
Precessie (van de Aardas) in Newcomb Versie-3 en Versie-4 
 
 
Ik zal het begrip precessie eerst inleiden met een plaatje voor een (hopelijk) betere begripsvorming. 
 

 
 
In de afbeelding ziet u de belangrijke cirkels, de Equator en de Ecliptica voor een bepaalde “begintijd”, T0 
afgebeeld met een rode “airbrush”-kleur. 
Het snijpunt van beide cirkels in de Equinox, ofwel het punt 0 graden Ram en dit is het startpunt om alle lengten 
van planeten, planeetnoden, breedte, enz. te tellen op een schaal van 0 tot 360 graden. 
De hoek die de Ecliptica en de Equator met elkaar maken op de tijd T0 is aangegeven met ε0. 
 
Echter beide cirkels Ecliptica en Equator zijn continu in beweging. De beweging van de Ecliptica wordt veroorzaakt 
door de gravitatiekrachten van de planeten op de baan van de Aarde. Dit resulteert in een “planetaire precessie” 
van de Ecliptica. Als de Equator niet zou bewegen, dan resulteert de planetaire precessie in een verschuiving van 
ca. 12” per 100 jaar en de helling van de ecliptica zou per eeuw afnemen met ongeveer 47”. 
Maar de Equator is echter wél in beweging en die wordt veroorzaakt door de gravitatie van de Maan, de Zon en de 
planeten op de dynamische vorm van de Aarde. Deze beweging kan in twee delen worden onderscheiden: 

• Een deel dat veroorzaakt wordt door de gravitatiewerking van de Maan en de Zon, de zogenaamde “Luni-
Solar precession”. Deze inwerking veroorzaakt de langzame lang-periodieke beweging van de pool van de 
Equator rond de pool van de Ecliptica in ca. 26.000 jaar. 

• Een deel dat veroorzaakt wordt door een grote hoeveelheid kort-periodieke storingen van de werkelijke 
pool rond de gemiddelde pool en dit heet “nutatie”. De amplitude van deze nutatiestoringen bedraagt ca. 9” 
en kent een heleboel gecombineerde perioden tot aan de 18,6 jaar, zie de webpagina over de Nutatie 
elders op deze website. 

 
 
Beide bewegingen van zowel de Ecliptica als de Equator zorgen ervoor dat de beginsituatie uit het bovenstaande 
plaatje wordt gewijzigd in een situatie, aangegeven met de blauw gekleurde “air-brush” lijnen voor een andere tijd, 
T. 
 

 
 
De oorspronkelijke Equinox, a0 is nu verschoven naar het punt a 
 
De precessie van de Ecliptica, wiskundig gezien, wordt beschreven door twee grootheden uit de theorie van Simon 
Newcomb, namelijk πA  en πA. 
 
πA  is de hoek tussen de Ecliptica op tijd T0 en die van tijd, T, zoals aangegeven in onderstaande afbeelding: 
 



 
 
De afstand πA in de afbeelding is de afstand van het oorspronkelijke Lentepunt tot aan het snijpunt van beide 
ecliptica’s bij “R”. Voor deze grootheden bestaan er diverse formules die door de decennia heen zijn ontwikkeld 
door diverse astronomen. 
 
De gecombineerde effecten van de planetaire precessie en de Luni-Solar precessie wordt de “Algemene Precessie 
in Lengte” genoemd. Lieske et al. (1977) hebben de definitie van de algemene precessie als volgt gedefinieerd: 
 
pA = aR  -  a0R 
 
Uit bovenstaande tekening kunt u de algemene precessie in lengte zien via deze formule. 
 
  
De astronomen hebben door de decennia heen diverse formules gegeven voor de drie belangrijke precessie-
parameters πA  en πA en pA 
 
 
 
Precessie in Newcomb Versie-3 en Versie-4 
 
In Newcomb Versie-3 en Versie-4 wordt standaard gerekend met de precessieformules, zoals vastgelegd in de 
IAU-1976 resoluties die van toepassing waren tot aan 2007. Deze resoluties vormden het belangrijke artikel van 
Lieske, Lederle, Fricke en Morando, “Expressions for the Precession Quantities Based upon the IAU (1976) 
System of Astronomical Constants”, Astron. Astrophys., 58, 1-16 (1977). 
 
De formules zijn de volgende: 
 

 
 
In deze formules staan de grootheden “T” en “t” vermeld. 
“T” heeft betrekking op een vaste epoch van de precessie, bijvoorbeeld de epoch J2000. In deze epoch is “T” gelijk 
aan 0. 
De formule voor de algemene precessie pA is dan : 
 
pA = 5029,0966 “. t + 1,11113 “. t2 – 0,000006” t3 
 
De waarde van “t” hangt dan af van de berekeningen voor het jaar in kwestie. Stel dat de berekeningen werden 
gemaakt voor het jaar 1000 na Chr. dan is “t” gelijk aan -10, want de vaste epoch was J2000 en het jaar 1000 ligt 
10 eeuwen vóór deze epoch. 
 
Als men de pA dan werkelijk gaat uitrekenen, dan krijgt men:  
5029,0966 x (-10) + 1,11113 x 100 – 0,000006 x (-1000) = -50179,847” en dit is gelijk aan: 
-13,93884639° = -13° 56’ 19,85 ”. 
 



Als de toepassing zodanig simpel was dat deze algemene precessie in lengte gewoon bij het berekeningsresultaat 
gevoegd kon worden, bijvoorbeeld een uitgerekende Maanstand op 20° 00’ 00” Ram (voor epoch J2000), dan is de 
Maan voor de datum in het jaar 1000 na Chr. gelijk aan 
20° 00’ 00” Ram – 13° 56’ 19,85” = 6° 03’ 40,15” Ram. 
 
 
De waarde van de algemene precessie is dus geen constant getal, maar dit verandert continu. Een overzicht voor 
enkele jaren: 
 
Epoch Algemene precessie in lengte Precessie in graden Ofwel 1° in 
2000 5029,0966” per jaar 1° 23’ 49,0966” 71 jaar + 213,1 dgn 
1950 5027,9855” per jaar 1° 23’ 47,9855” 71 jaar + 218,9 dgn 
1900 5026,8743” per jaar 1° 23’ 46,8743” 71 jaar + 224,7 dgn 
1850 5025,7631” per jaar 1° 23’ 45,7631” 71 jaar + 230.4 dgn 
 
 
Moeilijke precessie-omzetting 
 
 
De hulpgrootheden πA  en πA en pA zijn nodig als de precessie niet uitsluitend op de lengte in de ecliptica moet 
worden toegepast, maar als de uitkomsten van de berekeningen zowel op lengte als op breedte betrekking hebben 
voor een bepaalde epoch en als die resultaten dan moeten worden omgezet naar een epoch van de datum in 
kwestie. 
 
In dat geval zijn er omzettingsformules nodig en deze luiden: 
 

cos( β ).cos( πA + pA – λ ) = cos( β0).cos(πA  – λ0 ) 
 

cos( β ).sin( πA + pA – λ ) = cos( πa ).cos( β0 ).sin(πA  – λ0 ) – sin(πa ).sin( β0 ) 
 

sin( β )                                   = sin( πa ).cos( β0 ).sin(πA  – λ0 ) + cos(πa ).sin( β0 ) 
 
 
De berekende lengte en breedte voor de epoch-0 zijn resp. λ0 en β0. 
Uit deze formules kan dan de lengte en breedte voor de epoch van datum worden berekend 
 
 
 
Recente ontwikkelingen in de precessie 
 
Zoals elk ander onderwerp binnen de astronomie is door de komst van  de moderne computers, de ruimtevaart en 
de sterk verbeterde waarnemingen een ware wedloop ontstaan om de formules van precessie, nutatie, maan-en 
planeetberekening zo nauwkeurig mogelijk te krijgen. 
Oude historische waarnemingen, zoals eclipsen uit de Oudheid,  werden gebruikt om de plaats van waarneming 
van de hemellichamen te reconstrueren. Dit tezamen met de overvloed van recente waarnemingen 
(honderdduizenden waarnemingen) heeft geleid tot betere formules voor de precessie. 
 
Echter het IAU (International Astronomic Union) besluit maar eens in de zoveel jaar tot nieuwe resoluties en tot het 
jaar 2007 was de oudere (en verouderde) IAU1976-resolutie van kracht voor de berekening van nutatie en 
precessie. 
 
Ook de referentie-efemeride DE406 die ik gebruikte voor mijn eigen honderdduizenden tests, waren gebaseerd op 
de IAU1976 precessie en nutatie. De nauwkeurigheden van 0,005 boogseconden en soms beter zijn dus allemaal 
gebaseerd op dezelfde precessie en nutatie voor mijn programma Newcomb Versie-3 en Versie-4 alsmede de 
referentie-efemeriden van de astronomische wereld. 
 
 
 
 
 



IAU2006 resolutie 
 
De IAU heeft naar aanleiding van zijn 26e algemene vergadering de conclusies aangenomen van de IAU Divisie-1, 
Werkgroep Precessie, gepubliceerd door Hilton et al. (2006) in Celest. Mech., 94, 351. 
 
Deze aanbevelingen luiden: 
 

1. dat de termen lunisolar precessie en planetaire precessie vervangen moeten worden door resp. 
“precessie van de equator” en “precessie van de ecliptica”. 

2. dat, met ingang van 1 januari 2009, de precessie-component van het IAU2000A precessie-nutatie 
model moeten worden vervangen door de  P03 precessietheorie van Capitaine et al. (2003), Astron. 
Astrphys., 412, 567-586) voor de precessie van de equator (vergelijking 37) en voor de precessie 
van de ecliptica (vergelijking 38); dit artikel geeft ook de polynoom voor de ontwikkeling van de P03 
hoeken en een aantal afgeleide grootheden. 

 
 
Tussen de bekende IAU1976 resolutie en de bovenstaande zat nog een tussenvorm met uitsluitend een correctie 
op de precessie in lengte en eclipticahoek. Deze bedroeg: -0,29965” per 100 Juliaanse jaren. 
 
Hiermee werd de oudere formule voor pA vervangen door: 
 
pA = 5029,0966 “. t + 1,11113 “. t2 – 0,000006” t3  - 0,29965”. t 
uitgaande van een epoch van J2000. 
 
 
 
Het P03 model voor precessie 
 
Dit P03 model is afgeleid van zowel de analytische planeettheorie VSOP87als de numerieke efemeride DE406 
over een periode van 2000 jaar. Het is uitgebreid gedocumenteerd en geldt als DE meest nauwkeurige methode 
voor het berekenen van de precessie. Het eerder genoemde artikel in de resolutie van de IAU is een groot artikel 
en vergelijkt alle andere nieuwe theorieën over de precessie en vergelijkt deze ook met elkaar. 
 
Het programma Newcomb-Versie-3 en Versie-4 heeft een voorziening aan boord om over te schakelen op deze 
nieuwe precessieformules. In het hoofdprogramma is een keuzevakje gemaakt dat standaard is ingeschakeld op 
de bestaande IAU1976-precessie. 
 

 
 
Schakelt men dit vakje uit, dan wordt de precessie berekend volgens de nieuwste P03-precessie, een model dat de 
“state-of-the-art” berekeningen bevat en waarbij over een zeer lange periode (bijvoorbeeld 1000 of 2000 jaar) 
nagenoeg geen afwijkingen meer ontstaan. Op dit moment zijn er nog geen astronomische vergelijkingen mogelijk 
tussen deze P03-uitkomsten. Het wordt daarom voorlopig aangeraden om de IAU1976 instellingen actief te laten. 
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