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Redaktioneel
Op 9 maart vond er een zonsver
duistering plaats in Indonesië.
Deze bijzondere sterbedekking
werd waargenomen door Boelie
Boelens vanaf het eiland Pulau
Moti, wat een eiland van de Mo
lukken is. Voor Boelie was dit de
negende totale zonsverduistering,
en allemaal geslaagd! Hij vertelt er
in deze Occultus graag meer over.
 
Als je een sterbedekking door een
kleine planeet aan het waarnemen
bent, wil er wel eens een satelliet
door het beeld gaan. Normaal
gaan die zo snel als een verkeers
vliegtuig, maar er zijn er ook die
best wel lang nodig hebben om het
beeld van een kleine halve graad
te doorkruizen. Wat zijn dat voor
satellieten? Henk de Groot weet
het antwoord.
 
Soms wordt er een voorspelling
gedaan van een bedekking door
een kleine planeet door een ster die
niet bestaat… Er zijn verschillen
de mogelijkheden dat er zulke
spooksterren in de stercatalogi
terecht komen. Lees het verhaal
van Henk de Groot.
 
Namens de redactie wens ik u veel
leesplezier met dit verse nummer.
 
Jan Maarten Winkel
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Maar waarom beweegt het sterretje
naar het oosten? Ja, eigenlijk is dat
meestal niet zo. Na een tijdje krijg je
in de gaten dat je in feite de telescoop
stil houdt en niet meer naar het wes
ten laat bewegen met de sterren mee.
Het sterretje wat eerst door het beeld
beweegt staat dus stil aan de hemel.
Het kan dus geen ster zijn, maar iets
wat met de Aarde mee beweegt, een
geostationaire satelliet. Zet je de te
lescoop stil, dan blijft de satelliet
netjes in beeld, en zie je de sterren er
achterlangs bewegen.
 
Geosynchrone baan.
Een geostationaire satelliet volgt een
baan om de Aarde, waarbij de om
looptijd gelijk is aan de rotatietijd
van de aarde. Zo'n satelliet blijft dus
altijd ongeveer boven hetzelfde punt
van de aarde hangen. De baan kan
wel een kleine inclinatie hebben ten
opzichte van de evenaar. Ook kan de
baan iets excentrisch zijn. Schijn
baar beweegt de satelliet dan iets op
en neer (inclinatie) en/of heen en
weer (excentriciteit) aan de hemel,
een kleine ellipsbeweging welke in 24
uur afgelegd wordt.
Zoals elke satelliet wordt deze con
tinu gestoord door de aantrekkings
kracht van de Aarde; met name de
gravitatie verschillen op de verschil
lende plaatsen op Aarde veroorza
ken dat. De Maan heeft er een hand
je van vooral de inclinatie van de
baan te vergroten. De Zon, de zon
newind en de zonnestraling hebben
ook een klein effect op de baan. Pe
riodiek vinden daarom correcties
plaats met kleine stuw raketjes, om
de satelliet weer op het juiste pad
terug te brengen. In de praktijk ge
beurt dat als de satelliet buiten de
bundel van de zend of ontvang an
tennes (schotels) dreigt te komen.
Enkele satellieten krijgen bewust een

grote inclinatie. Dan zijn ze geduren
de enkele uren per dag ook zichtbaar
voor met name de Zuidpool, waar
enkele onderzoeks stations zijn.
De hoogte van de baan van een geo
stationaire satelliet is 35.786 km
boven gemiddeld zeeniveau. Het is
trouwens niet precies 24 uur, zoals
iedere sterrenkunde amateur al weet.
In 23 uur en 56 minuten draait de
aarde rond, en de omlooptijd van de
satelliet is dus eigenlijk niet 1 dag
lang, maar 1,002701 dag lang.
Er staan nu heel wat geostationaire
satellieten aan de hemel. De eerste
was de communicatie satelliet Syn
com 2, gelanceerd in de USA in juli
1963. Maar deze had een baan met
een grote inclinatie, zodat je nog een

Eutelsat 10A. Dit is een stack van 21 opnames, steeds twee seconden na elkaar.
Er is gevolgd op de sterren, dus de satelliet beweegt schijnbaar, en hij loopt in
ongeveer 42 seconden door het beeld. De positie van het midden van de opna
me is hoogte 30 graden 40 min, de declinatie -7 gr 17 min. De uit de opnames
geschatte helderheid van de satelliet in magnitude 10,5

beweegbare satelliet antenne nodig
had. De Syncom 3, gelanceerd in
augustus 1964 was de eerste die echt
op een vast punt aan de hemel bleef
staan. Sindsdien zijn er meer dan 400
in een geostationaire baan gepar
keerd.
 
Clarke Baan.
Geostationaire banen worden ook
wel Clarke banen genoemd, en het
gebied waar deze satellieten zich
ophouden aan de hemel wordt ook
wel Clarke belt genoemd. Dat is naar
Arthur C Clarke, welke al in 1945
voorstelde om wereld wijde televisie
zender net op te zetten met geostati
onaire satellieten.
 

Geosynchrone satellieten
Door Henk de Groot
 
Het gebeurt regelmatig tijdens het waarnemen van sterbedekkingen door planetoïden; opeens zie je een sterretje
langzaam door het beeldveld schuiven. Als de bedekking spoedig moet plaatsvinden, zul je het bewegende sterre
tje meestal laten voor wat het is. Maar is de bedekking voorbij, of heb je nog veel tijd over voor de bedekking, dan
kun je het proberen te volgen.
Het sterretje beweegt naar het oosten en met de telescoop besturing is het eenvoudig te volgen.
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Meteosat 9: Dit is een opname van de video. De positie is Azimut 175 graden,
hoogte 31 gr 36 min. De rotatie van de satelliet is zeer goed te zien, hij draait
in 0,6 seconden om zijn as en de geschatte helderheid is daarbij magnitude 8
op zijn maximum tot bijna onzichtbaar op zijn zwakst.

Parkeerbaan.
Ook geostationaire satellieten heb
ben een levensduur die beperkt is. Na
verloop van jaren is de brandstof op,
en kunnen de satellieten niet meer op
hun min of meer vaste plaats op de
equator gehouden worden. Er is wel
veel ruimte buiten de Aarde, maar
omdat de satellieten nooit precies stil
hangen op een punt, maar continu
daarom heen bewegen, is er ook wat
ruimte nodig om het risico op bot
singen met andere satellieten te ver
mijden.
De NASA heeft voor het parkeren
van niet meer werkzame satellieten
een richtlijn uitgewerkt. (NASA
Safety Standard 1740.14). Daarin
worden drie mogelijkheden beschre
ven.
1. Direct laten terug keren in de
dampkring. Deze optie wordt niet
veel gebruikt, eigenlijk alleen op sa
tellieten die zo groot en zwaar zijn
dat ze voor een gedeelte niet verbran
den, en ergens op de Aarde terecht
komen. Deze laat men dan in een
verlaten Oceaan terugvallen.
2. Satellieten in een baan < 2000 km
worden zo gemanoeuvreerd dat ze
binnen 25 jaar in de dampkring te
recht komen en daarin verbranden.
Dat doet men door het perigeum
zover te verlagen, dat de satelliet
door de buitenste lagen van de
dampkring langzaam afgeremd
wordt en uiteindelijk toch ver
brandt. Deze optie kost minder
brandstof dan optie 1.
3. Voor satellieten in een baan > 2000
km zijn er drie gebieden aangewezen
waar ze voor zeer lange tijd gepar
keerd kunnen worden, nl: tussen
2500 en 19.900 km hoogte, tussen
20.500 en 35.288 km hoogte en >
36.088 km. Dat zijn gebieden waar
normaal nauwelijks werkende satel
lieten voorkomen. Een eeuwige op
lossing is het echter niet, in de verre
toekomst kunnen satellieten ook
weer uit deze gebieden geraken. Het
is helaas ook nog zo dat niet elk be
drijf zijn uitgewerkte satelliet netjes
opbergt in een lang parkeren gebied.
Sommige bedrijven blijven tot het
allerlaatst hun satelliet gebruiken, en
dan kan de satelliet niet meer naar
een parkeerbaan gebracht worden
omdat alle brandstof verbruikt is.
 

Zichtbaarheid.
Als je boven 80 graden noorder
breedte woont, heb je pech gehad.
Dan zul je (bijna) nooit een geosta
tionaire satelliet kunnen zien, die
staan dan onder de horizon. Dat
geldt natuurlijk ook voor de Zuid
pool.
Als de geostationaire satellieten op
zeer grote afstand zouden staan,
zouden ze zich op of nabij de equator
ophouden. Echter ze staan op onge
veer zes aardstralen vanaf de aarde,
en dat betekent dat ze vanuit Neder
land gezien schijnbaar ten zuiden
van de equator aan de hemel staan.
Voor onze breedte is dat op een de
clinatie van minus 7,5 graden, op een
hoogte van ruim 30 graden boven de
zuidelijke horizon. Immers 7,5 gra
den en 30,5 graden is samen 38 gra
den, of wel 90 graden minus 52 gra
den.
 
Helderheid.
Omdat ze toch wel behoorlijk verder
weg staan dan de vele satellieten
welke in pakweg anderhalf uur in een
lage baan rondjes maken om de
aarde van zo'n 1,5 uur, zijn ze dus
ook behoorlijk zwakker in helder
heid. Ze zijn niet met het blote oog

zichtbaar, en typisch zo tussen mag
nitude 9 en 15. Echter kortbij de
equinox punten kunnen ze belang
rijk helderder worden omdat dan de
zonnepanelen, welke altijd op de zon
gericht staan, van ons uit gezien de
maximale oppervlakte hebben. En
kele dagen na 21 maart en enkele
dagen voor 21 september kijken we
naar deze satellieten met de zon
maximaal in de rug.
Echter rondom de equinox punten is
ook de schaduw van de Aarde in het
equator vlak maximaal. De schaduw
cirkel is dan ongeveer 10 graden
rondom het zon oppositiepunt aan
de hemel; ze zijn dan maximaal om
streeks 70 minuten onzichtbaar. Dus
als je geostationaire satellieten pre
cies in het zuiden wil zoeken, moet je
dat voor of na middernacht doen. 's
Avonds staan de geostationaire sa
tellieten in het oosten in het donker,
en 's morgens die in het westen.
Bij meer dan 80 dagen verwijderd
van een van de equinox punten gaat
de aardschaduw boven of onder de
equator langs op de afstand van zes
aardstralen. De satellieten gaan dan
niet meer door de aardschaduw en
zijn in principe altijd zichtbaar.
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Meteosat 9. Deze satelliet draait snel
rond zijn as om voortdurend het aard
oppervlak te kunnen scannen.

Opzoeken van geostationaire satellie
ten.
Voor zover ze niet af en toe vanzelf
in beeld komen bij het observeren
van een sterbedekking, is het wel
aardig ze eens op te zoeken. Dat gaat
verassend eenvoudig.
Op internet zijn de baangegevens
beschikbaar van alle 435 geostatio
naire satellieten. http://celestrak.
com/NORAD/elements/ Deze baan
elementen kun je importeren in de
meeste planetarium programma's.
Ik heb er voor dit stukje twee be
schreven:
 
Meteosat 9:
Meteosat 9 is een weer satelliet welke
staat op 9,5 graden Oost. Hij is ge
lanceerd op 22-12-2005, en zal naar
verwachting tot 2019 in bedrijf blij
ven. Hij draait snel rond, en scant bij

Agenda

elke omwenteling een strook af, en
maakt op die manier iedere vijf mi
nuten een opname van de gehele
Aarde in 12 golflente gebieden. De
afmetingen zijn 3,2 bij 2,4 meter.
 
Eutelsat 10A:
Eutelsat 10A is de zoveelste in een
hele reeks TV en communicatie sa
tellieten. Eutelsat 10A geeft een
groot aantal televisie kanalen weer
voor Europa, Noord Afrika en het
nabije oosten. De satelliet is voor
zien van grote zonnepanelen en en
kele parabool antennes.
 
Verdere links:
http://www.satobs.org/
http://www.satobs.org/geosats.html
 

9 april 2016 – amateur bijeenkomst te Hoogeveen 
7 mei 2016 – jaarvergadering KNVWS te De Bilt 
19 aug – 23 aug 2016 – ESOP XXXV te Guildford, UK 
5 november 2016 – amateur bijeenkomst te Goirle 
3 december 2016 – Sterbedekkersdag te Leiden 
 

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

B 14-04-16 Do 23:04 97768 7,4 25 262 -27 2N 58+ 

B 28-04-16 Wo/do 02:06 162021 7,0 15 149 -17 6S 71- 

B 20-08-16 Za 23:46 128639 7,3 31 142 -26 4N 91- 

B 28-08-16 Za/zo 02:58 96339 8,3 21 87 -16 4N 19- 

B 03-11-16 Do 17:27 160691 7,3 10 223 -12 2N 14+ 

B 19-11-16 Vr/za 02:06 97512 7,9 49 141 -45 6N 73- 

B 07-12-16 Wo 18:36 146719 8,3 31 190 -28 2S 54+ 

B 13-12-16 Ma/di 02:38 93950 5,3 31 255 -44 25N 98+ 

 

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2016
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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    

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.
 

Totale Sterbedekkingen
 

Predictions : 23 Period : 01/04/2016 - 01/07/2016    

City : Utrecht Observer : Sonneborgh    

Aperture : 10 cm Experience : 1    

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

 

Lunar occultation predictions prepared by the Dutch Occultation Association. 

Software version: Lunar Occultation Workbench 4.1    Prediction base: XZ-80Q, ELP2000-85, Watts 

 

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

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

 10-04-2016  Sun  18:45:48  1  D    5717   6.6  31  255   -3  +85°N   10 

 10-04-2016  Sun  20:03:30  1  D    5772   3.8  20  271  -14  +88°S    4 

 10-04-2016  Sun  20:07:03  1  D    5774   3.4  19  271  -14  +69°S    4 

 10-04-2016  Sun  20:22:34  1  D    5780   6.7  17  275  -16  +48°N    7 

 10-04-2016  Sun  21:01:42  1  D    5813   4.8  11  282  -21  +45°N    4 

 10-04-2016  Sun  21:02:48  1  D    5817   6.5  11  282  -21  +58°N    6 

 10-04-2016  Sun  21:27:39  1  D    5835   6.0   8  286  -23  +53°S    4 

 11-04-2016  Mon  19:56:11  1  D    6977   5.8  30  259  -13  +62°S    4 

 12-04-2016  Tue  22:08:52  1  D    9225   7.3  19  274  -26  +73°S   10 

 13-04-2016  Wed  20:14:15  1  D   11017   7.1  43  237  -14  +66°S    8 

 17-04-2016  Sun  19:43:37  3  D   16132   6.4  43  160   -9  +30°N    9 

 21-04-2016  Thu  00:20:19  2  D   19147   4.4  29  205  -25  +38°N    5 

 12-05-2016  Thu  23:01:18  1  D   13664   6.5  12  275  -19  +88°S    7 

 13-05-2016  Fri  21:12:02  7  D   14721   6.9  33  241  -13   +9°S   10 

 14-05-2016  Sat  21:02:52  1  D   15844   5.1  36  225  -12  +74°S    4 

 16-05-2016  Mon  00:55:14  1  D   17225   4.9   8  265  -17  +60°N    6 

 17-05-2016  Tue  21:29:25  1  D   18893   6.4  33  192  -13  +79°N   10 

 26-05-2016  Thu  02:22:42  1  R   27279   5.7  19  170   -8  +74°N    7 

 09-06-2016  Thu  22:36:56  1  D   14433   5.0   3  285  -14  +59°S    4 

 15-06-2016  Wed  22:25:53  1  D   20094   4.2  22  215  -13  +84°N    4 

 21-06-2016  Tue  23:10:50  1  R   26719   4.9  15  154  -14  +86°S    7 

 25-06-2016  Sat  23:13:04  2  R   31061   3.7   3  106  -14  +27°N    5 

 27-06-2016  Mon  02:42:25  3  R   32019   5.9  27  138   -5  +23°S    7 
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Met elkaar gingen we met de bus of
auto naar de haven, waar al vroeg in
die ochtend een chaos heerste, want
we waren natuurlijk niet de enige. Na
enig gedoe konden we in onze speed
boot. Jan en Anita gingen niet mee
(Jan had last van buikloop, en dit
leek hem niet verstandig). Zij gingen
de eclips waarnemen op het dakter
ras van het hotel. Daar konden zij
het prima zien, alleen moesten ze 34
seconden inleveren.
De heenreis was mooi; die boot ging
best wel heel hard, en hadden we de
zon mooi fel zien opkomen. Geen
vuiltje aan de lucht! Ja toch??
Eenmaal aangekomen op het eiland,
was het al een drukte van belang.
Daar waren, behalve natuurlijk de
eilandbewoners, ook nog een groep
Fransen. Maar de steiger was speci
aal voor ons gereserveerd, en kon je
goed de eclips waarnemen. Maar
eerst deelde Jan Maarten en Anton
de eclipsbrilletjes uit, en dat werd één
gekkenhuis: als hyena’s doken ze op
Jan Maarten en Anton, en zag ik ze
niet meer onder die mensenmassa
(ook weer een beetje overdreven). En
in no time was Jan Maarten door zijn
brilletjes heen. Dan gereed maken
voor de eclips. Het was dus behoor
lijk warm, en je moest je continu
insmeren met factor 30 of 40. Geluk
kig had ik een hoed, en dat hielp ook
wel. En water was ook binnen bereik.
Veel drinken. Later was dan het
eerste contact en maakte ik een time
lapse van de partiële fase: 1 opname
in de 10 seconden, maar dat had ook
best 5 seconden gekund. Mat Drum
men had speciaal voor deze eclips
een formulier gemaakt wat er alle
maal ging gebeuren tijdens de totale
zonsverduistering (zeker handig
voor de nieuwelingen). Ongeveer 5
minuten voor de totaliteit zette ik de
timelapse uit, en filmde op normale
snelheid. Angstvallig hield ik een dik
wolkendek in de gaten, dat langza
merhand dichterbij leek te komen

Boelie bij zijn video camera

Een paar momentopnames van Boelie

(en ik niet alleen). Dat wolkendek
was dik genoeg om de eclips totaal
te bedekken, en nou kon je geen kant
meer op en ben je geklopt. Ik voelde
me misselijk worden, omdat ik te
rugdacht aan de totaal mislukte to
tale maansverduistering van 28-9-15:
Toen kwam 10 minuten voor totali
teit een dik wolkendek die de rest van
die maaneclips bedekte, terwijl ik
alles al in gereedheid had gebracht (2
telescopen, telelens, video, etc.). En
dit leek ook bijna zo te gaan. Zou
mijn geluk nu definitief voorbij
zijn?? Nee!! Gelukkig niet. De bewol
king ging hier heel langzaam, en
konden we de eclips goed zien. Wel
was er dunne bewolking die ervoor
langs ging. De buitencorona viel
daardoor een beetje tegen, maar de
binnencorona was goed te zien. En
dan de protuberansen. Er was een
joekel aan de linkerkant. Prachtig te
zien. Duidelijk viel die op met het
blote oog. Sommigen dachten dat de
diamanten ring nou al tevoorschijn

Verslag eclips Moti Island op 9 maart 2016
Door Boelie Boelens
 
Die ochtend prima geslapen in ons hotel op Ternate. ’s Nachts regende het nog. Maar volgens de meteorologen
gaat het opklaren, maar er blijven wel wolkenvelden overdrijven, dus spannend gaat het wel worden.
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Op weg naar Pulau Moti
Veilig kijken naar de eclips
Tweede contact genomen door mede
eclipsreiziger Prein

kwam. Echt fenominaal. Na het 3e
contact zette ik de timelapse weer
aan, en na het 4de contact zette ik
die uit. Die compilatie is best heel
redelijk geworden. Zo is nummer 9
ook gelukt. De eerste eclips die ik
had gezien was op 11-6-83; ook in
Indonesië, en wel op Java, bij het
dorpje Salatiga, vlakbij de Merapi-
vulkaan. Alweer 33 jaar geleden. En
exact over 33 jaar is er weer een to
tale zonsverduistering in Indonesië,
maar of ik die nog ga zien... De an
dere eclipsen die ik gezien heb,
waren: 3-11-94 in Bolivia; 26-2-98 in
Venezuela; 11-8-99 in Frankrijk;
21-6-01 in Zambia; 3-10-05 in Ma
drid (ringvormig); 29-3-06 in El-Sal
loum, Egypte; 1-8-08 in Novosibirsk
en dan deze op Moti Island.
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Sterren die niet bestaan
Door Henk de Groot
 
Bedekking planetoïde (3125) Hay.
Op donderdag morgen vroeg 4 januari 2016 zal de planetoïde (3125) Hay een ster van magnitude 11,8 bedekken.
De kans op een bedekking is berekend op 6,1% en de bedekking is goed zichtbaar vanuit mijn waarneemplaats,
dus ik zet deze bedekking op de lijst. Op OccultWatcher zie ik dat Jan Maarten Winkel de bedekking ook wil
waarnemen.

De avond ervoor wil ik de coördina
ten invoeren in het planetarium pro
gramma. De coördinaten staan in
OccultWatcher, en komen uit de
URAT catalogus. Echter op de be
wuste coördinaten staan volgens het
planetarium programma, wat nog
werkt met de UCAC 2 catalogus,
geen sterren. Nou staan niet alle
sterren in de UCAC 2, maar ook in
de UCAC 4 catalogus blijkt niets te
staan. Ik kijk nog gauw even op
Google Sky, en ook daar lijkt er geen
object te staan op de bewuste coör
dinaten.
Ik besluit toch maar niet de wekker
te zetten, want een bedekking van de
onzichtbare ster levert ook weinig
op. Jan Maarten krijgt ook nog
gauw een mailtje van mij, en die be
sluit ook de wekker niet te zetten.
Maar wat is er dan aan de hand?
 
Grasduinen op de Vizierservice.
Op de ViZier service kun je grasdui
nen in alle ster catalogi die er be
staan. (http://vizier.u-strasbg.fr/viz-
bin/VizieR)
Eerst de bewuste URAT1 catalogus.
 

Een selectie uit de URAT met als middelpunt de magnitude 11,8 ster, die er niet is. Op rij 1 de bewuste niet bestaande
ster van magnitude 11,8. Op rij 4 staat de heldere magnitude 8,9 ster, welke in het midden van de Palomar opname staat.

URAT1.
De URAT1 (USNO Robotic Astro
metric Telescope star catalog) is de
opvolger van UCAC4 en bevat 228
miljoen sterren van magnitude 3 tot
18,5 van het noordelijk halfrond
boven een declinatie van -15 graden.
Voor deze catalogus zijn meer dan
65.000 opnames gemaakt met een
relatief bescheiden telescoop en een
CCD detector bestaande uit 10.560 *
10.560 pixels, het betere werk dus.
Aan de verkregen data zijn toege
voegd de helderheden uit de bestaan
de APASS catalogus. De eigen be
weging is bepaald uit de 2MASS
catalogus en van de sterren met een
grote eigen beweging zelf opgeme
ten. Dat kan omdat de URAT1 in
twee keer is opgenomen.
De URAT1 laat inderdaad de be
wuste ster zien, nr. 438-129897 op de
coördinaten RK 14 43 46,5 en DE
-02 29 04,9, precies hetzelfde als in
OccultWatcher. Wat wel eigenaar
dig is dat er verder geen helderheden
van de ster vermeld staan behalve de
f.magnitude. De f.magnitude is de
gemiddelde helderheid in een golf

lengte tussen 680 en 750 nanometer
welke wordt berekend uit helderhe
den uit andere banden (volgens Vi
zier service) of is gemeten (volgens
de USNO website).
Mijn merendeels positieve ervarin
gen met URAT1 in de fotometrie
laten zien dat er vrijwel altijd een
magnitude in de V (geelgroen) of R
(rood) band aanwezig is bij sterren
helderder dan magnitude 15, dus
deze ster is bij mij al bij voorbaat
verdacht.
In de URAT1 staat een ster van
magnitude 8,9 het dichtste bij de
genoemde coördinaten, ongeveer 50
seconden zuidelijker.
 
Dan de UCAC4 catalogus. Die vindt
niets, alleen de eerder genoemde
magnitude 8,9 ster.
De Nomad catalogus, waar ik in het
verleden ook vaak terecht gekomen
ben, vindt ook niets, alleen weer de
magnitude 8,9 ster, en dichtbij een
aantal sterretjes met een magnitude
zo tussen 18 en 21 in. In de 2MASS
tenslotte staat op de genoemde coör
dinaten, of er vlak bij, ook niets.
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Palomar Sky Survey.
Alle Palomar platen zijn gedigitali
seerd en vrij verkrijgbaar ( http://
archive.eso.org/dss/dss ). Je kunt de
coördinaten ingeven met de gevraag
de beeld grootte, en je krijgt de op
name binnen enkele seconden thuis
in bijvoorbeeld FITS formaat. In
figuur 1 is de opname te zien, en in
derdaad, op de bewuste plaats staat
geen ster.
 
Oorzaak?
Het kan zijn dat een kosmisch deeltje
een paar CCD pixels heeft geraakt
en zo voor een nieuwe ster zorgt.
Eigenlijk zou dat er wel weer uit ge
filterd moeten worden bij de tweede
opname, maar mogelijk slipt er af en
toe wat door heen. Of het is een an
dere ster waarvan een hele grote
foutieve eigen beweging is berekend.
Die gaat natuurlijk ook een eigen
leven leiden. Een derde mogelijkheid
is dat een ster met magnitude 21,8
per ongeluk de helderheid 11,8 heeft
meegekregen. Eigenlijk kom je daar
niet meer achter. Een vergelijking
met andere catalogi zou deze fouten
er mogelijk uit kunnen halen, maar
ook dat is niet altijd waterdicht.
 
Gaia catalogus.
De welbekende Gaia satelliet is al
geruime tijd bezig de posities van
hemel lichamen met ongekende
nauwkeurigheid in beeld te brengen.
Zo omstreeks midden 2016, over
enkele maanden dus, zou de eerste
Gaia catalogus al uit moeten komen.
Dat is dan wel een tussentijdse uit
gave, met alleen posities, dus nog
geen eigen beweging en parallaxen.
De zo ongeveer 100 helderste sterren
zullen er niet in staan. Het is erg
moeilijk erg nauwkeurig de positie
van een heldere ster te meten, omdat
deze direct de CCD pixels verzadi
gen. Alleen sterren zwakker dan
magnitude 2 of 3 zijn erin opgeno
men. Ook van de heldere sterren
welke er wel in staan is de positie
minder nauwkeurig opgemeten,
omdat deze eigenlijk alleen opgeme
ten kunnen worden aan de hand van
Point Spread Function, de verdeling
van de pixels. Ook in Gaia zullen in
het begin wel weer de nodige fouten
staan.

De opname van de Palomar Survey. Bij de pijl zou de bewuste ster van mag
nitude 11,8 moeten staan, maar daar staat niets. Er staan wel wat sterretjes
zwakker dan magnitude 18 in de buurt.

 
Planetoïden in de Gaia catalogus.
Ook planetoïden worden gemeten
door Gaia, en feitelijk zou je bijna
alles wat geen bekende ster is, maar
er wel als een ster uitziet, als plane
toïde kunnen bestempelen. Echter
99,9 % van alles wat geen ster is,
blijkt ook geen planetoïde te zijn, dus
daar is men snel mee gestopt. Nu
worden alleen die planetoïden geï
dentificeerd waarvan de positie al
goed bekend is. De positie van deze
planetoïden wordt daarmee al wel
beter.
Dat betekent dat er straks veel ster
bedekkingen door planetoïden veel
nauwkeuriger en met een hogere
bedekkingswaarschijnlijkheid, voor

speld kunnen worden, Men denkt de
positie van de “beste” planetoïden
tot op 1 km nauwkeurig te kunnen
berekenen. Een onzekerheid bij het
meten van posities welke met name
bij planetoïden ook meetelt is de
positie van de Gaia satelliet in de
ruimte. Deze is op enig moment tot
op hoogstens 150 m nauwkeurig vast
te stellen.
Maar zoals al opgemerkt, voor we al
deze gegevens hebben, zullen we wel
weer even verder zijn.
Voorlopig is het nog steeds verstan
dig voor een eventuele bedekking
waarvoor je de wekker moet zetten,
eerst even te kijken of de ster wel
bestaat.
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel 

 

Het jaar 2015 werd afgesloten met maar liefst 209 waarnemingen, waarvan 16 met een bedekking. Nog nooit zijn 

er zoveel waarnemingen gedaan aan kleine planeten. En met de resultaten van de Gaia satelliet in aantocht, zal 

naar verwachting het aantal bedekkingen in de toekomst nog toenemen. 

Voor het nieuwe jaar 2016 zijn de voorspellingen, 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, echter zonder een bedekking. 

 

Datum Nummer Planetoïde Edens, E. Groot, H. de Rutten, H. Winkel, J.M. 

31 dec. 141949 2002 PN110   X  

9 jan. 450 Brigitta   X  

10 jan. 373820 2002 WG29  X   

13 jan. 172 Baucis  X   

16 jan. 4843 Megantic  X  X 

18 jan. 1764 Cogshall   X  

30 jan. 1208 Troilus  X  X 

30 jan. 47614 2000 BO14    X 

30 jan. 44511 1998 XC51  X  X 

30 jan. 51149 2000 HF52  X   

15 feb. 2302 Florya    X 

16 feb. 129542 1996 RK5 X   X 

17 feb. 4349 Tiburcio    X 

17 feb. 552 Sigelinde  X   

17 feb. 1987 Kaplan  X   

24 feb. 215199 2000 SB130  X   

25 feb. 14327 Lemke  X   

3 mrt. 47128 1999 CZ115  X   

3 mrt. 7075 Sadovnichy  X   

3 mrt. 830 Petropolitana  X   

29 mrt. 61896 2000 QG227  X   

 

 

Thisbe
Op 13 januari werd door Henk de
Groot, Harrie Rutten en Jan Maar
ten Winkel een bedekking door (88)
Thisbe waargenomen met elk een
duur van 14,00 seconden. Ook Leca
cheux (Frankrijk), Pauwels en De
Cat (België) en Belousov (Rusland)
hadden een bedekking met een duur
van 12,6 tot 15,1 seconden. Zie fi
guur 1 voor de koorden en het
DAMIT model.
 
Azerbajdzhan
Op 16 januari werd door Henk de
Groot een bedekking door (2698)
Azerbajdzhan waargenomen met
een duur van 3,70 seconden.
 

Daphne
Op 17 januari werd door Eberhard
Bredner vanuit Frankrijk een bedek
king door (40941) Daphne waarge
nomen met een duur van 16,96 se
conden. Nog eens 12 andere waarne
mers hebben vanuit Frankrijk een
bedekking geregistreerd. Zie figuur
2 voor de koorden en het DAMIT
model.
 
Caia
Op 10 februari werd door Henk de
Groot een bedekking door (952)
Caia waargenomen met een duur
van 5,76 seconden.
 

Bedekkingen elders in Europa
Op 2 januari werd door Perello en
Selva (Spanje) een bedekking door
(131) Vala waargenomen met een
duur van 2,24 seconden.
Op 12 januari werd door Talbot
(UK) een bedekking door (373) Me
lusina waargenomen met een duur
van 8,76 seconden.
Op 13 januari werd door Ossola en
Sposetti (Zwitserland) een bedek
king door (76) Freia waargenomen
met elk een duur van 5,12 seconden.
Op 14 januari werd door Manek en
Zahajsky (Tsjechië), Dangl (Oosten
rijk) en Delincak (Slowakije) een
bedekking door (88) Thisbe waarge
nomen met een duur van 6,24 tot
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Figuur 1

Figuur 2
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14,56 seconden. Zie figuur 3 voor de
koorden en het DAMIT model.
Ook op 14 januari werd door Delin
cak (Slowakije) een bedekking door
(1171) Rusthawelia waargenomen
met een duur van 6,10 seconden.
Op 15 januari werd door Warell
(Zweden) een bedekking door (592)
Bathseba waargenomen met een
duur van 4,53 seconden.
Op 4 februari werd door Perello en
Selva (Spanje) een bedekking door
(6362) Tunis waargenomen met een
duur van 3,60 seconden.
Op 5 februari werd door Sanchez
(Frankrijk) een bedekking door
(627) Charis waargenomen met een
duur van 2,81 seconden.
Op 16 februari werd door Haymes
en Talbot (UK) en Lecacheux
(Frankrijk) een bedekking door
(423) Diotima waargenomen met
een duur van 17,86 tot 29,7 secon
den. Zie figuur 4 voor de koorden en
het DAMIT model.

Ook op 16 februari werd door Ra
tinaud (Frankrijk) een bedekking
door (46670) 1996 NU waargeno
men met een duur van 0,64 seconden.
Op 18 februari werd door Pratt (UK)
en Aikawa en Tomioka (Japan) een
bedekking door (344) Desiderata
waargenomen met een duur van 1,2
tot 7,88 seconden.
Op 28 februari werd door Belousov
(Rusland) een bedekking door (143)
Adria waargenomen met een duur
van 1,70 seconden.
Op 1 maart werd door Ossola (Zwit
serland) en Signoret (Frankrijk) een
bedekking door (7) Iris waargeno
men met een duur van 10,28 resp.
11,52 seconden.
Ook op 1 maart werd door Moravec
(Tsjechië) een bedekking door
(1522) Kokkola waargenomen met
een duur van 1,80 seconden.
Op 3 maart werd door Gaehrken
(Duitsland) en Moravec (Tsjechië)
een bedekking door (36) Atalante

Figuur 3

waargenomen met een duur van 8
resp. 9,68 seconden.
Op 9 maart werd door Ewald (Duits
land) een bedekking waargenomen
door (1013) Tombecka met een duur
van 1 seconde.
 
Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 2
bedekkingen geselecteerd.
Gebruik Occult Watcher voor meer
sterbedekkingen. Kijk in alle geval
len van 10 minuten voor tot 10 mi
nuten na het opgegeven 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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Figuur 4

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 APRIL 2016 – 1 JULI 2016 

 

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON. 

Datum Tijd UT h
o
 AZ

o
 Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone 

Di/wo 04-05 02.46 10 249 503 Evelyn 80 km 13.1 Spanje 

Vr/za 21-05 01.06 36 132 1796 Riga 77 km 15.5 Spanje 

 

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max 

Di/wo 04-05 UCAC4-429-056177 10.9 13h30m.2 -04º13’ 2.3 8s 

Vr/za 21-05 UCAC4-485-115373 10.8 19h57m.0 06º56’ 4.7 9s 

 

Verklaring symbolen: 

h
o
: hoogte ster boven de horizon 

AZ
o
: azimut ster (0

o
=Noord;90

o
=Oost;180

o
=Zuid;270

o
=West) 

d m: helderheidsafname bij bedekking 

T max: maximale tijdsduur bedekking 
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