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Inleiding

Enigma Cycles (hierna kortweg Cycles) helpt je bij het berekenen van cycli. Het programma is 
gratis en open source en dat zal ook zo blijven.

Cycles beschikt al over een behoorlijk uitgebreide functionaliteit. In de toekomst zal ik die 
functionaliteit verder uitbreiden.

Deze handleiding helpt je bij het installeren en het gebruik van Cycles. Een groot deel van deze 
informatie vind je ook in de help-bestanden die je overal in het programma kunt raadplegen.

Versie 0.1.1 verbetert een fout in versie 0.1: 
de heliocentrische afstand kan nu worden 
berekend.

Installatie

Om Cycles te draaien moet je over een 
redelijk courante PC met Windows 
beschikken. Cycles is getest met Windows 10

maar draait waarschijnlijk ook op iets oudere versies van Windows. 

Je scherm moet Full-HD ondersteunen, een resolutie van  1920 x 1080 pixels.

Download het installatieprogramma via http://radixpro.nl/enigma/enigma-cycles/ 

Als je het programma download krijg je een bestand cycles_0_1_1_install.exe. Start de installatie
door te dubbel-klikken op dit bestand.

Je krijgt nu enkele schermen te zien waar je keuzes kunt maken. Maar waarschijnlijk zie je eerst 
één of meer waarschuwingen. Ik heb voor Cycles geen certificaat aangevraagd waarmee 
Windows kan controleren dat het programma echt van mij komt. De reden is eenvoudig: zo'n 
certificaat kost een fors jaarlijks bedrag. Het is voldoende veilig als je Cycles alleen download 
van de oorspronkelijke sites: radixpro.nl of radixpro.com.

Als je een blauw scherm krijgt met de tekst Uw pc wordt beschermd klik je op de link Meer 
informatie. Daarna klik je op de knop Toch uitvoeren. Als je de waarschuwing Wilt u toestaan 
dat deze app van een onbekende uitgever wijzigingen aan uw apparaat aanbrengt? krijgt, klik je 
op Ja. 

Installatieschermen

In dit scherm kies je de taal die je wilt gebruiken tijdens de installatie. Je kunt kiezen uit 
Nederlands of Engels. Je keuze geldt alleen voor de installatie. In Cycles kun je later opnieuw 
aangeven welke taal je wilt gebruiken. 

Klik op OK om verder te gaan.
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Je ziet hier de tekst van een licentieovereenkomst. Die tekst kun je ook later nalezen: na 
installatie staat hij in dezelfde folder als het programma (standaard: c:\Enigma\cycles). 

Klik op de radio-button voor Ik accepteer de licentieovereenkomst en daarna op de knop 
Volgende.

Standaard installeer je 
Enigma programma's in 
een folder enigma op de 
c-schijf. Het 
installatieprogramma 
maakt deze folder zelf 
aan. 

Klik op Volgende.
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Accepteer de 
standaardnaam 
RadixPro als menu 
naam. 

Klik op Volgende.

Je kunt de optie Maak 
een snelkoppeling op 
het bureaublad 
aanklikken. Je krijgt 
dan een icoon te zien 
waarmee je Cycles kunt
starten. 

Klik op Volgende.
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Je hebt nu alles 
ingevuld. In dit scherm 
kun je alles nakijken. 

Klik op Installeren.

Tijdens de installatie zie 
je de voortgang 
aangegeven met een 
groene balk.
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Na enkele seconden krijg 
je het laatste scherm te 
zien. Je kunt aangeven 
dat je Cycles direct wilt 
starten.

Klik op Voltooien om de 
installatie af te ronden.

Cycles verwijderen

Als je Cycles niet meer wilt gebruiken kun je het programma eenvoudig verwijderen. Ga naar 
Instellingen, Apps, Apps en onderdelen. Zoek Enigma Cycles 0.1 en klik op Verwijderen.
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Algemene informatie vooraf

Astronomische jaartallen

Cycles werkt met de astronomische jaartelling. Na het jaar nul is die gelijk aan de historische 
jaartelling maar het jaar 0, en eerdere jaren, wijken af. In de historische jaartelling bestaat het 
jaar nul niet. Het jaar -1 BCE gaat direct vooraf aan het jaar 1 CE. Astronomisch gezien bestaat 
het jaar nul wel. Na het jaar -1 komt het jaar 0 en dan het jaar 1. Dit betekent dat astronomische 
jaren, voor het jaar 1, 1 groter zijn dan historische jaren. Een overzichtje:

Historisch     Astronomisch
2 BCE          -1
1 BCE           0  
1 CE            1
2 CE            2

Interval en lengte periode

Het verschil in bewegingssnelheid van hemellichamen is erg groot. Cycles houdt hiermee 
rekening. Voor elk hemellichaam is een interval en een periode vastgesteld.

Interval

Een interval is het verschil in tijd tussen twee opeenvolgende berekeningen. Dat interval is 1 of 
meer dagen, behalve voor de Maan waarvoor een interval van 0,1 dag geldt.

Als je een cyclus voor de Maan berekent krijg je de uitkomsten dus voor elk 10e deel van de dag 
of voor elke 2 uur en 24 minuten

Voor zeer langzaam lopende planeten, zoals Sedna, is het interval 20 dagen. 

Periode

De periode geeft de lengte van de cyclus aan. Je wilt dat de berekende resultaten overzichtelijk in
een grafiek worden weergegeven en dat betekent dat je de periode moet beperken. 
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Overzicht interval en periode (in dagen)

Hemellichamen Interval Periode
Maan 0,1 2.000

Zon, Aarde, Mercurius, Venus, Mars, Pallas, Juno, Vesta, 
Gemiddeld Apogeum

1 20.000

Jupiter, Saturnus, Ceres 5 200.000

Uranus, Neptunus, Pluto 10 750.000
Mean node, osc. node, Chiron, Pholus, Nessus, Huya 10 200.000

Makemake, Haumea, Eris, Ixion, Orcus, Quaoar, Sedna, Varuna 20 2.000.000

Osc. staat voor oscillerend. De oscillerende node heet ook Ware Node.
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Het programma starten

Na installatie start je Cycles via het icoon of via het menu RadixPro / Enigma Cycles. 

Je krijgt dan het volgende scherm te zien:

De taal wijzigen

Cycles start na installatie op in het Engels maar je kunt de taal veranderen naar Nederlands. In 
het menu zie je de optie Taal (Language), in de Engelstalige versie Language (Taal). Als je hier
op klikt kun je de gewenste taal, Engels of Nederlands, selecteren. Cycles past de taal 
onmiddelijk aan, ook op het huidige scherm. Het programma onthoudt de gekozen taal. Na 
herstart blijft het programma in de laatst gekozen taal werken.

Als je de taal wijzigt heeft dat geen invloed op de manier waarop Cycles getallen weergeeft. Dat 
hangt alleen af van de instellingen op je computer, de locality. Als je computer standaard met de 
Nederlandse taal werkt, gebruikt Cycles een komma als scheiding tussen een heel getal en een 
fractie. Als de taal Engels is zal dat een punt zijn. Het veranderen van de taal in Cycles heeft daar
geen invloed op.
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Een nieuwe cyclus berekenen

Om een nieuwe cyclus te berekenen klik je op de knop Nieuwe Cyclus of kies je in het menu 
Cycli en dan Nieuwe Cyclus.

Een bestaande cyclus opnieuw bekijken

De laatste cyclus die je hebt berekend kun je opnieuw bekijken. Je klikt dan op de knop 
Bestaande Cyclus of de menu-optie Cycli en dan Bestaande Cyclus.

Als je nog niet eerder een cyclus hebt berekend, of als je de berekende standen hebt verwijderd, 
schakelt Cycles deze keuzemogelijkheid uit.

Help informatie

Via de knop Help of via het menu: Help en dan Help voor dit scherm krijg je help informatie te
zien. Dat geldt voor alle schermen van Cycles. De tekst komt voor een deel overeen met deze 
handleiding.

Als je in het menu achtereenvolgens Help en Over... kiest krijg je informatie over Cycles.

Cycles afsluiten

Je sluit Cycles via de knop Afsluiten of via het menu: Cycli en Afsluiten.

Een cyclus definiëren

Als je in het start scherm Nieuwe cyclus hebt gekozen krijg je het volgende scherm te zien:

Kies het Cyclus type

Je kunt uit twee soorten cycli kiezen. 
Eenvoudige positie gebruik je als je standen op
zich wilt gebruiken. Bijvoorbeeld de lengte of 
declinatie van één of meer hemelpunten. Hoek 
tussen 2 hemelpunten gebruik je als je de 
verschillen tussen twee hemelpunten wilt zien. 
Bijvoorbeeld aspecten in lengte of het verschil 
in breedte.

Siderische Ayanamsha

Cycles werkt met de tropische zodiak of met 
een siderische zodiak. Als je met de tropische 
zodiak wilt werken kies je Geen (tropisch). 
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Daarnaast kun je een siderische zodiak kiezen. Cycles biedt de volgende mogelijkheden:

• Volgens Cyril Fagan en Donald Bradley. Fagan en Bradley waren voorvechters voor 
een westerse vorm van siderische astrologie.

• Lahiri (Officiële Indiase Ayanamsha). Deze ayanamsha is door de Indiase overheid 
bepaald.

• Volgens B. V. Raman. Raman was een leidend Vedisch astroloog.

• Volgens K. S. Krishnamurti. Een bekend Vedisch astroloog, niet te verwarren met Jiddu
Krishnamurti.

• Gemiddeld Babylonisch (Peter Huber). De ayanamsha zoals die door de Babyloniërs 
werd gebruikt volgens de historicus Peter Huber.

• Volgens Rafael Gil Brand. Een duits/spaanse astroloog die het galactisch centrum op het
guldensnede punt tussen 0 Schorpioen en 0 Waterman zet.

Positie van de waarnemer

Je kunt kiezen uit geocentrische of heliocentrische standen.

Klik op de knop Verder om naar het scherm voor coördinaten te gaan.

Coördinaten

Je kunt kiezen uit meerdere coördinaatsystemen, afhankelijk van je voorgaande keuzes. 

• Eclipticale lengte. De lengte 
gemeten langs de ecliptica.

• Eclipticale breedte. De afwijking 
van de ecliptica.

• Rechte klimming. De positie 
langs de equator. Cycles geeft deze
weer in graden. Alleen voor 
geocentrisch.

• Declinatie. De afwijking van de 
equator. Alleen voor geocentrisch.

• Afstand. De afstand, ten opzichte 
van de aarde (geocentrisch) of ten opzichte van de zon (heliocentrisch), gemeten in AE 
(Astronomische Eenheden). Je kunt deze optie alleen kiezen voor Eenvoudige positie.
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Klik op de knop Verder om naar het volgende scherm te gaan.

Periode

Je kunt een cyclus berekenen van 13000 BCE 
tot 16799 CE, in totaal bijna 30.000 jaren. Dat
kan niet in één keer. Cycles zal je periode 
inkorten als de hoeveelheid resultaten te groot
wordt.

Niet alle hemellichamen kun je voor de gehele
periode berekenen. In sommige gevallen is er 
onvoldoende astronomische informatie om dat
te doen. Zo kun je Chiron alleen berekenen 
voor een periode van bijna 4000 jaren.

Hierna vind je onder Overzicht ondersteunde 
periode een tabel met de ondersteunde periode
per hemelpunt.

Begin datum en eind datum

De begin datum en de einddatum geef je op in
het formaat: jjjj/mm/dd, dus het jaar, dan een schuine streep, de maand, weer een schuine 
streep en de dag.

29 januari 1953 wordt : 1953/01/29.

Voorloop nullen mag je weglaten, in dit geval kun je ook 1953/1/29 invullen.

De begindatum moet vóór de einddatum liggen.

Cycles controleert je invoer. Als je een niet bestaande datum invult, als de volgorde niet klopt, of 
als één van de datums buiten de ondersteunde periode valt, kleurt het invoerveld geel en kun je 
de knop Verder niet gebruiken. Als dat gebeurt moet je de invoer corrigeren. De gele kleur 
verdwijnt dan en de knop Verder is weer beschikbaar.

Kalender

Kies als kalender Gregoriaans of Juliaans. De kalender geldt altijd voor de gehele periode.
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Overzicht ondersteunde periode

Hemelpunt(en) Van Tot
Zon, Maan en planeten tot en 
met Pluto, Gem. en Osc. 
Node, Gem. Apogeum, Pallas, 
Juno

-12999/08/02 16799/12/30

Chiron 0675/01/01 4650/01/01
Pholus -2958/01/01 7308/12/30

Nessus, Huya, Ixion, Orcus, 
Varuna, MakeMake, Haumea, 
Quaoar, Eris, Sedna

-3000/03/18 2998/08/23

Ceres, Vesta -12999/08/02 9591/05/23

Selecteer hemelpunten

Dit scherm krijg je te zien als 
je in het scherm Cyclus type de
keuze Eenvoudige 
hemelpunten hebt gemaakt.

Je selecteert een hemelpunt 
door het bijbehorende 
aankruisvakje te markeren. Je 
kunt maximaal 5 hemelpunten 
kiezen.

Gem. staat voor gemiddeld en 
Osc. staat voor oscillerend. De 
oscillerende node zie je elders 
ook aangeduid als 'ware' node.

Uitgegrijsde punten

Sommige hemel punten zijn 
uitgegrijsd. Deze kun je niet 
selecteren. Als je 
geocentrische standen hebt 
gekozen voor deze cyclus kun 
je Aarde niet selecteren. Als je 
heliocentrisch koos kun je Zon,
Maan, beide Nodes en het 

Apogeum niet selecteren.
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Daarnaast kun je hemelpunten niet selecteren als je ze niet kunt berekenen voor de opgegeven 
periode. Zie de tekst bij het scherm Periode, voor een overzicht van de ondersteunde perioden.

Controle en verder

Klik op de knop Verder om naar het het volgende scherm te gaan. Cycles controleert of je 
minimaal 1 en maximaal 5 hemelpunten hebt geselecteerd en zal een waarschuwing tonen als dat
niet het geval is.

Paren met hemelpunten

Dit scherm krijg je te 
zien als je in het 
scherm Cyclus type 
koos voor Hoek 
tussen 2 hemelpunten.
Je geeft hier 
maximaal 5 paren van
hemellichamen op.

Er zijn twee 
afrollijsten. Kies uit 
elke lijst een hemel 
lichaam en klik dan 
op Voeg toe. Je 
gekozen combinatie 
verschijnt dan achter 
Paar 1

Je kunt niet in beide 
afrollijsten hetzelfde hemellichaam kiezen. Cycles schakelt dan de knop Voeg toe uit.

Als je meer paren wilt berekenen herhaal je dit proces, de nieuwe paren verschijnen dan achter 
Paar 2 etc.

Onbeschikbare hemellichamen

Bepaalde hemellichamen ontbreken in de afrollijsten. Als je geocentrische standen hebt gekozen 
voor deze cyclus ontbreek Aarde. Als je heliocentrisch koos ontbreken Zon, Maan, beide Nodes 
en het Apogeum.

Daarnaast ontbreken hemelpunten die je niet kunt berekenen voor de opgegeven periode. Zie de 
tekst bij het scherm Periode, voor een overzicht van de ondersteunde perioden.
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Opnieuw beginnen

Als je niet tevreden bent met de gekozen paren kun je alle keuzes wissen door op de knop 
Opschonen te klikken.

Verder

Als je minimaal één paar hebt gekozen is de knop Verder beschikbaar. Gebruik deze om naar het
volgende scherm te gaan.

Je selecties bevestigen

Je ziet een overzicht van je 
gemaakte keuzes. Als je 
tevreden bent met deze 
keuzes klik je op de knop 
Bevestig om de cyclus te 
berekenen. Als je toch iets 
wilt wijzigen klikt je op de 
knop Terug om de cyclus 
opnieuw op te geven.

Lengte van de 
periode

Mogelijk is je periode te lang 
voor de gekozen 
hemellichamen. Zo is voor de
Maan de periode maximaal 
2.000 dagen en voor Sedna 
2.000.000 dagen. Een 
overzicht van deze perioden 
vind je in de paragraaf 

Interval en lengte periode. Als je periode te lang is zal Cycles deze automatisch inkorten. 
Daarvan krijg je dan een melding te zien in het onderste deel van het scherm.

De cyclus berekenen

Klik op de knop Bevestig om de cyclus te berekenen. De knoppen onder in het scherm 
verdwijnen dan en het programma toont in rode letters de tekst Cycles berekent de standen. Even
geduld..... Afhankelijk van de hoeveelheid rekenwerk zie je die tekst in een flits of blijft hij 
langere tijd staan. Als de cyclus is berekend ga je automatisch naar het volgende scherm.
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Het hoofd scherm

Hier zie je de resultaten van de berekening. Via dit scherm kun je de data bekijken en grafieken 
tonen.

Definitie cyclus

Links vind je de gegevens van de berekende cyclus. De hemellichamen en resultaten vind je in 
de tabel

Tabel

In de tabel vind je alle berekende standen terug. Links de datum en de tijd. Die tijd is altijd in UT
en decimaal. Het zal meestal 00:00 zijn, alleen als je ook de Maan berekent vind je hier andere 
tijden. In de kolom JD vind je de Juliaanse dag nummers. Die kunnen interessant zijn als je de 
data in een spreadsheet wilt gebruiken. In de overige kolommen zie je de standen van de gekozen
hemellichamen, die standen zijn steeds in decimale graden.

Als je als cyclus type Hoek tussen 2 hemelpunten hebt gekozen zie je achtereenvolgens het eerste
en tweede hemelpunt en, onder de kolom Waarde, de afstand tussen die twee punten.

Je kunt horizontaal en verticaal door de hele tabel scrollen. De tabel kan wel erg groot zijn.

De berekende resultaten staan als csv-bestand in de folder data. Je kunt deze desgewenst in een 
programma voor spreadsheets - Libre Office Calc (gratis en een uitstekend programma) of Excel 
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– inlezen. Als je de bestanden wilt bewaren moet je deze kopiëren. Bij een volgende berekening 
zal Cycles de oude bestanden overschrijven.

Verdere acties

Via de knoppen of het menu kun je de volgende acties uitvoeren.

Een diagram tonen

Een lijndiagram geeft de berekende standen grafisch weer. Je activeert dit scherm via de knop 
Lijn diagram of via het menu Diagrammen en Lijn diagram.

Een frequentie diagram geeft de totalen per 1 graad, 5 graden of 10 graden weer in een 
staafdiagram. Je activeert dit scherm via de knop Frequentie diagram of via het menu 
Diagrammen en Frequentie diagram.

Beginnen aan een andere cyclus

Via de knop Nieuwe cyclus of het menu Cycli en Nieuwe cyclus start je de definitie voor een 
nieuwe cyclus. Via de knop Afsluiten of het menu Cycli en Afsluiten ga je terug naar het 
startscherm van Cycles. 

Lijn diagram
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In dit scherm zie je een grafische weergave van de berekende posities. Op de x-as staan de data 
en op de y-as de graden of de Astronomische Eenheden (AE). De y-as past zich automatisch aan,
aan het bereik van de graden.

Elk hemelpunt heeft een eigen kleur. Onder de grafiek vind je een legenda met de gebruikte 
kleuren.

Inzoomen

Als je meer details wilt zien kan dat. Je neemt een deel van het diagram in gedachten dat je wilt 
uitvergroten. Klik op de linkerbovenkant van dat schermdeel, houd de muisknop vast en beweeg 
de muis naar de rechteronderpunt van dat schermdeel. Als je de muisknop loslaat zie je dat het 
scherm is uitvergroot en de gekozen rechthoek laat zien. Ook de waarden op de x-as en de y-as 
passen zich aan en laten meer details zien. Als je nog verder wilt uitvergroten kan dat op dezelfde
manier. Om het oorspronkelijke scherm terug te krijgen klik je één keer met de linkermuisknop 
op het diagram.
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Verschuiven

Als je de rechtermuisknop ingedrukt houdt kun je met het scherm schuiven. Dat is vooral handig 
als je hebt ingezoomd. Met een linkermuis-klik maak je het schuiven weer ongedaan.

Diagram exporteren

Via de knop Exporteer sla je het diagram op in de folder data. De bestandsnaam is 
linechart.png. Zorg er wel voor dat je het bestand kopieert naar een andere folder: Cycles zal het 
bestand bij de volgende exporteer actie overschrijven.

Terug naar hoofd scherm

Klik op de knop Sluiten om terug te gaan net het hoofd scherm.
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Frequentie diagram

Dit diagram is een staaf diagram. Het geeft totalen van de posities, of van de afstanden, 
gegroepeerd per graad. Als je meerdere hemelpunten of meerdere paren hebt gekozen zal Cycles 
de uitkomsten combineren. Op de x-as zie je de waarde voor elke staaf. Op de y-as zie je de 
totalen.

Inzoomen

Als je in wilt zoomen kan dat. Je neemt dat deel van het diagram in gedachten dat je wilt 
uitvergroten. meestal zal dat bij de toppen van enkele staven zijn. Klik op de linkerbovenkant 
van dat schermdeel, houd de muisknop vast en beweeg de muis naar de rechteronderpunt van dat
schermdeel. Als je de muisknop loslaat zie je dat het scherm is uitvergroot en de gekozen 
rechthoek laat zien. Ook de waarden op de x-as en de y-as passen zich aan en laten meer details 
zien. Als je nog verder wilt uitvergroten kan dat op dezelfde manier. Om het oorspronkelijke 
scherm terug te krijgen klik je één keer met de linkermuisknop op het diagram.

Verschuiven

Als je de rechtermuisknop ingedrukt houdt kun je met het scherm schuiven. Dat is vooral handig 
als je hebt ingezoomd. Met een linkermuis-klik maak je het schuiven weer ongedaan.
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Diagram exporteren

Via de knop Exporteer sla je het diagram op in de folder data. De bestandsnaam is 
freqchart.png. Zorg er wel voor dat je het bestand kopieert naar een andere folder: Cycles zal het 
bestand bij de volgende exporteer actie overschrijven.

Terug naar hoofd scherm

Klik op de knop Sluiten om terug te gaan naar het hoofd scherm.
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Meer informatie

De broncode van dit programma is beschikbaar via GitLab: 

https://gitlab.com/jkampherbeek/enigma-cycles

Een handleiding voor programmeurs vind je via http://radixpro.org/cycles

Jan Kampherbeek,

Enschede, 6 februari 2023
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