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Redaktioneel
Op 21 augustus vond er een totale
zonsverduistering plaats in de
USA. Ook Henk Bril is in het
Wilde Westen geweest. Hij doet er
in dit nummer verslag van.
 
De Kepler satelliet zoekt naar ex
oplaneten. Veel sterren kunnen
echter ook bestaan uit dubbelster
systemen. De verlengde Kepler 2
missie kijkt naar sterren welke ook
door de Maan bedekt kunnen
worden. Als amateur sterbedek
ker kunnen wij een waardevolle
bijdrage leveren door sterbedek
kingen van deze K2 sterren waar
te nemen. Henk de Groot heeft er
een verhaal over geschreven.
 
De rotatie van planetoïden kun je
meten door de fluctuatie van het
licht waar te nemen. Soms gaat er
echter een maantje voor een pla
netoïde langs en krijg je een iets
andere lichtcurve. Het valt echter
niet mee om uit de lichtcurve de
eclips te halen, maar het is Henk
wel gelukt. Lees verder in dit
nummer.
 
Op 5 oktober bedekte de Neptu
nus maan Triton een ster van
magnitude 12,4. Het was echter
slecht weer. John Sussenbach had
geluk en heeft de bedekking waar
kunnen nemen. Hij doet er verslag
van in deze Occultus.
 
We staan weer aan het begin van
een nieuw jaar. Stuurt u uw waar
nemingen aan sterbedekkingen
door de Maan over 2017 op naar
Jan Maarten Winkel?
 
Het is ook weer tijd om de contri
butie te voldoen. Wilt u de contri
butie voor 2018 van 22,50 euro 
weer overmaken naar het IBAN
nummer?
 
Namens de redactie wens ik u allen
veel waarneemplezier toe in dit
nieuwe jaar.
 
Jan Maarten Winkel
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud

Een slaperig stadje in het Wilde Westen 4

Henk Bril  

nummer 131

Kepler 2 sterren waarnemen 8

Henk de Groot  

Totale sterbedekkingen 11

Agenda 11

Bedekkingen en eclipsen in Planetoïden systemen 12

Henk de Groot  

De bedekking van een 12m4 ster door Triton 16

John Sussenbach  

TNO’s en Centaurs 18

Rakende sterbedekkingen – expedities 2018 18

Sterbedekkingen door planetoïden 19

Jan Maarten Winkel  

 

3



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Een slaperig stadje in het Wilde Westen
Door Henk Bril
 
Shoshoni…. ik had er nog nooit van gehoord. Het is een slaperig stadje, nou ja, dorpje is een betere benaming met
ongeveer 650 inwoners in Wyoming - het is genoemd naar een indianenstam.
Er gebeurt bijna nooit wat. Bijna nooit.

Op 21 augustus 2017 was het voor
even een belangrijke hotspot. De
ligging van Shoshoni was redelijk
ideaal nabij de centrale lijn van de
‘Great American Eclipse’ aan een
weg die zich min-of-meer parallel
bevond nabij de centrale lijn – dik in
de totaliteit. Een ideale uitvalsbasis
om hetzij naar het westen, hetzij naar
het oosten te sjezen op het moment
er zich een wolkenband zou ophou
den nabij het kosmische hoogstand
je dat zon en maan zouden opvoeren.
We, mijn reisgenoten Giena Trip,
Rob van de Weg, Pieter Buurema en
ikzelf, arriveerden er op 19 augustus.
We trokken een slaperig stadje in vol
kringloopwinkels en bijzondere
kroegjes. Aan één van de kroegbazen
vroeg ik: “Doen jullie nog wat in dit
stadje met de eclips?”. Hij keek me
glazig aan. “Nou nee, ik heb er niets
over gehoord.” “Nou”, zei ik, “reken
maar op meer bezoekers dan je ooit
gezien hebt.” Hij keek glazig.
Die zaterdag was het al aanmerkelijk
drukker. We waren van plan ten
zuiden van Shoshoni in de woestijn
naar het spektakel te gaan kijken en
zagen tot onze stomme verbazing al
tientallen wildkampeerders. Vol
strekt illegaal en tegen de regels van
de autoriteiten vanwege de angst
voor bermbranden. Onze plek was
ideaal, midden in de woestijn, met
(tot onze stomme verbazing) verbin
ding via onze telefoons, zij het niet
continue. Dat heb ik geweten. Op de
een of andere manier wist het AD mij
te pakken te krijgen, wat resulteren
de in een écht leuk stukje op internet
https://www.ad.nl/binnenland/eclips
jager-henk-vliegt-naar-de-vs-voor-2-
minuten-duisternis~a0514d19/. Dat
artikel werd vervolgens overgeno
men in de papieren uitgave en diver
se regionale kranten in het hele land,
waarna ook de radio (Radio 538,
BNR en L1) mij wist te vinden. En

niet te vergeten ‘Hart van Neder
land’ van SBS6, waar ik twee dagen
alle Nederlanders op het puntje van
hun stoel wist te krijgen…
Zo was ik zelfs heel even een beken
de Nederlander. Vervolgens blijkt
wel dat niets zo snel vervliegt als
roem, al word ik er nog regelmatig
op aangesproken door mensen die
mij via een andere hoedanigheid
(werk of muziek) kennen.
Maandag de 21e waren we al rond
06.00 op pad, we wilden de file voor
zijn. Dat lukte wonderwel en onder
een heldere hemel met hier en daar
wat cirrus reden we van ons hotel in
Worland, 40 km ten noorden van de
totaliteitszone en 100 km vanaf
Shoshoni (voor een habbekrats ge
boekt, niet zoals die idiote prijzen in
de eclipszone), naar onze waarneem
plek. Het was inmiddels al behoor
lijk druk geworden, maar konden
nog altijd vrij staan. De dichtstbij
zijnde andere waarnemers stonden
op ca. 100 meter afstand.
De eclips begon, en we maakten ons
toch wel wat zorgen over een dikke

cirrusveer die zich boven onze hoof
den ophield. Maar halverwege eerste
en tweede contact werd duidelijk dat
het wel goed zou komen.
Bij alle eclipsen is het hetzelfde lied
je: in het begin schiet het niet op,
maar op een gegeven moment gaat
het snel, eigenlijk een beetje te snel
naar mijn gevoel. Deze keer kwam
de maanschaduw echt als een enor
me donderlucht opzetten, zo duide
lijk had ik dat maar één keer eerder
gezien: in 2002 in Zuid-Afrika, maar
toen was het bewolkt.
Vervolgens gebeurde er van alles: de
diamantring bleef lang zichtbaar en
toen ging de dimmer aan. Aan de
horizon rondom oranje, gouden
tinten. Een diepblauw gekleurde
hemel, met daarin een diepzwart oog
met zilveren wimpers en drie zeer
uitgebreide stralen; twee aan de
noordoost kant en één naar de zuid
west kant vanaf de zon te zien. En
daar vlakbij Regulus. Het was adem
benemend. Snel een blik door de
telescoop van Rob en toen was het
alweer voorbij. Alsof iemand aan de
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kosmische jaloezieën trok, er knalde
zonlicht door een maandal en het
werd weer licht. Kippenvel en een
brok in je keel.
Terug naar Shoshoni voor een paar
interviews met de Nederlandse
media. En nog even naar de kroeg
baas: hij was door alle voorraad heen
niks meer te krijgen! Hij zou deze dag
niet licht vergeten. Nou, wij ook niet.
Het was misschien wel de mooiste
eclips van ons leven!
Foto’s? Nou, natuurlijk wel een paar
gemaakt. Maar ik heb er nog niet
veel aan gedaan. Mijn telelens was
namelijk tijdens transport kapot
gegaan en over de gehele breedte een
scherp beeldveld krijgen, dat lukte
niet meer. Met duct-tape heb ik zaak
bij elkaar gehouden…
Na de eclips pakten we ons normale
leventje weer op, voor zover dat
mogelijk is. Wyoming is namelijk
overweldigend. Uiteraard stond het
Yellowstone National Park op ons
lijstje al was het alleen maar om de
kans niet te laten lopen Yogi Bear op
zijn bek te slaan. Yellowstone is
vulkanisch. Hier ligt een supervul
kaan onder die, als hij uitbarst, wel
eens het einde van de beschaving zou

kunnen betekenen. Trump zou zeg
gen: “this is gonna be the biggest
event ever in America.” Er kan in
derdaad, qua impact, geen eclips
tegenop. Het zal jullie niet verbazen
dat dat niet gebeurde. Sterker nog,
de beroemde geiser ‘Old Faithful’
bakte er helemaal niets van toen wij
(en een paar duizend andere idioten)
met een opengevallen bek van verve
ling zijn boertje gadesloegen. Fake,
allemaal fake. Wel een schitterend
afwisselend landschap, dat Yellow
stone. Echt een aanrader. Yogi Bear
hebben we niet in het park gezien;
wel daarbuiten terwijl hij een rivier
tje overzwom.
We deden ook Cody aan, bekend
door Buffalo Bill. Ook bekend in
Europa omdat hij met een rondrei
zend circus inclusief een batterij
roodhuiden vele landen aandeed en
daardoor een bijkans mythische
status overhield. Het gevolg laat zich
raden: Cody is verworden tot een
van kitsch aan elkaar hangend pret
park. We sliepen in een bed en
breakfast waarvan de eigenaars een
sprookjeshuwelijk hadden: de man
des huizes was met een heks ge
trouwd. Bij binnenkomst werden we

De diamantring

Het zwarte oog met zilveren wimpers
en daar vlakbij Regulus
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geconfronteerd met allerlei verbo
den: drinken op de kamer was uit den
boze en zou gestraft worden met
directe verwijdering en meer van dat
soort fratsen. Praten mocht, maar
alleen op onverstaanbaar geluidsni
veau. We konden er wel om lachen
en lieten als souvenir een lege fles
whiskey op de kamer achter. Die kon
de lokale Eucalypta in haar… ste
ken!

We hadden nog twee belangrijke
andere bezienswaardigheden op het
programma: Devils Tower en
Mount Rushmore.

Devils Tower is een heilige plaats
voor de ‘Native Americans’ (indiaan
is tegenwoordig ook al een scheld
woord), maar vooral bekend als ul

tiem decorstuk in de film ‘Close En
counters of the Third Kind’ van
Steven Spielberg. Nadat ik die film
uit 1977 had gezien had ik altijd de
wens gehad die plaats ooit te bezoe
ken, maar eigenlijk nooit gedacht
dat dat dan ook daadwerkelijk zou
gebeuren. Het was inderdaad een
mystieke plek die tot de hoogtepun
ten van de reis gerekend mag wor
den.
Mount Rushmore kende ik ook van
de film: in Alfred Hitchcock’s mees
terwerk ‘North by Northwest’ speelt
het slot zich op en nabij Mount
Rushmore af. In het echt ziet het er
toch wat anders uit. Mount
Rushmore is hét symbool voor pa
triotisme in de US of A. Je struikelt
er over de schoolkinderen en vetera
nen (sommige in rolstoel, vele met
rollator). Er hangen vlaggen van alle
Amerikaanse staten en als Europe
aan beklijft je een wat ‘unheimisch’
gevoel bij het zien van zoveel enthou
siasme voor je eigen normen en
waarden. Maar dat de Amerikanen
er trots op zijn, dat gevoel beklijft
wel en daardoor krijg je toch wel
bewondering voor hun geestdrift.
Nabij Mount Rushmore is een slim

De 10 verboden bij een bed en
breakfast

Yellowstone National Park

Mijn reisgenoten Rob van de Weg,
Pieter Buurema en Giena Trip (vlnr).
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me Pools-Amerikaanse familie, van
origine ingehuurd door Sioux-india
nen (vergeef me de uitdrukking), al
decennia bezig een veel grotere beel
tenis van ‘Crazy Horse’ in een berg
uit te houwen. Een krankzinnige
onderneming als je het mij vraagt.
Dat komt nooit af – het wordt na
melijk gefinancierd door een exorbi
tante toegangsprijs te vragen met
dito megalomaan bezoekerscen
trum. En daardoor moet de kassa
blijven rinkelen door grote bezoe
kersaantallen aan te trekken, die dan
(met bijbetaling) met een schoolbus
worden rondgereden om de werk
zaamheden te aanschouwen (die zich

overigens voornamelijk aan het ge
zicht onttrekken). Men weigert na
melijk categorisch overheidssteun
(wat Mount Rushmore wel krijgt en
daardoor de toegangsprijs belache
lijk laag kan houden). Ik vond het
één grote poppenkast, maar goed, de
mensen waren wel heel aardig. Zoals
overigens overal in Amerika (de heks
van Cody uitgezonderd).
Eten was ook prima, het landschap
bleef je verbazen – om bijna elke
bocht veranderde het. Bergachtig
gebied en uitgestrekte vlaktes…
Wyoming, South Dakota en Ne
braska zijn schitterend.
Dus… op naar de eclips van 2024!

Mount Rushmore

Crazy Horse in aanbouw
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Kepler 2 sterren waarnemen
Door Henk de Groot
 
De NASA Kepler satelliet is in Maart 2009 gelanceerd. Kepler heeft als doel exoplaneten te ontdekken door mi
nieme helderheids veranderingen te detecteren bij een selecte groep van sterren, die zeer frequent waargenomen
worden. Deze sterren liggen in de buurt van het sterrenbeeld Zwaan. Dat gebied is zo gekozen omdat dit het ge
hele jaar door de Kepler kan worden waargenomen, zonder dat de Aarde, Zon of Maan zich door het gezichtsveld
heen bewegen.

Het Kepler ruimtevaartuig. Het is eigenlijk alleen maar een telescoop met wat
toebehoren. Een relatief goedkope missie met een hoge opbrengst. (foto
NASA)

Kepler beweegt zich ongeveer 0,5
AE achter de Aarde aan in een baan
om de Zon.
Het vaartuig bezit een 95 cm Schmidt
telescoop met daarachter een array
van 42 CCD’s met elk 2200*1024
pixels. Eigenlijk niets bijzonders dus,
de apparatuur die veel amateur as
tronomen ook hebben, alleen mis
schien iets groter.
Kepler maakt geen mooie foto’s,
integendeel zelfs. Het beeld wordt
met opzet iets onscherp gemaakt om
fotometrisch beter te kunnen meten.
Om de nauwkeurigheid van fotome
trie zo hoog mogelijk te maken wor
den de data over 30 minuten geïnte
greerd.
 
Exoplaneten.
Exoplaneten bij andere sterren
draaien om deze sterren heen, en als
het baanvlak van de planeten in on
geveer hetzelfde vlak ligt als de
Aarde, zullen de exoplaneten perio
diek voor de ster langs bewegen. De
ster wordt dan gedurende de eclips,
meestal enkele uren, heel iets zwak
ker. Vooral bij kleine exoplaneten is
de afzwakking van de ster ontzet
tend weinig, en valt met de andere
storende invloeden op de helderheid
soms nauwelijks te meten. Alleen de
periodiciteit in de ster afzwakking is
uiteindelijk het bewijs.
Een storende factor bij het waarne
men is bijvoorbeeld het feit dat nogal
wat sterren in werkelijkheid uit dub
belster systemen bestaan. Deze “ver
dunnen” het meetsignaal. Of het
door Kepler gevonden signaal wer
kelijk een exoplaneet is en hoe groot
de exoplaneet dan is, kan in zo’n
geval niet goed ingeschat worden.
 
Bijvangst.
Een niet onbelangrijke bijvangst van
Kepler is dat ook periodiciteiten in

sterhelderheden van sterren zelf ge
registreerd worden. Deze ontstaan
door het minimaal uitzetten en krim
pen van de ster. Omdat data van heel
veel sterren op deze manier kan
worden verzameld, levert dat een
goudmijn op aan gegevens om ster
evolutie modellen verder te ontwik
kelen.
De primaire missie van Kepler zou
vier jaar moeten duren. In die tijd
deed Kepler elke 35 minuten een
meting aan 140.000 sterren. Helaas
waren er in het begin veel problemen
met ruis, zowel uit de waarnemingen

zelf als afkomstig van de meetappa
ratuur in het vaartuig zelf.
 
Reactiewielen defecten.
In de zomer van 2012 raakte een van
de vier reactiewielen van Kepler de
fect. Met nog drie wielen over is dat
geen probleem, want je kunt dan nog
op drie assen corrigeren, maar in het
voorjaar 2013 raakte ook het tweede
wiel defect. Daarna heeft NASA nog
een tijdje geprobeerd om in ieder
geval een van de reactiewielen weer
aan het lopen te krijgen, maar dat is
niet gelukt. Daarom is in 2013 de
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eigenlijke missie beëindigd omdat
Kepler niet meer met grote precisie
op de sterren in het gebied bij het
sterrenbeeld de Zwaan gericht kon
worden.
 
Omdat behalve de twee reactiewie
len alles nog goed werkt aan boord
van Kepler, is de hoofd missie opge
volgd door de K2 missie. Daarvoor
kon iedereen onderzoeks voorstellen
inleveren, en in 2014 is deze missie
officieel aangevangen. De doelen in
deze K2 missie kunnen wel gereali
seerd worden met slechts twee reac
tiewielen.
 
Zonnestraling stabilisatie.
Kepler kan met twee reactiewielen
nog maar op twee assen stabiliseren.
Er moest dus iets gevonden worden
waarmee Kepler ook op een andere
manier stabiel gehouden kon wor
den.
Alle lichamen in het zonnestelsel
ondervinden een kleine kracht van
uit de zonnestraling. Kleine plane
toïden kunnen er sneller door gaan
roteren, al duurt dat wel erg lang.
Door Kepler op een bepaalde ma
nier in de zonnewind te positioneren,
is het ruimtevaartuigje stabiel te
houden.
Concessie is dat alleen in het eclipti
cavlak waargenomen kan worden,
en omdat de Zon en de Aarde zich
ook in dat vlak bevinden, kan een
bepaald deel van de hemel nooit
langer dan 83 dagen achtereen waar
genomen worden.
 
De K2 missie.
De K2 missie bestaat nu nog steeds
uit het opsporen van exoplaneten,
alleen is de maximale meetduur per
sterveld nu beperkt tot 80 dagen. De
nauwkeurigheid waarmee nu geme
ten kan worden benadert de nauw
keurigheid van de hoofdmissie.
De klemtoon ligt nu op het vinden
van hete planeten rondom heldere
sterren, kleine planeten rondom
kleinere sterren, zoals dwergen en
exoplaneten bij sterren in de “nabij
heid” van het zonnestelsel.
Verder veel sterrenonderzoek, zoals
karakterisering van sterren aan de
hand van pulsaties, rotatie en activi
teit, ook speciaal in (open) sterhopen

Hier een figuur waarin uitgelegd wordt hoe de stabilisatie met behulp van
zonnestraling werkt. De Kepler ligt in het vlak van de ecliptica met het midden
van de zonnepanelen precies richting Zon. De licht druk is dan links en rechts
gelijk, waardoor Kepler in dezelfde positie blijft. Worden de panelen asymme
trisch aangelicht, dan gaat Kepler rond draaien en wordt onstabiel (figuur
linkerzijde).
In zijn baan om de Zon moet Kepler elke 83 dagen opschuiven naar een volgend
sterveld om te voorkomen dat de Zon in de telescoop schijnt en om hem stabiel
te houden. (foto NASA)

Alle sterrenvelden welke achtereenvolgens waargenomen worden tijdens de K2
missie. Ze liggen alle in het ecliptica vlak. (foto NASA)

en sterseismologie. Tenslotte het
vinden van nova’s en supernova’s.
Er zal ook nauw samengewerkt
worden met onderzoek met instru
menten vanaf de Aarde, en daar ligt
ook de link met de sterbedekkers.
 
Zoals al eerder beschreven worden
Kepler waarnemingen nogal eens
vertroebeld omdat de ster uit een
nabij dubbelstersysteem blijkt te

bestaan. Veel dubbelster systemen
staan nog niet als zodanig bekend,
en toch willen onderzoekers van de
K2 missie dat graag weten.
Geluk bij de Kepler problemen is dat
nu de waargenomen sterren perio
diek door de Maan bedekt worden.
En dat is een gouden kans om ver
borgen dubbelsterren op te sporen.
Sterbedekkingen door de Maan ten
behoeve van het K2 project worden
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nu waargenomen met professionele
telescopen, maar omdat daarvan de
capaciteit ontoereikend is, zijn ster
bedekkingen waarnemers gevraagd
ook aan dit project mee te werken.
 
Waarnemen K2 sterbedekkingen.
Het is dus de bedoeling sterren waar
te nemen, welke door de Maan be
dekt worden, en welke in een “Ke
pler sterveld” liggen.
 
Voor elk onderzoeksveld van Kepler
worden sterren geselecteerd, helder
der dan magnitude 9, zodat een korte
integratie tijd kan worden aange
houden, wat noodzakelijk is om
nauwe dubbelsterren op te sporen.
De beste periode om waar te nemen
is tussen drie dagen voor eerste
kwartier tot een dag erna, of natuur
lijk een dag voor het laatste kwartier
tot drie dagen erna. Natuurlijk al
leen waarnemen aan de donkere
zijde, dus bij eerste kwartier bij in
trede, en bij laatste kwartier de uit
trede.

De integratietijd dient daarbij zo
kort mogelijk te zijn, liefst 0,02 s op
fields bij de Watec camera. Een
nauwkeurigheid in scheidend ver
mogen van 0,01 boogseconden zou
dan bereikt kunnen worden. In de
tabel staat onder RV de intrede of
uittrede snelheid van de ster op de
Maan berekend. Je kunt dan zelf
berekenen welke nauwkeurigheid
bereikbaar is met een bepaalde inte
gratietijd. Alleen visueel meten heeft
niet zoveel zin. De bereikbare nauw
keurigheid is te klein en voor het
bepalen van een dubbelster die in
twee stappen aan of uit gaat, is ook
de flux van belang.
 
De Maan gaat gemiddeld maar eens
in de negen jaar door eenzelfde ster
veld onder de genoemde condities,
en ook zijn er inmiddels wel behoor
lijk veel K2 ster kandidaten, het
aantal waarneembare bedekkingen
blijft toch beperkt.
 

Als je een bedekking hebt waargeno
men, voer dan een analyse op de flux
helderheid uit met LiMovie of Tan
gra. Rapporteer altijd jouw resulta
ten, of het nu wel of geen bedekking
van een dubbelster betreft.
 
Volgens e-mails van Dave Herald
kunnen de waarnemingen gerappor
teerd worden aan Brian Loader uit
Nieuw Zeeland. De gewone sterbe
dekkingen door de Maan en dubbel
sterbedekkingen gedaan in Europa
worden verzameld door Jan Manek
(via Jan Maarten Winkel). Of bedek
kingen van K2 sterren ook door Jan
Manek behandeld worden is niet
duidelijk. Daar komen we nog op
terug.

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.
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Totale Sterbedekkingen
 

Predictions : 33 Period : 01/01/2018 - 01/04/2018    

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 

 04-01-2018  Thu  20:48:60  1  R   14690   5.4  14   86  -45  +61°N    7 

 09-01-2018  Tue  02:53:16  1  R   19358   7.0  22  131  -43  +86°N    9 

 10-01-2018  Wed  03:23:33  1  R   20105   7.2  17  130  -39  +62°N   10 

 10-01-2018  Wed  05:49:12  1  R   20148   6.5  28  166  -17  +67°N    6 

 10-01-2018  Wed  06:20:10  1  R   20162   6.6  29  175  -12  +82°N    7 

 13-01-2018  Sat  05:39:05  1  R   22514   6.7   8  134  -18  +64°N    7 

 20-01-2018  Sat  18:57:10  1  D   31063   6.7   6  245  -26  +43°N    8 

 22-01-2018  Mon  20:15:56  1  D     609   7.1  15  247  -37  +66°S    8 

 25-01-2018  Thu  17:43:32  1  D    3972   5.9  48  166  -14  +80°S    6 

 25-01-2018  Thu  23:27:42  1  D    4154   6.0  19  265  -56  +61°N    7 

 26-01-2018  Fri  23:31:13  1  D    5370   6.0  29  257  -56  +69°S    7 

 29-01-2018  Mon  01:27:17  1  D    8634   5.2  33  259  -51  +64°S    6 

 08-02-2018  Thu  04:24:01  1  R   21469   3.9  20  155  -26  +70°S    4 

 09-02-2018  Fri  05:56:50  2  R   22352   7.2  19  167  -11  +48°S   10 

 12-02-2018  Mon  05:45:47  1  R   26151   5.0   5  133  -12  +49°N    4 

 18-02-2018  Sun  17:42:12  1  D     246   6.6  18  240   -7  +43°N    7 

 19-02-2018  Mon  17:32:21  1  D    1439   6.1  29  229   -6  +57°N    6 

 20-02-2018  Tue  20:51:28  2  D    2779   6.8  12  265  -35  +40°S    7 

 23-02-2018  Fri  16:44:60  1  D    5912   0.9  51  149   +3  +70°S    4 

 23-02-2018  Fri  17:51:22  1  R    5912   0.9  54  176   -7  -57°S    4 

 24-02-2018  Sat  20:46:49  1  D    7423   6.7  51  221  -33  +69°N    8 

 24-02-2018  Sat  22:03:16  2  D    7512   6.7  42  243  -42  +42°S    9 

 28-02-2018  Wed  17:55:37  1  D   14690   5.4  21   94   -7  +63°N    7 

 01-03-2018  Thu  06:06:43  1  D   15260   1.4   2  288   -4  +79°N    4 

 05-03-2018  Mon  03:12:53  1  R   19518   5.7  32  194  -28  +53°N    7 

 11-03-2018  Sun  04:44:00  2  R   25627   5.8  11  147  -13  +69°S    5 

 22-03-2018  Thu  20:20:53  1  D    5767   5.0  29  259  -22  +68°S    4 

 22-03-2018  Thu  23:34:29  1  D    5912   0.9   2  296  -37  +53°S    4 

 23-03-2018  Fri  18:32:21  1  D    6886   7.3  52  217   -6  +81°N    9 

 23-03-2018  Fri  22:41:55  1  D    7074   4.3  18  277  -35  +74°S    4 

 23-03-2018  Fri  23:16:31  1  D    7109   5.7  13  283  -36  +60°S    5 

 24-03-2018  Sat  23:43:38  1  D    9356   7.1  19  278  -36  +76°S   10 

 28-03-2018  Wed  00:42:54  1  D   14512   6.3  31  252  -34  +58°N    9 

 

Agenda
5 mei 2018 ? jaarvergadering KNVWS te De Bilt

? mei 2018 ? Sterbedekkersdag te Bussloo

24 – 26 aug 2018 ESOP XXXVII te Pilzen, Tsjechië

? november 2018 amateur bijeenkomst te Goirle
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Bedekkingen en eclipsen in Planetoïden systemen
Door Henk de Groot
 
Het begon allemaal op de ESOP in Guildford in 2016. Oliver Kloes gaf toen een presentatie met als onderwerp
“Mutual events of binary Asteroids”. Hoe hij daar nu opeens bij kwam, is mij ook niet helemaal duidelijk. Wel
dat hij op de een of andere manier in contact heeft gestaan met Frederick Vachier van het IMCCE uit Parijs.
Oliver gaf een korte presentatie, en het gaat dan vooral over Kalliope en zijn Maan Linus.

Eerst iets over Kalliope: Kalliope is
in 1852 ontdekt door J.R. Hind uit
Londen, en kreeg later nummer 22
mee. Het is een hoofdgordel plane
toïde, welke tussen de planeten Mars
en Jupiter in 4,97 jaren zijn rondjes
om de Zon draait. De diameter van
Kalliope is aardig goed bekend, en
wordt nu geschat op 166 km. Hij
draait in 4,1483 uren om zijn as.
 
De maan van Kalliope, Linus ge
noemd, is 29 augustus 2001 ontdekt
met de Keck telescoop, en toevalli
gerwijs 4 dagen later ook door een
ander team met de Canada-France
Hawaï Telescoop. De naam is af
komstig van Linus, in de mythologie
een zoon van de muse Calliope. De
naam is tevens een eerbetoon aan
Linus Torvalds, de bedenker van het
Linux operating systeem.
 
Linus is groot voor een gemiddelde
maan van een planetoïde. Je kunt het
systeem ook als een binaire planetoï
de beschouwen. Eigenlijk is Linus te
groot om een maan te zijn en te klein
voor een binaire planetoïde.
 
Voor het ontstaan van Linus zijn er
eigenlijk twee mogelijkheden. Linus
is ooit een deel geweest van Kalliope,
maar door het toenemen van de ro
tatiesnelheid ten gevolge van de
zonnestraling is Linus op een goede
dag losgekomen van Kalliope. In dat
geval zou Kalliope vrij los moeten
zijn opgebouwd. Of Linus is vrijge
komen bij een kleine botsing of in
slag.
 
Waarnemers gezocht.
Nu kwam de presentatie van Oliver
Kloes erop neer dat het IMCCE
waarnemers zocht om de eclipsen
van Linus op Kalliope te meten. Nu
is dat niet nieuw. In 2006 is dat ook

al eens gedaan. Toen zijn er twee
eclipsen gezien.
Ongeveer elke 2,5 jaar ondergaat het
Kalliope-Linus systeem bedekkin
gen en eclipsen gedurende ongeveer
drie maanden. Soms staat Kalliope
dan te dicht bij de Zon, en valt er
nauwelijks wat te zien. Of hij staat
erg laag in de zomer op het noorde
lijk halfrond, waardoor de mogelijke
maximale waarneem tijd erg beperkt
is. In de winter in 2017 zijn de om
standigheden gunstig. Kalliope staat
hoog aan de hemel en de nachten zijn
lang.
 
Waarom “mutual events” waarne
men.
In het geval van Kalliope en Linus is
het mogelijk tijdens oppositie met
een grote bijvoorbeeld 10 meter tele
scoop en adaptieve optiek (AO)
beide waar te nemen. Maar Linus is
en blijft veel te klein om het met een
telescoop anders dan als een sterach
tig puntvormig object te zien. De
maximale diameter is omstreeks 25
milliboogseconden (mbs), terwijl het
scheidend vermogen van de Keck
met AO niet onder de 55 mbs komt.
De schattingen van de afmetingen
van Linus zijn dan ook alleen geba
seerd op de hoeveelheid licht welke
hij uitstraalt.
Ook Kalliope wordt nooit groter
dan enkele pixels in de telescoop,
hoewel de laatste jaren met het SP
HERE instrument veel vooruitgang
is geboekt (Occultus oktober 2017).
De belangrijkste bijdrage aan het
ontwikkelen van een model voor
Kalliope zijn de sterbedekkingen,
waarvan er sinds 2006 enkele zijn
geweest, en fotometrische waarne
mingen.
Met behulp van de “mutual events”
is het echter mogelijk de modellen
veel nauwkeuriger te maken. De

baan van Linus en ook hoe de baan
zich in de loop van de jaren ver
plaatst (precessie) is afhankelijk van
de massa van beide lichamen, maar
ook van de vorm van vooral Kallio
pe.
 
De baan van Linus rondom Kalliope
vertoont veel precessie, en dat zou
komen omdat Kalliope niet mooi
rond van vorm is, maar enigszins
langwerpig.
 
Zo is aan de hand van de “mutual
events” metingen in 2006 en de ster
bedekking waarnemingen de grootte
van Kalliope beter vastgezet op 166
km, 8% minder dan de grootte eerder
bepaald door metingen met de IRAS
satelliet. De afstand Kalliope-Linus
is vastgesteld op bijna 1100 km, en
de inclinatie van de baan van Linus
op 99 graden, met een omlooptijd
van 3,59 dagen. De diameter van
Linus zou 28 km bedragen, ervan
uitgaande dat Linus rond is. Uit de
baangegevens van Linus rondom
Kalliope kan ook een betere soorte
lijke massa bepaald worden van
Kalliope, en van daaruit iets meer
gezegd worden over de oorsprong
van Kalliope.
 
Het waarnemen van de 2017 “Mutual
Events”.
De omstandigheden zijn gunstig in
begin 2017. Kalliope staat hoog aan
de hemel op +35 graden declinatie,
en is gedurende een groot deel van
de nacht waarneembaar. Op de
website van het IMCCE zijn de ge
gevens van alle “mutual events” te
vinden. Op 25 januari is de eerste
eclips van Linus op Kalliope aange
kondigd. De eclips start om 22:28
uur, en zou eindigen om 01:05 uur
met een helderheids afname van
Kalliope van 0,098 magnitude.
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Nu begin je hieraan, maar eigenlijk
weet je niet precies waar je aan be
gint.
Voor het waarnemen van de eclips is
het alleen nodig dat je continu opna
me’s maakt van de Planetoïde met
directe omgeving. Daarvoor is het
niet nodig dat je de gehele tijd naast
de telescoop blijft zitten. Als alles
ingesteld is, en het maken van de
opnames loopt, kun je gewoon naar
binnen gaan naar de warmte. Alleen
bij het omdraaien van de montering
wanneer de planetoïde door het zui
den is gegaan, moet ik even helpen,
en verder natuurlijk oppassen op
buien met regen. Ik ga dan meestal
op de bank in de kamer wat slaap
tussendoor pakken, en zet dan om
de twee uur of zo de wekker om even
te kijken of alles nog goed gaat.
 
Het is wel duidelijk dat je waar
schijnlijk niet met een 8 bits analoge
Watec camera moet beginnen. De
Watec kent maar 254 tinten grijs,
buiten zwart en wit, en zal veel moei
te hebben om kleinere variaties dan
0,1 – 0,2 magnituden probleemloos
te detecteren. Ik heb ook een 16 bits
STBIG ST-8 camera, en met 65.534
grijstinten met zwart en wit erbij
moet het beter lukken. Het licht
wordt gefilterd met een V filter, dat
is een filter wat geel-groen licht
doorlaat, en de rest tegenhoudt. Dat
lijkt niet zo handig omdat je op die
manier zo een magnitude kwijt bent,
maar het wordt gedaan om een
goede referentie van de helderheid te
kunnen krijgen. Je kunt als amateur
alleen de relatieve helderheid meten
van de Planetoïde ten opzichte van
andere sterren, die gedurende de
meetsessie natuurlijk wel constant
moeten blijven in helderheid. De
helderheid van sterren is altijd gege
ven in bepaalde kleurenbanden,
zoals V (groengeel), R (rood), of te
genwoordig ook G (van Gaia). Zon
der filter loop je een beetje appels met
peren te vergelijken.
 
Verdere goede raadgevingen op de
presentatie van Oliver zijn dat de
onzekerheid in tijd voor het optre
den van de eclipsen wel 60 – 90 mi
nuten kan bedragen, en in helderheid
een factor 2.
 

De helderheids curve van Kalliope opgenomen op 25-01-2017. Op de horizon
tale as de Juliaanse datum, minus 245779 (anders krijg je van die lange getal
len). Op de verticale Y-as de helderheid in V magnitudes. Aanvankelijk zag
ik geen eclips optreden in deze figuur, de curve verloopt vloeiend, zonder dips.
Maar wie heel slim is, had toch wel kunnen zien dat er iets aan de hand zou
kunnen zijn, het eerste maximum en minimum zijn namelijk iets helderder dan
het tweede maximum en minimum.

Voor 25 januari is de eerste eclips
voorspeld waarbij het tevens onbe
wolkt is. Dat laatste is wel belang
rijk. Anders dan bij gewone sterbe
dekkingen, waarbij het enkele minu
ten wolkenvrij zijn van de hemel nog
een succes kan opleveren, moet je bij
het waarnemen van deze eclipsen
toch wel een redelijke zekerheid
hebben op een aantal uren onbe
wolkt weer.
 
Ik begin ‘s avonds om18:49 uur met
het nemen van de foto’s, dat is drie
en een half uur voor het begin van de
voorspelde eclips. De opnames wor
den steeds 2 minuten belicht. De
laatste opname is om 01:40 uur, drie
kwartier na het einde van de eclips
(alle tijden in UT). Langer lukt het
in dit geval ook niet omdat Kalliope
dan achter de bomen verdwijnt.
 
De eerste resultaten.
Nadat de 316 opnames van de eclips
zijn gekalibreerd en gemeten krijg ik
een schitterende sinusvormige hel
derheids curve. Omdat Kalliope re
latief helder is, zo tussen magnitude
10,5 en 11,1 is de signaal-ruis ver
houding uitstekend. Echter ik zie
geen eclips.
Nu is de opgenomen lichtcurve bijna
7 uren lang, en dat is 1,9 Kalliope
rotatie lang. Ik kan dus voor een

groot deel twee licht curve delen op
elkaar leggen.
Ik plak het eerste deel van de eclips
over het tweede deel heen, wat uit
stekend gaat met wat heen en weer
schuiven, maar de stukken passen
bijna perfect op elkaar, dus waar is
de eclips? Ik stuur de resultaten naar
Frederick Vachier toe, en een paar
dagen later krijg ik een berichtje
terug met:
“bedankt, ik zal er naar kijken”.
 
Herkansing:
Op 12 februari volgt er een herkan
sing. Er zou weer een eclips plaats
vinden, nu met een helderheids afna
me van 0,05 magnitude. Het is weer
helder, en ruim 3 uur voor de voor
spelde 2:55 uur durende eclips begin
ik weer. Mijn laatste opname is 12
minuten na het einde van de veron
derstelde eclips.
Ik krijg weer een mooie helderheids
kromme, en als ik het eerste deel van
de curve op het tweede deel leg, zie
ik inderdaad een verschil optreden.
Op deze manier krijg ik het einde van
de eclips in beeld, lijkt het wel, maar
het begin niet.
 
Als ik de eerder opgenomen curve
van 25 januari erover heen leg, zie ik
wel een begin optreden. Het vergelij
ken van twee curven welke met een
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tussentijd zijn opgenomen van bijna
drie weken is echter “linke soep”. In
die tijd verandert de fasehoek van de
planetoïde, dat is de hoek tussen
Zon-planetoïde-Aarde. De aanlich
ting van de Zon op Kalliope en de
hoek waaronder wij op Aarde Kal
liope zien roteren verandert dan. Het
fasehoek verschil blijkt in dit geval
maar enkele graden te zijn, maar het
effect is ook afhankelijk van de to
pografie van Kalliope, en dus onbe
kend.
 
Het einde van de eclips, welke ik voor
mijn gevoel wel met zekerheid kan
vaststellen, is 38 minuten eerder af
gelopen dan de voorspelling. Het
begin lijkt maar 5 minuten te laat aan
te vangen, als ik het vergelijk met de
eerder gevonden curve van 25 janu
ari. De maximale helderheids afna
me, door mij gemeten, is 0,08 mag
nitude, terwijl hier 0,07 magnitude
voorspeld is. Dat klopt dus aardig.
Wel is de vorm van de lichtcurve bij
de eclips totaal anders als ik mij
voorgesteld heb. Vanuit sterbedek
kingen heb je toch een beetje het idee
dat je in korte tijd een helderheids
afname krijgt wanneer de schaduw
op Kalliope komt, en dat daarna de
afzwakking min of meer constant
blijft, totdat de schaduw weer vanaf
Kalliope glijdt. Dat blijkt niet het
geval te zijn.
 
Eclips vertraging?
Ik stuur de resultaten weer naar
Frederick toe, en krijg al snel, op 24
februari, antwoord dat de eclipsen
optreden met een vertraging van 5,5
uur. Dat is heel iets anders dan dat
ik zelf gevonden meen te hebben. Ik
snap er dan ook niet veel meer van,
en stuur enkele dagen later een mail
terug of het nog wel zin heeft om te
gaan waarnemen op de door het
IMCCE berekende tijdstippen als de
eclipsen toch uren vertraagd zijn.
 
Op 8 maart krijg ik een bericht terug
van Pascal Descamps, een collega
van Frederick. Die heeft de beschik
king gekregen over een opgenomen
lichtcurve van de Haute Provence,
enkele dagen voor 12 februari, en hij
denkt ook dat de eclipsen verscho
ven zijn in tijd. Hij vraagt mij de data

De helderheidscurve van Kalliope van 12 februari 2017. Op de X-as weer de
Juliaanse datum en op de Y-as de V magnitude. Het eerste deel van de curve
is gekopieerd bovenop het tweede deel van de curve, in het rood voor de kleu
renkijkers. Het einde van de eclips is nu goed te vinden, op omstreeks JD 0,51.
Het begin van de eclips niet omdat daar het eerste deel van de curve niet als
referentie kan dienen.

De grafiek die ik kreeg van Pascal Descamps van het IMCCE . Het is de
vergelijking van twee referentie curves op 5 en 6 februari met mijn curve op 12
februari. Op de X-as de verstreken tijd sinds, en op de Y-as het verschil in
helderheid tussen de referentie curve en de eclipscurve.
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De helderheidscurve van 25 januari, met nu het eerste deel van de grafiek
correct over het tweede deel gelegd. Op de X-as de tijd in UT, op de Y-as links
de V magnitude. Op de Y-as rechts het verschil in magnitude met de referentie
(eerste deel curve) en de eclips curve (tweede deel).
Blauw (de vierkantjes) het tweede deel van de opgenomen curve. Rood, de
ruitjes het eerste deel van de curve op het tweede deel gelegd, en paars, de
driehoekjes, het verschil tussen beide.
De helderheids afname is slechts 0,045 magnitude, minder als de helft dan
voorspelt. De vorm van de eclips van 25 januari is wel gelijkwaardig aan de
eclips van 12 februari.

van mijn waarnemingen, die al lang
ergens bij het IMCCE moeten liggen
natuurlijk.
Ik begrijp dan ook dat ik kennelijk
de eerste ben die een eclips, of wat
erop lijkt, heeft vastgelegd. Dat ver
baast mij eigenlijk ook wel een beet
je. Als Oliver Kloes dat voor 50 man
in de ESOP uitlegt, zal er toch ook
wel een ander zo gek zijn zo iets te
gaan waarnemen?
Ik stuur weer de hele handel op van
25 januari en 12 februari met uitleg.
 
Eclips toch redelijk op tijd!
Op 7 april krijg ik uiteindelijk een
mailtje terug met de resultaten. Dat
is een grafiek met het verschil van
twee curven opgenomen op de Haute
Provence zonder eclips op 5 en 6 fe
bruari met mijn curve van 12 febru
ari.
Voor wat betreft het einde van de
eclips is hun conclusie nu ook dat de
eclips 38 minuten voor het voorspel
de einde in werkelijkheid geëindigd
is. Alleen het begin is volgens het
IMCCE wel eerder begonnen, moge
lijk 2 uur voor het voorspelde begin.
Als het waar is, zou de duur van de
eclips ook bijna 3,5 uur bedragen, en
dat is ruim een half uur meer dan
voorspeld. Ik vraag mij af of dat echt
zo is, de afzwakking in het begin is
uiterst minimaal, slechts 0,01 magni
tude, maar we zullen zien.
 
En wat gebeurde er op 25-1?
Ik heb nu meer een idee gekregen hoe
een eclips eruit zou kunnen zien, en
ga nog eens naar mijn resultaten van
25 januari kijken. Ik leg weer het
eerste deel van de opgenomen hel
derheids curve op het tweede deel, en
begin ook opeens door te krijgen wat
ik in eerste instantie niet goed heb
gedaan. Bij het leggen van het eerste
deel van de helderheidscurve boven
op het tweede deel van de curve heb
ik de curve zowel in de X als de Y-
richting verschoven. Maar je mag
alleen in de horizontale richting, de
tijd, verschuiven. En natuurlijk niet
ook in de verticale richting, de hel
derheid. Nu ik het verschuif in alleen
de tijdrichting, zie ik opeens ook de
eclips tevoorschijn komen.
 

Resultaat beide waarnemingen.
Op 25 januari blijkt de eclips volgens
mijn eigen waarneming en uitwer
king 37 minuten later te zijn begon
nen, en 12 minuten later te zijn
geëindigd dan volgens voorspelling.
Dat ligt niet volledig in lijn met de
eclips van 12 februari, welke vrijwel
op tijd begon en 38 minuten eerder
eindigde.
De gemeten helderheids afname op
25 januari is maximaal 0,045 magni
tude, en dat is nog niet de helft van
wat voorspeld is, terwijl op 12 febru
ari de afname heel iets meer dan
voorspeld is.
Wat natuurlijk wel geweldig is dat
zich weer eclipsen voorgedaan heb
ben, en dat deze ook goed waar
neembaar waren.
 
Voor de volgende keer, en wat nog
meer…
Als je een eclips of bedekking van een
planetoïde systeem wilt waarnemen,
moet je ook kort van te voren, of als

het niet anders kan, kort daarna, een
referentie helderheids curve zien te
krijgen. Dat klinkt zo logisch, maar
ik had er niet aan gedacht.
 
En natuurlijk ook zo lang mogelijk
waarnemen, voorspellingen zitten er
toch weleens naast. Helaas kon ik
een derde eclips later niet meer waar
nemen vanwege de bewolking.
 
Vanuit het IMCCE ben ik altijd met
enthousiasme ondersteund, aan de
andere kant, die mensen zijn ook
druk, en weten ook niet altijd wat ze
er mee aan moeten. Ze hebben toe
gezegd nog met een publicatie te
komen, en ik ben benieuwd.
 
De volgende keer is al geweest, dat
waren de eclipsen van de planetoïde
Doppler, welke ik afgelopen maan
den waargenomen heb, voor zover
dat nog kon tussen de wolken door.
Dat komt in een volgend nummer
van Occultus.
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De bedekking van een 12m4 ster door Triton
Door John Sussenbach
 
De planeet Neptunus heeft één grote satelliet, Triton genaamd (fig.1). Deze heeft een diameter van 2700 km en
doorloopt in 5 dagen en 21 uur een retrograde baan om Neptunus heen. Het vlak van deze baan maakt een grote
hoek van 23º met het equatoriale vlak van Neptunus. Vanwege deze bijzondere eigenschappen wordt aangenomen
dat Triton door Neptunus is ingevangen. Triton heeft een helderheid van magnitude 13.5.

Op 5 oktober 2017 bedekte Triton de
ster UCAC4 410-143659 met magni
tude 12.4. Hoewel ik geen regelma
tige waarnemer van sterbedekkin
gen ben, heb ik toch een poging on
dernomen om de gebeurtenis vast te
leggen met mijn C14 Schmidt-Cas
segrain telescoop. De atmosferische
omstandigheden waren op 5 oktober
2017 niet bepaald gunstig op mijn
locatie in Houten (N 52.032995º E
005.1623606º). Neptunus stond
slecht 23º boven de horizon. Er was
veel turbulentie en de transparantie
was ook niet optimaal. Maar goed,
je hebt geen keuze en hoopt het beste.
 
Opname procedure
Voor het vastleggen van de occulta
tie heb ik gebruikgemaakt van mijn
C14 f/11 met een IR
(685 nm pass) filter en een mono
chrome ASI290MM camera. De
belichtingstijd per frame was 405.3
milliseconden. Het vastleggen ge
beurde in de periode van 23:34:26
UT tot 23:51:29 UT. Dit leverde een
oogst op van totaal 3826 frames.
Voor het vastleggen van de frames
gebruikte ik het programma Fire
capture, waarbij ieder frame van een
tijdstempel werd voorzien. Mijn
laptop had ik van te voren gesyn
chroniseerd met de NIST Time ser
vice. Om een indruk te krijgen van
de relatieve helderheid van Triton en
de te bedekken ster heb ik om 21:07
UT mijn eerste opname van Triton
en de ster gemaakt en ook nog op een
paar tijdstippen vóór de werkelijk
bedekking (fig.2). De verwachting in
de literatuur was, dat de bedekking
gepaard zou gaan met een 1,4 mag
nitude afname in helderheid tijdens
de bedekking.
 
Bewerking van de frames
Na het verzamelen van in totaal 3826
frames werden deze gecentreerd net

Figuur 1 Neptunus en Triton 30 juli
2016 23.50 UT

Figuur 2 De bedekking van de 12m4 ster door Triton. Om 23:48:25 UT is de
ster volledig bedekt door Triton

het programma PIPP. Vervolgens
werden met de gecentreerde frames
twee GIF animaties gemaakt. Voor
de eerste (korte) animatie van de
bedekking werden de frames in
groepjes van 10 gestackt en gebruikt
voor een GIF bestand. Deze anima
tie is te zien via de link http://www.

jsussenbach.nl\New3.htm. Voor een
tweede GIF animatie werden alle
frames individueel gebruikt. Deze is
ook beschikbaar via genoemde web
site. Deze laatst genoemde animatie
werd gebruikt voor het meten van de
helderheid van de Triton-ster com
binatie met het programma Tangra.
Het resultaat van de metingen wordt
gepresenteerd in fig. 3.
 
Met behulp van de link http://lesia.
obspm.fr kan worden berekend dat
voor mijn locatie het midden van de
bedekking wordt verwacht om
23:48:22 UT +/- 8 sec. Uit de curve
van fig.3 en met de onderliggende
data werd berekend dat bij mij het
midden van de bedekking plaats
vond om 23:48:12 UT. De schomme
lingen in de lichtcurve van fig. 3
worden met name veroorzaakt door
de slechte seeing. Het is niet te ver
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wachten dat uit mijn gegevens heel
nauwkeurige waarden voor de tijd
stippen van het begin, het midden en
het einde van de bedekking kunnen
worden afgeleid.
 
Conclusies
Ondanks de slechte atmosferische
omstandigheden kon toch de bedek
king van de ster UCAC4 410-143659
door Triton worden vastgelegd. De
vorm van de curve van fig.3 laat zien,
dat zowel het begin als het einde van
de bedekking goed kon worden
vastgelegd.
Opvallend is het geleidelijke verloop
van de helderheid, zowel aan het
begin als aan het einde van de bedek
king. De oorzaak hiervan is ondui
delijk. Een theoretische verklaring is
dat de ster zich niet als puntvormig
voordoet, maar dit is niet zo waar
schijnlijk. Een aannemelijker verkla
ring is dat het effect ontstaat door de
aanwezigheid van een atmosfeer op
Triton. Uit vrijwel alle op internet
gepresenteerde lichtcurven van de
bedekking van de 12m4 ster door
Triton (zie http://www.britastro.or
g/saturn/subpages/neptunegallery/2017/
general-2017.html) blijkt dat dit ge
leidelijke verloop ook door anderen
is waargenomen, hoewel de steilte
van het verloop per waarnemer kan
verschillen. Dit laatste is waarschijn

Figuur 3 Lichtcurve van de bedekking door Triton op 5 oktober 2017. De
waarden van de combinatie Triton/ster werden genormaliseerd met Neptunus
als vergelijkingsbron.

Figuur 4 Het voorspelde pad van de bedekking door Triton op 5 oktober 2017

lijk afhankelijk van de locatie van de
waarnemer t.o.v. de centrale lijn van
deze bedekking. Deze liep over Por
tugal (fig. 4). Mijn positie lag aan de
noordelijke rand van het pad, dat
door de bedekking werd gevolgd.
Uit het verloop van de lichtcurve van
mijn metingen (fig.3) moet worden
vastgesteld dat er geen centrale flits
is opgetreden. Op Internet ge
plaatste waarnemingen laten zien
dat hoe dichter je bij de centrale lijn
bent, hoe meer kans er was om een

centrale flits waar te nemen. Ook
andere waarnemers op onze breed
tegraad, zoals Nick Haig in het Ver
enigd Koninkrijk (zie Facebook), of
nog Noordelijker hebben geen cen
trale flits kunnen vastleggen. Waar
nemers in Zuid Frankrijk, bijv. Marc
Delcroix hebben wel een centrale
flits vastgelegd.
 
Samengevat, hoewel de omstandig
heden hier zeker niet optimaal
waren, heb ik de bedekking toch
kunnen vastleggen. In de toekomst
zal ik voor het verkrijgen van weten
schappelijk bruikbare resultaten
graag een fotometer gebruiken en zal
ik ook tot standaardisatie van de
resultaten moeten overgaan. Dat
neemt niet weg, dat ik aan deze oc
cultatie al het nodige plezier heb
beleeft...
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28-01-2018 21:57:28 (84522) 2002TC302 

ster positie RK : 02 21 49,4 De :28 24 13,3  Magnitude : 13,8 

Magnitude drop : 6,8 Maximale tijd : 122 s  

 

02-02-2018 23:42:21 (19521) Chaos 

ster positie RK : 29 50 43,1 De :05 21 46,3  Magnitude : 14,3 

Magnitude drop : 6,8 Maximale tijd : 42,5 s  

 

 

TNO's en Centaurs
In het eerste kwartaal bedekken de volgende twee TNO’s een ster.

De sterren zijn zwak en de onzekerheid is hoog. Omdat de bedekkingsduur lang is, kun je ook een lange integra
tietijd gebruiken.
Kijk altijd van te voren even op de Lucky-Star website voor de laatste update.
http://www.lesia.obspm.fr/lucky-star/predictions/index2018.php

Rakende sterbedekkingen - expedities 2018
 
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan 

B 09-01-18 Ma/di 02:21 139316 8,0 19 123 -49 3S 48- 

B 27-01-18 Za 18:37 94227 5,7 50 144 -21 4S 80+ 

A 07-02-18 Di/wo 03:12 158780 7,8 22 147 -37 8S 55- 

B 21-02-18 Wo 17:41 110723 4,3 44 209 -7 -7N 32+ 

A 08-03-18 Wo/do 04:00 159704 7,6 21 169 -21 9S 62- 

B 24-03-18 Za  18:22 95592 8,4 58 192 -4 4S 51+ 

A 21-04-18 Za  21:37 96697 7,2 28 266 -20 0N 38+ 

A 20-05-18 Zo  19:56 98245 6,3 39 246 -4 1N 35+ 

B 06-08-18 Zo/ma 02:30 93697 8,4 29 102 -13 6N 35- 

B 04-09-18 Ma/di 04:02 94739 7,8 47 125 -9 9N 38- 

B 05-09-18 Di/wo 03:22 78609 8,2 34 100 -15 9N 27- 

B 02-10-18 Ma/di 06:21 78423 4,1 57 204 +5 -3S 52- 

B 14-11-18 Wo  16:35 164032 8,4 20 172 -7 1N 41+ 

A 30-11-18 Do/vr 01:20 99285 8,1 22 100 -53 5N 49- 

B 14-12-18 Vr  19:25 165525 8,4 21 214 -35 5S 43+ 
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Het laatste kwartaal bracht een bedekking voor Jan Maarten Winkel. Proficiat! Het jaar 2017 leverde 82 waarne
mingen op, waarvan er 9 een bedekking betrof.
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. Ik heb nu alle waarnemingen opgenomen, n.a.
v. een suggestie van Harrie Rutten. Een X is geen bedekking, en als er wel een bedekking is waargenomen, dan
wordt de duur ervan weergegeven.

 

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

18 okt. 104954 2000 JJ47   X 

21 okt. 105152 2000 NV24  X  

21 okt. 491 Carina   10.81 s 

29 okt. 68939 2002 PM102  X  

12 nov. 1978 Patrice   X 

12 nov. 14818 Mindeli   X 

13 nov. 1532 Inari  X  

14 nov. 1294 Antwerpia  X X 

22 nov. 3215 Lapko X   

26 nov. 1555 Dejan  X  

26 nov. 41644 2000 SC269  X  

28 nov. 176987 2002 YQ27  X X 

28 nov. 13338 1998 SK119  X X 

29 nov. 11972 1994 VK  X  

29 nov. 138528 2000 OX21  X  

1 dec. 1031 Arctica X   

4 dec. 6770 Fugate   X 

28 dec. 326 Tamara  X  

29 dec. 3520 Klopsteg  X  

 

Carina
Op 21 oktober werd door Jan Maar
ten Winkel een bedekking door (491)
Carina waargenomen met een duur
van 10,81 seconden. De intrede was
om 23h45m12,98s en de uittrede om
23h45m23,79s UT.
 
Bedekkingen elders in Europa
Op 13 september werd door Tur
chenko (Rusland) een bedekking
door (420) Bertholda waargenomen
met een duur van maar liefst 52,15
seconden.
Op 18 september werd door Tur
chenko (Rusland) een bedekking
door (388) Charybdis waargenomen
met een duur van 7,05 seconden.
Op 19 september werd door 4 waar
nemers in Spanje een bedekking
waargenomen door (44) Nysa met
een duur van 19,21 tot 32,38 secon

den. Zie figuur 1 voor de koorden en
het DAMIT model.
Op 24 september werd door Haymes
(UK) een bedekking waargenomen
door (31) Euphrosyne met een duur
van 7,4 seconden.
Op 29 september werd door Cervin
ka en Halir (Tsjechië) en Murawski
(Polen) een bedekking waargeno
men door (1072) Malva met een duur
van 1,04 tot 3,80 seconden. Zie fi
guur 2 voor de koorden.
Op 30 september werd door Filipek
(Polen) een bedekking door (217)
Eudora waargenomen met een duur
van 3,4 seconden.
Op 8 oktober werd door 4 waarne
mers in Italië en Zwitserland een
bedekking waargenomen door (173)
Ino met een duur van 4,16 tot 4,41
seconden.

Op 13 oktober werd door Sposetti
(Zwitserland) een bedekking door
(335) Roberta waargenomen met
een duur van maar liefst 19,84 secon
den.
Op 14 oktober werd door Dumont
(Frankrijk) een bedekking door
(8971) Leucocephala waargenomen
met een duur van 1,04 seconden.
Ook op 14 oktober werd door
Manna en Sposetti (Zwitserland)
een bedekking door (543) Charlotte
waargenomen met een duur van
17,32 resp. 17,28 seconden.
Op 21 oktober werd door Dumont
(Frankrijk) een bedekking door
(217) Eudora waargenomen met een
duur van 15,0 seconden.
Op 23 oktober werd door 9 waarne
mers in de USA en Zwitserland een
bedekking waargenomen door (154)
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Figuur 2

Figuur 1
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Bertha met een duur van 3,29 tot
11,29 seconden. Zie figuur 3 voor de
koorden en het DAMIT model.
Op 15 november werd door Dumont
(Frankrijk) een bedekking door
(625) Xenia waargenomen met een
duur van 2,0 seconden.
Ook op 15 november werd door
Dumont (Frankrijk) een bedekking
door (8931) Hirokimatsuo waarge
nomen met een duur van 0,64 secon
den.
Op 16 november werd door Tur
chenko (Rusland) een bedekking
door (110) Lydia waargenomen met
een duur van 12,64 seconden.
Op 18 november werd door Guald
oni (Italië) een bedekking door (789)
Lena waargenomen met een duur
van 1,92 seconden.
Op 19 november werd door 4 waar
nemers de UK een bedekking waar
genomen door (18) Melpomene met
een duur van 2,64 tot 5,20 seconden.
Zie figuur 4 voor de koorden en het
DAMIT model.

Ook op 19 november werd door
Sposetti (Zwitserland) een bedek
king door (38409) 1999 RK205
waargenomen met een duur van 1,00
seconden.
Op 20 november werd door Delgado
(Spanje) een bedekking door (295)
Theresia waargenomen met een
duur van 3,19 seconden.
Op 21 november werd door Guald
oni (Italië) en Ossola (Zwitserland)
een bedekking door (151) Abundan
tia waargenomen met een duur van
2,63 resp. 2,88 seconden.
Op 23 november werd door Sposetti
(Zwitserland) een bedekking door
(155) Scylla waargenomen met een
duur van 4,40 seconden.
Op 26 november werd door Greimel
(Oostenrijk) een bedekking door
(404) Arsinoe waargenomen met een
duur van 8,96 seconden. De intrede
ging stapsgewijs in 2,56 seconden; is
er sprake van een dubbelster?
Op 28 november werd door Haymes
(UK) een bedekking door (377)

Campania waargenomen met een
duur van 8,4 seconden.
Op 7 december werd door Vaudescal
(Frankrijk) een bedekking door
(217) Eudora waargenomen met een
duur van 1,60 seconden.
Op 10 december werd door 7 waar
nemers in de USA, Italië en Zwitser
land een bedekking waargenomen
door (151) Abundantia met een duur
van 1,97 tot 4,09 seconden.
Op 11 december werd door Halir en
Kubanek (Tsjechië) een bedekking
door (211) Isolda waargenomen met
een duur van 15,80 resp. 16,00 secon
den.
Op 16 december werd door Perello
en Selva (Spanje) een bedekking
door (56969) 2000 SW106 waarge
nomen met een duur van 0,54 secon
den.
Op 28 december werd door Bonin
segna (België) en Janik (Tsjechië) een
bedekking door (326) Tamara waar
genomen met een duur van 2,56 resp.
6,66 seconden. Henk de Groot had
een mis.
 Figuur 3
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Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 9
bedekkingen geselecteerd. Planetoï
de Huberta en Palma maken een

grote kans op een bedekking in NE
DERLAND, met een duur van 8 tot
maar liefst 16 seconden.

Gebruik Occult Watcher voor meer
sterbedekkingen. Kijk in alle geval
len van 5 minuten voor tot 5 minuten
na het opgegeven tijdstip.

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 JANUARI 2018 – 1 APRIL 2018 

 

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON. 

Datum Tijd UT h
o
 AZ

o
 Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone 

Wo/do 04-01 04.34 34 166 260 Huberta 101 km 15.5 NEDERLAND 

Ma 08-01 20.54 52 223 2011UZ412 58 km 24.5 Scandinavië 

Di/wo 10-01 01.08 68 286 372 Palma 195 km 10.6 NEDERLAND 

Do 11-01 20.31 37 173 909 Ulla 120 km 14.4 Denemarken 

Ma 15-01 22.47 44 108 2453 Wabash 46 km 16.3 Spanje 

Do 25-01 23.31 62 199 73 Klytia 45 km 12.6 Denemarken 

Za 27-01 18.36 22 83 175 Andromache 107 km 13.5 Spanje 

Ma/di 30-01 04.30 26 316 372 Palma 195 km 11.0 Frankrijk 

Wo/do 01-02 02.39 39 300 1116 Catriona 41 km 13.3 Frankrijk 

 

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

Wo/do 04-01 HSOY 576302327 10.8 12h39m.0 -02º56’ 4.8 8s 

Ma 08-01 TYC 1226-00510-1 10.3 02h40m.0 19º49’ 14.2 8s 

Di/wo 10-01 TYC 3764-02615-1 10.1 06h24m.7 52º41’ 1.0 16s 

Do 11-01 TYC 4735-00554-1 10.3 04h41m.0 -00º24’ 4.2 11s 

Ma 15-01 TYC 1968-00445-1 11.0 10h05m.4 24º16’ 5.3 4s 

Do 25-01 TYC 1915-01420-1 10.4 07h35m.4 25º14’ 2.3 4s 

Za 27-01 HSOY 555963826 11.0 08h52m.4 21º53’ 2.7 7s 

Ma/di 30-01 TYC 3378-00748-1 10.8 06h07m.2 48º01’ 0.9 16s 

Wo/do 01-02 TYC 3379-00656-1 10.1 06h13m.7 47º23’ 3.3 5s 

 

Figuur 4
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A18_01060.ps: 2017-03-26 19:58:52 2881 Edwin Goffin, Hoboken, Belgium
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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