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Astronomie van de koude grond 
 

Aldebaran en een kerktoren op de maan 
Pieter Welters 

 

In tijden dat het vrijwel nooit helder is, kun je als astrofotograaf ook eens gaan stoeien 

met eerdere waarneemresultaten. Zo had ik op de avond van 23 december 2015 de 

bedekking van de ster Aldebaran door de maan gefilmd.
1
 Het is mij gelukt om met 

individuele beelden uit het filmpje de schijnbare diameter van deze ster te meten. 

Reuzensterren 

Gewoonlijk zijn sterren door hun gigantische afstanden puntbronnen, waarvan de afmeting 

ver buiten bereik van zelfs de grootste telescopen ligt. Alleen door interferometrie kan van 

enkele reuzensterren de schijnbare diameter worden berekend. Zo is superreus Betelgeuze 

(0.047”) wel eens afgebeeld door de Europese VLT op de Cerro Paranal in Chili. 

 

Aldebaran, het rode oog van de Stier, is een oranje reuzenster die niet al te ver weg staat: 67 

lichtjaar. Aldebaran is weliswaar veel kleiner dan Betelgeuze, maar staat ook op ongeveer 

1/10 van de afstand. Nu Aldebaran door de maan werd bedekt, deed zich de gelegenheid voor 

om de diameter van deze ster te meten.  

Uitdooftijd 

Doorgaans floept een ster plotseling uit bij het verdwijnen achter de maanrand. Zou dat bij 

een ster zo groot als Aldebaran ook zo gaan? Als Aldebaran maar ietsje langzamer uitdooft, 

zou je uit die tijd de diameter van de ster kunnen afleiden. Van een geleidelijke uitdoving 

bleek in het filmpje niets, maar bij het nauwkeurig bekijken van de individuele frames was er 

wel iets te zien.  

Hieronder zijn de vier opeenvolgende frames te zien rond de verdwijning achter de maanrand. 

Het eerste frame 1205 toont de ster nog in volle glorie. Op frame 1206 lijkt de ster (ook in 

vergelijking met meer voorgaande frames) heel iets gedimd. Op frame 1207 is nog een zeer 

zwak stipje te zien. Op frame 1208 tenslotte is de ster geheel verdwenen. 

 

  

Frame 1206 Frame 1206 
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 https://vimeo.com/149911778. 
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Frame 1207 Frame 1208 
 

Gezien de bovenstaande plaatjes heeft de maan ruim 1 frame nodig om Aldebaran af te 

dekken. Het exacte lichtverlies van frame 1205 tot 1206 en van 1207 tot 1208 valt niet 

berekenen, maar is duidelijk zeer weinig vergeleken bij het lichtverlies tussen frame 1206 en 

1207. Bij frame 1206 is de ster nog maar voor een heel klein deel achter de maan verdwenen, 

bij frame 1207 op een haar na totaal. Zie de onderstaande reconstructie. 

 

    

 

Het filmpje was opgenomen met een DMK 21AU618.AS camera met 640x480 pixels, 1 

minuut bij 30 fps, Via het programma FireCapture v2.4. Dit programma levert een logbestand 

bij elke opname. Volgens dit logbestand zijn gedurende 60.015 sec. 1695 frames genomen, 

met een gemiddelde van 28 fps. 

Rekensommen 

Nu volgt er wat rekenwerk. Allereerst moeten we de snelheid van de maan weten langs het 

firmament. De siderische omlooptijd van de maan bedraagt 27,3217 dagen. In seconden is dat 

27,3217 x 24 x 3600 = 2.360.595 sec. In die tijd legt de maan 360° af. In boogseconden is dat 

360 x 3600 = 1.296.000”. 

Dus de maan legt gemiddeld per seconde 1.296.000 : 2.360.595 = 0,55” af. Weliswaar is de 

maan gedurende zijn hele omloop niet altijd precies even snel, maar dat geringe effect laten 

we voor het gemak maar buiten beschouwing. 

De geschoten frames liggen 1/28 = 0,0357 sec. uit elkaar. Daaruit volgt dat de maan per frame 

0,0357 x 0,55” = 0,02” opschuift. 

Gewoonlijk moet je ook nog rekening houden met de hoek waaronder de ster het 

maanoppervlak raakt (de cusp angle), maar in dit geval is die vrijwel loodrecht, dus hoeven 

we er geen ingewikkelde hoekberekeningen op los te laten. 

Kerktoren 

Hieruit volgt dat de schijnbare diameter van Aldebaran ruim 0,02” moet bedragen. Uiteraard 

is dit kunstje al eens eerder gedaan. Op Wikipedia zag ik tot mijn genoegen bij Aldebaran een 

schijnbare diameter van 0,022” staan. Zo kun je met wat huis- tuin en keukenoptiek onder 
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bepaalde omstandigheden verrassend nauwkeurige hoekmetingen doen! Wel aardig is het om 

te beseffen dat 0,02” op de maan overeenkomt met 37 meter, de hoogte dus van een 

gemiddelde kerktoren. 
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