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Redaktioneel
Op 19 juli 2011 vond er een bedek
king plaats door de dubbele pla
netoïde (90) Antiope. Dit was
zichtbaar in Californië. Eberhard
Bredner was deelnemer van een
expeditie aldaar, en stond 1 km ten
zuiden van de voorspelde centrale
lijn. Hoe dat afliep, heeft Eber
hard al verteld tijdens de amateur
bijeenkomst in Goirle van afgelo
pen november, en wordt in dit
nummer nog eens uit de doeken
gedaan.
 
Op 25 november bedekte plane
toïde (83) Beatrix een ster tussen
de buien door. Tijdens de bedek
king trokken er dunne wolken
voor langs. Desondanks kon de
bedekking geregistreerd worden,
dankzij de Watec camera. Jan
Maarten Winkel doet zijn relaas.
 
In het nieuwe jaar 2012 wordt
ESOP XXXI (European Sympo
sium on Occultation Projects) ge
houden in Pescara, Italië. Het
symposium vindt plaats van 24 tot
27 augustus. Meer informatie is te
vinden op het internet op pagina:
            www.icranet.org/clavius2012

Voor het jaar 2012 zijn er vele
sterbedekkingen door planetoï
den gepland. Even ter herinne
ring: stuurt u uw waarnemingen
van de ‘normale’ sterbedekkingen
over 2011 op naar Monique de
Kock?
 
Er staat weer een vers jaar voor de
deur en is het weer tijd om de
contributie te voldoen. Dit keer
vindt u geen acceptgiro. Wilt u
contributie voor 2012 t.w.v. 20
Euro overmaken naar ons
rekeningnummer?
 
Namens de redactie wens ik u allen
prettige feestdagen en een goed
begin van het jaar 2012 toe, met
veel helder weer.
 
Ik wens u veel leesplezier toe met
deze Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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Antiope
Door Dr. Eberhard H.R. Bredner (VdS, DOA, IOTA/ES)
 
Dit verhaal heeft een lange voorgeschiedenis…
Nadat uit optische waarnemingen uit ongeveer het jaar 2000 de merkwaardige vorm van de kleine planeet (90)
Antiope – ontdekt op 1 oktober 1865 aan de sterrenwacht Dusseldorf door Karl Theodor Luther – bekend werd,
werd deze in de daarop volgende tijd ook een object voor amateur waarnemers.

Op 6 september 2005 zond Ray
mond Dusser (†) een eerste e-mail
met waarneemvoorstellen voor een
bedekkingszone “Zuid Italië / Bal
kan”, maar dat leidde niet tot waar
nemingen. Een andere bedekking
door Antiope enkele dagen later, op
15 september, was over een groot
deel van Europa waar te nemen
(Hongarije, Oostenrijk, Zuid Duits
land, Luxemburg, België, Enge
land). De dubbele aard van Antiope
was al bekend en zou bij deze gele
genheid wellicht beter bekend wor
den. Maar er waren verschillende
meningen over de ligging van de
bedekkingszone, er kwamen meer
dere voorspellingen over de ligging
van de paden voor beide deellicha
men, en daarnaast lag op de dag een
deel van Europa bedekt onder de
wolken. Een enkele positieve waar
neming kwam uit Engeland.
In het voorjaar van 2010 kwam
Edwin Goffin met de voorspellingen
van mogelijke bedekkingen door
planetoïden voor het komende jaar
2011. Natuurlijk interesseerde ik mij
hoofdzakelijk voor mijn regio Mid
den Europa. Maar zo nu en dan
kwam er ook informatie uit de USA
met spectaculaire vooruitzichten: in
juli 2011 zou Antiope in het noorde
lijk deel van Californië een ster van
magnitude 7 bedekken. De IOTA/
USA zou daarom rond die tijd hun
jaarlijkse bijeenkomst houden – zo
ging het gerucht.
Nu hadden wij waarnemers in Mid
den Europa in het jaar 2010 een
dergelijk spectaculaire gebeurtenis –
de bedekking van een 2,7 magnitude
heldere ster door (472) Roma. De
berekende schaduwzone verschoof
zich tot ontsteltenis van vele waar
nemers meer dan 50 km, zodat het
toen weinig positieve waarnemingen
gaf. Sindsdien zijn wij ons pijnlijk

Foto 1. De dubbele kleine planeet (90) Antiope samengesteld uit foto’s gepu
bliceerd door Observatoire Paris (IMCCE).

duidelijk geworden van het feit dat
onze kennis van de gebeurtenissen in
de natuur vaak niet groot genoeg is,
om bedekkingen met absolute preci
sie te voorspellen.
Ik ben lid van de waarnemerslijst in
de USA (vergelijkbaar met Planoc
cult) en beleefde “life” de discussies
van de voorbereidingen. Bekend was
het dubbele karakter van Antiope
(foto 1) vanuit nauwkeurige foto
opnamen. Men wist ook dat beide
componenten in 16,52 uur eenmaal
om elkaar heen draaiden. Er moest
dan ook opgehelderd worden welke
ligging beide deellichamen ten op
zichte van elkaar zouden hebben ten
tijde van de bedekking. Toen publi
ceerde Derek C. Breit foto 2 – het

spoor van de schaduw over Noord
Californië – een ongelofelijk indruk
wekkende voorstelling.
Maar Californië ligt meer dan 8000
km ver weg en ligt eigenlijk niet in
mijn waarnemingsregio. Ik hield uit
de verte op de USA-lijst de voorbe
reidingen bij en probeerde mij een
voorstelling te maken voor een deel
name. Enkele gelukkige omstandig
heden en de uitdrukkelijke bemoedi
gende woorden van mijn vrouw in de
richting van een positieve beslissing
(“go”) leidden er toe dat ik mij lang
zamerhand persoonlijk geestelijk
voorbereidde. Bijkomend gunstig
was het dat Air Berlin sinds kort niet
dure directe vluchten Düsseldorf /
San Francisco aanbood. De defini
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Foto 2. De zeer indrukwekkende / ontroerende grafiek van de bedekkingszone
in noord Californië, gepubliceerd door Derek C Breit.

tieve uitslag kwam door een gunstig
vliegprijs aanbod – bij een directe
beslissing.
Zo, “de teerling is geworpen”. Via
Internet en met de hulp van bevrien
de waarnemers in de USA – ik ken
hen alle van de lijst en wanneer mo
gelijk hadden we “transatlantische
gebeurtenissen” ook al samen waar
genomen – kon ik dan de laatste
voorwaarden ophelderen. David
Dunham had een lijst met te bezetten
waarnemingsposten bekend ge
maakt (foto 3) – meer dan 380 km
lang (!) was de ketting van waarne
mers (de waarnemers aldaar spreken
van een heining <fence>) haaks op
de bewegingsrichting die de schaduw
maakt. Mij werd een plaats (-)1 km
zuidelijk van de centrale lijn aange
boden (foto 4). Door de grote sprei
ding van waarnemers zou zeker ge
steld worden dat de schaduw ook bij
een verschuiving (Roma !) ten op
zichte van de berekening zeker waar
genomen zou worden.
Nadat ik besloten had deze waar
neempost te bezetten en dat ook op
de USA lijst bevestigd had, zocht ik
op een door Derek C Breit gepubli
ceerde interactieve kaart een stand
plaats in de buurt van Zamora (50
inwoners en een postkantoor). Deze
beslissing was spontaan aanleiding
voor een waarnemer uit de regio om
de “gegoogelde” waarneempost en

Foto 3. Het noordelijke deel van de
ketting / heining van voorgestelde
waarneemposten vanaf de centrale
lijn naar het noorden (175 km). Er is
een vergelijkbare verdeling naar het
zuiden (205 km).

Foto 4. Mijn waarneempost vlakbij de
weg, een heel leuk plekje bij zeer leuke
mensen.

voor hem 40 km verwijderd op te
zoeken en mij een foto per Internet
te sturen. Dat was een goede start en
de plek zag er ook vertrouwend uit
(foto 5).
Zo was ik om 6 uur ’s morgens op 15
juli onderweg naar Californië, moei
zaam was natuurlijk de 10 uur du
rende vlucht in een smalle vliegtuig
stoel. Maar wanneer je bedenkt dat
zo’n reis 200 jaar geleden nog 140
dagen duurde, was het toch draag
lijk.
Zoals bij eerdere binnenreizen naar
de USA wekte mijn uitrusting na
tuurlijk de gestegen interesse van de
US douane, zoveel kabels en merk
waardige gereedschappen moesten
uitvoerig verklaard worden bij de
beambten, maar werden daarna
zonder protest toegelaten. Ik had
dan ook voor alle gevallen uitvoerig
informatie materiaal meegenomen.

Ik ben samen met mijn vrouw al 2
keer eerder in San Francisco ge
weest, daarom bestuurde ik een
huurauto naar een hotel in het nabij
gelegen badplaats Half Moon Bay.
In de avond van mijn reisdag (plaat
selijk tijdsverschil 8 uur) kon ik nog
in de Pacific bij 9 graden watertem
peratuur 20 seconden baden. Brrr.
Een korte wandeling door het dorp
en avondeten bij de italiaan (in
Duitsland was het intussen 4 uur ’s
morgens) beëindigde deze dag.
Op zaterdag 16 juli reed ik dan 140
km oostelijk over Sacramento naar
Rocklin. Daar werd in het planeta
rium van het Sierra College de jaar
lijkse bijeenkomst van de IOTA/U
SA georganiseerd.
Onderweg maakte ik nog een uit
stapje naar mijn geplande waar
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Foto 5. De twee voorspellingen voor
de situatie van de dubbele planetoïde;
IMCCE afgeleid van waarnemingen
over de laatste jaren, Keck afgeleid
van waarnemingen van slechts enkele
dagen terug.

neemplaats (Zamora). Daar wilde ik
immers in de nacht op mijzelf gaan
waarnemen. Nu ben ik niet bijzon
der angstig, maar in de USA lopen
toch veel bewapende mensen rond en
om alle toevalligheden in de nacht te
vermijden, bezocht ik ‘mijn waar
neempost’ en besloot om contact op
te nemen met de omliggende bewo
ners. Ik was voorbereid, had een
brief van aanbeveling van de IOTA/
ES en bewijsstukken van de gebeur
tenis mee genomen, dat de aanvan
kelijke scepsis moest veranderen in
een vriendelijk gesprek. Het uitstap
je heeft zich geloond, mijn nachtelij
ke waarneming zal geen probleem
zijn.
In Rocklin nam ik dan deel aan de
jaarlijkse bijeenkomst van de IOTA/
USA. Het programma leek veel op
onze conferenties in Europa. Een
hoogtepunt was wel de eerste offi
ciële presentatie van de USA time
inserters, ontwikkeld in Australië,
klaar gemaakt en verkocht in de
USA. David Dunham, president van
de IOTA/USA, ontving model Nr.
1, ik als vertegenwoordiger van de
IOTA/ES Nr. 2. De zogenoemde
IOTA-VTI (video time inserter) had
een in de gevoeligheid gestegen
GPS-sensor direct in het huis geïnte
greerd. De weergave is iets verschil
lend met de europese modellen
(Cuno, Andersson); juist in eind
november is LiMovie geupdate,
zodat de weergegeven tijd nu direct
van het programma bij de uitwer
king overgenomen kan worden.
Natuurlijk waren in Rocklin alle
belangrijke waarnemers uit de USA
en met mij nog 5 fransen bijeen. Dat
was al interessant – men kende el
kaar van internet en leerde elkaar
hier persoonlijk kennen, de gesprek
ken waren stimulerend.
Na de jaarlijkse vergadering in het
weekend troffen alle waarnemers
elkaar weer op maandag in het pla
netarium, om de komende waarne
mingsnacht voor te bereiden. Op
foto 4 wordt duidelijk dat enkele
waarnemers meerdere posten (tot 15
stuks) ingepland hadden, waarbij
deze posten onbemand zijn. Deze
tijdens de bedekking onbemande
posten werden dan aan de hand van
een van tevoren uitgezocht sterren

veld zo ingericht (prepointing), dat
de telescoop op het hemelvlak uitge
richt was, waar dan enige uren later
de bedekking zou plaatsvinden. Een
niet bemande post bestaat uit een
halve verrekijker als optiek, een “re
ducer” – lens voor het vergroten van
het gezichtsveld, de video-camera,
een camcorder voor het opnemen en
een apparaat dat de camcorder op
het juiste moment aan kan zetten

Foto 6. Mijn setup van mijn waarneempost tijdens de nacht, je ziet een fotolens
en de video camera Watec 120N+, een grotere dauwkap dan normaal, de
electronica geplaatst op een kartonnen doos en een tijdelijke stoel gemaakt
van de bak voor oud papier uit het hotel.

(remote control), terwijl een video-
band ten hoogste 80 minuten lang
kan opnemen. Het systeem is be
proefd en uitgericht – wie echter 12
posten over 100 km verdeeld wil
opbouwen en uitrichten, die is de
hele nacht onderweg. De bedek
kingstijd was gunstig om 3 uur 45 ’s
morgens.
Op maandag kwam dan uit San
Francisco de laatste informatie voor
de waarneming. De astronomen van
de Keck telescoop op Hawaii had
den Antiope nog eenmaal gefotogra
feerd, om de plaats van beide deelli
chamen ten tijde van de bedekking
vast te stellen, het gaf een goede
overeenstemming met de berekenin
gen van de parijse sterrenwacht
(IMCCE) (foto 6). De doelster was
ook gefotografeerd, de “dubbelster –
eigenschap” kon volledig uitgeslo
ten worden, de voorspellingen waren
dus niet bedreigd.
Toen kwam echter de voorspelling
van de meteorologen. Wie ooit in
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San Francisco is geweest, zal zich de
herhaaldelijk vanuit de Pacific aan
komende mistbanken herinneren.
Deze liggen vaak tegen de rand van
het gebergte, dringen echter over de
zee-armen het binnenland in. Bij
voorbeeld over de insnijding die
door de Golden Gate Bridge over
spand wordt. In de loop van de nacht
zullen de mistbanken in het binnen
land dringen – hoe snel dat zou gaan,
was echter niet precies te voorspel
len.
In de late namiddag gingen dan de
waarnemers ieder hun weegs in de
richting van hun posten, ik had on
geveer 50 km te rijden en nog onge
veer 10 uur tijd. Dus kon ik in mijn
hotel in de buurt nog enkele uren
uitrusten en aansluitend in de nacht
naar de waarneming vertrekken.
Mijn uitrusting was naar de verpak
kingsvoorschriften van de vlucht
maatschappijen behoorlijk uitge
dund en snel opgebouwd, de doelster
kon opgezocht worden (foto 7). Na
tuurlijk had ik aan de hand van een
planetarium programma vooruit
uitvoerig geoefend, om de ster vanaf
de maan uitgaand via “starhopping”
te vinden. Ik had niet gelet op de 83%
verlichte maan. Uit voorzorg had
den wij onze dauwkappen met zwart
karton verlengd, om het maanlicht
af te blokken. Maar de maan was
toch meedogenloos helder, de ster
ren in de nabijheid werden over
straald. Thuis op de monitor met het
planetarium programma is het aan
merkelijk gemakkelijker dan in de
natuur. De thuis uitgewerkte voor
bereiding met het sterveld om de
doelster bij de juiste inrichting.
Alles was naar volle tevredenheid. Ik
was één van de 80 waarneemposten –
ergens in het verre USA – en wacht
te op de nadering van Antiope naar
de doelster. Acht uur tijdverschil met
Europa betekent dat het daar al
middag was, ik kon dus mijn vrouw
bellen en haar aan het gebeuren laten
deelnemen.
Leuk bedacht – maar toen kwam het
toch als verrassing – tevens ook niet
onmogelijk. De voorspelling kwam
100% uit.
Er gebeurde niets, de ster werd op
mijn post niet bedekt, de ruimte
tussen de deellichamen was dus echt.

Foto 7. De echte waarneemplaats welke gekozen is door de waarnemer (denk
er aan dat alleen de afstand tot de centrale lijn bepaald was, elke waarnemer
kon zelf een betere plek uitzoeken).

Ik was wel wat verrast / teleurgesteld,
in ieder geval probeerde mijn vrouw
mij dadelijk (meer dan 8000 km weg)
te troosten / te kalmeren. Mijn waar
neming was duidelijk een negatieve 
bedekking maar duidelijk de beves
tiging van een positieve lacune. Mijn
aansluitende telefoontjes met andere
waarnemers bevestigden deze in
druk, er waren ook positieve bedek
king waarnemingen.
Nu waren de waarnemers zover van
elkaar verwijderd (zie foto 8), dat een
samenkomst achteraf niet mogelijk

Foto 8. Dit is het resultaat van bijna 80 posten op 19 juli 2011. Het weer was
gunstig, slechts 5 waarnemers hadden mist. De vorm van het zuidelijke deel
van de dubbele planetoïde lijkt afgebeten te zijn door een ‘alien’.

was, het verzamelen van de onbe
mande posten kostte immers ook
veel tijd.
Ik heb daarna nog enkele uren ont
spannen in het hotel geslapen, ben
aansluitend met de huurauto terug
gereden naar het vliegveld, heb mij
10 uur in de vliegtuigstoel geperst en
ben na een nacht in het vliegtuig de
volgende dag weer in Dolberg aan
gekomen.
Thuis volgde ik dan de meldingen op
de lijst, alle waarnemers zonden hun
gegevens in en zo leidde het langza
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merhand tot een werkelijk spectacu
laire grafiek (foto 9 – voorlopig – ook
op de titelpagina). Samen met mij
hebben nog 4 waarnemers in de la
cune gestaan.
Dit is een haast eenmalige gebeurte
nis.
Als men de schaduw van beide deel
lichamen van Antiope op het aard
oppervlak als zuilen interpreteert,
dan stonden wij met z’n vijven tussen
deze zuilen. Sinds de Middeleeuwen
beschrijft dit ‘beeld’ van ‘de zuilen
van Hercules’ de doorbraak tot heel
nieuwe wetenschappelijke inzichten.
Men gaat door de zuilen, zonder
precies te weten wat men daarachter
zal aantreffen. Daarom hebben wij
spontaan een wereldwijde exclusieve
club opgericht ‘Waarnemers van de
Zuilen van Hercules of Observer

Foto 9. De voorkant van het T-shirt
van onze club, welke met het recht van
gebruik wereldwijd gedragen wordt
door slechts 6 mensen.

Herculean Pillars’. Slechts één ja
panner, die een dergelijke gebeurte
nis kon waarnemen (tussen de zuilen
van de kleine planeten Hermione en
zijn maan Linus), is nog als lid toe
gelaten.
Het resultaat van de waarnemings
excursie blijft staan: bij de europese
pogingen om een door waarnemin
gen ondersteunde figuur van de bi
naire planetoïde Antiope te verkrij
gen, heeft het weer een resultaat
verhinderd.
…en ook in Californië was weer het
weer als ‘stoorzender’ present, op
drie waarnemers na is er verder nie
mand door getroffen. En het blijft
voor alle toekomstige waarnemin
gen gelden, dat ook ‘negatieve’
waarnemingen tot een omvattend
beeld bijdragen.

Toelichting op de tabel 'Totale Sterbedekkingen'

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    

Algemeen
 
De voorspellingen zijn gemaakt voor sterrenwacht 'De Sonnenborgh' te Utrecht (5,129 OL; 52,086 NB), waarbij
is uitgegaan van een onervaren waarnemer die beschikt over een teleskoop met een diameter van 10 centimeter of
minder.
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Totale Sterbedekkingen
Predictions : 30 Period : 01/01/2012 - 01/04/2012      

City : Utrecht Observer : Sonneborgh      

Aperture : 10 cm Experience : 1      

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

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

 d m   y      h m s  s                °    °    °     °  cm

 06-01-2012  Fri  00:29:55  1  D    5569  5.6  39  254  -59  +90°N    7

 06-01-2012  Fri  01:34:19  5  D    5591  5.3  30  267  -54  +24°N    7

 10-01-2012  Tue  02:28:24  2  R  11980  6.1  47  227  -47  +46°N  10

 11-01-2012  Wed  05:10:35  2  R  13584  5.4  28  252  -23  +28°S    7

 11-01-2012  Wed  06:01:24  3  R  13644  4.3  21  262  -15  +26°N    5

 14-01-2012  Sat  04:06:18  1  R  17280  4.8  35  189  -32  +62°N    4

 30-01-2012  Mon  17:26:09  2  D    2941  7.1  54  186  -10  +67°N    8

 31-01-2012  Tue  16:38:27  2  D    3879  5.8  53  149  -3  +51°S    6

 01-02-2012  Wed  00:30:49  3  D    4106  6.2  11  287  -54  +10°S  10

 03-02-2012  Fri  20:57:36  1  D    7286  6.4  59  194  -40  +90°S    8

 04-02-2012  Sat  17:31:57  2  D    9111  6.2  37  105  -10  +38°S    9

 06-02-2012  Mon  23:48:31  1  D  12813  5.9  51  198  -53  +62°S    9

 08-02-2012  Wed  04:21:16  1  R  14350  5.5  22  256  -26  +41°S    9

 09-02-2012  Thu  21:41:39  1  R  16607  5.9  20  118  -44  +75°S    9

 16-02-2012  Thu  03:28:56  1  R  22820  5.6  3  134  -32  +74°S    7

 17-02-2012  Fri  06:03:42  1  R  24424  5.7  11  154  -8  +64°S    4

 24-02-2012  Fri  18:18:60  2  D     353  6.8  18  257  -12  +22°S    7

 27-02-2012  Mon  19:13:59  2  D    3609  7.6  38  248  -19  +43°N  10

 27-02-2012  Mon  19:50:23  1  D    3641  7.3  33  256  -24  +65°S    8

 27-02-2012  Mon  20:20:24  1  D    3656  6.4  29  262  -29  +71°N    6

 29-02-2012  Wed  18:08:38  1  D    5624  7.1  58  199  -9  +73°S    8

 29-02-2012  Wed  18:19:46  2  D    5622  6.8  57  204  -10  +33°S    8

 02-03-2012  Fri  20:30:29  1  D    8521  6.8  55  215  -29  +86°S    9

 05-03-2012  Mon  23:31:41  2  D  13644  4.3  44  219  -43  +66°N    4

 16-03-2012  Fri  05:27:13  2  R  25807  6.3  15  160  -4  +38°N    8

 25-03-2012  Sun  19:17:09  2  D    3303  7.2  19  274  -12  +54°N    8

 26-03-2012  Mon  20:48:52  1  D    4319  7.4  14  283  -24  +88°N    9

 28-03-2012  Wed  22:23:11  1  D    6483  6.2  16  285  -32  +78°N    6

 29-03-2012  Thu  11:34:05  1  D    7240  3.0  23  85  +42  +90°N  10

 29-03-2012  Thu  18:17:28  3  D    7631  6.3  55  214  -2  +22°S    8
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Beatrix in de wolken
Door Jan Maarten Winkel
 
Op 25 november zou planetoïde (83) Beatrix een zwak sterretje bedekken. De gecombineerde helderheid van de
ster plus planetoïde zou 11,8 magnitude bedragen. Bij een bedekking zou deze helderheid met slechts 0,4 magni
tude afnemen.

De hoogte van het gebeuren zat wel
goed, namelijk 64 graden boven de
horizon. Op de bewuste vrijdag
trokken er echter regelmatig buien
over. Hopend op een gat in de be
wolking op het juiste moment, ben
ik toch aan de slag gegaan.
De ster was snel gevonden. Na een
langdurige bui kwam er een groot
gebied zonder wolken. Echter, hoe
meer we het moment van de bedek
king naderden, hoe meer wolken er
aan zaten te komen. De bewolking
was echter nog dun; de Watec came
ra kon de ster nog zien, alhoewel de
hoeveelheid licht wel afnam. Voor de
zekerheid zette ik de belichtingstijd
een stapje hoger, zodat de ster on
danks de bewolking zichtbaar bleef.
Om 23h29m00s startte ik het filmpje.
Tijdens de opname van twee minu
ten zag ik op de monitor alle sterren
een paar keer minder helder worden
door passerende wolken. Het was
onmogelijk om visueel een bedek
king te zien van 0,4 magnitude afna
me. Na de opname deed ik het dak
van de sterrenwacht weer dicht. Net
op tijd: het ging weer regenen.
Bij de uitwerking met LiMovie meet
ik het licht van de te bedekken ster
en van een andere ster (de referentie
ster). Het resultaat wordt wegge
schreven als csv-bestand, wat weer
met Excel ingelezen kan worden. De
waarden voor de hoeveelheid licht
van beide sterren trek ik van elkaar
af. Het resultaat is grafiek 1.
Je ziet twee golfbewegingen welke
veroorzaakt zijn door bewolking. Er
is niets van een bedekking te zien,
dus rapporteerde ik deze waarne
ming als ‘waarschijnlijk negatief’.
Dat was ook wel de verwachting,
want volgens de voorspelling zou ik
buiten het pad zitten (maar nog wel
binnen de 1 sigma zone).
Echter, Tim Haymes had wel een
bedekking (van 3,8 seconden) en hij
zat nog iets verder van het pad. Ed

ward Simonson zat nog iets verder,
maar hij had een echte negatieve
bedekking. Er moest dus toch een
bedekking in mijn waarneming zit
ten.
Harrie Rutten had dat ook al in de
gaten en vroeg mij om mijn waarne
ming nog eens goed te bekijken. Ik
heb hem het Excel bestand gestuurd
en Harrie heeft vervolgens de waar
den van beide sterren op elkaar ge
deeld. Met deze normalisatie haal je
het effect van de bewolking weg.
Alleen als de bewolking te dicht
wordt en de waardes voor beide
sterren te laag, krijg je vreemde uit
komsten. Grafiek 2 is het resultaat.
De piek is het resultaat van een te
dikke bewolking. Vlak daarvoor is
er iets te zien wat op een bedekking
lijkt.

Ondertussen vroeg Eric Frappa ook
om een nadere bestudering van mijn
waarneming. Ik heb hem ook het
Excel bestand gestuurd en de tijden
waarop volgens mij waarschijnlijk
de bedekking had plaats gevonden.
Ook Eric heeft een bewerking uitge
voerd op mijn waarden. Eerst heeft
hij alle frames uit dezelfde belichting
(32 frames bij een belichtingstijd van
1,28 seconden) gemiddeld om de ruis
te elimineren, en vervolgens de eer
der genoemde normalisatie uitge
voerd. Het resultaat is nu grafiek 3.
De bedekking is nu duidelijk te zien.
Er kon zelfs bepaald worden dat de
helderheidafname 0,4 magnitude
bedroeg. De duur van de bedekking
bedroeg 6,1 seconden.
Ondanks de bewolking en de geringe
afname in helderheid tijdens de be

Grafiek 2.

Grafiek 1.
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dekking blijk ik toch de bedekking
waargenomen te hebben. Wat is de
Watec toch een krachtig instrument!
 
Speciaal dank aan Harrie Rutten en
Eric Frappa voor de reductie van
mijn waarneming.

Grafiek 3. 

Rakende sterbedekkingen - expedities 2012
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan

A 06-01-12 do/vr 01:40 76551 5,4 29 268 -53 11N 89+

B 04-02-12 vr/za 01:03 77525 8,0 31 266 -51 13N 84+

B 03-03-12 za 23:46 96581 8,4 36 255 -45 14N 77+

B 04-03-12 zo 20:16 97429 6,2 55 167 -27 12N 85+

B 29-03-12 do 21:01 77663 9,0 35 260 -25 11N 40+

B 29-03-12 do 23:11 77757 8,1 16 284 -34 10N 41+

A 01-04-12 zo 19:35 97843 5,9 53 183 -13 12N 70+

A 25-04-12 wo 20:42 77336 2,9 19 280 -15 9N 17+

B 22-09-12 za 18:22 185966 6,6 14 193 -8 8S 49+

B 29-11-12 do 20:57 77157 6,8 39 107 -48 12N 98-

A 04-12-12 ma/di 05:44 98266 7,1 44 222 -15 6S 74-

A 06-12-12 wo/do 03:05 118347 6,6 34 141 -40 4S 55-

B 07-12-12 do/vr 02:05 138129 8,0 18 118 -49 2S 45-

A 07-12-12 do/vr 02:05 138130 7,0 18 118 -49 2S 45-

B 09-12-12 za/zo 06:10 157777 8,3 24 156 -12 6S 22-

Agenda
21 april 2012 – amateur bijeenkomst te Hoogeveen

12 mei 2012 – jaarvergadering KNVWS

16 juni 2012 – Sterbedekkersdag te Bussloo

24-27 augustus 2012– ESOP XXXI te Pescara, Italië

10 november 2012 – amateur bijeenkomst te Goirle
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The proposed redefinition of Coordinated Universal
Time, UTC

Press release
 
 In January 2012 in Geneva, Government representatives at the World Radio Conference of the International
Telecommunication Union will vote on the adoption of a new definition of the world’s time scale, Coordinated
Universal Time UTC, in which there will no longer be leap seconds.

Today, leap seconds keep UTC, a
time scale based on atomic clocks, in
phase with the slightly variable rota
tion of the Earth.
The possibility of dropping the leap
seconds in UTC has created miscon
ceptions in the popular press as to
what is at stake.
There are an increasing number of
users of precise timing for whom the
leap second causes serious technical
problems.
The permanent decoupling of the
world’s time scale would, however,
lead to problems of a different kind,
although as far as the general public
is concerned the effect will be imper
ceptible.
The measure of time and its unit the
second are matters of international
cooperation and all important deci
sions are made by intergovernmen
tal organizations.
 
In November this year, prior to the
World radio Conference, a discussi
on meeting will take place at the
Royal Society in the UK on the fea
tures of the world’s time scale for the
21st century.
There is a need to set out clearly the
reasons for the change and what is
involved. This is the purpose of what
follows: 
 
The international character of the
world’s time scale 
The measure of time and its unit the
second are matters of international
cooperation. Up until the middle of
the 20th century, time scales were
based on astronomical observations
of the rotation of the Earth and the
movement of the Earth in its orbit
round the Sun. These had been
within the purview of astronomers
for centuries and, since the 1920s,
had been the concern of the Interna

tional Astronomical Union (IAU).
With the invention of the atomic
clock in 1955, however, everything
began to change. By then, the irre
gular rate of rotation of the Earth
and the practical difficulties in the
realization of ephemeris time, based
on the period of the Earth’s orbit
round the Sun, made it necessary to
move to a time scale based on the
atomic clock. The 14thGeneral Con
ference on Weights and Measures
(CGPM) in 1971 recommended In
ternational Atomic Time (TAI) as
the fundamental basis of the world’s
time scale with the atomic definition
of the second adopted by the 13th
CGPM in 1967 as its unit. It was still
necessary, however, to have access
to accurate time related to the rota
tion of the Earth for such applicati
ons as celestial navigation and ob
servational astronomy. After many
discussions, the relevant internatio
nal organizations agreed on the de
finition of a new time scale to be
called Coordinated Universal Time
with the acronym UTC. This was, of
course, none other than Internatio
nal Atomic Time but synchronized
to the time defined by the rotation of
the Earth (UT1) by the application
of one-second steps (so-called “leap
seconds”) whenever necessary to
keep the two scales within a differen
ce of at most 0.9 seconds. At present
leap seconds are inserted about once
a year but they are not completely
predictable as the small irregularities
in the earth’s rotation are not predic
table, although the overall trend is,
see below.
Coordinated Universal Time (UTC)
was defined by the International
Telecommunication Union (ITU-R)
in 1972 and has been maintained
since 1988 by the International Bu
reau of Weights and Measures (BIP

M) in cooperation with the Interna
tional Earth Rotation and Reference
Systems Service (IERS). Coordina
ted Universal Time is the common
time reference for coordination of
broadcast time and frequency servi
ces worldwide, and it constitutes the
basis of legal times in almost all
countries.
The BIPM is an intergovernmental
organization under the authority of
the General Conference on Weights
and Measures and the supervision of
the International Committee for
Weights and Measures. The BIPM
acts in matters of world metrology,
particularly concerning the demand
for measurement standards of ever
increasing accuracy, range and di
versity, and the need to demonstrate
equivalence between national mea
surement standards and the develop
ment and maintenance of the Inter
national system of Units, SI (see
www.bipm.org).
The Time Department of the BIPM
calculates UTC on the basis of the
contributions from some 400 atomic
clocks held in some 70 national me
trology institutes, observatories and
other institutions located in 48 nati
ons. This world-wide distribution of
timing centres guarantees the peren
nity and broad dissemination of
UTC. The link to the SI second
comes from primary frequency
standards, mostly caesium foun
tains, held in a small number of na
tional metrology institutes.
 
From astronomy to atomic time, some
history 
The origin of the adoption of a con
ventional time for the world was at
the International Meridian Confe
rence in Washington, in 1884, when,
the meridian of Greenwich was
adopted as the prime meridian. The
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Conference also recommended that
the universal day be the mean solar
day which should begin for the world
at the moment of mean midnight on
the prime meridian. In other words,
it recommended Greenwich Mean
Time, GMT, as the world’s time
scale. This was fine as regards Great
Britain except that GMT, as it was
then formally defined by astrono
mers and used by the Royal Navy,
was indeed solar time on the Green
wich meridian but with the day be
ginning at noon. This was in contrast
to the civil use of Greenwich Mean
Time in which, of course, the day
began at midnight, and which had
been made legal time in Great Bri
tain by Act of Parliament in 1880. In
1925 the British Admiralty together
with the French Navy agreed that
their day should begin at midnight
and persuaded the astronomers to
agree also. The astronomers than
decided that the resulting time scale
could no longer be called GMT as it
might lead to confusion so in 1928
the International Astronomical
Union recommended the name “U
niversal Time”, acronym UT , to
replace GMT, reckoned from mid
night. Henceforth, the name Green
wich Mean Time was progressively
replaced by Universal Time. The
Bureau International de l’Heure
(BIH), located at the Paris Observa
tory was responsible at that time for
time coordination. It remained res
ponsible until the end of 1987 when
responsibility passed to the BIPM.
The unit of time, the second, conti
nued to be defined as a fraction of
the mean solar day.
By the 1940s, the rotation of the
Earth was recognized as non-uni
form, and consequently not suitable
for defining a precise time scale. The
name“UT1” was used to designate
the time that reflected the irregular
rotation of the Earth – UT1 was for
all practical purposes a representati
on of GMT with the day starting at
midnight.
The next step in the search of a uni
form time was the adoption by the
IAU of ephemeris time, based on the
orbital motion of the Earth around
the Sun, which led the International
Committee for Weights and Measu

res in 1956 to redefine the second as
a fraction of a tropical year. The
tropical year is defined by astrono
mers as the time interval of a seaso
nal circuit of the Sun, for example
between two consecutive summer
solstices. The problem with the defi
nition of the second as proposed by
the astronomers in 1956 was that the
value they had chosen was a fraction
of the tropical year 1900 which had
been deduced from some three hund
red years of astronomical observati
ons having a mean date of about
1820. It had long been known that
the rotation of the Earth was slowing
down due to the friction of ocean
tides caused by the gravitational at
traction of the Moon, not by very
much, but enough to result in an
offset between 1820 and 1956 of
about 2.3 thousands of a second in
the length of the day. Thus in a year,
the difference would be nearly one
second. When the atomic time scale
superseded the astronomical one in
1967 this difference was built into the
atomic time scale and hence the need
for leap seconds and in 1972 to the
definition of UTC.
 
Why change the definition of UTC? 
Leap seconds are now a serious pro
blem for users of precise timing and
synchronization who cannot easily
adapt their systems to annual or
nearly annual jumps of one whole
second when they require time mea
surements to a millionth or a few
thousand millionths of a second.
Examples are the protocols for time
dissemination and the internal times
used for the synchronization of glo
bal navigation satellite systems
(GNSS). Some of these systems use
the leap second and others do not.
The increasing number of such sys
tems, today the United States GPS
and the Russian GLONASS, and in
near the future the European Gali
leo, the Chinese BeiDou, plus later
on the regional systems in India and
Japan, could see their interchangea
bility and interoperability weakened
if the UTC reference maintains the
present leap-second procedure for
synchronizing to UT1.
Forty years after the adoption of the
definition of Coordinated Universal

Time at the International Telecom
munication Union (ITU), and its
adoption by the CGPM, we are close
to the moment of making a decision
on whether or not to continue the
tight link of UTC to the rotation of
the Earth embodied in UT1 with its
consequent regular but actually un
predictable leap seconds. It has been
a ten-year process of discussion,
mainly at the International Tele
communication Union with the
input of the International Astrono
mical Union, the BIPM and the
Consultative Committee for Time
and Frequency and other organiza
tions. The majority opinion sup
ports the abolition of the leap second
based on the needs of developers and
users of systems that need time syn
chronization to a stable and conti
nuous reference timescale. Others
insist on the necessity of keeping the
leap-second strategy for serving
some applications; if this is the case,
the access of UT1 can be obtained
with the IERS predictions with more
precision that the present definition
of UTC. It is requested that GNSS
broadcast the values of UTC-UT1 in
their navigation messages if the
change in the definition of UTC is
approved.
 
Consequences of the new definition of
UTC for civil time keeping 
There is also the feeling that a break
in the present system of synchroni
zation of UTC to the Earth rotation
will de-correlate the human activi
ties from solar time. It is true that
UTC without leap seconds will little
by little increase its offset with res
pect to UT1, and considering that at
present in average, one leap second
occurs every 1.5 years, we could ex
pect to have a divergence of one
minute between UTC and UT1 in
the term of 60 to 90 years. Although
this is a small difference increasing
very slowly we recognize that it is an
important matter of principle. In this
respect we note, however, that the
difference between the “true solar
time” (that of a sundial, for
example), and the “mean solar time”
that corrects the irregularities due to
the apparent annual path of the Sun
can amount up to 16 minutes in one
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year and of course summer time
brings in a step change of one hour
in many countries.
 
The adoption of the new recommen
dation by the ITU 
The international community, as
sembled at the International Tele
communication Union is close to
make a decision on a new definition
of UTC. A vote will be proposed to
ITU Member States at the Radio
communication Assembly in Gene
va on 16 to 20 January 2012.
 

The meeting at the Royal Society in
London 
A Discussion Meeting to be held on
3-4 November 2011 at the The Kavli
Royal Society International Centre
(Chicheley Hall, Chicheley) will
bring together all the principal play
ers involved in the present discussi
ons on how best to meet the needs of
all users of time scales. It is the aim
of the organizers, Dr. Terry Quinn
CBE FRS, Emeritus Director of the
BIPM and Dr. Felicitas Arias, Di
rector of the BIPM Time Depart
ment, to reach a consensus on the
most appropriate definition for the
21st century.

For further information contact:
webmaster@bipm.org 
Bureau International des Poids et
Mesures (BIPM)
F-92312 Sèvres Cedex
France
Please note and mention that these
documents are reproduced with
permission of the BIPM, which re
tains full internationally protected
copyright.
 The BIPM takes no responsibility
for the accuracy or content of a re
produced document, as this is the
responsibility of the person or orga
nization making the reproduction.

Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Onderstaande tabel geeft aan welke sterbedekkingen door planetoïden in de periode 1 januari 2012 - 1 april 2012
zichtbaar zijn. De kaartjes t.b.v. de genoemde bedekkingen treft u op de volgende pagina's aan.
 De voorspellingen zijn, als vanouds, tot ons gekomen via EAON terwijl Edwin Goffin de berekeningen verzorgd
heeft.

Het waarnemingsprogramma van
EAON omvat voor 2012 maar liefst
221 bedekkingen. Deze zullen niet
allemaal in "Occultus" worden opge
nomen.
De volgende criteria zijn gehanteerd:
* de zon moet minimaal 10o onder
de horizon staan;
* de ster moet minimaal 10o boven
de horizon staan;
* Nederland dient in de bedekkings
zone te liggen bij geen shift, of een
shift van maximaal 1";
* de maan moet op minimaal 30o
afstand staan;
* de ster moet minimaal een visuele
helderheid 11,0 hebben.
 
Marghanna
Op 17 september heeft Jan Maarten
Winkel naar (735) Marghanna geke
ken en had een bedekking van 16,07
seconden. De helderheid zwakte
slechts 0,3 seconden af, maar de
Watec kon dat goed vastleggen.
 
Ganymed
Op 25 september hebben Harrie
Rutten en Henk de Groot naar
(1036) Ganymed gekeken, maar
hadden geen bedekking. Het was een

moeilijke waarneming; de helder
heidsafname zou slechts 0,2 magni
tuden bedragen.
 
Maritima
Ook op 25 september heeft Eberhard
Bredner naar (912) Maritima geke
ken en had een bedekking van 3,48
seconden. Vier andere waarnemers
in Duitsland hadden een bedekking
van 1,68 tot 3,70 seconden. Zie fi
guur 1 voor het resultaat.
 

Figuur 1.

Hilda
Op 29 september hebben Henk de
Groot en Harrie Rutten naar (153)
Hilda gekeken, maar hadden geen
bedekking. Jan Maarten Winkel had
wel een bedekking, met een duur van
slechts 0,48 seconden. Henk Bulder
en Wolfgang Rothe (Duitsland)
hadden ook een bedekking van 7,6
en 7,7 seconden. Jan Maarten zat net
aan de rand van de schaduw! Zie fi
guur 2 voor het resultaat.
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Link
Op 13 oktober hebben Eberhard
Bredner en Harrie Rutten naar
(3550) Link gekeken maar hadden
geen bedekking.
 
Hera
Op 16 oktober hebben Henk de
Groot, Harrie Rutten en Jan Maar
ten Winkel naar (103) Hera gekeken,
maar hadden geen bedekking.
 
1990 VO3 en Amelia
Op 23 oktober hebben Harrie Rut
ten en Jan Maarten Winkel naar
(5191) 1990 VO3 en naar (986) Ame
lia gekeken, maar hadden geen be
dekking.
 
Imhilde
Op 8 november heeft Jan Maarten
Winkel naar (926) Imhilde gekeken,
maar had geen bedekking. Tomas
Janik (Tsjechië) had wel een bedek
king, met een duur van 4,5 seconden.
 
Leonora
Op 9 november heeft Harrie Rutten
naar (696) Leonora gekeken, maar
had geen bedekking.
 
1999 TL223
Op 12 november heeft Jan Maarten
Winkel naar (24076) 1999 TL223
gekeken, maar had geen bedekking.
 
Torasan
Op 14 november hebben Henk de
Groot en Harrie Rutten naar
(18996) Torasan gekeken, maar
hadden geen bedekking.
 
Carlova en Aksnes
Op 15 november heeft Harrie Rutten
naar (360) Carlova gekeken, maar
had geen bedekking.
Op 16 november heeft Harrie naar
(2067) Aksnes gekeken, maar had
geen bedekking.
 
Aline
Op 20 november heeft Eberhard
Bredner naar (266) Aline gekeken en
had een bedekking van 15,84 secon
den. Henk de Groot en Harrie Rut
ten hadden geen bedekking.
 
Kalliope
Op 22 november heeft Harrie Rutten

Figuur 2.

naar (22) Kalliope gekeken, maar
had geen bedekking ondanks dat hij
op de voorspelde centrale lijn stond.
Vier waarnemers in Duitsland had
den wel een bedekking met een duur
van 6,5 tot 16,24 seconden. Niemand
had een bedekking door het maantje
Linus. Zie figuur 3 voor de koorden.
 
Beatrix
Op 25 november heeft Jan Maarten
Winkel ondanks de dunne bewol
king naar (83) Beatrix gekeken en
had een bedekking van 6,13 secon
den. Harrie Rutten had geen bedek
king. Tim Haymes (UK) had ook een
bedekking met een duur van 3,84
seconden. Zie het verhaal over deze
gebeurtenis elders in dit nummer.
 

Figuur 3.

Oosterhoff en Riga
Op 10 december heeft Harrie Rutten
naar (1738) Oosterhoff gekeken,
maar had geen bedekking.
Op 18 december heeft Harrie naar
(1796) Riga gekeken, maar had geen
bedekking.
 
Het afgelopen kwartaal
Op 13 september werd er door 5
waarnemers vanuit Spanje, Italië en
Slowakije een bedekking door (177)
Irma waargenomen met een duur
van 3,2 tot 3,58 seconden. De ster
betrof waarschijnlijk een dubbelster.
Op 14 september werd door Leca
cheux (Frankrijk) een bedekking
door (77) Frigga waargenomen met
een duur van 2,40 seconden.
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Ook op 14 september werd er door
5 waarnemers vanuit UK en Frank
rijk een bedekking door (48) Doris
waargenomen met een duur van 10,2
tot 17,3 seconden. Zie figuur 4 voor
de koorden.
Op 17 september werd door Leca
cheux en Midavaine (Frankrijk) een
bedekking door (177) Irma waarge
nomen met een duur van 1,37 resp.
2,84 seconden.
Op 20 september werd door Sposet
ti (Zwitserland) en Rothe (Duits
land) een bedekking door (895)
Helio waargenomen met een duur
van 3,20 en 17,9 seconden. Zie figuur
5 voor de koorden.
Op 26 september werd door Dangl
(Oostenrijk) een bedekking door
(266) Aline waargenomen met een
duur van 3,84 seconden.
Op 30 september werd door Frappa
een bedekking door (91) Aegina
waargenomen met een duur van 9,56
seconden. Deze waarneming is ge
daan met de TAROT telescoop in
Chili.
Op 3 oktober werd door Leroy
(Frankrijk) een bedekking door
(177) Irma waargenomen met een
duur van 2,90 seconden.
Op 4 oktober werd door de TAROT
telescoop in Chili een bedekking
door (185) Eunike waargenomen
met een duur van 7,17 seconden.
Op 6 oktober werd door de TAROT
telescoop in Chili een bedekking
door (185) Eunike waargenomen
met een duur van 9,81 seconden.
Op 17 november werd door Delin
cak (Slowakije) een bedekking door
(1867) Deiphobus waargenomen
met een duur van 6,50 seconden.
Op 19 november werd door Baruf
fetti (Italië) een bedekking door (75)
Eurydike waargenomen met een
duur van 6,40 seconden.
Op 21 november werd door Dupouy
(Frankrijk) een bedekking door (40)
Harmonia waargenomen met een
duur van 13,41 seconden.
Op 23 november werd door Dun
ham, Kostenko en Denisenko vanuit
Rusland een bedekking door (2)
Pallas waargenomen met een duur
van 10,5 seconden.
 

Figuur 4.

Figuur 5.

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
14 bedekkingen geselecteerd. De
planetoïden Nysa en Flora kunnen
een positieve waarneming opleveren
voor NEDERLAND. Daarbij zal de
helderheidsafname door Flora slechts
0,4 magnituden bedragen, maar dan
wel maximaal 12 seconden lang.
Houdt ook de last minute astrome
try op PLANOCCULT in de gaten
voor de andere sterbedekkingen.
Kijk in alle gevallen van 10 minuten
voor tot 10 minuten na het opgege
ven tijdstip.
 

Niet geselekteerd
Mochten er waarnemers zijn die ook
andere (niet in de lijst opgenomen)
potentiële bedekkingen willen waar
nemen, dan kan men terecht op in
ternet op pagina ftp://ftp.ster.kuleu
ven.ac.be/dist/vvs/asteroids
 Op deze pagina staan ook de zoek
kaartjes zoals deze in Occultus gepu
bliceerd worden.
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Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Wo 04-01 19.50 51 111 203 Pompeja 120 km 12.7 Frankrijk

Vr 13-01 19.04 79 193 759 Vinifera 53 km 15.3 België

Vr 13-01 22.57 56 271 426 Hippo 134 km 13.3 Duitsland

Zo/ma 16-01 03.43 34 225 1724 Vladimir 38 km 15.1 Frankrijk

Do 19-01 17.05 52 142 30 Urania 104 km 11.4 Frankrijk

Za 21-01 23.01 33 214 329 Svea 81 km 13.7 Spanje

Di 14/02 19.50 78 181 693 Zerbinetta 69 km 14.6 Ierland

Ma/di 06/03 04.14 28 202 2010LJ109 32 km 20.1 Afrika

Zo 18/03 21.46 22 256 788 Hohensteina 109 km 14.4 Spanje

Ma 19/03 20.38 57 259 693 Zerbinetta 69 km 15.0 Spanje

Ma/di 20/03 05.05 17 166 44 Nysa 73 km 11.9 NEDERLAND

Wo/do 22/03 04.22 20 258 8 Flora 141 km 09.6 NEDERLAND

Do 22/03 20.37 56 261 693 Zerbinetta 69 km 15.1 Spanje

Za/zo 01/04 00.02 51 209 1032 Pafuri 59 km 14.6 Scandinavië

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Wo 04-01 TYC 1875-02197-1 10.8 05h55m.2 28o15’ 2.1 11s

Vr 13-01 TYC 2849-00430-1 10.0 02h44m.1 40º54’ 5.2 5s

Vr 13-01 TYC 2866-01813-1 09.4 03h38m.9 41º07’ 3.9 5s

Zo/ma 16-01 TYC 0231-01272-1 09.7 09h23m.4 04º34’ 5.5 4s

Do 19-01 TYC 1227-00620-1 10.0 02h57m.4 19º13’ 1.7 10s

Za 21-01 HIP 26188 07.1 05h34m.9 -00º07’ 6.6 9s

Di 14/02 TYC 2915-01441-1 10.8 05h49m.3 40º07’ 3.8 9s

Ma/di 06/03 HIP 69758 07.9 14h16m.6 -07º28’ 12.1 3s

Zo 18/03 UCAC2 34970461 10.7 05h35m.1 09º03’ 3.7 6s

Ma 19/03 TYC 2431-01331-1 10.9 06h04m.7 36º49’ 4.2 4s

Ma/di 20/03 TYC 6273-01033-1 10.0 18h18m.7 -20º03’ 2.1 4s

Wo/do 22/03 TYC 0866-01137-1 10.6 12h13m.0 08º41’ 0.4 12s

Do 22/03 TYC 2431-01442-1 09.8 06h07m.3 36º33’ 5.2 4s

Za/zo 01/04 HIP 57752 09.2 11h50m.7 15º44’ 5.4 5s

ho: hoogte ster boven de horizon

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

d m: helderheidsafname bij bedekking

T max: maximale tijdsduur bedekking

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

 

 
Verklaring symbolen:
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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