedte naar het
zuid-westen.

Bredner, E.

Groot, H. de

Winkel, J.M.

X

X
X
X
5,12s
X
X
X
0,82s
X
X
X
X
X

X
16,56s

Artemis
Op 9 juni werd door Eberhard
Bredner
een
bedekking
waargenomen door (105) Artemis
met een duur van 16,56 seconden.
De intrede was om 22h28m01,26s
en de uittrede om 22h28m17,82s
UT. Ook Jiri Kubanek en Vaclav
Priban (Tsjechië) en Peter Delincak
(Slowakije) hadden een bedekking
met een duur van 6,29, 11,84 resp.
2001 OT35
4,03 seconden. Jan Maarten Winkel
Op 23 april werd door Jan Maarten had een mis. Zie figuur 1 voor de
Winkel
een
bedekking koorden.
waargenomen door (30545) 2001
OT35 met een duur van 0,82 Bedekkingen elders in Europa
seconden. De intrede was om Hieronder volgt een niet complete
20h20m20,01s en de uittrede om lijst van de bedekkingen welke
20h20m20,83s UT. Er was sprake elders in Europa zijn waargenomen.
van een geringe shift naar het noord- Op 1 april werd door Esdert Edens
oosten.
een bedekking waargenomen door

(318) Magdalena met een duur van
0,64 seconden. Henk de Groot en
Jan Maarten Winkel hadden een mis.
Op 2 april werd door Casas
(Spanje) en Vaudescal (Frankrijk)
een bedekking waargenomen door
(1118) Hanskya met een duur van
3,36 resp. 1,44 seconden. Zie figuur
2 voor de koorden en het DAMIT
model.
Ook op 2 april werd door 5
waarnemers in Frankrijk en 1
waarnemer in Ierland een bedekking
waargenomen door (409) Aspasia
met een duur van 12,22 tot 19,66
seconden. Zie figuur 3 voor de
koorden en het DAMIT model.
Op 8 april werd door 5 waarnemers
vanuit Duitsland en 1 waarnemer in
Zwitserland een bedekking
waargenomen door (566)
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Figuur 1
Figuur 2

Figuur 4

Figuur 3
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Stereoskopia met een duur van 1,96
tot 8,81 seconden. Zie figuur 4 voor
de koorden.
Ook op 8 april werd door Kattentidt
(Duitsland) een bedekking
waargenomen door (11205) 1999
FY28 met een duur van 1,36
seconden. Jan Maarten Winkel had
een mis.
Nog steeds op 8 april werd door
Kattentidt en Kloes (Duitsland) en
Kubanek en Rottenborn (Tsjechië)
een bedekking waargenomen door
(342) Endymion met een duur van
0,96 tot 2,64 seconden. Jan Maarten
Winkel had een mis.
Op 12 april werd door Schreurs
(België) en Kidd en Stewart (UK)
een bedekking waargenomen door
(74) Galatea met een duur van 1,87
tot 3,68 seconden. Jan Maarten
Winkel had een mis. Zie figuur 5
voor de koorden.
Op 16 april werd door 3
waarnemers vanuit de UK en 1
waarnemer in Ierland een bedekking
waargenomen door (103) Hera met

een duur van 1,28 tot 4,20
seconden. Zie figuur 6 voor de
koorden en het DAMIT model.
Op 22 april werd door Le Cam
(Frankrijk) en Rottenborn (Tsjechië)
een bedekking waargenomen door
(3036) Krat met een duur van 3,0
resp. 1,6 seconden. Zie figuur 7 voor
de koorden en het DAMIT model.
Op 24 april werd door 10
waarnemers vanuit België,
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en
de UK een bedekking
waargenomen door (150) Nuwa
met een duur van 2,80 tot 4,49
seconden. Jan Maarten Winkel had
een mis. Zie figuur 8 voor de
koorden.
Op 27 april werd door B. Goffin
(België)
een
bedekking
waargenomen door (163) Erigone
met een duur van 2,33 seconden.
Bourgeois (België) en Krannich
(Duitsland) hadden een mis. Zie
figuur 9 voor de koorden en het
DAMIT model.
Op 8 mei werd door Casas, Marco

en Schnabel (Spanje) een
bedekking waargenomen door
Jupiter trojaan (3317) Paris met een
duur van 15,32 tot 15,57 seconden.
Zie figuur 10 voor de koorden.
Op 9 mei werd door Dangl
(Oostenrijk), Filipek (Polen) en
Zeleny (Tsjechië) een bedekking
waargenomen door (3419) Guth met
een duur van 0,80 tot 2,84
seconden. Zie figuur 11 voor de
koorden en het DAMIT model.
Op 19 mei werd door Fini en Galli
(Italië) en Sioulas (Griekenland) een
bedekking waargenomen door (18)
Melpomene met een duur van 4,02
tot 5,77 seconden. Zie figuur 12
voor de koorden en het DAMIT
model.
Op 9 juni werd door 5 waarnemers
in Polen, Tsjechië en Zwitserland een
bedekking waargenomen door
(1963) Bezovec met een duur van
1,40 tot 2,40 seconden. Zie figuur
13 voor de koorden en het DAMIT
model.
Figuur 5
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Figuur 6
Figuur 7

Figuur 9

Figuur 8
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Figuur 10

Figuur 11

Figuur 13

Figuur 12
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Op 10 juni werd door Boninsegna
(België), Haymes (UK) en Saci
(Frankrijk) een bedekking
waargenomen door (663) Gerlinde
met een duur van 9,50 tot 11,52
seconden. Zie figuur 14 voor de
koorden en het DAMIT model.
Op 12 juni werd door Krannich
(Duitsland) een bedekking
waargenomen door Jupiter trojaan
(2207) Antenor met een duur van
1,63 seconden, gevolgd door nog
een bedekking van 2,60 seconden.
Er zat 1,63 seconden ruimte tussen
deze twee bedekkingen. Is er sprake
van een binaire planetoïde, of heeft
deze trojaan een heel vreemde
vorm?
Op 16 juni werd door Esdert Edens
(NL) en Marciniak (Polen) een
bedekking waargenomen door
Jupiter trojaan (5511) Cloanthus
met een duur van 4,06 resp. 3,63
seconden.

Op 17 juni werd door Juan,
Schnabel (Spanje) en Vaudescal
(Frankrijk) een bedekking
waargenomen door Jupiter trojaan
(1172) Aneas met een duur van 3,68
tot 5,01 seconden.
Op 18 juni werd door 6
waarnemers in Frankrijk, Oostenrijk
en Zwitserland een bedekking
waargenomen door Jupiter trojaan
(2357) Phereclos met een duur van
2,78 tot 4,21 seconden.
Op 19 juni werd door Borkowski
en Burzynski (Polen) een bedekking
waargenomen door (2271) Kiso met
een duur van 5,56 resp. 3,60
seconden. De helderheid nam met
slechts 1,2 magnitude af in plaats van
de verwachte 3,7 magnitude. Is er
sprake van een dubbelster?

planetoïde (159) Aemilia zal een
grote kans geven voor
NEDERLAND. 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/
asteroids2021
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
Het komende kwartaal
zijn, zijn te vinden op het volgende
Voor de komende maanden zijn er adres: http://lesia.obspm.fr/lucky11 bedekkingen geselecteerd. De star/predictions/
Figuur 14
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN 1 JULI – 2 OKTOBER 2021
Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.
Datum
Tijd UT ho
AZo Planetoïde
Do 15-07
21.44
17 159 159 Aemilia
Do 05-08
22.22
21 160 558 Carmen
Wo 18-08
21.26
14 124 604 Tekmessa
Do 26-08
21.30
23 109 385 Ilmatar
Ma/di 07-09 00.36
24 105 521 Brixia
Ma/di 07-09 01.17
28 83
554 Peraga
Vr 17-09
23.05
20 106 1558 Jarnefelt
Vr/za 18-09
00.00
33 109 114 Kassandra
Zo/ma 27-09 23.56
21 100 521 Brixia
Do/vr 01-10 03.11
36 86
1241 Dysona
Vr/za 02-10
02.35
48 103 1424 Sundmania
Datum
Do 15-07
Do 05-08
Wo 18-08
Do 26-08
Ma/di 07-09
Ma/di 07-09
Vr 17-09
Vr/za 18-09
Zo/ma 27-09
Do/vr 01-10
Vr/za 02-10

Sternaam
UCAC4 357-175456
TYC 5782-00407-1
TYC 5822-01215-1
TYC 0009-00303-1
TYC 0671-00177-1
TYC 1867-02366-1
TYC 0070-00481-1
TYC 0664-00250-1
TYC 0686-01225-1
TYC 1949-00688-1
TYC 1906-01500-1

magn.
10.8
10.4
9.8
8.8
9.6
9.9
10.6
10.7
10.4
10.9
9.5

Diam.
131 km
62 km
65 km
94 km
103 km
99 km
68 km
103 km
103 km
86 km
74 km

alfa (2000.0)
19h07m.0
21h02m.0
23h19m.4
00h20m.8
04h18m.8
05h53m.1
03h38m.2
03h52m.2
04h40m.7
08h46m.4
06h57m.1

magn.
13.0
13.1
13.3
12.5
12.5
13.3
15.5
13.2
12.1
15.9
15.4

delta (2000.0)
-18º42’
-14º35’
-08º18’
06º44’
10º02’
25º52’
06º27’
14º52’
10º38’
29º55’
29º05’

Verklaring symbolen:
ho:
hoogte ster boven de horizon
o
AZ :
azimut ster (0o=Noord;90o=Oost;180o=Zuid;270o=West)
d m:
helderheidsafname bij bedekking
T max:
maximale tijdsduur bedekking

Bedekkingszone
NEDERLAND
Griekenland
Italië
Italië
Scandinavië
Spanje
Finland
Scandinavië
Italië
Italië
Scandinavië
dm
2.3
2.7
3.5
3.8
3.0
3.4
4.9
2.6
1.9
5.0
5.9

T max
9s
5s
8s
9s
7s
4s
19s
22s
12s
3s
4s
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