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Inleiding  
 

 
Omdat na 13 jaren de voorraad van de vorige instructie begon op te raken en het waarnemings- 
formulier moest worden aangepast en nieuwe inzichten zijn ontstaan bij diverse waarneemmethoden, 
heeft de waarnemingscommissie van de Nederlandse Kometen Vereniging het besluit genomen een 
nieuwe instructie uit te geven.  

Hierbij is gekozen voor een vereenvoudigde instructie voor het bepalen van de helderheid van een 
komeet die vooral bedoeld is voor de beginnende waarnemer.  
Uiteraard is deze instructie niet alleen bedoeld voor de beginnende waarnemer maar zeker ook voor de 
gevorderde waarnemer. Uit hun waarnemingen blijkt dat er toch soms methoden insluipen die van 
negatieve invloed kunnen zijn op de helderheidsbepaling van een komeet. Door zo nu dan deze 
instructie goed te lezen en de instructies op te volgen blijft ook de kwaliteit van hun waarnemingen 
gewaarborgd. 
 
In de aparte uitgave "Handboek voor het waarnemen van kometen" wordt dieper ingegaan op andere 
waarneemmethodes, het waarnemen van structuren van kometen, fotografie en hoofdstukken uit 
diverse publicaties die betrekking hebben op het waarnemen van kometen. 

  
De auteur dankt de waarnemingscommissieleden van de Nederlandse Kometen Vereniging, Guus 
Gilein en Alex Scholten voor hun bijdragen.  
De auteur dankt Georg Comello voor het kritisch doorlezen van deze waarneeminstructie en vooral 
voor zijn waardevolle suggesties. 
 
Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij de financiële steun van het Publicatiefonds van de 
Nederlandse Kometen Vereniging. 
 

Groningen, 1 februari 2001 
 
 
Bij de TWEEDE druk. 
 
In deze druk zijn enkele veranderingen aangebracht waarbij nu ook de drie andere methoden worden 
uitgelegd. De doelstelling blijft dat Sidgwick-methode voor de Nederlandse Kometen Vereniging de 
belangrijkste methode is voor het bereiken van betrouwbare waarnemingen. 
Ook is achterin een hoofdstuk gewijd aan de ijkings-methode voor het extrafocaal zetten van het 
waarneem instrument.   
 

 
Groningen, 20 April 2003 
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1. De ogen van de waarnemer  
 
1.1 Donkeradaptatie 
Voor het goed zien van lichtzwakke diffuse objecten moeten de ogen eerst donker geadapteerd zijn. 
Donkeradaptatie (DA) betekent in feite donkeraanpassing. Donkeradaptatie is aan het begin lastig als 
men uit een fel verlichte kamer, of na lange tijd TV te hebben gekeken, het duister instapt. In het 
allereerste ogenblik ziet men geen hand voor de ogen. Het duurt een tiental seconden, voordat de 
eerste contouren van obstakels worden gezien. Weer enige tientallen seconden later worden er meer 
details zichtbaar en na een aantal minuten kan in de duisternis worden gelopen. 
Kijkt men naar de maanloze sterrenhemel, direct nadat men uit de verlichte kamer is gestapt, dan 
worden hooguit sterren met een helderheid van magnitude +1 à +2 gezien. Na verloop van tijd, worden 
hoe langer hoe meer zwakkere sterren zichtbaar. Dit proces van aanpassing duurt zo'n twee uren. De 
eerste 30 minuten van DA verloopt zeer steil. Dit wil zeggen, dat na 30 minuten al de meeste zwakke 
details kunnen worden gezien. Gaat de DA hierna nog door, dan worden langzamerhand ook de zeer 
zwakke details zichtbaar.  
 
En nu zijn we op het punt aanbeland waarop het voor de komeetwaarnemer interessant gaat worden. 
Kometen zijn in de regel diffuse lichtzwakke objecten. Bij onvoldoende donkeradaptatie, minder dan 
20 minuten, is de waarnemer niet in staat de zwakkere buitenste delen van de coma te zien. Een verlies 
van 50% - 70% van de comadiameter is dan eerder regel dan uitzondering. En dit heeft dan weer als 
resultaat dat de waarnemer op de helderheid van de komeet zo'n 0,9 tot 1,6 magnituden gaat inleveren. 
Donkeradaptatie is dus de belangrijkste bezigheid van de waarnemer, voordat hij tot een waarneming 
overgaat. Tijdens de DA moet de waarnemer elke vorm van licht mijden, zelfs helder rood licht. De 
lange periode van wachten (het is zeer handig om het begintijdstip van DA te noteren) die nodig is om 
volledige DA te verkrijgen, kan nuttig worden besteed door met het instrument alvast de komeet en de 
vergelijkingssterren aan de hemel op te zoeken. 
 
1.2 Het Per ifeer waarnemen. 
Om lichtzwakke objecten in het donker goed te kunnen zien, is naast donkeradaptatie de techniek van 
perifeer kijken erg belangrijk. Indien direct naar een lichtzwak object wordt gekeken, dan wordt deze 
slecht of in het geheel niet waargenomen. Dit komt doordat in een klein gebiedje op de optische as van 
het oog, de Gele Vlek geheten, zich voornamelijk kegeltjes bevinden. Deze kegeltjes zijn 
lichtreceptoren die gebruikt worden voor het kleuren zien én het zien van details bij heldere belichting. 
In het menselijk oog zijn drie typen kegeltjes te onderscheiden die elk verschillende soorten 
gezichtskleurstoffen bevatten die blauwviolet, groen en rood licht absorberen. Met deze drie 
kegeltypen die één van de drie grondkleuren absorberen en daardoor geprikkeld worden, is het netvlies 
in staat de verschillende kleuren te onderscheiden. 
In een uitgestrekt gebied van het zichtbare spectrum kunnen hierbij verschillen van 1 à 2 nm nog uit 
elkaar worden gehouden. 
De maximale gevoeligheid van het 'overdag' zien ligt in het groen/gele gebied van het visuele 
spectrum op ongeveer 560 nm. Als een waarnemer kometen direct waarneemt, gebruikt hij dit kleine 
gebiedje. 
 
Bij een heldere sterrenhemel, wanneer we voornamelijk met de lichtgevoelige staafjes zien, zijn alle 
aardse objecten kleurloos of we zien ze met een blauwachtige waas. 
De meeste staafjes, honderd- tot honderdvijftig duizend per vierkante millimeter, liggen in een gebied 
van ongeveer 10 tot 60 graden, met een maximum op zo'n 20 à 30 graden van centrum van de 
blikrichting van het oog. Dit gebied is veel gevoeliger voor lage lichtniveaus dan de Gele Vlek of het 
extreme buitengebied van het oog. Als men met het zien zich concentreert op een object in dit gebied, 
wordt dit perifeer waarnemen genoemd. Vergeleken met het direct zien kan de lichtwinst oplopen tot 
wel 1½ à 2 magnituden! 
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Verschillende personen vertonen een grote verscheidenheid bij de gevoeligheid in het zogenaamde 
nachtzien en in sommige gevallen levert het perifeer waarnemen zelfs geen enkel voordeel op.  
Tussen personen kan het vermogen van het perifeer waarnemen erg variëren, vanwege de onderling 
verschillende hoeveelheid staafjes en kegeltjes in de binnen en buitengebieden van het oog. Met 
andere woorden, iemand die een scherpe blik heeft, hoeft niet perse uitstekend in het donker kunnen 
zien, of iemand die brildragend is, kan best in het donker zeer lichtzwakke objecten waarnemen. 
Het bovenste gedeelte van het oog heeft in het algemeen een grotere gevoeligheid dan het onderste. 
Indien twee sterren precies dezelfde helderheid hebben dan zal de bovenste ster helderder lijken dan de 
onderste ster. Dit wordt het standhoekeffect genoemd. De waarnemer kan dit standhoekeffect 
voorkomen door er voor te zorgen dat de verbindingslijn parallel loopt in de horizontale richting met 
de vergelijkingsster en de komeet. Het gedeelte van het oog dat het dichtst bij de slaap is gelegen is 
gevoeliger dan aan de neuskant van het oog. 
Met het perifeer kijken worden puntbronnen minder goed gezien dan diffuse lichtzwakke objecten van 
een zekere diameter omdat de buitengebieden van het oog niet in staat zijn scherp te zien. 
Maar het meest interessante aspect van het perifeer waarnemen van kometen is het volgende. Zoals we 
weten zijn de meeste kometen blauwachtig van kleur. De buitengebieden van het oog zijn nogal 
gevoeliger voor korte dan voor langere golflengten van het visuele spectrum. Een waarneming verricht 
aan een blauwachtig object heeft een lagere drempelwaarde dan dat voor een geelachtig object van 
dezelfde helderheid. Met andere woorden, perifeer waarnemen zorgt ervoor dat een lichtzwakke 
diffuse blauwachtige, groenachtige of een witte komeet nogal duidelijker wordt waargenomen dan bij 
het directe waarnemen. De maximale gevoeligheid van de staafjes ligt in het blauw/groene gebied van 
het visuele spectrum op ongeveer 500 nm. 

 
Bekijk de komeet en vergelijkingssterren altijd perifeer, op ongeveer 20 à 30 graden van het centrum 
van de blikrichting van het oog. Personen die met het rechteroog waarnemen, richten hun blik links 
waardoor het object in het rechter perifere gedeelte van het oog komt te staan. Personen die met het 
linkeroog waarnemen, richten hun blik rechts waardoor het object in het linker perifere gedeelte van 
het oog komt te staan. Een hulpmiddel hiervoor is aangegeven in figuur 1. 
 

 
Figuur 1. Bij het gebruik van een oculair met een eigen velddiameter van zo'n 50 tot 60 graden wordt 
de komeet in het midden van het veld gezet. Richt dan de blikrichting van het oog op de rand van dit 
veld (het kleine cirkeltje met kruis), terwijl de komeet perifeer in de gaten wordt gehouden. Men richt 
de blikrichting van het linkeroog op de rechter rand en het rechteroog op de linker rand. 
Ook de vergelijkingssterren worden op deze manier bekeken. Dit heeft als bijkomend voordeel, dat bij 
het schatten van de helderheid, altijd hetzelfde gebiedje van het oog wordt gebruikt.  
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Een veel gehoord bezwaar van het perifeer waarnemen is, dat men vreest dat de blinde vlek precies op 
de positie van de komeet komt te liggen. Dat dit erg meevalt is met figuur 2 eenvoudig testen. Hoewel 
er individuele verschillen zijn in de precieze positie van de blinde vlek, is deze in de regel gelegen 
tussen ca. 13 en 18 graden vanaf het centrum van de blikrichting van het oog.  
 

 
Figuur 2. Houdt dit figuur op ongeveer 25 cm afstand. Ga precies met het linkeroog voor het rechter 
kruis zitten. Sluit het rechteroog. Concentreer goed op het rechter kruis met het linkeroog.  
Beweeg het papier langzaam naar het hoofd toe, maar beweeg het oog niet. Blijf strak naar het 
rechter kruis kijken.  
Op een bepaalde afstand (zo'n 18 cm) zie je ineens het linker kruis niet meer. Het beeld van het kruis 
valt dan op de blinde vlek van je linkeroog. Let op: zodra je met je oog beweegt, wordt het kruis direct 
weer zichtbaar. Op het moment dat het linker kruis is verdwenen, is het symbool (die de komeet moet 
voorstellen) aan de linkerkant nog zichtbaar (maar niet scherp). Dit symbool staat dan op een afstand 
van ca. 25 graden vanaf het centrum van de blikrichting van het linkeroog. M.a.w. indien de 
waarneemtechniek van perifeer kijken goed wordt toegepast, zal de komeet niet op de blinde vlek 
terecht komen. (N.B. Voor het rechteroog precies de andere volgorde gebruiken.) 
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PKL=Positie komeet voor het linkeroog. PKR=Positie komeet voor het rechteroog.
BRR=Blikrichting voor het rechteroog. BRL=Blikrichting voor het linkeroog. 
PBL=Positie blinde vlek voor het linkeroog. PBR=Positie blinde vlek voor het rechteroog.



2. Schattingsmethoden 
 
In de loop der jaren zijn vier schattingsmethoden ontwikkeld voor de bepaling van de helderheid van 
een komeet. We zullen in deze instructie elke methode afzonderlijk behandelen en de voor- en nadelen 
gaan bespreken. Echter alleen de Sidgwick-methode levert de meest realistische waarden op. In deze 
waarnemingsinstructie wordt dan ook alleen de meest gangbare methode in detail behandeld en hoe 
men een goede helderheidsschatting kan verrichten. Van de andere methoden wordt verderop alleen 
een beschrijving gegeven. 
 
2.1 Sidgwick-methode (of In-Uit methode) 
 
“ De in het geheugen opgeslagen helderheid van een in focus staande komeet wordt vergeleken met 
sterschijfjes die zover uit focus zijn gedraaid totdat deze precies dezelfde diameter hebben als de in 
focus staande coma van de komeet.”   

 
Figuur 3. Sidgwick-methode. Schematische weergave voor het vergelijken van de helderheid van de coma 
van een komeet met de helderheid van een ster in een instrument zonder centrale obstructie. De ster is net zover 
uit focus gezet totdat deze dezelfde diameter heeft als de diameter van de coma in een in focus staande komeet. 
De helderheid van een ster uit focus wordt in principe egaal verdeeld over het gehele oppervlakte met een 
scherp begrensde rand. Afhankelijk van de DC zal het komeetschijfje naar de randen toe vrijwel altijd een 
afnemend verloop in helderheid vertonen. De snelheid van deze lichtafname is erg afhankelijk van de mate van 
condensatie (DC). 
 
Deze methode werd in de vijftiger jaren van de vorige eeuw beschreven door J.B. Sidgwick, hoewel 
deze al veel eerder werd gebruikt. Voor de bepaling van de helderheid moeten de uit focus staande 
sterbeeldjes precies dezelfde diameter hebben als de in focus staande comadiameter en de in het 
geheugen opgeslagen helderheid van een in focus staande komeet wordt vergeleken met de onscherp 
gestelde sterbeeldjes.  
Er bestaat een wereldwijd misverstand over deze methode. Deze methode zou niet het komeetbeeldje 
goed kunnen uitsmeren tot een gemiddelde helderheid, omdat het komeetbeeldje in focus wordt 
bekeken en zou daarom tot niet representatieve waarden leiden bij kometen met een DC > 5.  
In principe zou men gelijk hebben, maar, men is echter "vergeten" dat er nog een instrument nodig is 
voor het bepalen van de helderheid van de komeet, namelijk het oog. 
En juist het oog zorgt ervoor dat de in focus staande komeet wordt uitgesmeerd, mits de waarnemer 
deze komeet waarneemt bij het zogenaamde perifeer kijken met de staafjes in het oog die zich op zo'n 
20O-30O van de optische as van het oog bevinden. Omdat we met de staafjes niet in staat zijn scherp te 
zien, wordt de oppervlaktehelderheid van de in focus staande komeet uitgesmeerd, waardoor het oog 
veel beter in staat is om de helderheid te accumuleren.  
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De Sigdwick-methode is in principe geschikt voor alle kometen indien de visuele waarnemingshoek 
niet groter wordt dan 100 à 120 boogminuten. (visuele waarnemingshoek = schijnbare diameter in 
boogminuten x vergroting).  
 
Indien men alle procedures precies opvolgt, is de Sidgwick-methode alleen erg lastig om uit te voeren 
en vergt het enige ervaring. Het onthouden van de komeethelderheid is hierbij het moeilijkste 
onderdeel. 
 
2.2 Instructie voor de Sidgwick-methode 
 
a. Zet de komeet in het centrum van het kijkerveld en stel scherp op de veldsterren. 
 
b. Schat de diameter van de komeet met behulp van twee sterren die bij voorkeur in of nabij het veld 

staan. De afstand tussen beide sterren moet dezelfde zijn als de diameter van de coma.  
 

N.B.: deze beide sterren worden ijksterren2 genoemd (zie figuur 4). 
 
Op deze ijksterren moet elke keer het uit focus draaien van de kijker worden geijkt. 
(Als bijkomend voordeel kan de comadiameter ook veel beter worden bepaald). 
 

c. Prent de "gemiddelde" helderheid van de in focus (scherp) staande gehele coma in het geheugen.  
Let op: altijd perifeer naar de objecten blijven kijken!  
 

d. Draai het oculair (naar buiten) zover uit focus (onscherp) dat de schijfjes van beide 'ijksterren' 
elkaar net raken (zie figuur 5) en zet hierna één van de vergelijkingssterren in het centrum van het 
kijkerveld. 
Kijk altijd perifeer links (indien de waarnemer met zijn rechteroog kijkt) en perifeer rechts (als de 
waarnemer met zijn linkeroog kijkt) van de ster (ca. 1/2 - 1/4 van de velddiameter) maar kijk nooit 
boven of onder de ster. 

 
e. Vergelijk de oppervlaktehelderheid van een uit focus staande vergelijkingsster met de in het 

geheugen geprente gemiddelde oppervlakte helderheid van de gehele coma en prent het verschil in 
het geheugen.  

 
f. Zet dan de komeet weer in het centrum van het kijkerveld en stel het kijkerbeeld weer scherp op 

de sterren en kijk dan weer op dezelfde manier en met hetzelfde deel van het netvlies naar de 
komeet (precies zo als bij de vergelijkingsster) en prent de helderheid van de in focus staande 
coma van de komeet in het geheugen en ga hierna naar een vergelijkingsster die nu iets zwakker is 
dan de komeet (altijd de volgorde aanhouden van: komeet - ene ster - komeet - andere ster -
komeet - enz.). 

 
g. Herhaal de punten c, d en e een aantal keren en bij voorkeur met drie of meer verschillende 

vergelijkingssterren (weer de volgorde aanhouden van: komeet - ene ster - komeet - andere ster -
komeet - enz.). Herhaal deze stappen een aantal keren en gebruik daarbij ook eventuele andere 
vergelijkingssterren (beter is drie of meer vergelijkingssterren te gebruiken) totdat de waarnemer 
er zeker van is wat de helderheid van de komeet is. (Gebruik altijd de interpolatiemethode3 voor 
het vastleggen van de helderheid). 

 
h. De helderheid van de komeet wordt uiteindelijk bepaald door van de verschillende uitkomsten de 

mediaan4 te bepalen en de uitkomst af te ronden naar de dichtstbijzijnde 0,1 magnitude. 
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Welke schattingsmethode men ook gebruikt, zorg ervoor dat de verbindingslijn van de ogen parallel 
loopt met de vergelijkingsster en de komeet. Het komt dus vaak voor dat het hoofd scheef moeten 
worden gehouden om de verbindingslijn parallel te laten lopen. Andere posities geven verschillende 
uitkomsten en daardoor foute waarden. Met name wanneer de vergelijkingsster onder of boven de 
komeet staat. Dit is het zogenaamde 'standhoekeffect'. Dit effect wordt veroorzaakt omdat het 
bovenste gedeelte van het oog gevoeliger is dan de andere gebieden van het oog. De waarnemer heeft 
nu de neiging i.p.v. de bovenste vergelijkingsster in het centrum van het beeldveld te plaatsen, zijn 
blik naar de bovenste te richten. De waarnemer kijkt dan niet meer met hetzelfde gebiedje van het oog.  
 
N.B.: Het standhoekeffect manifesteert zich alleen indien de komeet en de vergelijkingssterren in hetzelfde veld 
staan. Staan de vergelijkingssterren ver buiten het kijkerveld waarin de komeet staat, dan treedt dit standhoek 
effect niet op. 
 
Er bestaat enige overeenkomst tussen het schatten van veranderlijke sterren en kometen. In beide 
gevallen kan dezelfde methode worden gebruikt voor het lokaliseren van een veranderlijke of een 
komeet. Uiteraard is doorgaans een komeet gemakkelijker te herkennen. 

Indien een waarnemer geen enkele ervaring heeft met het schatten van de helderheid van objecten, 
dan kan de waarnemer altijd ervaring opdoen met het schatten van veranderlijken als er geen komeet 
waarneembaar is. 
 
N.B.: houdt er welt er wel rekening mee dat het schatten van een komeet ALTIJD veel meer tijd kost dan bij een 
veranderlijke ster. Een aantal veranderlijke ster waarnemers met veel ervaring (zowel in binnen- en buitenland) 
gebruiken het 'snelle-blik-werpen' die zij in de regel nodig hebben voor de helderheidsbepaling van een 
veranderlijke ook voor kometen. Uit analyses blijkt dat in de meeste gevallen deze waarnemers niet de gehele 
comadiameter betrekken bij de schatting, wat in alle gevallen leidt tot een zwakkere helderheidsbepaling van de 
komeet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noten 

 
1 De Sidgwick-methode wordt door de International Comet Quarterly (ICQ) de "Vsekhsvyatskii-Steavenson-Sidgwick" of 
VSS-methode genoemd omdat deze meer historisch correct zou zijn. De historische correctheid van deze benaming is 
twijfelachtig. 
 
2IJksterren zijn sterren waarvan de onderlinge afstand precies hetzelfde is als de diameter van de coma. Bij de 
helderheidsbepaling van de coma worden ijksterren net zover uit focus gezet tot de sterschijfjes elkaar net raken. Iedere keer 
als men van de komeet naar de vergelijkingssterren gaat wordt eerst op deze sterren gedefocuseerd. 
Bij de Sidgwick-methode wordt eerst de comadiameter goed bepaald en dan worden ijksterren opgezocht die op dezelfde 
afstand van elkaar staan als de diameter van de coma. Deze ijksterren worden hierna zover uit focus gezet totdat de 
sterschijf jes elkaar net raken. 
 
3Met de interpolatie methode wordt bedoeld dat de helderheid van de komeet tussen die van de vergelijkingssterren ligt. Stel 
dat 2 vergelijkingssterren een helderheid hebben van resp. magnitude 6,5 en 7,1. Het verschil in helderheid is 7,1 - 6,5 = 0,6. 
Wanneer de helderheid van de komeet wordt geschat op 4/10 deel zwakker dan de helderste ster (en 6/10 deel helderder dan 
de zwakste ster) dan is de geschatte helderheid 0,4 x 0,6 + 6,5 = 6,74. De waarnemer noteert 6,7. 
 
4De mediaan is na rangschikking van de uitkomsten naar grootte bij een oneven aantal uitkomsten de middelste waarde en bij 
even aantal uitkomsten het gemiddelde van de twee middelste waarden. 
Bijvoorbeeld: als een waarnemer vier waarden heeft gevonden: 8,42  8,26  8,11 en 8,77 dan is de mediaan het gemiddelde 
van de twee middelste getallen. 8,26 en 8,42 = 8,34. De waarnemer noteert 8,3. 
Bij een oneven aantal (bijvoorbeeld vijf) waarden 9,43  8,85  9,0  8,81 en 8,91 is de mediaan 8,91. De waarnemer noteert 8,9. 
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Figuur 4. Bij de Sidgwick-methode wordt de komeet in focus bekeken. De getallen bij de vergelijkingssterren komen overeen 
met de helderheden van de sterren. De decimaalpunten zijn weggelaten; 82 betekent dat die ster een helderheid heeft van 
magnitude +8,2. De afstand tussen de sterren 80 en 85 (ijksterren) is hetzelfde als de comadiameter van de komeet. 
 

 
 
 
Figuur 5. De sterren worden zover uit het focus gedraaid totdat ze even groot zijn als de komeet in het scherpgestelde 
beeldveld (de ijksterren moeten elkaar net raken!). Bij de Sidgwick-methode worden de onscherp gestelde sterren vergeleken 
met de scherpgestelde komeet. Merk op dat de onscherp gestelde sterren scherp begrensd zijn en de komeet juist niet. 
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1.3 De Bobrovnikoff-methode1 (of Uit-Uit methode) 
 
“ Het oculair wordt zover uit het focus gedraaid totdat de coma van de komeet en de 
vergelijkingssterren vrijwel dezelfde diameter lijken te hebben.”  

 

 
Figuur 6. Bobrovnikoff-methode. Schematische weergave voor het vergelijken van de helderheid van de 
coma van een komeet met de helderheid van een ster in een instrument zonder centrale obstructie. De helderheid 
van een ster uit focus wordt in principe egaal verdeeld over het gehele oppervlakte met een scherp begrensde 
rand. Het komeet-schijfje blijft in principe in een uit focus staand instrument altijd groter dan het ster-schijfje en 
zal naar de randen toe vrijwel altijd een afnemend verloop in helderheid vertonen. De snelheid van deze 
lichtafname is erg afhankelijk van de mate van condensatie (DC).  
 
Dit is de oudste beschreven methode en in veel gevallen erg eenvoudig om uit te voeren en was tot in 
de tachtiger jaren van de vorige eeuw de meest gebruikte. Het is niet uitgesloten dat A.A. Nijland deze 
methode al gebruikte in 1911 bij C/1911 O1 (Brooks): “Tot eind augustus werden de helderheids-
bepalingen in een onscherp gestelden binocle verricht….” , hoewel de methode pas in 1941 door 
Bobrovnikoff werd omschreven. 
Eén van de nadelen van deze methode is dat de helderheid van diffuse kometen met vooral lage DC-
waarden (DC ca. < 6) én comadiameters groter dan de 'visuele waarnemingshoek' van ca. 60 à 90 
boogminuten systematisch te zwak worden waargenomen (visuele waarnemingshoek = schijnbare 
diameter in boogminuten x vergroting). Is de visuele waarnemingshoek groter dan 1½ graden dan is 
de Bobrovnikoff-methode niet aan te bevelen en in een groot aantal gevallen niet eens uitvoerbaar. Dit 
komt omdat met de Bobrovnikoff-methode een in focus staande komeet reeds een bepaalde diameter 
heeft terwijl de sterren nog puntvormig zijn. Indien de waarnemer tijdens het onscherpstellen de 
sterschijfjes net zo groot wil maken als de komeet in diameter is, en de comadiameter is te groot dan 
onstaat er een grote kans dat de zwakkere delen van de coma van een komeet met een te grote 
comadiameter én een lage DC in de hemelachtergrond zal verdwijnen.  
M.a.w. de Bobrovnikoff-methode is het beste toepasbaar bij kometen met schijnbare kleine coma-
diameters en DC > 5 à 6. 
 
1 De Bobrovnikoff-methode wordt door de International Comet Quarterly (ICQ) de "Van Biesbroeck-Bobrovnikoff-Meisel" 
of VBM-methode genoemd omdat deze meer historisch correct zou zijn. De historische correctheid van deze benaming is 
twijfelachtig.  
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1.4 Morr is-methode  
 
“ De in het geheugen opgeslagen helderheid van een 'iets' uit focus staande komeet wordt vergeleken 
met onscherp gestelde sterbeeldjes die net zover uit focus zijn gedraaid als de in het geheugen 
opgeslagen comadiameter van de 'iets' uit focus staande komeet.”   

 
Figuur 7. Morris-methode. Schematische weergave voor het vergelijken van de helderheid van de coma van 
een komeet met de helderheid van een ster in een instrument zonder centrale obstructie.  
De ster is net zover uit focus gezet totdat deze dezelfde diameter heeft als de diameter van de coma van een 'iets' 
uit focus staande komeet. De helderheid van een ster uit focus wordt in principe egaal verdeeld over het gehele 
oppervlakte met een scherp begrensde rand. Afhankelijk van de DC zal het komeet-schijfje naar de randen toe 
vrijwel altijd een afnemend verloop in helderheid vertonen. De snelheid van deze lichtafname is erg afhankelijk 
van de mate van condensatie (DC) en de mate van onscherp stellen van het komeetbeeldje. 
 
Deze methode werd in zeventiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld door C.S. Morris. Hierbij 
wordt de komeet 'iets' uit focus gezet totdat het uiterlijk en oppervlaktehelderheid min of meer egaal 
lijkt te zijn geworden. Dan wordt de 'iets' uit focus staande diameter én de helderheid in het geheugen 
opgeslagen. De vergelijkingssterren worden net zover onscherp gesteld als de in het geheugen 
opgeslagen diameter van de komeet en de helderheden worden dan vergeleken met de in het geheugen 
opgeslagen helderheid van de komeet. 
Morris ontwikkelde deze methode voor kometen met een schijnbare grote comadiameter die goed 
gecondenseerd zijn (DC >3) maar met diffuse buitendelen van de coma omdat hij niet langer in staat 
was de totale helderheid van de komeet vast te leggen. Door de komeet iets uit focus te zetten, 
voorkwam hij dit probleem.  
“ Maar, Charles Morris kijkt niet perifeer, maar direct!”  En omdat hij in de regel in Californie onder 
uitstekende omstandigheden waarneemt, valt het verschil in de helderheden tussen hem en ons niet zo 
duidelijk op, omdat wij hoofdzakelijk de Sidgwick-methode hanteren én perifeer waarnemen.  
Indien nu een waarnemer én de Morris-methode gebruikt én perifeer de helderheid bepaalt en de 
visuele waarnemingshoek is niet groter dan 100 à 120 boogminuten, dan zal t.o.v. de Sidgwick-
methode en het perifeer waarnemen altijd een onderschatting van de komeethelderheid plaatsvinden. 
De Morris-methode is dus alleen bruikbaar indien men min of meer direct naar de komeet kijkt, door 
bijvoorbeeld waarnemers die om onbekende redenen niet in staat zijn om perifeer waar te nemen en 
hierdoor de andere waarneemmethoden niet kunnen uitvoeren.  
 
Indien men alle procedures precies opvolgt, is de Morris-methode erg lastig om uit te voeren. Het 
onhouden van de komeethelderheid en het onthouden van de precieze stand van het 'iets' uit focus 
gezette comadiameter zijn hierbij de moeilijkste onderdelen. 
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1.5 Beyer-methode 
 
“ De komeet wordt net zover uit focus gedraaid, totdat deze in de hemelachtergrond verdwijnt en 
wordt vergeleken met vergelijkingssterren die bij precies dezelfde stand van het focusseren in de 
hemelachtergrond verdwijnen.”  
 
In de dertiger jaren van de vorige eeuw ontwikkelde M. Beyer deze methode. Deze methode is nooit 
populair geworden omdat het zeer moeilijk te bepalen is wanneer de komeet en de vergelijkingssterren 
precies in de hemelachtergrond verdwijnen. Bovendien is de methode extreem gevoelig voor de 
helderheid van de hemelachtergrond, waardoor fouten in de helderheidsbepalingen zeer groot worden. 
Tevens zal in een groot aantal gevallen het instrument niet eens in staat zijn om zover uit focus te 
worden gedraaid dat de komeet in de hemelachtergrond zal verdwijnen. 
Verder blijkt uit analyses dat de Beyer-methode de zwakste helderheidsbepalingen oplevert. Deze 
methode wordt sterk afgeraden en is beslist niet bruikbaar voor het leveren van betrouwbare 
helderheidsbepalingen. 
 
2. Helderheidsverschillen tussen de methoden en de eventuele gevolgen 
 
Uit een kleine steekproef van zo'n 150 waarnemingen is gebleken dat er systematische afwijkingen 
bestaan tussen de methoden van Bobrovnikoff, Sidgwick en Morris. De resultaten zijn gegeven in 
figuur 6. Indien alle methoden precies volgens de regels zijn uitgevoerd dan blijkt dat zowel de 
Bobrovnikoff- en de Morris-methode zwakkere waarnemingen opleveren t.o.v. de Sidgwick-methode. 
Bij de Bobrovnikoff-methode komt duidelijk naar voren hoe diffuser de komeet des te minder de 
buitendelen worden betrokken in de helderheidsbepalingen waardoor een toenemende zwakkere 
schatting. De Morris-methode levert waarden ruwweg gelegen tussen beide andere methoden en lijkt 
ook gevoelig te zijn voor de DC-waarden. 

 
Figuur 8. Het verschil in magnituden tussen de Sidgwick-methode en de methoden volgens Bobrovnikoff en 
Morris. De Beyer-methode is hier buiten beschouwing gelaten. Horizontaal is de mate van condensatie (Degree 
of Condensation) gegeven. Verticaal het verschil in magnituden (methode minus Sidgwick-methode). Uit de 
grafiek is op te maken dat de helderste komeetwaarnemingen met de Sidgwick-methode worden verricht. Bij een 
DC 8 à 9 is het verschil minimaal tussen de drie methoden, terwijl dit tot meer dan 2 magnituden kan oplopen bij 
een DC van 0-1 bij de Bobrovnikoff-methode. Voor de Morris-methode zijn geen waarnemingen voorhanden 
tussen DC 0 en 3.  
 
Voor de bepaling van de fotometrische parameters HO en n van kometen is het van wezenlijk belang 
om deze per waarneemmethode te bepalen. Hierbij is HO-waarde de absolute helderheid van de 
komeet op 1 AE van de zon en de aarde. De n-waarde is de mate van toename en afname van de 
helderheid als gevolg van de variërende afstand van de komeet tot de zon en zal bij het gebruik van de 
Bobrovnikoff-methode een hogere waarde geven dan bij gebruik van de Sidgwick-methode.  
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Ook het gebruik van de Morris-methode geeft hogere n-waarden dan bij gebruik van de Sidgwick-
methode. 
Het moge duidelijk zijn dat de Sidgwick-methode de meest realistische waarden oplevert en de 
Nederlandse Kometen Vereniging geeft aan deze methode dan ook de voorkeur. Echter, van bekende 
kort-periodieke kometen zou de Nederlandse Kometen Vereniging ook waarnemingen volgens de 
Bobrovnikoff-methode willen blijven ontvangen. Hierdoor kunnen waarnemingen uit het verleden 
worden vergeleken, zodat een beter inzicht in het gedrag van een komeet kan worden bepaald en 
eventueel correcties naar de Sidgwick-waarden, en vice versa, kan worden omgezet. 
 
Of men nu de Sidgwick-, Bobrovnikoff- of Morris-methode gebruikt voor de bepaling van de 
helderheid van een komeet, het is van het grootste belang dat men erg precies de benodigde procedures 
voor elke afzonderlijke methode nauwkeurig toepast. Hieronder zijn de belangrijkste punten gegeven 
waarbij rekening moet worden gehouden om tot een goede helderheidsbepaling te komen. 
 
1. Lees deze waarneeminstructie nog eens goed door. 
2. Tenminste 30-minuten donkeradaptatie (DA) voordat men tot een helderheidsbepaling overgaat. 
3. Kijk goed perifeer naar de komeet en vergelijkingssterren (zie figuren 1 en 2). 
4. Zet altijd de komeet én elke te gebruiken vergelijkingsster in het centrum van het beeldveld van de kijker.  
5. Om de helderheid van de komeet goed te kunnen vergelijken met de vergelijkingssterren moet altijd dezelfde 

vergroting worden gebruikt. 
6. Bepaal eerst nauwkeurig de comadiameter en zoek hiervoor sterren op die op dezelfde afstand staan als de 

diameter van de coma. 
7. Gebruik voor de drie methoden ijksterren1 als hulpmiddel voor de precieze maat voor het uit focus zetten 

van de vergelijkingssterren (zie pagina 24 en verder). 
8. Gebruik alleen vergelijkingssterren, niet later dan spectrum K0, uit geaccepteerde bronnen (bijvoorbeeld: 

de H- en T-waarden SAO Catalogus (code: S ) en/of Vt-magnituden van de Tycho-Hipparcos Catalogue 
(code: TT ). 

9. Zorg ervoor dat de visuele waarnemingshoek in het instrument kleiner is dan 100 à 120 boogminuten 
(kleiner dan 60 à 90 boogminuten bij gebruik van de Bobrovnikoff-methode). 

10. De uittrede-pupil (lensdiameter in mm / vergroting) moet tussen 5 en 6 mm liggen. 
11. Gebruik het kleinst mogelijke instrument voor de helderheidsbepaling waarbij de stellaire grensmagnitude 

in het instrument bij dezelfde vergroting 2 à 3 magnituden zwakker moet zijn dan de helderheid van de 
komeet van dat moment. 

12. Het beste resultaat wordt verkregen door meerdere vergelijkingssterren te gebruiken en de 
helderheidsbepalingen een paar keer te herhalen. 

13. In kijkers zijn gedefocuseerde (ook wel onscherp gesteld of uit focus gesteld genaamd) sterbeeldjes scherp 
begrensd. Bij de komeet is dit niet het geval. Bovendien vertonen gedefocuseerde sterren in kijkers met 
secundaire spiegels in de lichtweg in het midden van het sterbeeldje een donker gat (o.a. bij een Newton, 
Schmidt-Cassegrain, Jones-Bird). 

14. Het onscherp stellen van het instrument gebeurt altijd met het naar buiten draaien van de focuseer- 
inrichting. Dus de focuseerinrichting nooit naar binnendraaien. 

 
 
 
 
1 (Zie ook pag. 24 en verder)  IJksterren zijn sterren waarvan de onderlinge afstand precies hetzelfde is als de diameter van de 
coma. Bij de helderheidsbepaling van de coma worden ijksterren net zover uit focus gezet tot de sterschijfjes elkaar net raken. 
Iedere keer als men van de komeet naar de vergelijkingssterren gaat wordt eerst op deze sterren gedefocuseerd.  
Bij de Sidgwick-methode wordt eerst de comadiameter goed bepaald en dan worden ijksterren opgezocht die op dezelfde 
afstand van elkaar staan als de diameter van de coma. Deze ijksterren worden hierna zover uit focus gezet totdat de 
sterschijf jes elkaar net raken. 
Bij de Bobrovnikoff-methode worden eerst de sterren en de komeet tegelijk zover uit focus gezet totdat ze van gelijke 
diameter lijken te zijn. Bij dezelfde stand van onscherp stellen worden eerst ijsterren opgezocht waarvan de sterschijfjes 
elkaar net raken. Deze sterren worden dan iedere keer gebruikt bij gebruik van de andere vergelijkingssterren. 
Bij de Morr is-methode wordt de komeet eerst 'iets' onscherp gesteld totdat de opvlaktehelderheid egaal lijkt te zijn. Dan 
wordt de comadiameter goed bepaald en dan worden ijksterren opgezocht die op dezelfde afstand van elkaar staan als de 
diameter van de 'iets' onscherp gestelde coma. Deze ijksterren worden hierna zover uit focus gezet totdat de sterschijfjes 
elkaar net raken. 
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3. Het waarneeminstrument 
 
In principe is elk type instrument bruikbaar om de helderheid van een komeet te bepalen als met dit 
instrument een vergroting van 1,4 - 2,5 maal de objectief diameter in centimeters kan worden bereikt. 
Wel moet het instrument optisch in een goede tot perfecte staat verkeren. De coatings mogen niet 
beschadigd zijn en de reflectielagen van de spiegeloptiek moet perfect zijn. Uiteraard moeten de 
optische oppervlakken stofvrij en schoon zijn. Kortom, alleen een instrument dat in een uitstekende 
optische staat verkeert levert goede komeetwaarnemingen op. 
 
3.1 Prismakijkers (binoculairs) 
Kometen die helderder worden dan de 7e à 8e grootte kunnen in de regel het beste worden 
waargenomen in prismakijkers indien aan de voorwaarde wordt voldaan dat de uittreepupil groter is 
dan 4 mm met een voorkeur voor 5 à 6 mm maar beslist niet groter dan ca. 7 mm. 

 
        lensdiameter in mm    

uittredepupil in mm =                                    .   
                                                                     vergroting 
 

Hoe comfortabeler de waarneming wordt verricht, des te beter is dan de kwaliteit van de waarneming. 
Veel waarnemers doen hun waarnemingen met de prismakijker in de  hand. Dit heeft als nadeel dat het 
beeld constant beweegt. Een vrijwel stilstaand beeld is te verkrijgen door met de ellebogen ergens op 
te steunen op bijvoorbeeld een muurtje of het dak van een auto. Beter is het om kometen te observeren 
met een prismakijker geplaatst op een statief. Hierdoor kan de komeet in alle rust worden bekeken en 
worden de zwakkere details veel  beter zichtbaar omdat deze bij een 'bibberend' beeld zullen 
verdwijnen. 

Het is zeer belangrijk dat de prismakijker in een uitstekende conditie verkeert. Is daarentegen de 
beeldkwaliteit niet goed (de sterbeeldjes worden in focus niet als scherpe puntjes afgebeeld) en 
verkeren de coatings in slechte staat (door verstrooiing van het licht wordt dan de hemel achtergrond 
lichter (dus een slecht contrast) waardoor de buitenste delen van de coma dan niet te zien zijn) dan 
zijn de helderheidsschattingen altijd zwakker dan die verricht met een kwalitatief goed instrument. 
Ook het 'scheel' kijken van de prismakijker (als de optische assen van de kijkerhelften niet evenwijdig 
liggen)  levert duidelijk minder resultaten op. 

Om een goede helderheidsschatting te kunnen maken is het zeer belangrijk dat de stellaire grens- 
magnitude van het te gebruiken instrument altijd 2 à 3 magnituden zwakker gaat dan de helderheid van 
de komeet op dat moment is. Is het verschil kleiner dan wordt de helderheid onderschat. 

Is het verschil groter dan 3 à 4 magnituden dan is het zeer raadzaam een kleiner instrument te gaan 
gebruiken. Want hier geldt, hoe sterker de vergroting hoe zwakker de helderheidsbepaling uitvalt, 
omdat bij een sterkere vergroting de zwakkere buitenste delen van de coma in de hemelachtergrond 
zullen verdwijnen en hierdoor een zwakkere schatting het gevolg is. 

 
Uit waarnemingen aan veel kometen blijkt dat waarnemers die een groter instrument gebruikten 

dan noodzakelijk was, deze kometen zwakker en kleiner zagen, dan waarnemers die het kleinst 
mogelijk instrument hadden gebruikt.  

 
De stellaire grensmagnitude voor prismakijkers of binoculairs kan worden bepaald met de formule van 
H.J. Bril. 

mgmi = mgmo -1,8 + 2,5 * log (O *  V). 
 

mgmi = grensmagnitude instrument; mgmo = grensmagnitude blote oog; O = opening instrument in mm 
en V = vergroting instrument. 
 
De meeste  prismakijkers  kunnen  maar  beperkt  extrafocaal1 worden gezet  (onscherp gesteld)  en dit 
is  ook  nog  afhankelijk  van de ogen van  de waarnemer.  Is de  waarnemer  brildragend  en  heeft  hij 
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negatieve lenzen, dan zal naarmate deze lenzen sterker zijn, de extrafocale sterbeeldjes in vergelijking 
met waarnemers die niet brildragend zijn (van nature scherpe ogen) veel kleiner worden gezien. Dit 
geeft een beperking voor het schatten van de helderheid van een komeet vooral als de komeet een 
grote schijnbare diameter heeft. Echte problemen doen zich voor als de comadiameter groter wordt 
dan de visuele waarnemingshoek van 100 a 120 boogminuten. 
De waarnemer kan dit probleem voorkomen door bij de Sidgwick-methode de comadiameter te ijken 
op de sterren zoals beschreven onder punt 'd' van de Sidgwick- of In-Uit methode (zie ook fig. 2). Kan 
met het instrument de sterbeeldjes niet ver genoeg uit focus worden gedraaid, gebruik dan een 
instrument die dit wel kan. 
 
3.2 Andere instrumenten 
Elk type telescoop is bruikbaar om de helderheid van een komeet te schatten indien rekening wordt 
gehouden dat het instrument in staat moet zijn tussen 1,4 à 2,5 maal de diameter van het objectief in 
centimeters te kunnen vergroten. Anders zal teveel lichtverlies op treden. De uittredepupil moet groter 
zijn dan 4 mm met een voorkeur voor 5 à 6 mm maar mag beslist niet groter zijn dan ca. 7 mm! 

 Hierbij moet de optische constructie van spiegels en lenzen perfect zijn (contrast!). De 
opgedampte reflectie-lagen van de spiegels moet niet te oud zijn en de coatings van de lenzen en 
spiegels moeten in optimale conditie verkeren (contrast!). Uiteraard is het vanzelfsprekend dat het 
oppervlak van elk optische element van het instrument vetvrij en schoon is. 

Op een groot instrument dient een zoeker met tenminste een opening van ca. 4 cm te zijn 
gemonteerd die een zodanige vergroting heeft, dat sterren tot ca. de 10e grootte gemakkelijk kunnen 
worden opgezocht. Het veld mag niet kleiner zijn dan 3 graden in diameter om het opzoeken niet te 
bemoeilijken. 

Omdat de meeste waarnemers in of nabij steden of dorpen met lichtverontreiniging wonen, zijn 
transportabele kijkers met stabiele monteringen vereist om zich naar waarneemplaatsen te kunnen 
begeven met weinig, of beter, geen lichtverontreiniging. 
 

Omdat bij het schatten van de helderheid van kometen toch kleine vergrotingen worden gebruikt, 
zijn de azimutale  monteringen zeer in het voordeel boven parallactische monteringen. Bij voorkeur 
dient de (azimutale) montering zonder behulp van gereedschap kunnen worden neergezet, zodat na een 
lange  waarneemsessie  -  bij een mogelijke koude wind en/of temperatuur beneden het vriespunt  -  de 
waarnemer nog in staat is de montering gemakkelijk 'af te breken'. Uiteraard moet de montering wel 
stabiel zijn om zoveel mogelijk trillingen tegen te gaan. 
 
N.B.: Ook hier is het zeer belangrijk dat de stellaire grensmagnitude in het instrument (bij dezelfde 
vergroting die gebruikt wordt om de komeet te schatten) tenminste 2 à 3 magnituden zwakker gaat dan 
de helderheid van de komeet is en zorg er altijd voor dat de uittredepupil gelegen is tussen 4 en 7 mm 
met een voorkeur voor 5 à 6 mm!  
 
 
 
 
 
 
 

 
Notent 
1 Met extra-focale beeldjes, uit focus stellen en defocuseren wordt het onscherp stellen (het naar buiten draaien van de 
focuseerinrichting) van de sterbeeldjes bedoeld. 
 
N.B.: Bij het schatten van de helderheid van kometen het oculair nooit intra-focaal draaien (het naar binnen draaien van de 
focuseerinrichting). Bij sommige typen instrumenten kan een deel van de focuseerinrichting in de lichtweg komen, waardoor 
de vergelijkingssterren zwakker lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Bij andere typen instrumenten zitten duidelijke verschillen 
in de intra- en extra-focale sterbeeldjes.  
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4 Waarnemingsomstandigheden 
 
4.1  Helderheid van de hemelachtergrond en de doorzichtigheid van de atmosfeer. 
Een goede helderheidsschatting van een komeet is sterk afhankelijk van de waarnemings- 
omstandigheden. Waarnemingen verricht met de maan boven de horizon en tijdens de schemering, 
leveren in de regel altijd zwakkere schattingen op. De helderheidsschattingen worden ook nadelig 
beïnvloed als de komeet zich in de Melkweg of in het zodiakale licht bevindt. 

Zwakkere schattingen zijn altijd het resultaat als een helderheidsschatting wordt verricht terwijl 
de komeet zich in een hemelgebied ophoudt dat door stadslicht, licht van sportvelden of industrie of 
andere lichtbronnen worden opgelicht (lichtkoepels). 

De helderheid van de hemelachtergrond neemt sterk toe als er zich veel vocht, ijskristallen en stof 
in de atmosfeer bevindt: een heiige atmosfeer, cirrus, een inversielaag die de concentratie van deeltjes 
bevordert, etc. Ook hier is het resultaat een zwakkere schatting. 

Een goede helderheidsschatting kan pas worden bereikt indien bovenstaande negatieve 
invloedsfactoren zoveel mogelijk zijn geminimaliseerd of beter, zijn opgeheven. In de regel geeft 
alleen een blote oog grensmagnitude van beter dan magnitude 6,0 ter hoogte van de komeet een zeer 
bruikbare helderheidsbepaling. 

Zeer helder is het vaak na een koufront passage of een droge noordoosten wind. In donkere 
gebieden met weinig of geen kunstmatige lichtbronnen kunnen dan grensmagnitudes worden gehaald  
van rond magnitude 7,0 in het zenit. 
 
4.2 Sterren nabij de komeet 
Als een komeet nabij een heldere ster staat, dan kan deze ster de helderheidsschatting nadelig 
beïnvloeden. Vooral als de ster rechts van de komeet staat bij een waarnemer die met zijn linkeroog 
waarneemt en links staat van de komeet als hij waarneemt met zijn rechteroog. Probeer dan het hoofd 
zodanig te draaien dat de ster niet meer stoort. Staat een ster boven of onder de komeet, dan is dit 
minder hinderlijk als de ster dan niet te dicht op de komeet staat. 

 
N.B.: Staat een ster binnen een comadiameter van de komeet dan wil een Sidgwick-schatting nog wel 
eens lukken. Bevindt zich een sterretje binnen de coma dan is het onmogelijke een goede 
helderheidsbepaling te doen. 

 
4.3   Het uiterlijk van de komeet (DC) 
Uiteraard hebben de schijnbare comadiameter en het uiterlijk voorkomen van de komeet (graad van 
condensatie = DC), maar ook de grootte van de komeet aan de hemel een grote invloed op de 
schatting. 

Wanneer een komeet een schijnbare comadiameter (de visuele waarnemingshoek) heeft van 3 
boogminuten dan wordt de visuele waarnemingshoek waaronder de komeet wordt gezien bij een 
vergroting van 20 keer, 60 boogminuten. Wordt de visuele waarnemingshoek groter dan ca. 120 
boogminuten dan zijn de ogen niet meer in staat de gehele helderheid van de coma te accumuleren en 
een onderschatting is het resultaat.  

 
N.B.: Gebruik een zodanige vergroting, dat de visuele waarneemhoek van de comadiameter na 
vergroting kleiner blijft dan 2 graden! 

 
De invloed van de waarnemingsomstandigheid is des te groter naarmate de komeet diffuser is (is lage 
DC-waarde).  Een komeet  met een DC van 0-1 is alleen onder perfecte  waarnemingsomstandigheden 
te zien terwijl een komeet met een DC van 8-9 zelfs onder minder goede omstandigheden nagenoeg 
niet aan helderheid inboet.  
 
N.B.: Hier zit echter een 'addertje onder het gras'. Wanneer een komeet onder perfecte omstandigheden een 
condensatiegraad heeft van rond DC = 4, dan kan een waarnemer onder slechte waarnemingsomstandigheden, 
een DC van 7 à 8 of zelfs hoger opgeven, omdat dan de buitenste delen van de coma niet worden waargenomen. 
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Ook de invloed van het instrument en de gebruikte vergroting is des te groter naarmate de komeet 
diffuser is. Een komeet met een DC = 0-1 is alleen te zien wanneer het juiste instrument én de juiste 
vergroting wordt toegepast (de visuele waarneemhoek is na vergroting kleiner dan 2 graden) én onder 
perfecte waarnemingscondities.  

 
 
      DC 0           DC 1                 DC 2                DC 3        DC 4 
 

 
      DC 5           DC 6                 DC 7             DC8        DC 9 
 

 
Figuur 9: de DC-schaal loopt van DC 0 (extreem diffuus zonder enige vorm van een helderheidsverloop) tot DC 9 (stellair 
van uiterlijk). Bij DC 1 is de coma rond het midden iets helderder dan in de rest van de coma (de bijdrage is maar ongeveer 
10% van de  totale helderheid van de coma). Bij DC 3 neemt de helderheid zeer geleidelijk naar het centrum toe (de bijdrage 
is nu zo'n 30% van de totale helderheid van de coma). Bij DC 5 neemt de helderheid vrij snel toe naar het centrum van de 
coma (de bijdrage is nu ongeveer 50% van de totale helderheid van de coma). Bij DC 7 neemt de helderheid naar het 
centrum zeer stijl toe en dat de helderheid duidelijk overheerst t.o.v. de buitenste delen van de coma (de bijdrage is nu 
ongeveer 70% van de totale helderheid van de coma). Bij DC 9 zit vrijwel al het licht in de coma, hooguit is nog een spoortje 
van de resterende coma te zien. 
 
N.B. De 'valse' kern moet altijd worden 'weggedacht' bij de DC bepaling! 
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Appendix 1: Het bepalen van positiehoeken (PA) en lengtes van staarten. 
 
Positiehoeken (PA) 
De positiehoek wordt gemeten in graden en gerekend vanaf het noorden via het oosten het zuiden en het westen. 
Het noorden is dus de positiehoek 0°, het oosten 90°, het zuiden 180° en het westen 270°  (zie figuur 5). 
Alleen wanneer de kijker parallactisch is opgesteld zal het noorden in het beeldveld een vaste richting behouden 
voor alle andere standen van de kijker. In de andere situaties is echter altijd eenvoudig na te gaan in welke 
richting het oosten en het westen zich bevinden aan de hand van de dagelijkse beweging.  In het beeldveld van 
een kijker bewegen de sterren altijd naar het westen. 
Houdt er rekening mee dat wanneer er gebruik wordt gemaakt van spiegels en/of prisma's in de lichtweg van de 
kijker het beeld gespiegeld kan zijn (bij een oneven aantal spiegels is het beeld gespiegeld), waardoor 
bijvoorbeeld niet alleen de richting van oost en west verwisseld kan zijn, maar ook van noord en zuid (zie figuur 
5). Bij het bepalen van de positiehoek dus goed opletten hoe de oriëntatie is van het kijkerveld. 
 

            Figuur 10 
 

N.B. Van beide oriëntaties in figuur 5 komt ook nog een gespiegelde versie in de oost-west richting voor! 
 
Door de positiehoek van twee achtergrondsterren te vergelijken met de te bepalen positiehoek van de 
komeetstaart kan men vaak redelijke resultaten bereiken. De positiehoek van twee referentiesterren kan 
bijvoorbeeld worden nagemeten in een atlas. Beter is te werken met de volgende formule: 
 

sin (αkomeet - αeinde staart) 
PA  staart = tan -1         .    (1) 

            tan δkomeet *  cos δeinde staart - sin δeinde staart *  cos (αkomeet - αeinde staart) 
 
Om het juiste kwadrant van de PA staart te bepalen, moet eerst het teken van [sin (αkomeet - αeinde staart)] worden berekend. 
Deze is hetzelfde als [sin PA]. Dit is, teken [sin PA] = teken [sin (αkomeet - αeinde staartt)].  
 
N.B. Indien met behulp van posities van de sterren: dan is de positie ster 1 het dichtst gelegen bij de kop van de komeet en 
die van ster 2 het dichtst gelegen bij einde staart. 
 
 

Staartlengtes  
Met behulp van achtergrondsterren kan de lengte van een staart worden berekend als de posities van de komeet 
en van de van de sterren nauwkeurig bekend zijn. Dan is de afstand in graden: 
  

l = cos-1 [sin δ1 *  sin δ2 + cos δ1 *  cos δ2 *  cos (α1 - α2)] .       (2) 
 
Hierbij geldt: l = lengte staart in graden; α1 = rechte klimming en δ1 = declinatie in graden van bijvoorbeeld de komeet of 
ster 1 en α2 = rechte klimming en δ2 = declinatie in graden einde staart of ster 2. In deze formule moet α  eerst in graden 
worden omgezet (1h = 15°). 
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Appendix 2: Waarneemtips 
 
De 'zwarte'  doos en 'donker'  doek. 
Een aantal waarnemers heeft een (privé)sterrenwacht tot hun beschikking maar het gros verrichten hun 
waarnemingen in de tuin of buiten de bebouwde kom in het vrije veld. 

Lichtverontreiniging is één van de grootste  vijanden van de komeetwaarnemer. Als in een 
sterrenwacht wordt waargenomen dan valt in de regel direct licht niet zo snel in de ogen (DA en 
contrastverlies). Heeft een waarnemer geen sterrenwacht tot zijn beschikking dan is bij het waarnemen 
in de tuin of in het vrije veld hier niet aan te ontkomen.  

Een doos of een donkere doek kan ervoor zorgen dat het hinderlijke licht wordt afgeschermd. De 
maten van de doos die ik gebruik zijn: lengte 33 cm, breedte 17 cm, diepte 12 cm (alle maten zonder 
kleppen, deze zijn 9 cm breed). Het gat heeft een diameter van 5,5 cm en het hart van het gat zit op 12 
cm van de onderkant. De doos wordt pas over het oculair geschoven, nadat het veld waarin de komeet 
zich bevindt, zichtbaar in de kijker staat. In het begin is het even wennen, maar de handigheid komt 
vanzelf. Uiteraard kan men ook een donkere doek, bijvoorbeeld een handdoek over het hoofd gooien. 
Dit geeft hetzelfde effect als de bovengenoemde doos. 
 
De koude 
Uit ervaring is gebleken dat men het waarnemen niet lang volhoudt als de waarnemer zich niet 
voldoende tegen de kou heeft beschermd en hierdoor neemt het plezier en de motivatie van het 
waarnemen zeer snel af. 
Het waarneemcomfort wordt in hoge mate verbeterd als de waarnemer zich tegen de kou goed kleedt. 
Handschoenen, muts, eventueel een extra lange (pyjama) broek en een winddichte lange jas 
bevorderen het comfort bij koude. Als men eenmaal koude voeten heeft dan heeft men het al gauw 
helemaal koud. Goed schoeisel is daarom dan ook zeer belangrijk. Gewone schoenen hebben in de 
regel dunne leren zolen die de kou zeer goed geleiden. Ook bergschoenen zijn niet geschikt. Door 
tijdens koude waarneemsessies zogenaamde 'moonboots' of beter de goedkope ouderwetse klompen 
aan te trekken wordt het waarneemcomfort sterk verbetert. 

 
Komeet op de grens van de hemelachtergrond. 
Het komt nogal eens voor dat men volgens de ingetekende positie vrijwel zeker weet dat de komeet in 
het veld van de kijker moet staan maar dan niet zichtbaar is. Sterker vergroten levert niets op. De 
komeet kan dan zichtbaar worden door het oog te 'fixeren' op de rand van het beeldveld en dan zacht 
ritmisch 1 à 2 keer per seconde tegen de kijkerbuis te tikken evenwijdig met de kijkrichting. Het 
beeldveld mag dan niet meer dan een paar boogminuten bewegen. Dit bewegen zorgt ervoor dat de 
lichtzwakke komeet net weer zichtbaar wordt boven de hemelachtergrond.  

De staafjes reageren alleen op licht als dit licht over deze receptoren beweegt. Normaal beweegt 
het oog met zeer kleine schokjes heen- en weer om licht te kunnen waarnemen, maar deze 'natuurlijke' 
schokjes zijn te ongevoelig voor lichtzwakke objecten nabij de helderheid van de hemelachtergrond.  

 
N.B.: uiteraard is dan een goede helderheidsschatting niet mogelijk, hooguit een indicatie van de 

helderheid kan dan worden gegeven, een 'dubbele punt schatting' dus. 
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Appendix 3: Het waarnemingsformulier: 
 

KOMEET                                                                                                             Wrn.nr. :          ; 
      
WAARNEMINGSFORMULIER      
NEDERLANDSE KOMETEN VERENIGING    

 
           
Waarnemer :                                                                   ;  
           
Adres        :                                                                   ;  
 
PC/ Plaats :                                                           ;   Tel. :                                    ; 
 
Waarnemingsgegevens  (tijd altijd in UT !) :   
 
Tijdstip:  Jaar               Mnd           Dag            Uur           Min          ;     DA :  Y / N 
  
Magnitude :               Methode : S / __    Kwaliteit : goed / matig / slecht   (doorstrepen wat niet van toepassing is) 
 
Comadiameter (in boogminuten) :                    '      Condensatiegraad (DC) :                   ; 
 
Gasstaart : Lengte (graden) :              °   PA :                     °        Noord = 0° , Oost = 90° 
 
Stofstaart : Lengte (graden) :              °   PA :                     °      Zuid = 180° , West = 270° 
 
Instrument :  Type :          Vergroting :             x    Diameter (mm) :                f/ :           ; 
 
Bij gebruik binoculair en comadiameter > 10' : maximaal extrafocaal beeld binoculair (boogminuten) :              ; 
 
Vergelijkingssterren :   Bron :                             Sequentie :                                          ; 
 
                                                                                                                                ; 
 
Grensgrootte : bij komeet             ;  in zenit_______;  in instrument :                 ; 
 
Waarn.condities :  1 /  1-2  /  2  /  2-3  /  3  ;   Hoogte komeet boven horizon :               °       (doorstrepen wat niet  
 
Storingen:  maanlicht ; stadslicht ; schemering ; nevelig/mist ; wolken ;                                 van toepassing is) 
 
Waarnemingslocatie : naam :                                                                                       ; 
 
Waarnemingslocatie : coörd.:          ,     °  O/W  ;          ,     °  N/S ;  hoogte (m) :           ; 
 
Opmerkingen : 
 
 
 
 
 
 
 
 
eventuele schets met coma- of staartdetails op achterzijde met vermelding van tijdstip (UT) en schaal-indicatie ! 
 
 
 
 
 

bovenstaande kaders zijn voor de verwerking ; s.v.p. niet invullen 

R =               AU  
∆ =               AU 

Verzenden aan: 
 
Zie voor de naam van de 
waarnemingsleider en 
adres de laatste 
Kometen Nieuwsbrief 

komeet waarnemer datum/tijd (UT) 



Inleiding 
Bij het goed kunnen beoordelen van de komeetwaarnemingen door bijvoorbeeld diegene die de 
waarnemingen wil gaan analyseren, zijn er naast de gegevens over de komeet ook gegevens nodig die 
invloed zou kunnen uitoefenen op de waarneming. Dit omdat er altijd wel factoren zijn die een zeer 
belangrijke invloed kunnen uitoefenen op de helderheidsschattingen, óók bij detail waarnemingen in 
de coma en de lengte bepalingen van staarten. 
Met deze belangrijke extra gegevens kunnen de waarnemingen beter beoordeeld worden en nadien 
vergeleken worden met de waarnemingen van andere waarnemers in binnen- en buitenland. 

 
N.B.: Het zo veel mogelijk volledig invullen van het formulier van elke afzonderlijke komeet- 
waarneming is dus zeer belangrijk. 
 
Uitleg van het waarnemingsformulier 
Lees voor het waarnemen deze Waarnemingsinstructie zeer zorgvuldig en raadpleeg het 
Waarnemingsformulier tijdens het waarnemen om te controleren dat alle gegevens zijn bepaald. 
Het wordt erg op prijs gesteld als het Waarnemingsformulier in blokletters of met een typmachine 
wordt ingevuld. Nog beter is het om het elektronische Waarnemingsformulier in te vullen. 
 
N.B.: Onderstaande gegevens voorzien van een asterix (* ) dienen altijd op het Waarnemingsformulier 
worden ingevuld. 
 
*KOMEET____________________________________________________________Wrn. nr.:___; 
 

KOMEET: Noteer altijd de naam van de komeet met de bijbehoorde aanduidingen. 
Bijvoorbeeld: C/1999H1 (Lee), of 73P/Schwassmann-Wachmann 3 
 

Wrn. nr .: het volgnummer van de schatting aan deze komeet. Bijvoorbeeld: reeds vier 
waarnemingen aan deze komeet verricht, dan wordt nu het Wrn. nr. 5. 
 
*  Waarnemer: __________________________;     de volledige naam van de waarnemer. 
 
*  Adres: _______________________________;        het volledige adres van de waarnemer. 

 
*  PC/Plaats: ________________; Tel________;        Postcode, Woonplaats en Telefoonnummer. 
 
*  Tijdstip:  Jaar  _______ Mnd ______ Dag ______ Uur ________ Min ______;     DA : Y / N 
 

Tijdstip: Jaar : jaar van de waarneming. Mnd: maand van de waarneming. Dag: dag van de 
waarneming. Uur  ___ Min___: uur en minuut van de waarneming in UT.  

Universal Time (UT) is Midden Europese Tijd (MET) min 1 uur en is Midden Europese 
Zomertijd (MEZT) min 2 uren. MEZT is meestal gelegen in de periode van de laatste zondag in maart 
en de laatste zondag in oktober. 

 
N.B.: Een waarneming verricht op bijvoorbeeld 20 november 0h43m MET is verricht op 19 november 
om 23h43m UT en een waarneming verricht op 1 mei om 1h33m MEZT is verricht op 30 april om 
23h33m UT. Denk dus om de datumwisseling. 
 
DA: Y / N  als de waarnemer langer dan 20 à 30 minuten donker geadapteerd is dan wordt de N 
doorgestreept. Is het korter dan 20 minuten dan wordt de Y doorgestreept. 
 
N.B.: Heeft de waarnemer per ongeluk de verkeerde letter doorgestreept, doorstreep dan ook de 
andere letter en zet dan de juiste letter erachter. 
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*  Magnitude: ___________ Methode: S /    ; Kwaliteit: goed / matig / slecht 
 
Met Magnitude wordt bedoeld de geschatte helderheid van de komeet op 0,1 magnitude nauwkeurig 
(bijvoorbeeld 10,2). Is de helderheidsbepaling volgens de waarnemer niet nauwkeurig, dan wordt een 
dubbele punt ( : ) achter het getal gezet (bijvoorbeeld 10,5: ). 
 
Methode S /_: Niets invullen of doorstrepen als de Sidgwick-methode is gebruikt. Indien een andere 
methode is gebruikt de letter van de gebruikte methode invullen. B = Bobrovnikoff-methode, I = in-
focus. Blote oog waarnemingen: NE = blote oog waarnemingen zonder hulpmiddelen, N = bril afgezet 
om de vergelijkingssterren te defocuseren. 
 
Kwaliteit: goed / matig / slecht : Vindt de waarnemer de kwaliteit van de schatting goed, dan wordt 
matig en slecht doorgestreept. Door bijvoorbeeld een storende ster in het veld van de kijker, of kon 
door plotseling opkomende storende invloeden - kunstmatig licht dat wordt aangezet, plotseling 
opkomende mist en bewolking - de waarneming niet afmaken, dan worden goed en matig 
doorgestreept. De waarnemer streept goed en slecht door indien de waarnemer gewoon twijfels heeft 
over zijn waarneming, maar vindt dat de waarneming een redelijk resultaat heeft. Bijvoorbeeld de 
sequentie van de vergelijkingssterren geven twijfels.  
 
*Comadiameter (in boogminuten): ___________'           Condensatiegraad (DC) : ____________; 
 
Comadiameter  (in boogminuten): geef de comadiameter in boogminuten. Bepaal deze met dezelfde 
vergroting als gebruikt tijdens de schatting. Gebruik de ijksterren hiervoor. Met het blote oog en 
prismakijkers afronden tot de dichtstbijzijnde hele boogminuut. In grotere instrumenten tot de  
dichtstbijzijnde halve boogminuut. 
 
Condensatiegraad (DC): 10 puntsschaal die van 0 (= zeer diffuus) tot 9 (= sterachtig) loopt. DC = 0 
(alleen zichtbaar onder uitstekende waarnemingscondities), DC=5 (ca. 50% van het licht bevindt zich 
in de Centrale Condensatie) en bij DC=9 is de komeet bijna sterachtig van uiterlijk. Bij DC=9 
verandert de helderheid van de komeet vrijwel niet bij het gebruik van verschillende instrumenten. Als 
de waarnemer vindt dat de DC tussen twee waarden ligt, dan wordt een schuin streepje(/) achter de 
laagste waarde geplaatst. Bijvoorbeeld: DC is gelegen tussen vier en vijf: DC= 4/ (zie ook het DC 
schema op pagina 16). 
 
Gasstaar t: Lengte (in graden) _____O  PA: ______O 
Stofstaar t: Lengte (in graden) _____O  PA: ______O 
 
Gasstaar t en Stofstaar t Lengte (in graden): als staarten worden gezien geef dan de lengte hiervan 
aan in graden en decimale graden. De positiehoek (PA) wordt tot op een hele graad gegeven. Noord = 
0 graden, Oost = 90 graden, Zuid = 180 graden en West = 270 graden (Zie Appendix 1 op pagina 10). 
 
*  Instrument: Type _____ Vergroting: _____ x  Diameter  (mm) ________ f/ : ______ 
 
Type: De waarnemer vult een letter in volgens onderstaande code die van toepassing is op het 
gebruikte instrument. 
B = Prismakijker of Binoculair    M = Maksutov 
C = Cassegrain      N = Blote oog schatting met behulp van 
E = Blote oog schatting             een bril (alleen brildragers) die de bril 
G = Blote oog schatting met behulp van een bril        afzetten om op de sterren te defocuseren 
       of lensjes om op de sterren te kunnen  R = Refractor 
       defocuseren.     S = Schmidt-Newton 
J = Jones-Bird       T = Schmidt-Cassegrain 
L = Newton 
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Vergroting: De gebruikte vergroting tijdens de schatting. Dit is de brandpuntsafstand van het 
objectief gedeeld door de brandpuntsafstand van het oculair.  
 
N.B.: Bij een blote oog schatting wordt hier niets ingevuld. 
 
Diameter (mm): dit is de diameter van het objectief in millimeters. 
 
f/: is de openingsverhouding van het gebruikte instrument. Dit is de brandpuntsafstand van het 
objectief gedeeld door de objectief diameter. 
 
Bij gebruik van binoculair  en comadiameter  > 10': maximaal extrafocaal beeld binoculair  (boogminuten):_________' 
 
N.B.: bij een prismakijker (binoculairs) is het onscherp stellen aan een maximum gebonden en dit 
verschilt van type tot type. Om het maximale extrafocale beeldje te kunnen vaststellen wordt eerst op 
de sterren scherp gesteld. Dan wordt de prismakijker in zijn maximale onscherpe stand gesteld. Met 
de onscherpe sterbeeldjes die elkaar nog net raken is te bepalen wat de maximale extrafocale 
instelling in boogminuten is. 
 
*Vergelijkingsster ren: Bron: ___________________ Sequentie ____________________________ 
 
Vergelijkingsster ren:   Bron: code voor de bron van de gebruikte vergelijkingssterren.  
Bijvoorbeeld:  
AA =AAVSO-atlas.  
AC =AAVSO-charts (losse sequenties van veranderlijke sterren).  
D = Dutch Comet Halley Handbook (kaarten in Halley Handboek deel II) 
S = SAO-catalogue (alleen de H en T waarden) 
SC = Sky Cataloque 2000.0  
TT =Tycho-Hipparcos (alleen VT -magnituden! Uit bijvoorbeeld Guide). 
NP = North Polar Star Sequentie (AAVSO). 
 
Sequentie: Hierbij wordt de veranderlijke (of het nummer uit de catalogus of van de kaart) + de 
gebruikte vergelijkingssterren gegeven.  
Bijvoorbeeld: 
(AA) R Aql: 7.7, 7.8, 7.9 
(AC) T Lyn: 9.0, 9.6, 10.0 
(D) 3a en 3b: 6.7 b' (=SAO 77813), 7.2a'(=SAO95127) 
(S) 6.2(=SAO 29527), 6.7(=29514) 
(TT) 7.8 (SAO 153124), 8.5 (SAO 153132) 
 
*Grensgrootte: bij  komeet______; in instrument: ______ 
 
De blote oog grensmagnitude (= zwakste nog zichtbare ster) ter hoogte van de komeet. De bepaling 
van de grensmagnitude in het instrument wordt bepaald met dezelfde vergroting die is gebruikt bij de 
schatting van de komeet. 
 
*Waarn. Condities: 1 / 1-2 / 2 / 2-3 / 3; hoogte komeet boven de horizon ____________o 
 
Streep de getallen van deze vijfpuntsschaal door die niet van toepassing zijn. 
 
1       = Uitstekend, perfecte doorzichtige sterrenhemel. De Melkweg is zeer helder.  
                De grensmagnitude in het Zenit is met het blote oog beter dan magnitude 6,5. 
1 - 2 = Doorzichtige hemel. De Melkweg is zichtbaar. De grensmagnitude met het blote oog in het  

   Zenit ligt tussen 6,0 en 6,5. 
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2       = Heiige lucht. De Melkweg is alleen nog in het Zenit zichtbaar. Grensmagnitude 5,5 - 6,0 in  
                het Zenit. 
2 - 3     = Erg heiige lucht, eventueel mist, cirrus, bewolking. De Melkweg is niet te zien. Grens-  

   magnitude 4,5-5,5 in het Zenit. 
3          = Zeer ondoorzichtige lucht. De omstandigheden zijn zo slecht dat in normale gevallen geen  

   helderheidsschatting wordt verricht. Grensmagnitude in het Zenit slechter dan 4,5. 
. 

Hoogte komeet boven de horizon: De geschatte of berekende hoogte van de komeet in graden boven 
de horizon. 
 
*Stor ingen: maanlicht, stadslicht, schemering, nevelig/heiig, mist, wolken 
 
Streep de storende factoren door die niet van toepassing zijn. 
 
*Waarnemingslocatie: naam ________________________________________________________ 
 
Geef de naam van de locatie. Bijvoorbeeld: de naam van de dichtstbijzijnde plaats/dorp of streek. 
 
*Waarnemingslocatie : coörd.:  _______O  O/W ; __________O    N / S;  hoogte (m) :________; 
 
De positie van de waarneemplaats in graden en minuten in O (Oosterlengte) of W (Westerlengte) en in 
graden en minuten in N(Noorderbreedte) of S (Zuiderbreedte). 
Ook wordt de hoogte in meters gegeven. Deze waarden zijn te bepalen van goede Topografische 
kaarten. Deze waarden zijn van belang om bijvoorbeeld de hoogteberekening te maken van de komeet, 
waardoor eventuele correcties kunnen worden uitgevoerd. 
 
Opmerkingen 
 
Gebruik deze ruimte voor overige opmerkingen zoals: bijzondere storende factoren, de coma-vorm, de 
kleuren, bijzondere details, etc. Voor tekeningen en schetsjes kan de achterkant worden gebruikt met 
vermelding van tijdstip, het gebruikte instrument, vergroting en oriëntatie en schaal van de tekening. 
Zet dan duidelijk rechtsonder op het formulier: Z.O.Z. 
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IJking van de mate van defocuseren  
voor  de Sidgwick-, Morr is- en Bobrovnikoff-methode  
door  gebruik te maken van extrafocale sterbeeldjes 
 
 
Eén van de problemen bij het gebruik van de Sidgwick- en Morris-methode is het onthouden van de 
schijnbare comadiameter van een komeet. Het gevolg hiervan is dat de mate van defocuseren 
(onscherpstellen) van de vergelijkingssterren moet worden geschat. Echter, de precieze stand van het 
defocuseren van de vergelijkingssterren is een zeer belangrijk onderdeel voor de bepaling van de 
helderheid van een komeet. Zijn de sterschijfjes te klein, dan krijgt men een te zwakke schatting. Zijn 
de sterschijfjes te groot, dan krijgt men een te heldere schatting. 
 
Bij het gebruik van de Sidgwick-methode moet een aantal keren op de komeet worden scherp gesteld 
en onscherp op de vergelijkingssterren. Bij het gebruik van de Morris-methode moet zelfs twee keer 
worden gedefocuseerd. Eerst moet de komeet “ iets”  onscherp worden gesteld en wel zodanig dat het 
uiterlijk en de oppervlaktehelderheid van de coma zo egaal mogelijk zijn geworden. Daarna worden de 
vergelijkingssterren verder uit focus gezet totdat deze dezelfde diameter hebben als de “ iets” uit focus 
staande komeet. Voordat de waarnemer tot de uiteindelijke helderheidsbepaling komt, heeft hij een 
aantal keren “ iets” onscherp op de komeet en verder onscherp op de vergelijkingssterren moeten 
instellen. Voor beide waarneemmethoden kan de mate van defocuseren dan iedere keer iets anders 
zijn.  
 
Deze auteur gebruikt al sinds eind april 1970 de methode van “ ijksterren” waarbij de mate van 
onscherpstellen van de vergelijkingssterren voor de helderheidsbepaling iedere keer hetzelfde is.  

“ IJksterren”  zijn twee sterren waarvan de onderlinge afstand (vrijwel) gelijk is aan de diameter van de coma 
van een komeet op het moment van de waarneming. (Zie de gelabelde sterren 80 en 85 in figuur 1). De afwijking 
tussen de afstand van de "ijksterren" en de comadiameter mag niet meer bedragen dan ± 10%. Deze 
“ ijksterren”  worden zover uit focus gezet totdat de sterschijfjes elkaar net raken (zie figuur 2).  
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“ IJksterren”  zijn twee sterren waarvan de onderlinge afstand in theorie gelijk maar in de praktijk niet 
helemaal gelijk is aan de diameter van de coma van een komeet op het moment van de waarneming. 
De afwijking tussen de afstand van de "ijksterren" en de comadiameter mag niet meer bedragen dan ± 
10%. Hierdoor onstaat een afwijking in de schatting van hooguit ± 0,07 magnitude. Dit is een 
acceptabele afwijking die kleiner is dan bij het uit focus zetten op "gevoel" waarbij al gauw de 
afwijking tot meer dan ± 0,2 magnitude kan oplopen. 
 
Bij de Sidgwick-methode wordt eerst de comadiameter zo nauwkeurig mogelijk bepaald met het 
instrument in focus. Dan worden in de nabijheid van het waarneemveld twee sterren opgezocht 
waarvan de onderlinge schijnbare afstand vrijwel gelijk is aan de schijnbare comadiameter. Deze 
“ ijksterren” worden hierna zover uit focus gezet totdat de sterschijfjes elkaar net raken. Iedere keer als 
men van de komeet naar de vergelijkingssterren gaat wordt het instrument eerst gedefocuseerd op deze 
“ ijksterren”. 
 
Bij het gebruik van de Morris-methode moet eerst de komeet “ iets”  uit focus worden gezet en wel 
zodanig dat het uiterlijk en de oppervlaktehelderheid van de coma zo egaal mogelijk is geworden. Op 
het moment dat het instrument nog “ iets”  uit focus staat, worden eerst twee sterren opgezocht waarvan 
de sterschijfjes elkaar nog net raken. Dit zijn de eerste “ ijksterren”  waar de komeet elke keer op 
dezelfde manier weer onscherp wordt gesteld. Dán wordt de nog “ iets” uit focus staande comadiameter 
zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Hierna worden twee andere “ ijksterren”  opgezocht waarvan nu de 
onderlinge afstand vrijwel gelijk is aan de “ iets”  uit focus staande diameter van de coma. Iedere keer 
als men van de vergelijkingsterren naar de komeet gaat moet eerst op de eerste set “ ijksterren” worden 
gedefocuseerd en iedere keer als men van de komeet naar de vergelijkingssterren gaat moet op de 
tweede set “ ijksterren”  worden gedefocuseerd. Men herhaalt deze procedures totdat de uiteindelijke 
helderheidsbepaling is verricht.  
 
Uiteraard kan voor de Bobrovnikoff-methode deze procedure ook worden gebruikt. Op het moment 
dat de coma en de vergelijkingssterren vrijwel dezelfde diameter lijken te hebben, kan men de mate 
van onscherpstellen “ ijken”  op sterren en deze gedurende de waarneming blijven gebruiken totdat de 
helderheidsbepaling is verricht. Het gebruik van “ ijksterren” is door de auteur voor het eerst toegepast 
op deze schattingsmethode. 
 
Helaas komt het regelmatig voor dat in de nabijheid van het waarneemveld geen geschikte “ ijksterren” 
te vinden zijn. Vooral als de schijnbare comadiameter groot is. In dat geval moet weer worden 
overgegaan op het schatten van de mate van het defocuseren van de vergelijkingssterren.  
 
Noten:  
*Per definitie blijft de methode van "ijksterren" een benadering omdat de comadiameter wordt geschat en 
daarna een schatting wordt gemaakt welke twee sterren op ongeveer dezelfde afstand van elkaar staan. 
**Andere mogelijkheden voor het bepalen van de precieze stand van het uit focus zetten van het instrument zijn: 
met behulp van een "meetplaatje" in het oculair waarop lijntjes zijn gegraveerd of markeringen op de 
focuseerinrichting waardoor men precies dezelfde stand kan aflezen, of een micrometer. 
***De bepaling van de comadiameters moet bij alle methoden met de komeet in focus!  
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