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Even iets over mijzelf
 Geb. Haarlem 1942
 Altijd al belangstelling voor sterrenkunde gehad, maar 

geen waarnemer
 Studie wiskunde met sterrenkunde aan de Universiteit 

van Amsterdam (van Albada) (zonsbedekking!)
 In 1972 gepromoveerd op een proefschrift over 

een getaltheoretisch onderwerp
 Vanaf 1974 gewerkt aan de Technische Universiteit 

Eindhoven (eerst als lector, later als hoogleraar)
 Na pensionering verhuisd naar Schoorl
 Lid van de Alkmaarse Weer- en Sterrenkundige 

Vereniging “Metius”
 Lid werkgroep Theoretische Sterrenkunde, coördinator 

van de sterrenkundecursussen, 
coördinator van de publieksoptredens.
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Bronnen
 Fred Espenak,   http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html
 Jacob Kuiper en Harry Otten:

Zonsverduistering: de eclips van 11 augustus 1999
1999, ISBN 90-18-00157-6 

 eigen ervaringen bij de eclips van 
11 augustus 1999 in Hongarije en die van
29 maart 2006 in Turkije 

 De site met eclipsopnamen van Miloslav Druckmüller:  
http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/Eclipse/index.htm

 en vele andere websites
 Ervaring met Wil Carton (totale zonsverduistering op 

3 mei 1715 op de waddeneilanden!)
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Inhoud

 Wat is een zonsverduistering, hoe ontstaat die?
 Wat kun je zien en ervaren bij een totale 

zonsverduistering?
 Waarom is een totale zonsverduistering (i.h.b. voor 

sterrenkundigen) interessant?
 De Saros-periode en hoe die te bepalen
 Saros-reeksen en het verloop van zonsverduisteringen 

binnen een reeks
 (als de tijd het toelaat): iets over de wiskunde achter de 

bepaling van de lengte van de Saros-periode
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Hoe ontstaan de schijngestalten 
van de maan?
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Hoe ontstaat een maansverduistering?
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Alleen bij volle maan kan er een maansverduistering optreden!
Pas op: in werkelijkheid beweegt een en ander niet in één 
vlak! Dan zou er bij iedere volle maan een maansverduistering 
plaats vinden.
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De inclinatie van het vlak van de maanbaan 
t.o.v. de ecliptica
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De inclinatiehoek is ongeveer 5°.
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Hoe ontstaat een zonsverduistering?

Zonsverduisteringen voor Metius 8

Een zonsverduistering kan alleen optreden bij nieuwe maan!
Pas op: in werkelijkheid beweegt een en ander niet in één 
vlak! Dan zou er bij iedere nieuwe maan een 
zonsverduistering plaats vinden.
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De ruimtelijke voorstelling: slechts wanneer de lijn aarde-
maan ongeveer langs de snijlijn van de beide baanvlakken 

loopt (de knopenlijn) kan er een verduistering optreden
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De klimmende en dalende knoop
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 Kijk van de aarde uit. Wanneer we de zon in de buurt 
van een knoop zien staan tijdens nieuwe maan kan er 
een zonsverduistering optreden. In de oude Chinese 
sterrenkunde werden de knopen de drakenpunten 
genoemd.

 Het planetarium in Franeker heeft een “vlag” die 
aangeeft dat de zon dicht bij een knoop staat: Eise
Eisinga wilde laten zien wanneer er (ergens op aarde) 
een (gedeeltelijke) zonsverduistering of maans-
verduistering zou kunnen optreden.
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De maan is aan de hemel ongeveer even 
groot als de zon, maar de grootte varieert
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De omloopsnelheid is ook niet constant: nabij het perigeum
is die groter dan nabij het apogeum.
Gevolg: je ziet de maan “wiebelen” terwijl hij om de aarde
draait.

Perigeum: het punt 
in de baan van de 
maan om de aarde 
met de kleinste 
afstand tot de aarde 
(363.000 km)
Apogeum: idem, met 
de grootste afstand 
(405.500 km)
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 De maan is aan de hemel ongeveer even groot als de 
zon (ca. ½ graad aan de hemelkoepel), maar de 
grootte van de maanschijf aan de hemel varieert.

 In het perigeum is de maanschijf aan de hemel iets 
groter dan die van de zon, in het apogeum iets 
kleiner.

 Daardoor kan een totale verduistering korter en langer 
duren (maximaal ca. 7 minuten) en kunnen er ook 
“ringvormige” verduisteringen voorkomen.
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Verloop van een totale zonsverduistering
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Verloop van een ringvormige verduistering
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 Meestal gaat de schaduw van de aarde tijdens een volle 
maan “boven” of  “onder” de maan langs; slechts 
wanneer de zon in de buurt van een knoop staat tijdens 
volle maan kan er een maansverduistering optreden

 Het komt relatief vaak voor dat een zonsverduistering 
en een maansverduistering twee weken na elkaar plaats 
vinden; dan maken beide gebruik van de positie van de 
zon nabij één knoop. 
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De maanschaduw op de aarde
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Idem, het verloop ervan
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Kern- en bijschaduw 
vanuit de ruimte gesimuleerd
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De site van 
Espenak geeft 
van alle zons-
verduisteringen
in een paar 
eeuwen 
dergelijke 
informatie, en 
over enige 
millennia wat 
eenvoudiger 
gegevens.
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Een deel van het pad van de verduistering 
op 11 augustus 1999 in meer detail  
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 De maan staat (gemiddeld) 380.000 km van de aarde 
af en draait in ca. 28 dagen om de aarde heen. Dat 
houdt in dat de maan beweegt met een snelheid van 
ongeveer 1 km per seconde.

 De schaduw van de maan “zwiept”  dus ook met 
ongeveer 1 km/sec over het aardoppervlak

 Deze schaduw gaat van west naar oost
 Een totale zonsverduistering raast daardoor met een 

snelheid van orde van grootte 1 km/sec voort over de 
aarde, en wel van west naar oost
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 Een totale zonsverduistering doet er maximaal ca. 4 uur 
over om over de gehele aarde heen te gaan

 Maar pas op: ondertussen draait de aarde mee (aan de 
evenaar is de snelheid ca. 0,5 km/s); ten opzichte van de 
grond is de snelheid van de schaduw dus wat kleiner 

 En langs de rand van de aarde (dus bij een verduistering 
vroeg in de ochtend of laat in de middag) kan de snelheid 
van de schaduw groter zijn omdat het aardoppervlak schuin 
staat t.o.v. de richting naar de zon
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Over veilig kijken naar de zon

 Gebruik een veilig middel ter                                    
bescherming van je ogen!

 Geen beroet glas, geen 
fotonegatieven, geen CD’s

 Goed is een speciaal eclips-
brilletje, bruikbaar zijn ook                                                          
sommige lasbrillen

 Het beste materiaal is Mylar
(zowel in eclipsbrilletjes als in losse vellen te verkrijgen)

 Extra voorzichtigheid bij gebruik van een kijker!
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Gebruik van Mylar voor een kijker en in een       
eclipsbril
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Over het verloop van de verduistering

 1e contact: de maan raakt de zon voor het eerst
 2e contact: de totaliteit begint
 3e contact: de totaliteit eindigt
 4e contact: de maan komt weer “los” van de zon

 Bedenk: je ogen raken tussen het 2e en 3e contact pas 
goed gewend aan het duister!

 Dus ook: het donkerder worden lijkt (subjectief) veel 
langzamer te gaan dan het terugkomen van het licht.
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Het laatste zonlicht
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De Parels van Baily

Zonsverduisteringen voor Metius 28



AWSV
Metius

… en nog iets later
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Protuberansen
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Meer protuberansen 1
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Meer protuberansen 2
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De Corona
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Meer corona’s 1

Zonsverduisteringen voor Metius 34



AWSV
Metius

Meer corona’s 2
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Meer corona’s, met bewerking
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Meer corona’s, met bewerking 2
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Meer corona’s, met bewerking 3
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Meer corona’s, met bewerking 4
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Meer corona’s, met bewerking 5
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Meer corona’s, met bewerking 6
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En in kleuren …
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… en een detail, met een zonnevlam
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Na de totaliteit

 Opnieuw parels van Baily
 Alle verschijnselen komen terug, in omgekeerde 

volgorde
 Maar je ogen zijn nu beter aan het duister gewend 

dan bij het begin van de totaliteit
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Wat is er verder aan bijzonderheden op te 
merken bij een totale zonsverduistering?

 De natuur gedraagt zich                                                    
alsof de avond valt                                                  
(kippen op stok, bloemen                                                                 
sluiten zich, vogels zoeken                                         een 
schuilplaats…)

 Het wordt koeler
 De bewolking lost iets op
 De sterrenhemel wordt                                   zwak 

zichtbaar
 De planeten (in de buurt                                                  

van de zon) zijn te zien
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De camera obscura
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Sikkelbeelden
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“schaduw” van een bladerdek 
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Vliegende schaduwen 1
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Slechts zelden te zien, alleen in de laatste minuten 
voor en de eerste minuten na de totaliteit
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Vliegende schaduwen 2
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De lopende maanschaduw

 Zorg voor goed zicht in westelijke richting
 Niet over zee, maar over lichtgekleurd land, liefst wat 

heuvelachtig
 De schaduw komt met een kleine km/sec op je af in 

de laatste seconden voor de totaliteit
 Kijk op het laatste moment naar de zon om de Parels 

van Baily nog te kunnen zien
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De lopende maanschaduw (2)
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De aanstormende maanschaduw (3)
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De kernschaduw van de maan is hoogstens een 
paar honderd km breed; je kunt er onderdoor 
kijken; er is licht aan de horizon
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Waarom zijn totale zonsverduisteringen voor 
een astronoom interessant?

 Protuberansen en zonnevlammen zijn normaal niet of 
maar slecht te zien (maar tegenwoordig kan er veel met 
speciale filters)

 De corona is normaal vanaf de aarde niet te zien
 Een test voor de relativiteitstheorie van Einstein kon alleen 

tijdens een totaliteit worden gehouden
 “kunstmatige”  bedekkingen van de zon werken niet door 

effecten van de dampkring
 Maar tegenwoordig zijn er kunstmanen waarmee dit alles 

wel kan, zoals SOHO
 Zie website http://sohowww.nascom.nasa.gov/
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Wat is een maand?
Er worden diverse soorten maanden gebruikt:

1. de siderische maand (de tijd die de maan nodig heeft 
voor één omwenteling om de aarde, gezien ten opzichte 
van de sterren). Deze maand duurt 27,321662 dagen.

2. de synodische maand (de tijd die gemiddeld ligt tussen 
opvolgende nieuwe manen). Duur: 29,530588 dagen.

3. de draconitische maand (zie verder). Duur: 27,212224 
dagen.

4. de anomalistische maand (de tijd die de maan gemiddeld 
nodig heeft om van perigeum naar perigeum te gaan). 
Duur: 27,554550 dagen.

5. de tropische maand (als siderisch, maar met het 
lentepunt als referentie). Duur: 27,321582 dagen.
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Waarom is de synodische maand zoveel 
groter van de siderische maand?
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De knopenlijn beweegt enigszins
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De beweging van de knopenlijn

 De knopenlijn draait langzaam (ca. 190 per jaar), en wel
“tegen de draairichting van de maan in”;  een soort
precessie-verschijnsel.

 Daardoor ligt de volgende mogelijkheid voor een
verduistering wat eerder dan een half jaar na de vorige
mogelijkheid

 De tijd die de maan nodig heeft om van de klimmende
knoop in de volgende klimmende knoop te komen heet
de draconitische maand en deze duurt ca. 27,212224 
dagen
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Vergelijk de draconitische maand met de 
“gewone” (synodische) maand

 Na een (wellicht lange) periode die tegelijk een geheel
aantal draconitische maanden en een (ander) geheel aantal
synodische maanden is, komt een zonsverduistering aan
het begin van die periode aan het einde ervan weer terug

 Dit werpt de vraag op: bestaan er niet te grote gehele
getallen x en y zo, dat

x maal 27,212224 vrijwel gelijk is aan y maal 29,530588 ?
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Het antwoord is: ja!
 242 draconitische maanden is 6585,357 dagen,

223 synodische maanden is 6585,322 dagen
 Deze laatste heet de Saros-periode; deze is dus 18 jaar, 

11 (±1, afhankelijk van het aantal tussenliggende
schrikkeldagen) dagen plus 7 uur 44 minuten!

 Dus: één Saros-periode na een zonsverduistering is er
weer een zonsverduistering. Dit was in de oudheid (o.a.
bij Chinese astronomen) al bekend.

 242 draconitische maanden zijn slechts 0,035 dagen
ofwel ca. 50 minuten langer dan 223 synodische
maanden!
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 De Saros-periode is 6585,322 dagen, dus een geheel 
aantal dagen plus bijna 1/3 dag; na één Saros-periode 
is de aarde dus bijna 120 graden verder gedraaid dan in 
de begintoestand: de volgende zonsverduistering vindt 
bijna 120 graden verder naar het westen plaats

 Na drie Saros-periodes is de stand van de aarde weer 
vrijwel de oorspronkelijke: een zonsverduistering zie je 
dan weer vanaf de zelfde plaatsen op aarde

 Hiermee kun je tabellen maken van toekomstige 
zonsverduisteringen, uitgaande van de 
geschiedschrijving

 Columbus kende deze tabellen!
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Een toevalligheid

 Eén Saros-periode is slechts ca. 10 dagen meer dan een 
geheel aantal jaren. De aarde staat na één Saros-periode 
dus weer op vrijwel dezelfde plaats in haar baan om de 
zon, en dus op vrijwel dezelfde afstand tot de zon.
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Een heel grote extra toevalligheid

 De tijd tussen twee opvolgende perigeum-
doorgangen van de maan (de anomalistische maand) 
is 27,554550 dagen, en 239 anomalistische maanden 
is 6585,5375 dagen, vrijwel gelijk aan een Saros-
periode.

 Ook de maan staat dus na één Saros-periode weer op 
vrijwel dezelfde afstand tot de aarde. De aard van 
een zonsverduistering blijft na één Saros-periode dus 
vrijwel dezelfde!

Zonsverduisteringen voor Metius 64



AWSV
Metius

De naam Saros

 In de moderne sterrenkunde is de naam Saros
ingevoerd door Halley

 Die heeft dit aangehaald uit een Bizantijnse
encyclopedie uit ongeveer het jaar 1000: de Suidas
(mogelijk is dit ook de naam van de schrijver) 

 Daarin is het abusievelijk gekoppeld aan de 223 
maanden periode: de naam komt oorspronkelijk van 
het Babylonische Sar, waarmee een periode van 3600 
jaar werd aangeduid.
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Nogmaals klimmende en dalende knopen
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 Eén Saros-periode na een zonsverduistering in de dalende
knoop is het weer nieuwe maan en vindt er weer een
zonsverduistering plaats, maar de maan heeft dan nog ca 50 
minuten te gaan voor hij in die knoop is aangekomen: de 
verduistering vindt iets noordelijker plaats (ruim 300 km).

 Idem bij klimmende knoop: ruim 300 km zuidelijker
 Na drie Saros-periodes zie je dus “dezelfde” verduistering

terug over hetzelfde deel van de aarde, maar wel ongeveer
1000 km noordelijker (bij dalende knoop) of zuidelijker
(bij klimmende knoop) 

 Een Saros-reeks is het geheel van zonsverduisteringen die 
onderling een Saros-periode uiteen liggen (ca. 70 – 80 
verduisteringen)
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Saros-reeksen

Drie verduisteringen bij dalende knoop die steeds één
Saros-periode uiteen liggen
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Een aantal opvolgende verduisteringen 
binnen één Saros-reeks
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Saros-reeks 136, verduisteringen 31 t/m 39
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De nummering van zonsverduisteringen
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De Saros-reeksen zijn genummerd: 
- even nummers voor bij dalende knoop, 
- oneven bij klimmende knoop; 
- binnen één reeks zijn de verduisteringen ook
weer genummerd (Van den Bergh, 1955).

Sydney van den Bergh (Wassenaar 1929),               
voornamelijk in Toronto (Canada) gewerkt

De nummering van de Saros-reeksen is zodanig
gemaakt, dat ze opvolgend staan gerangschikt
naar de momenten van de grootste verduistering.
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Het Saros-schema van Van den Bergh
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 Een reeks met dalende knoop begint met een (zeer kleine) 
gedeeltelijke verduistering in het Zuidpoolgebied; na ca. 
10 slechts gedeeltelijke verduisteringen volgt de eerste
van ruim 50 totale (of ringvormige) verduisteringen en tot 
slot weer ca. 10 slechts gedeeltelijke verduisteringen in 
het Noordpoolgebied. 

 Soortgelijk met klimmende knoop.
 Een Saros-reeks heeft een totale duur van 1200 – 1400 

jaar. 
 Er zijn voortdurend ca. 40 Saros-reeksen “actief”.   
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Uitleg begin en einde, 
totaliteit of ringvorm,
punt met grootste 
verduistering, 
zonnebasis.
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Saros-reeks 145
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De zonsverduisteringen in onze tijd
 2016 Mar 09  Total Saros 130  Size 1.045  Duration 04m09s  e Asia, 

Australia, Pacific [Total: Sumatra, Borneo, Sulawesi, Pacific] 
 2016 Sep 01   Annular Saros 135 Size 0.974 Duration 03m06s  Africa, 

Indian Ocean [Annular: Atlantic, c Africa, Madagascar, Indian] 
 2017 Feb 26  Annular Saros 140  Size 0.992 Duration 00m44s  

S. America, Atlantic, Africa, Antarctica [Annular: Pacific, Chile, 
Argentina, Atlantic, Africa] 

 2017 Aug 21  Total Saros 145  Size 1.031 Duration 02m40s  N. America, 
n S. America [Total: n Pacific, U.S., s Atlantic] 

 2018 Feb 15  Partial Saros 150 Size 0.599 Duration - Antarctica, 
s S. America  

 2018 Jul 13  Partial Saros 117  Size 0.336 Duration - s Australia  
 2018 Aug 11  Partial Saros 155  Size 0.737 Duration - n Europe, ne Asia
 2019 Jan 06 Partial Saros 122  Size 0.715 Duration - ne Asia, n Pacific  
 2019 Jul 02 Total Saros 127  Size 1.046  Duration 04m33s  s Pacific, 

S. America [Total: s Pacific, Chile, Argentina] 
 2019 Dec 26 Annular Saros 132  Size 0.970 Duration 03m39s  Asia, 

Australia [Annular: Saudi Arabia, India, Sumatra, Borneo] 
 2020 Jun 21 Annular Saros 137  Size 0,994  Duration 00m38s  Africa,

se Europe, Asia [Annular: c Africa, s Asia, China, Pacific]
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De zonsverduisteringen in onze tijd (2)
 2020 Dec 14 Total Saros 142  Size 1.025  Duration 02m10s  Pacific,

s S. America, Antarctica [Total: s Pacific, Chile, Argentina, s Atlantic]
 2021 Jun 10  Annular Saros 147  Size 0.943 Duration 03m51s  

n N. America, Europe, Asia [Annular: n Canada, Greenland, Russia]
 2021 Dec 04  Total  Saros 152  Size 1.037  Duration 01m54s  Antarctica, 

S. Africa, s Atlantic  [Total: Antarctica]
 2022 Apr 30  Partial Saros 119  Size 0.640  Duration - se Pacific, s S. America
 2022 Oct 25  Partial Saros 124  Size 0.862  Duration - Europe, ne Africa,

Mid East, w Asia 
 2023 Apr 20  Hybrid  Saros 129  Size 1.013  Duration 01m16s  se Asia,

E. Indies, Australia, Philippines. N.Z. [Hybrid: Indonesia, Australia, 
Papua New Guinea]

 2023 Oct. 14  Annular Saros 134  Size 0.952 Duration 05m17s  N. America,
C. America, S. America [Annular: w US, C. America, Colombia, Brazil]

 2024 Apr 08  Total Saros 139  Size 1.057  Duration 04m28s  N.&C. America
[Total: Mexico, c US, e Canada]

 2024 Oct 02  Annular Saros 144 Size 0.933  Duration 07m25s  Pacific, 
s S. America  [Annular: s Chile, s Argentina]

 2025 Mar 29  Partial Saros 149  Size 0.938  Duration - nw Africa, Europe, 
n Russia 
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De zonsverduisteringen in onze tijd (3)

Zonsverduisteringen voor Metius 77

 2025 Sep 21  Partial Saros 154  Size 0.855  Duration - s Pacific, N.Z.,
Antarctica 

 2026 Feb 17  Annular Saros 121   Size 0.963  Duration 02m20s  s Argentina &
Chile, s Africa, Antarctica  [Annular: Antarctica]

 2026 Aug 12  Total  Saros 126  Size 1.039  Durstion 02m18s  n N. America, 
w Africa, Europe [Total: Arctic, Greenland, Iceland, Spain]

 2027 Feb 06  Annular Saros 131 Size 0.928  Duration 07m51s  S. America, 
Antarctica, w & s Africa [Annular: Chile, Argentina, Atlantic]

 2027 Aug 02  Total Saros 136  Size 1.079  Duration 06m23s  Africa, Europe,
Mid East, w & s Asia  [Total:Morocco, Spain, Algeria, Libya, Egypt,
Saudi Arabia, Yemen, Somalia]

 2028 Jan 26 Annular Saros 141  Size 0.921  Duration 10m27s  e N. America,
C. & S. America, w Europe, nw Africa [Annular: Ecuador, Peru, 
Brazil, Suriname, Spain, Portugal]

 2028 Jul 22  Total Saros 146  Size 1.056  Duration 05m10s  SE Asia,
E. Indies, Australia, N.Z. [Total: Australia, N. Z.]

 2029 Jan 14  Partial Saros 151 Size 0.871  Duration - N. America, C. America
 2029 Jun 12 Partial Saros 118  Size 0.458 Duration - Arctic, Scandanavia, 

Alaska, n Asia, n Canada 
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Hoe kom je aan de getallen 223 en 242 ?
 Voorbeeld: π = 3,1415926535…

Korte schrijfwijze:

π = 3 + 1_|¯7 +1_|¯15 + 1_|¯1 + 1_|¯292 + 1_|¯1 + 1_|¯1 + …

 (niet-afbrekende) kettingbreuk

 Wijzergetallen 3, 7, 15, 1, 292, 1, 1, …
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Bij afbreken vóór een wijzergetal krijgen we de z.g.
benaderingsbreuken (andere naam: convergenten)

3,  
3 + 1_|¯7 = 22/7,   
3 + 1_|¯7 + 1_|¯15 = 333/106,
3 + 1_|¯ 7 + 1_|¯15 + 1_|¯1 = 355/113,
3 + 1_|¯7 + 1_|¯15 + 1_|¯1 + 1_|¯292 =  103993/33102,
enzovoorts.
Algemeen:
α = a0 + 1_|¯a1 + 1_|¯a2 + … + 1_|¯an + … 
Wijzergetallen a0, a1, … ,an, …
Benaderingsbreuken
p0/q0 (= a0 , N.B. q0 = 1),  p1/q1 (= a0 + 1/a1), … , pn/qn, …
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Eigenschappen

 De getallen pn en qn zijn onderling ondeelbaar (d.w.z. de 
breuk pn/qn kan niet vereenvoudigd worden).

 De rij (pn/qn)n=1,2,3,… convergeert naar α.

 De deelrij (pn/qn)n even convergeert monotoon stijgend
naar α.

 De deelrij (pn/qn)n oneven convergeert monotoon dalend
naar α.

 Dus:
p0/q0 < p2/q2 < … < α < … < p3/q3 < p1/q1.
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Eigenschappen

 De benaderingsbreuken pn/qn zijn goede benaderingen
in de zin, dat

|α – pn/qn| < 1/qnqn+1 ;     dus zeker
|α – pn/qn| < 1/qn

2 . 
 Je krijgt een extra goede benadering wanneer je de 

kettingbreuk afbreekt vlak vóór een groot wijzergetal.
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Eigenschappen
 De  benaderingsbreuken zijn betere benaderingen

dan willekeurige breuken in de volgende zin: als
| α – p/q| < | α – pn/qn| ,

dan is q > qn.

 Ook geldt: als
|α – p/q| < 1/(2q2),

dan is p/q een benaderingsbreuk die behoort bij de
kettingbreukontwikkeling van α.

 We hoeven dus voor benaderingen van α slechts naar
benaderingsbreuken van α te kijken om de “goede” 
benaderingen te verkrijgen; de rest is irrelevant.
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Terug naar de Saros-reeks
Vraag: past er een geheel aantal draconische maanden
“goed” op een (ander) geheel aantal synodische maanden?
 Oplossing: Vorm de kettingbreuk van

27,212224 / 29,530588: dit geeft
0 + 1_|¯1 + 1_|¯11 + 1_|¯1 + 1_|¯2 +
+ 1_|¯1 + 1_|¯4 + …

 Wijzergetallen 0, 1, 11, 1, 2, 1, 4, 3, 5,… 
 Benaderingsbreuken 0,  1/1,  11/12,  12/13,  35/38, 

47/51,  223/242, …
N.B. bij ieder tweetal periodes kan dit procédé gevoerd
worden; de Saros-periode neemt geen bijzondere plaats in.
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 Er zijn snelle argoritmen om kettingbreuken en  
benaderingsbreuken te berekenen. Voor de wijzergetallen 
gebeurt dat d.m.v. het bijhouden van de rest na de 
berekening van de kettingbreuk t.e.m. het ne wijzergetal.

 Voor de benaderingsbreuken maakt men gebruik van de 
relaties 

pn = anpn-1 + pn-2   voor n ≥ 2
qn = anqn-1 + qn-2 voor n ≥ 2

met in de start  

p0 = int(α), q0 = 1, p1 = a1a0 +1, en q1 = a1.
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Algemene literatuur over getaltheorie:

Hardy and Wright: The theory of numbers
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 Veel plezier op 10 juni, ….

en bedankt voor jullie aandacht
 Nog vragen?
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