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Redaktioneel
Op 21 augustus heeft Eberhard
Bredner ook naar de totale zons
verduistering in de USA gekeken.
Zijn doel was om de zonsdiameter
te bepalen aan de hand van tijd
waarnemingen van tweede en
derde contact. Eberhard’s bevin
dingen leest u verder in dit num
mer.
 
Henk de Groot heeft waarnemin
gen verricht aan een nieuw soort
bedekkingen: eclipsen van binaire
planetoïde systemen. Als u een
uitdaging zoekt, is dit wel iets om
op te pakken.
 
Tevens is er een overzicht gegeven
van sterbedekkingen door de
Maan van zogenaamde K2 ster
ren. Dit zijn sterren waar (moge
lijk) exoplaneten omheen draaien.
In het vorige nummer stond hier
over een artikel. Als amateur ster
bedekker kunnen wij een waarde
volle bijdrage leveren door sterbe
dekkingen van deze K2 sterren
waar te nemen.
 
Dit jaar wordt ESOP XXXVII
(European Symposium on Oc
cultation Projects) gehouden
nabij Pilzen, Tsjechië. Het sympo
sium vindt plaats van 24 tot 28
augustus. Meer informatie is te
vinden op het internet op pagina:
            www.esop37.cz
 
Dan nog als laatste: als u de con
tributie voor 2018 nog niet vol
daan heeft, dan graag zo spoedig
mogelijk overmaken naar het
IBAN nummer. De contributie
voor 2018 bedraagt 22,50 Euro.
 
Ik wens u veel leesplezier toe met
deze Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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De "Great American Sun Eclipse" als waarnemer
van sterbedekkingen

Door Eberhard Bredner
 
Een persoon die ruimdenkend is over wetenschappelijke gebeurtenissen, zal vroeg of laat het fenomeen "zonsver
duistering" onder ogen zien, vooral als hij regelmatig sterbedekkingen op de rand van de maan observeert. Een
sterbedekking is immers ook altijd een zonsverduistering.

Sinds 1981 observeer ik sterbedek
kingen. In 1988 was onze eerste
zonsverduistering in Marokko (deze
reizen doe ik altijd samen met mijn
vrouw). Om beroepsgebonden en
financiële redenen konden we niet
naar elke zonsverduistering reizen.
De eclips op onze huwelijksreis in
Mexico in 1991 was een onvergete
lijke ervaring, een totaliteit die lan
ger dan 7 minuten duurde. Er waren
ook tegenvallers, in 1994 in de mist
in de VS, 1999 in Duitsland in de
regen, 2009 (onze SAROS duister
nis) in China - ook licht bewolkt.
In de zomer van 2016 werden overal
excursies naar de Great American
Sun Eclipse  besproken. Voordat we
een planning konden maken,
moesten we een groot probleem op
lossen. Als lid van de directie van een
middelbare school in Noord-Rijn
land-Westfalen moest mijn vrouw
op 22 augustus aan het werk zijn, dat
was 10 dagen vóór het einde van
schoolvakanties, maar de wet is daar
hard in. De districtsregering moest
ermee instemmen dat mijn vrouw
haar man naar de duisternis kon
begeleiden. Er werd één werkdag
vrijgegeven, niet meer.
Alleen onder deze voorwaarden kon
worden gepland. Er was een vlucht
op dinsdagmiddag / woensdagoch
tend van Chicago naar Frankfurt, de
Eclipse-zone was ongeveer 800 km
verderop. De duisternis zelf was op
maandagmiddag, dat zou mogelijk
moeten zijn.
In de voorbereiding vonden vele
discussies plaats, al snel bleek dat de
weersvoorspellingen voor de moge
lijke observatieplaats veel wolken
voorspelden. Fred Espenak en Jay
Anderson hadden een overzicht
voor de beste informatie: Total Solar
Eclipse van 21 augustus gepubli
ceerd. Maar we waren bekend met
wolken bij zonsverduisteringen.
 

De weersvoorspelling voor de zonsverduistering 2019

Als locatie om waar te nemen was er
een strook van 400 km langs de
eclipse-zone mogelijk. In deze strook
lag Hopkinsville, Kentucky. Deze
stad presenteerde zich duidelijk als
plaats van "grootste" verduistering,
ons doel voor de planning werd ge

vonden. Er was al het eerste pro
bleem: negen maanden voor de dag
van de duisternis waren er uitslui
tend accommodaties voor ten minste
drie nachten, prijs ongeveer 1000 €.
Dat was teveel voor ons.
 

Reclame van Hopkinsville
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We hebben ook naar alternatieve
goedkopere hotels gezocht en het
werd duidelijk: er was een plek met
de grootste duisternis <greatest
eclipse> en een plaats met de groot
ste duur <greatest duration>, beide
ongeveer 140 km uit elkaar. Onze
zoektocht was gericht op de langste
duur.
Het uitgangspunt voor alle plannin
gen van de IOTA-ES was de poging
om een eerste meting van de zonne
diameter parallel uit te voeren op
drie stations met uniforme appara
ten. Twee stations (Konrad Guhl /
Andreas Tegtmeier) moesten de
Baily Beads op de randen opnemen,
ik zou op de centrale lijn waarnemen.
Hieruit kon de zonnediameter wor
den berekend. Tot dusver heeft
IOTA overal haar standpunt be
toogd dat alleen metingen parallel
aan beide randen van de schaduwzo
ne evalueerbare gegevens zouden
kunnen opleveren. Nu met de verbe
terde maanrandprofielwaarden en
de zeer nauwkeurige tijdstempels op
de halfbeelden, zou deze meting ook
rechtstreeks op de middellijn moge
lijk  zijn. Dat moest worden beves
tigd. We hadden uniform 10 cm / 1m
Maksutov-telescopen (in Duitsland:
Russentonnen) en een universeel
groen glas-zonnefilter.
 
De Franse astronoom Xavier M.
Jubier biedt een interactief program
ma voor zonsverduisteringsexcur
sies
http://xjubier.free.fr/en/site_pages/so
lar_eclipses/TSE_2017_GoogleMap
Full.html.  Natuurlijk is dit ook de
site met de langste duur, een lande
lijk gebied in de buurt van Makanda,
Illinois, net ten zuiden van Carbon
dale - maar met een voorspelling van
65%.
Tegenwoordig hebben we echt het
grote voordeel om Google Earth te
gebruiken en te zoeken naar de beste
lokale locaties ter wereld. Bij deze
zoektocht was het ook duidelijk dat
slechts een paar honderd meter van
de plaats van de langstlopende va
kantiehuizen werden verhuurd.
GEWELDIG!
 

Filtercurve van het standaard IOTA-ES-zonnefilter

Omgeving van de langste duur (gele pin), vakantiehuisjes zijn geel omcirkeld

Het echtpaar Nancy en Ed Cook
(rocky comfort cabins) reageerden
op ons verzoek uiterst vriendelijk en
behulpzaam, dat ze samen met vrien
den in één (hut) van hun vakantie
huisjes zouden wonen tijdens de
eclipse en ons alle hulp zouden bie
den. We vonden ook een hotel in de
buurt. Alles was opgelost.

Bij eerdere bezoeken aan de VS
hadden we de oost- en de westkust
al ontmoet. Nu wilden we het cen
trum leren kennen, dus onze reis ging
van Chicago naar de Golf van Mexi
co en terug, op meer dan 4000 km
waren we onder de indruk van het
imposante landschap van de VS. En
voor het eerst zwom ik aan de abso
luut unieke witte stranden aan de
Golf.
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Op weg naar het zuiden staken we
twee keer het duistere schaduwpad
over, zodat we ons gekozen observa
tiedoel direct aan het begin van de
reis konden bezoeken. Zoals we uit
onze e-mails hebben geleerd, hebben
we een ongelooflijk vriendelijk Ame
rikaans stel ontmoet. We verkenden
het observatorium, een medewerker
van NASA had een kunstobject
dichtbij de plaats van de langste duur
geplaatst.
 
Samen hebben we een heel fijne
avond gehad en goed geslapen in de
logeerbedden van de naburige "Blue
Sky Wineyard" in een origineel Ita
liaans landhuis (10 jaar geleden ge
bouwd), het is ongelooflijk zorgvul
dig nagebouwd.
 
In de weken die volgden, werden we
tijdens onze reis omringd (overwel
digd) door informatie over een veili
ge waarneming van de zonsverduis
tering.
 
Maar de slechte weersvoorspellin
gen voor het gekozen observatiege
bied achtervolgden ons. We hadden
ongeveer 100 km vanaf het schaduw
pad in een hotel geboekt om daar op
het laatste moment het gunstigste
gebied te kiezen. Dat was onmoge
lijk, er was nu  eenmaal geen "gun
stigste" gebied. De herinnering aan
de vriendelijke ontvangst van het
paar deed ons toen besluiten dat we
de rocky comfort cabins zouden
proberen. De laatste rit naar onze
plaats van observatie was volledig
zonder problemen, we hadden ge
hoord van chaotisch overvolle
wegen.
Illinois kan in de zomer erg warm
worden en voor een zonsverduiste
ring wil je de volop stralende zon.
Maar zonder een kans om in de
schaduw te rusten, ervaar je een
eclips ook als een zeer stressvolle
belevenis. We waren dus erg blij dat
we de aanbiedingen van de familie
konden gebruiken met de mogelijk
heid ons terug te trekken.
Transatlantische vluchten zonder
extra bagagekosten en met een
astro-uitrusting is een uitdaging. Ik
had een klein houten statief, een
oeroude eenvoudige montering,

De witte stranden aan de Golf van Mexico

Met het gastgezin bij het kunstobject
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maar met aandrijving in rechte klim
ming en de Russeltonne meegeno
men. Voeg daaraan toe mijn
WATEC Camera 120N +, de Cuno
time inserter en mijn camcorder om
een opname te kunnen maken. De
brandpuntsafstand werd geredu
ceerd tot 500 mm met een Shaply-
lens (focal reducer). Om het licht
voor de camera nog verder te ver
minderen, moest een extra Baader-
grijsfilter <1,5% transmissie> voor
de camera worden geschroefd.
 
De astronomisch correcte construc
tie van een observatiepost vereist de
uitlijning van de uuras naar de
Noordpool, wat overdag in de zon
onmogelijk is. En dus blijft de op
bouw van de apparatuur in de nacht
ervoor of…  de minder nauwkeurige
uitlijning, uitsluitend met een kom
pas, was mogelijk.

Blue Sky Wineyard / Makanda

Informatie over de Zonsverduistering

Normale opbouw voor een waarne
ming van een bedekking, hier aange
past voor de waarneming van de tota
le zonsverduistering

Bijna een jaar lang waren onze voor
bereidingen altijd “belast” door de
slechte weersvoorspellingen, maar
nu lagen we in Makanda onder een
absoluut wolkenloze lucht. GE
WELDIG.
We ervoeren het gebeuren van de
duisternis met de Cook-familie, stel
den iedereen van onze vele meege
brachte donkere brillen beschikbaar
en toonden we ze de verduistering op
de videomonitor. Het probleem "een
videomonitor bekijken"  bij fel zon
licht kan worden opgelost door een
conische koker.
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Toen kwam de tijd voor het tweede
contact. Helaas had ik de telescoop
niet goed kunnen uitrichten. Daar
door moest ik de tracking constant
corrigeren. De opname van de laat
ste parels, 2e contact slaagde perfect.
Uiteindelijk had ik thuis geoefend
hoe de telescoop na het tweede con
tact moest worden bijgesteld, zodat
het derde contact in het gezichtsveld
van de camera zou verschijnen.
Helaas faalde ik daar volledig in, pas
een minuut na het derde contact kon
ik de smalle zonnesikkel weer vast
leggen. Dat was  een grote teleurstel
ling.

Maar de vreugde van de zo goed
beleefde zonsverduistering was ge
weldig. We feliciteerden elkaar alle
maal met een goed gekoeld glas
Riesling vanaf de bergweg. Natuur
lijk spraken we met elkaar af om hier
ook de zonsverduistering van 8 april
2024 te gaan waarnemen.
 
Tussen het derde en vierde contact
pakte ik alle apparatuur weer in, we
moesten naar Chicago Airport. Als
tussenstop was een hotel op 320 km
afstand geboekt, waar wij wilden
rusten voor de terugvlucht en alle
tassen zorgvuldig inpakken. Onge
veer 3 ½ uur zouden we onderweg
zijn. Maar dat was een groot misver
stand. Alle wegen naar Chicago
waren volledig verstopt. Pas ver na
middernacht bereikten we ons hotel
na meer dan 10 uur...

De volgende dag was het verkeer
weer helemaal normaal, we bereik
ten ons vliegtuig en landden op
woensdagochtend in Frankfurt. Dat
was de dag dat mijn vrouw op kan
toor werd verwacht, dus we moesten
er voor 12 uur zijn. We waren goed
op tijd, maar een telefoontje onder
weg gaf toen de opluchting gevende
informatie, dat werken pas na uitge
breide rust op de volgende ochtend
was toegestaan.
Wat bleef was de uitwerking van de
video van het tweede contact. Tij
dens de waarneming had mijn time
inserter ontvangst van acht satellie
ten, dus de ingevoegde tijdstippen
moest heel nauwkeurig zijn. Meer
dere evaluaties en een zorgvuldige

De conische koker voor het bekijken van de videomonitor

Groepje van waarnemers van de zonsverduistering bij de Rocky Comfort
Cabins
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waarneming van de laatste parel
leidde toen tot mijn resultaat:
18u 20m 25.9s <2de contact>
 
Het interactieve programma Jubier
toont de volgende advertentie voor
de locatie.
 
Voor de tijd van het tweede contact
werd daar 18 h 20 m 28.4s gegeven
voor de perfecte maan. De correctie
op dat moment van het momenteel
bekende maanrandprofiel is aange
geven met "LC" met minus 2,1 secon
den, dat zou op een Jubier-tijd een
tijd geven van 18 h 20 m 26,3s met

Tijd Jubier

een verschil van min 0,4 s. Een mo
gelijke verklaring voor deze afwij
king is een verkeerde waarde voor de
zonnediameter, vooral in de aanloop
naar de Great American Eclipse is
de internationaal overeengekomen
waarde voor de zonnediameter op
nieuw in discussie genomen.

Rekening houdend met alle overwe
gingen, is het het beste om het twee
de en derde contact nogmaals te
bepalen bij de volgende zonsverduis
tering, met een perfecte tijdwaarne
ming.
 
(Vertaling: Harrie Rutten)

Rakende sterbedekking op 20 mei 2018
Door Henk de Groot
 
Op zondag 20 mei, dat is de Eerste Pinksterdag, vindt er een rakende sterbedekking plaats langs de lijn Maastricht –
Haamstede (Schouwen Duiveland). De bedekking is omstreeks 22:00 uur MEZT, en de Maan staat op een
hoogte van omstreeks 40 graden. De ster heeft een helderheid van magnitude 6,3 en de CA is 1,3 gr N. Met een
relatief kleine telescoop van omstreeks 10 cm is bij heldere hemel de bedekking waar te nemen. Het Maan profiel
ziet er veelbelovend uit, zoals bijgaande grafiek laat zien zoals het eruit ziet op een plek iets ten ZO van Maastricht.
Mocht er animo zijn, dan zullen we Adri Gerritsen , de rekenaar van de vereniging, vragen de profielen te bereke
nen voor de voorgestelde waarneem plaatsen.
 
Wie heeft er zin in deze bedekking waar te nemen, en wie wil eventueel de coördinatie op zich nemen?

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

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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Het waarnemen van planetoïden eclipsen
Door Henk de Groot
 
Een nieuwe tak van “sterbedekkingen” is het waarnemen van eclipsen van planetoïden onderling in een binair
planetoïde systeem. In principe kunnen ook onderlinge bedekkingen worden waargenomen, maar de veranderin
gen in magnitude zijn dan nog een factor 10 of zo kleiner, terwijl ze bij eclipsen al erg klein zijn.

In het januari nummer van Occultus
heb ik al geschreven over de waarge
nomen eclipsen van Linus op Kallio
pe in het voorjaar van 2017.
In het najaar ben ik daarmee verder
gegaan, nu met de planetoïde (3905)
Doppler, en daarna met 3951) Zichi
chi. Voordat ik hierover verder ga
eerst iets algemeens over binaire
systemen.
 
Binaire planetoïde systemen.
Binaire planetoïden kunnen ont
staan uit onderlinge botsingen van
planetoïden. De kans daarop is erg
klein, en als de botsing erg zwak is
zal de los komende materie groten
deels weer terugvallen op het moe
derlichaam. En bij een zware botsing
vliegen de meeste brokken de we
reldruimte in. Deze manier van
meervoudige planetoïden systemen
maken is in deze tijd niet meer zo
bijster efficiënt.
 
Er zijn sterke aanwijzingen dat veel
planetoïden niet uit een stuk be
staan, maar uit een grote verzame
ling losse stenen en gruis, welke door
de zeer geringe zwaartekracht bij
elkaar gehouden wordt. De dicht
heid is laag, zo tussen de 1 en 2,5 g/
cm3.
Dat betekent dat wanneer een plane
toïde te snel gaat roteren, de buiten
delen eraf kunnen vliegen, omdat de
middelpunt vliedende kracht de ge
ringe zwaartekracht gaat overtref
fen. De meest uitstekende delen gaan
er het eerst af.
Bewijs daarvoor is dat we geen pla
netoïden vinden welke sneller dan
eens in de 2,4 uur rond draaien.
Gaan ze nog sneller, dan vliegen ze
uit elkaar. Verder vinden we steeds
meer binaire systemen dan we vroe
ger ooit voor mogelijk hebben ge
houden. Inmiddels zijn er nu (febru
ari 2018) zo’n 310 binaire systemen
en 13 triple systemen ontdekt.
 

YORP-effect.
Een belangrijker mechanisme voor
het ontstaan van binaire planetoïden
is dan het Yorp effect, genoemd naar
een aantal astronomen met moeilij
ke namen, welke dat ontdekt hebben
(Yarkovsky-O’Keefe-Radzievskii-Pad
dack). Dat effect versnelt de rotatie
van het planetoïde lichaam lang
zaam maar zeker. Het ontstaat
omdat de Zonnestraling de planetoï
de raakt, en deze straling voor een
groot deel als thermische straling
asymmetrisch door de planetoïde
weer uitgezonden wordt. Vooral de
kleinere planetoïden ondervinden
daarvan relatief gezien het meeste
effect.
 
Wanneer een deel van de oorspron
kelijke planetoïde is afgescheiden,
kan er nog van alles gebeuren.
De kleinste van de twee kan zijn
eigen rotatiesnelheid gaan verhogen
ten koste van de rotatiesnelheid van
het primaire deel en tegelijkertijd
soms van omloopbaan veranderen,
en daardoor vervolgens weer in

tweeën breken, waardoor een chao
tisch drie lichamen systeem ontstaat.
Het eventueel ontsnappen naar de
ruimte van één van de twee kleinste
delen of het weer samen smelten van
twee delen kan weer een stabiel bi
nair systeem opleveren.
 
Synchrone en asynchrone systemen.
Een binair systeem waarbij de om
looptijd van het secondaire deel ge
lijk is aan de rotatietijd van het pri
maire deel noemen we een syn
chroon binair systeem.
Maar de baan van het secondaire
deel kan ook erg excentrisch zijn, en
is dan asynchroon met de rotatie
snelheid van het primaire deel.
Tenslotte kan een binair systeem ook
weer samenklonteren tot een plane
toïde, dan krijgen we een contact
binair systeem, meer het idee van een
mislukte aardappel. Met computer
simulaties is dat inmiddels allemaal
al eens nagerekend. Door regelmatig
de banen van de onderlinge planetoï
den in een meervoudig systeem te
meten, kunnen sterrenkundigen

Een grafiek uit de publicatie van de groep Maryland en Franco van de ontdek
king van het binair zijn van Doppler. Op de x-as de rotatie periode van Doppler,
van 0 naar 1. Op de Y-as de helderheid in de R-band. De eclips zou optreden
tijdens de helderheids dip met de steilere gradiënt.
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meer te weten komen over de evolu
tie hiervan. Ook is de massa van een
systeem te bepalen uit de baangege
vens, en als we dan ook nog nauw
keurig de grootte van de lichamen te
weten kunnen komen met bijvoor
beeld sterbedekkingen, dan kunnen
we de soortelijke massa of dichtheid
van de lichamen berekenen.
 
Doppler.
(3905) Doppler is een hoofdgordel
planetoïde, welke op een afstand van
2,5 AE in 4 jaar om de Zon draait.
Doppler heeft een diameter van 6,3
km, niet zo verschrikkelijk groot
dus. De rotatieperiode is omstreeks
50 uren.
De tweede component wordt ge
schat op 4,8 km groot, en zou in 2,1
dag om het primaire deel, of beter
het gemeenschappelijk zwaartepunt
draaien. De binaire component is
ontdekt uit fotometrie curves in
2013. Ook de dichtheid van Doppler
wordt laag ingeschat, ongeveer 1,6
g/cm3, dat betekent dat de planetoï
de bestaat uit een losse verzameling
stenen en gruis.
 
De ontdekking.
De ontdekking is gedaan door een
groep studenten van de universiteit
van Maryland met L Franco van het
Balzaretto Observatory in Rome.
Voor het opnemen van de fotometrie
krommes is gebruik gemaakt van een
door het internet gestuurde 0,43 m
telescoop in Spanje en een 20 cm
telescoop in Rome. De groep stelt
dat het bewijs van de aanwezigheid
van de begeleider blijkt uit het scherp
afnemen en daarna weer toenemen
van de helderheid, voorafgegaan en
gevolgd door een minder steile afna
me en toename.
 
Waarnemen.
Eind september komt Doppler in
beeld. De nachten worden weer fors
langer, zodat het mogelijk wordt om
langdurig achtereen opnamen te
maken. Omstreeks half oktober is
Doppler in oppositie, en hij staat op
een declinatie van + 26 graden, een
ideale plaats voor waarnemers in
lichtvervuilde streken, met veel
bomen en huizen langs de horizon.
Helaas is het weer belabberd slecht,

De opgenomen helderheid van Doppler op 14 en 15 oktober. Op de x-as de tijd
in dagen. De lengte is 2 dagen, net iets minder dan de rotatietijd van Doppler,
welke 1,05 dag bedraagt. Op de linker Y-as de helderheid in magnitude in de
V-band. De rode streepjeslijn geeft de rotatie aan van Doppler en de groene
stippeltjeslijn de halve rotatie tijd.

en dat blijft ook zo. Het is wel eens
een uurtje helder tussen twee buien
door, maar meer wordt het nooit
wat. Om een stukje rotatiecurve op
te nemen van een planetoïde met een
rotatietijd van 50 uren, inclusief een
mogelijke eclips, is 1 of 2 uren veel te
kort.
Er zijn in de hele maand oktober drie
lange heldere nachten; eentje lukt
mij zelf niet, maar de andere twee,
op 14 en 15 oktober pak ik.
Op de avond van 14 oktober kan ik
96 opnames maken gedurende ruim
4 uren. De dag erna, 15 oktober zelfs
142 opnames, met een totale waar
neemtijd van 7 uren.
Doppler is dan wel in oppositie,
maar toch niet echt helder, ik kom
op zo gemiddeld magnitude 15,2.
Dat is dan in de V-band. Zou je
zonder filter fotograferen, dan
scheelt dat al gauw een magnitude of
zo, omdat met een filter toch ook
aardig wat fotonen door het filter
worden tegengehouden. Een V filter,
of soms wordt ook een R filter ge
bruikt, is noodzakelijk om de helder
heid van de planetoïde goed te kun
nen vergelijken met de referentiester
ren, die rondom de planetoïde op de
opname staan.
 

Analyse.
Op beide nachten zie ik Doppler in
helderheid toenemen. Uitgaande
van een rotatietijd van 50 uren zou
dat betekenen dat ik op de tweede
nacht, vergeleken met de eerste
nacht, precies tegen de andere kant
van Doppler aan kijk. Een dip of iets
dergelijks, wat op een eclips zou
wijzen, zie ik echter niet. De resulta
ten worden, net als bij Kalliope in
het voorjaar, naar Pascal Descamps
van het IMCCE in Parijs, en Raoul
Behrend van het observatorium van
Geneve gestuurd.
Voor de goede orde, ik ben niet de
enige waarnemer van Doppler, met
name in Zuid Frankrijk zijn er ook
enkele die meedoen, o.a. op het Ob
servatoire du Haute Provence. Dat
is maar goed ook, want als alle ont
dekkingen van de wereldruimte in
Nederland gedaan hadden moeten
worden, waren we nu nog een eeuw
terug. De Zuid Europese waarne
mers zijn sterk in het voordeel wat
betreft het aantal beschikbare helde
re nachten vergeleken met ons in
Nederland. Meer dan 200 heldere
nachten zijn daar gewoon. Toch
blijft het angstig stil op het waar
neemfront. Zou Doppler zijn bege
leider kwijt zijn?
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Volgende poging.
Na 15 oktober blijft het drie weken
lang zacht maar wolkig weer. Lang
zamerhand zie je de kans op een
succesje steeds verder afnemen,
maar wat moet je?
Eindelijk, op 6 november komt er
weer een heldere nacht. Het gelukt
om Doppler gedurende zes en een
half uur waar te nemen, en 124 op
names te maken voordat hij bij mij
thuis achter de boomtakken ver
dwijnt.
Doppler is ook al weer wat zwakker
geworden sinds half oktober; ik meet
hem nu op omstreeks magnitude
15,6. Volgens de bekende rotatie
periode van ongeveer 50 uur en de
positie op 14 en 15 oktober, zou
Doppler in de nacht nu omstreeks
zijn minimum moeten zitten. Op 10
november heb ik de meting uitge
werkt.
Soms gaat dat uitwerken wel vlug
ger, maar het ligt er ook een beetje
aan of je een vermoeden hebt dat er
iets belangwekkends is te zien in de
resultaten of niet. In dit geval had ik
dat vermoeden niet. Als je dan de
camera pas voor de waarneem nacht
op de telescoop hebt gezet, kun je pas
goed centreren en scherp stellen als
er wat sterren te zien zijn. Het maken
van Flat Field correctie opnames
verschuift dan naar de volgende
avond in de schemering. Daarna 1 of
2 dagen uitwerken en opsturen, en je
bent zo vier dagen verder.
 
Beet!
Na het uitwerken valt mij toch op
dat het minimum niet mooi rond
verloopt, maar enigszins piekt.
Maar omdat ik zelf nooit eerder het
minimum van Doppler heb kunnen
vastleggen, weet ik natuurlijk niet of
het helderheids verloop normaal is
of afwijkend.
Op 10 november stuur ik de resulta
ten weg, en op 11 november krijg ik
al antwoord van Pascal dat ik waar
schijnlijk de eerste eclips heb vastge
legd. Ook Raoul Behrend komt even
later met hetzelfde, en hij zet tevens
een lijstje met voorspelde toekomsti
ge eclipsen op het web.
Voor mij is het na deze ene avond
weer even afgelopen. De weken
daarna pakken zich weer veel regen

De opgenomen helderheidscurve van Doppler op 6 november 2017. Op de x-
as de tijd in dagen, sinds de eerste waarneming, en aan de linkerzijde weer de
Vmagnitude. Ook hier lijkt de helderheidsdip gradiënt groter te zijn geduren
de een bepaalde tijd, wat wijst op een eclips. De doorgetrokken lijnen geven
weer de halve en hele rotatieperiode van Doppler aan, en te zien is dat Doppler
hier in zijn minimum zit.

Een curve gemaakt door Pascal Descamps van IMCCE, met daarop de
laatste waarneming van 6 november. Op eerdere waarnemingen gedaan door
waarnemers in Frankrijk is bij het minimum rechts nog niets te zien van een
mogelijke eclips.

wolken samen boven de lage landen
en van waarnemen komt niet veel.
 
Laatste waarneming.
Pas 16 dagen later is het weer goed
helder in Nederland, en verkeert
Doppler ‘s nachts in of bij zijn mini
mum. Op 22 en 23 november lukt het
om weer twee minima vast te leggen.
De gevonden fotometrie curven zijn
vergelijkbaar met de eerder vastge
legde curve van 6 november. Het
wordt echter wel steeds moeilijker
om Doppler vast te leggen. Naarma
te de oppositie datum verder geleden

is, wordt de helderheid van Doppler
steeds minder, en hij verdwijnt steeds
vroeger achter de bomen vanuit mijn
waarneemplaats gezien. Het is dan
ook de laatste keer dat het mij gelukt
is een eclips vast te leggen. Alleen
Olivier Labrevoir slaagt erin om in
december nog een eclips te meten.
Wat betreft de helderheid en de duur
van de eclips vergeleken met die van
2013 valt op dat deze minder intens
is en bovendien wat korter. Dat zal
te maken hebben met de oriëntatie
van de lichamen in het systeem.
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(3951) Zichichi.
Een andere planetoïde welke binair
is, is Zichichi. Zichichi zelf is in 1986
ontdekt, en is ook een hoofdgordel
planetoïde met een geschatte diame
ter van omstreeks 6,4 km, ook erg
klein dus.
De begeleider is in 2006 ontdekt, ook
op fotometrie curves, onder andere
door de groep van R Behrend. In
2006 is het niet gelukt een omloop
periode vast te stellen voor de com
pagnon van Zichichi. In 2011 wordt
door mensen van de Appalachian
State University, ook met fotometri
sche waarnemingen, een omlooppe
riode van 27,6 uur vastgesteld. De
rotatietijd van Zichichi zelf is 3,39
uur, dus dit systeem is in tegenstel
ling tot Doppler niet synchroon
maar asynchroon. In 2011 is vastge
steld dat de helderheids variatie ten
gevolge van de rotatie van Zichichi
zelf 0,26 magnitude bedraagt, en de
eclips of bedekking een helderheids
verandering van 0,12 tot 0,23 mag
nitude veroorzaakt. Uit deze gege
vens kan afgeleid worden dat de
dichtheid van het systeem maar 1,6
gr/cm3 bedraagt, dus echt een verza
meling los puin.
 
Waarnemen van Zichichi.
Na veel wolken en regen komt op 7
februari een hoge druk gebied ons
verblijden met een koude droge oos
tenwind met veel opklaringen. Dus
de telescoop wordt op Zichichi ge
richt. Zichichi is relatief zwak in
helderheid, in het begin magnitude
16, maar later nog iets zwakker.
Voordeel is dat de lucht goed helder
is in het begin, en Zichichi erg lang
zaam langs de sterren beweegt, aan
vankelijk nog geen 0,1 boogsecon
de/minuut. Belichtingstijden tot 4
minuten zijn dan goed haalbaar.
Later in februari krijg ik steeds meer
last van hoge dunne cirrus en de vele
vliegtuig condens strepen die het
beeld verzieken. De signaal/ruisver
houding gaat dan zoveel achteruit
dat de meetnauwkeurigheid steeds
lager wordt. Eigenlijk zou een echte
waarneem sterrenamateur het niet
meer in zijn hoofd moeten halen nog
‘s nachts te vliegen!
Samen met de opkomende Maan
moet na 17 februari de waarneem

De complete helderheids curve van Doppler, opgesteld door R Behrend van het
Observatoire de Geneve, waarin de meetgegevens van meerdere waarnemers
staan.

Een door R Behrend van het Observatoire du Geneve gemaakte helderheids
curve van Zichichi, met ook de resultaten van twee andere amateurs, te weten
Olivier Labrevour en David Behrendt. De amplitude van de helderheid is 0,3.
Helaas is hier geen teken van een bedekking of eclips gevonden.

reeks beëindigd worden. Dan is Zi
chichi in totaal al wel 23 uur waar
genomen. Ook twee ander amateurs
nemen Zichichi waar. Helaas is het
ons niet gelukt een eclips of bedek
king waar te nemen. Waarschijnlijk
heeft deze zich ook niet voorgedaan,
waarschijnlijk omdat de positione

ring van het systeem ten opzichte van
de Zon daarvoor niet geschikt was.
Daarover is bij dit systeem nog niet
voldoende bekend. Zichichi is nu te
ver uit de buurt geraakt, en hopelijk
hebben we bij een volgende oppositie
meer succes.
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Zelf waarnemen van planetoïden
eclipsen en bedekkingen.
Het is erg leuk planetoïden eclipsen
en bedekkingen waar te nemen. Je
hebt immers altijd een resultaat in de
vorm van een unieke lichtcurve, met
als bonus mogelijk een waarneming
van een eclips of onderlinge bedek
king. Voor het waarnemen heb je een
telescoop nodig met een aandrijving.
Die telescoop behoeft geen topkwa
liteit te zijn, maar liever wel wat

lichtsterk, het gaat immers om de
hoeveelheid licht. Als camera heb je
een 16 bits astrocamera nodig, maar
ook hier doet een oud afgeprijst
model het net zo goed als een super-
delux modern duur exemplaar.
Met het gratis software programma
Iris zijn de opnames goed uit te
meten. Mocht het goed bevallen, en
je wilt er verder in gaan, dan is er ook
software beschikbaar welke wat
sneller werkt, maar niet gratis is.

Lichtcurves kun je vinden op de
website van R Behrend van het Ob
servatoire de Geneve : https://obsw
ww.unige.ch/~behrend/page_cou.html
en op de website van het Minor Pla
net Center.
Op de website: www.johnstonsar
chive.net/astro/asteroidmoons.html vind
je veel informatie over meervoudige
planetoïde systemen.

Agenda
26 mei 2018 jaarvergadering KNVWS te De Bilt

24 – 26 aug 2018 ESOP XXXVII te Pilzen, Tsjechië

29 september 2018 Sterbedekkersdag te Bussloo

? november 2018 amateur bijeenkomst te Goirle

Oproep kascontrole
Door Jan Maarten Winkel
 
De kascontrole commissie bestaat uit twee leden. Echter, één van deze twee leden heeft bedankt voor lidmaatschap.
Ik ben nu dus op zoek naar een vervanger.
Wie wil samen met Marion Iris van der Linden de kascontrole doen? Graag bij mij opgeven.

Uitnodiging Sterbedekkersdag
Door Jan Maarten Winkel
 
Op zaterdag 29 september 2018 houden we weer een Sterbedekkersdag.
Dit vindt weer plaats bij Volksterrenwacht Bussloo.

Noteer deze datum in je agenda.
 
Net als vorig jaar wordt de Sterbedekkersdag gecombineerd met de Kleine Planeten Dag van de werkgroep
Kleine Planeten.

Als je een bijzondere ervaring hebt opgedaan en er iets over wilt presenteren, geef dat dan door. Natuurlijk graag,
want dat is ook een belangrijk onderdeel van de dag: ervaringen uitwisselen en de interessante en leuke dingen delen.
 
De dag kost niets, en koffie, thee en soep zijn gratis. Je moet wel je eigen boterham voor tussen de middag meene
men. Hoe laat we beginnen, hoor je nog, maar waarschijnlijk zo omstreeks 11 uur, zodat je niet zo verschrikkelijk
vroeg op hoeft te staan.
 
Als je komt, wat we natuurlijk wel verwachten, meld je dan aan bij Jan Maarten Winkel of Henk de Groot.
 
Tot 29 september dan!
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Totale Sterbedekkingen
 

Predictions : 14 Period : 01/04/2018 - 01/07/2018    

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 

 04-04-2018  Wed  02:21:46  1  R   21629   5.4  22  177  -23  +74°S    7 

 08-04-2018  Sun  03:29:24  1  R   26495   2.9  11  148  -14  +77°N    4 

 18-04-2018  Wed  19:41:03  1  D    5425   7.2  16  276   -9  +36°N    8 

 20-04-2018  Fri  20:06:54  1  D    8550   5.8  32  261  -12  +58°N    4 

 21-04-2018  Sat  23:02:18  1  D   10905   7.2  15  283  -25  +72°N   10 

 24-04-2018  Tue  00:26:48  1  D   14168   6.6  16  274  -24  +55°N    9 

 08-05-2018  Tue  02:59:19  3  R   29613   4.3  11  136   -8  +15°N    4 

 09-05-2018  Wed  03:35:39  4  R   30463   6.1  12  133   -3  +24°S   10 

 18-05-2018  Fri  20:52:44  1  D   10147   7.4  15  283  -10  +61°S    9 

 19-05-2018  Sat  21:11:37  1  D   12042   7.1  21  274  -11  +88°S    7 

 19-05-2018  Sat  22:52:57  1  D   12172   6.2   6  293  -17  +47°N    7 

 17-06-2018  Sun  22:34:45  3  D   14690   5.4   3  289  -13  +15°S    7 

 24-06-2018  Sun  23:38:23  1  D   21629   5.4  15  216  -15  +80°N    7 

 28-06-2018  Thu  22:51:46  2  R   26345   3.8  14  160  -14  +67°S    4 

 

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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Voorspellingen van bedekkingen van dubbelsterren
en Kepler 2 sterren door de Maan

Door Henk de Groot
 
Bedekkingen door de Maan van dubbelsterren en K-2 sterren hebben niet het doel om het Maan profiel beter te
leren kennen (dat al heel goed bekend is), maar om meer te weten te komen over de sterren zelf. Het is dan van
belang de tijdstippen te meten wanneer de verschillende componenten van een meervoudig stersysteem bedekt
worden.
Wat betreft K-2 sterren wordt een lichtcurve gevraagd van de bedekking. Neem de integratietijden zo kort moge
lijk, om een zo hoog mogelijke tijdresolutie te verkrijgen.
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Het eerste kwartaal van 2018 bracht 61 waarnemingen, mede door een uitstekende februari maand. Er werden in
die maand maar liefst tien bedekkingen waargenomen, door Eberhard Bredner, Henk de Groot en Jan Maarten
Winkel. Proficiat!
De voorspellingen voor het volgende kwartaal zijn, als vanouds, tot ons gekomen via EAON terwijl Edwin Goffin
de berekeningen verzorgd heeft.
 
Waarnemingen door leden
De volgende planetoïden zijn door leden van DOA waargenomen. Een X is geen bedekking, en als er wel een
bedekking is waargenomen, dan wordt de duur ervan weergegeven.

2001 AQ37
Op 5 februari werd door Jan Maar
ten Winkel een bedekking door
(63224) 2001 AQ37 waargenomen
met een duur van 0,92 seconden. De
intrede was om 22h37m05,02s en de
uittrede om 22h37m05,94s UT. De
bedekking vond 22 seconden na de

voorspelling plaats. Tevens was er
sprake van een Zuid shift van 10
padbreedtes.
 
Euphrosyne
Op 13 februari werd door Jan Maar
ten Winkel een bedekking door (31)
Euphrosyne waargenomen met een

duur van 25,98 seconden. De intrede
was om 0h42m31,47s en de uittrede
om 0h42m57,45s UT. Ook Roland
Boninsegna (België) nam een bedek
king waar (van 18,56 seconden),
terwijl Tim Haymes en John Talbot
(UK) elk een mis hadden. Zie figuur
1 voor de koorden en het DAMIT
model.
 
Brixia
Ook op 13 februari werd door 11
waarnemers in UK, Nederland,
Duitsland en Tsjechië een bedekking
door (521) Brixia waargenomen met
een duur van 2,71 tot 10,01 secon
den. Hierbij de tijden van Eberhard
Bredner, Esdert Edens, Henk de
Groot, Gerold Holtkamp en Jan
Maarten Winkel.
Gerold: intrede om 22h40m18,38s
en de uittrede om 22h40m21,58s UT.
Eberhard: intrede om 22h40m18,08s
en de uittrede om 22h40m22,32s UT.
Esdert: intrede om 22h40m30,42s en
de uittrede om 22h40m37,82s UT.
Henk: intrede om 22h40m27,23s en
de uittrede om 22h40m34,79s UT.
Jan Maarten: intrede om 22h40m24,64s
en de uittrede om 22h40m33,56s UT.
Zie figuur 2 voor de koorden en het
DAMIT model.
 
Lydia
Op 18 februari werd door Henk de
Groot en Jan Maarten Winkel een
bedekking door (110) Lydia waarge
nomen met een duur van 15,93 resp.
11,04 seconden. Henk had een intre
de om 20h17m38,81s en een uittrede
om 20h17m54,74s UT. Jan Maarten
had een intrede om 20h17m45,79s en
een uittrede om 20h17m56,83s.
Roland Boninsegna (België) had een
mis.
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Figuur 1

Figuur 2
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Tisiphone
Op 27 februari werd door 7 waarne
mers in Nederland, Luxemburg,
Zwitserland en Italië een bedekking
door (466) Tisiphone waargenomen
met een duur van 6,36 tot 13,54 se
conden. Hierbij de tijden van Henk
de Groot en Jan Maarten Winkel.
Henk: intrede om 21h10m50,20s en
een uittrede om 21h11m02,52s UT.
Jan Maarten: intrede om 21h10m50,43s
en een uittrede om 21h11m03,97s.
Op 23 januari 2012 had Jan Maarten
ook al eens een bedekking door Ti
siphone. Zie figuur 3 voor de koor
den.
 
Bedekkingen elders in Europa
Op 2 januari werd door 4 waarne
mers in Spanje een bedekking waar
genomen door (199) Byblis met een
duur van 2,02 tot 3,20 seconden. Zie
figuur 4 voor de koorden en het
DAMIT model.
Op 6 januari werd door Pratt (UK)
een bedekking waargenomen door
(295) Theresia met een duur van 3,76
seconden.

Figuur 3

Op 10 januari werd door Krannich
(Duitsland) een bedekking door
(891) Gunhild waargenomen met
een duur van 5,18 seconden.
Op 13 januari werd door Figer
(Frankrijk) en Zahajsky (Tsjechië)
een bedekking door (8) Flora waar
genomen met een duur van 5,9 resp.
11,95 seconden.
Op 27 januari werd door Arbouch
(Frankrijk) en Baruffetti (Italië) een
bedekking waargenomen door (175)
Andromache met een duur van 7,51
resp. 5,76 seconden. Zie figuur 5
voor de koorden.
Op 28 januari werd door 4 waarne
mers in Frankrijk en Zwitserland een
bedekking waargenomen door TNO
(84522) 2002 TC302 met een duur
van maar liefst 97 tot 116 seconden.
Op 29 januari werd door Vaudescal
(Frankrijk) een bedekking door
(779) Nina waargenomen met een
duur van 7,04 seconden.
Op 15 februari werd door Tomanis
(Litouwen) een bedekking door
(189) Phthia waargenomen met een
duur van 3,64 seconden.

Ook op 15 februari werd door Tal
bot (UK) een bedekking door (1655)
Comas Sola waargenomen met een
duur van 1,44 seconden. Jan Maar
ten en 3 andere waarnemers in de
UK hadden een mis.
Op 17 februari werd door Kidd en
Tickner (UK) een bedekking door
(924) Toni waargenomen met een
duur van 15,01 resp. 13,86 seconden.
Op 21 februari werd door Halir en
Rottenborn (Tsjechië) een bedek
king door (8) Flora waargenomen
met een duur van maar liefst 31,20
resp. 26,62 seconden.
Ook op 21 februari werd door 5
waarnemers in Tsjechië een bedek
king door (1113) Katja waargeno
men met een duur van 1,92 tot 4,00
seconden. Zie figuur 6 voor de koor
den.
Op 23 februari werd door 12 waar
nemers in Spanje, Frankrijk, Tsje
chië en Polen een bedekking door
(129) Antigone waargenomen met
een duur van 5,60 tot 12,80 secon
den. Zie figuur 7 voor de koorden en
het DAMIT model.
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Figuur 4

Figuur 5
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Figuur 6

Figuur 7
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Op 7 maart werd door Jennings
(UK) een bedekking waargenomen
door (9080) Takayagani met een
duur van 1,64 seconden.
Op 8 maart werd door Pratt (UK)
een bedekking waargenomen door
(693) Zerbinetta met een duur van
4,80 seconden.
Op 11 maart werd door Schreurs
(België) een bedekking waargeno
men door (388) Charybdis met een
duur van 6,12 seconden.
Op 14 maart werd door Manna en
Sposetti (Zwitserland) een bedek
king door (4000) Hipparchus waar
genomen met een duur van 1,19 resp.
0,64 seconden.
Op 18 maart werd door Perello en
Selva (Spanje) een bedekking door

(73) Klytia waargenomen met een
duur van 8,3 seconden.
Op 20 maart werd door Pratt (UK)
een bedekking waargenomen door
(1548) Palomaa met een duur van
2,40 seconden.
Op 21 maart werd door Tickner
(UK) een bedekking waargenomen
door (1354) Botha met een duur van
2,62 seconden.
Ook op 21 maart werd door Baruf
fetti (Italië) een bedekking waarge
nomen door (796) Sarita met een
duur van 2,91 seconden.
 
Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 4
bedekkingen geselecteerd. Planetoï
de Rosalia maakt een grote kans op

een bedekking in ZUID NEDER
LAND.
Gebruik Occult Watcher voor meer
sterbedekkingen. Kijk in alle geval
len van 5 minuten voor tot 5 minuten
na het opgegeven tijdstip.
 
Niet geselekteerd
Mochten er waarnemers zijn die ook
andere (niet in de lijst opgenomen)
potentiële bedekkingen willen 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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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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