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Gedurende de nacht van 28 op 29 april 2020 raasde een grote planetoïde, 1998 OR2 (NEA 52768), met 
een snelheid van maar liefst 8,7 km/s (of 31320 km/h) langs de aarde.   
Deze planetoïde, met een vermoedelijke diameter van 1,8 à 4,1 kilometer, behoort tot de Amor-groep van 
planetoïden en werd op 24 juli 1998 ontdekt door astronomen van het Near-Earth Asteroid Tracking (NEAT) 
programma in Hawaii. 

Door de grootte van 1998 OR2 classificeert NASA deze planetoïde als een "potentieel gevaarlijke 
asteroïde”. De baan van deze planetoïde wordt uiteraard zorgvuldig opgevolgd en zou geen gevaar 
voor een inslag op aarde vormen voor minstens de komende 200 jaar. De volgende keer dat deze 
aardscheerder langs de aarde vliegt is pas op 18 mei 2031. 

Het leek me interessant om op basis van enkele foto-opnames te kunnen bepalen hoe dicht deze 
planetoïde de aarde naderde. NASA schatte de afstand van 1998 OR2 in op 6,3 miljoen km.  

Door gebruik te maken van foto-opnames vanaf twee afgelegen observatoria, hierop de parallax te 
meten en vervolgens wat driehoeksmeetkunde toe te passen, bekwam ik een resultaat dat minder dan 
2% afwijkt van NASA’s inschatting. 

Voor de opnames van 1998 OR2 werd gebruik gemaakt van de diensten van Slooh.   
Slooh is een online astronomie-platform met live-view opties en mogelijkheid tot gebruik van diverse 
telescopen tegen betaling. Slooh heeft momenteel een aanbod van 7 kwalitatieve telescopen, vanuit 
de twee Slooh-observatoria in La Dehesa (Chili) en Mt Teide (Tenerife, Spanje). 

Voor een beperkt bedrag wordt zo de nachthemel van het zuidelijk halfrond toegankelijk en worden 
ook objecten die hier slechts laag boven de horizon staan beter waarneembaar. Mijn ervaring leert dat 
de weersomstandigheden in de 2 observatoria toelaten om zo een 300-tal nachten per jaar te kunnen 
observeren in optimale condities. Grootste beperking van Slooh is het gelimiteerd aantal beschikbare 
slots per dag (per abonnement) en de slechts kort mogelijke belichtingstijden (max. 1 minuut per sub 
met LRGB filters). 

Hoe je ondanks de beperkte belichtingstijd nog mooie, gedetailleerde astrofoto-opnames kan maken 
zal aan bod komen in een volgende bijdrage. Voor hemelobjecten die plots, of slechts sporadisch, te 
zien zijn, zoals supernova’s, planetoïden en kometen, biedt Slooh sowieso heel wat goede 
waarneemmogelijkheden.  
Voor dit artikel werden opnames van de planetoïde 1998 OR2 gemaakt, vanuit de 2 Slooh-observatoria 
in Chili en Tenerife, op hetzelfde moment en met hetzelfde type van telescoop (Planewave CDK17 17”-
reflector met FLI PL16803 CCD-camera).  

Foto 1 toont een (overlay) opname van de snel bewegende planetoïde langsheen de sterren in het 
sterrenbeeld Hydra (Waterslang) vanuit Chili. Alle opnames (subs) werden telkens 50s belicht met een 
luminance filter. Deze waarnemingen werden ook reeds als filmpje gepost op de facebook-pagina van 
de volkssterrenwacht (zie ook op www.astrofoto.be). 



 

Foto 1: opnames van de snel bewegende planetoïde 1998 OR2, vanuit La Dehesa in Chili (dd. 28 april 
2020), met de CDK17 telescoop van Slooh. 

Foto 2 toont een overlay van de opnames vanuit Chili en Tenerife, op hetzelfde moment gemaakt. 



 

Foto 2: gelijktijdige Slooh-opnames van de planetoïde 1998 OR2 vanuit Chili en Tenerife 

Zoals te verwachten verschuift de positie van de planetoïde, ten opzichte van de veel verder afgelegen 
achtergrondsterren, afhankelijk van de locatie van de opname. Dit staat bekend als het parallax effect, 
in de astronomie toegepast voor de afstandsbepaling (figuur 3). Door de relatief nabije afstand van de 
planetoïde t.o.v. de veel verder verwijderde achtergrondsterren kan de positieverschuiving vanop 2 
verschillende plaatsen op aarde worden bepaald (m.a.w. afstand tussen Chili en Tenerife volstaat om 
de positieverschuiving en parallax van 1998 OR2 te kunnen bepalen). 



 

Figuur 3: voorbeeld parallax voor de afstandsbepaling van de planetoïde. 

Om de hoekafstand van deze positieverschuiving te bepalen werd gebruik gemaakt van de “meting 
van hoeken” plug-in van Stellarium. In eerste instantie werd een “referentie” hoekafstand tussen de 
ster HD 92097 en een nabije ster op de opname bepaald (zie foto 4, links). Vervolgens werd in 
Photoshop de pixelafstand tussen dezelfde sterren bepaald, net als de pixelafstand van de 
positieverschuiving van de planetoïde (foto 4, rechts).  

 

Foto 4: bepaling hoekafstand tussen 2 sterren via Stellarium (links) en de (pixel)afstand van de 1998 
OR2 planetoïde-verschuiving t.o.v. deze van de referentie sterren (rechts) 



De referentie hoekafstand tussen de ster HD 92097 en de 2de ster bedroeg ongeveer 8 boogminuten 
(7’ 58”) of omgerekend 0,002317 radialen. 

De afstand van de waarneming van 1998 OR2 vanuit de twee Slooh-observatoria, op basis van het 
aantal pixels, is ongeveer 54% van deze van de referentie hoekafstand. De hoekafstand tussen de twee 
1998 OR2 opnames is dus benaderend 0,001256 radialen. 

Met deze hoekafstand kan de afstand tot de asteroïde worden berekend door een beetje 
driehoeksmeetkunde toe te passen (zie figuur 5). 

 

Figuur 5: parallax geometrie 

De cirkel uit foto 5 vertegenwoordigt de omtrek van de aarde. 

De afstand d tot de planetoïde kan als volgt worden berekend: 

    (vgl. 1) 

De parallax hoek p werd reeds bepaald en is de helft van de gemeten positie-verschuiving 
(hoekafstand) van de planetoïde of 1/2 * 0,001256 = 0,000628 radialen. 

De waarde van r is de helft van de lengte van de “koorde” tussen het Slooh-observatorium in Chili en 
het observatorium in Tenerife. De booglengte b tussen deze twee sites (langsheen het oppervlak van 
de aarde) is gemakkelijk te bepalen via Google Maps, nl. 8889 km. De algemene formule voor het 
berekenen van de koorde met gekende booglengte b en diameter Da van een cirkel is: 

 (vgl. 2) 

Afstand r uit vgl.1 bedraagt dus de helft van de lengte van de koorde.  



De diameter van de cirkel, in dit geval de diameter van de aarde Da, bedraagt ongeveer 12756 km 
(ref. wiki). De afstand r kan dus als volgt worden berekend: 

 (vgl. 3) 

Door gebruik te maken van de parallax hoek p en r kan de afstand d van de planetoïde worden 
ingeschat: 

 (vgl. 4) 

Deze berekende waarde van ongeveer 6,5 miljoen km wijkt dus minder dan 4% af van de inschatting 
van NASA (6,3 miljoen km): niet slecht!  

Met eenvoudige middelen, heel wat benaderingen en basis driehoeksmeetkunde zijn we er zo in 
geslaagd om goed de afstand tot deze planetoïde in te schatten…  
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(Toegepaste benaderingen & veronderstellingen zijn oa.: exact dezelfde momentopname van de snel 
bewegende planetoïde vanuit de 2 observatoria, alle afstandsbepalingen op basis van overlay foto-
opnames, inschatting juiste afstand tussen de 2 observatoria als booglengte, gebruik van de koorde 
als basis van de parallax berekening…)   

 


