
Vega
144

ianuarie 2015

Astroclubul
Bucureşti

Luna
de Maximilian Teodorescu



Vega- ianuarie 2015 Astroclubul București 

1      Cuvânt Înainte

2    Întâmplări Astronomice de Iarnă de Adrian Bruno Șonka

4    Spectroscopie de Marian Naiman

8        Sateliții Geostaționari de Elisabeta Petrescu

10    Pasionat de Astronomie cu Maximilian Teodorescu
 

13      Calendar Astronomic

Cuprins

astroclubul@gmail.com
ISSN 1584 - 6563

ega
ianuarie 2015

144V

Redactori
Adrian Bruno Șonka

Redactor Șef
Elisabeta Petrescu

Foto copertă

Maximilian Teodorescu
Luna
2014-12-24, mozaic 20×7sec cu 
diferite setări ISO. 
Instrument: 4.5 inch refractor 
APO și cameră Canon 550D.



Vega- ianuarie 2015 Astroclubul București 1

După cum probabil vă mai amintiți, între 2001 și 2011 în inbox-urile voastre, periodic își făcea apariția o revistă electronică de astronomie, 
denumită „Vega”. Vestea proastă este că de câțiva ani Vega nu a mai apărut. Vestea bună este că din această lună va apărea din nou și aflați acest 
lucru citind chiar numărul nou al revistei. 

Am avut o revistă în care au apărut articole de tot felul, de la rezultate observaționale până la articole generaliste, fotografii și desene, știri și hărți 
lunare ale cerului... ce mai, informații de multe ori utile în lumea astronomilor amatori.

Din acest moment Vega apare din nou, cu același scop, și, sperăm noi, va fi o apariție obișnuită în peisajul pasionaților de astronomie.
Așadar, dacă ești un astronom amator cu rezultate bune în domeniu, așteaptă-te să fi contactat de noi. Chiar dacă ești la început, îți poți găsi loc 
în paginile revistei noastre.

Revista apare tot sub egida Astroclubului București, care dorește să mulțumească pe acestă cale tuturor redactorilor pentru 10 ani de apariție 
constantă. Le mulțumim și autorilor, pe care îi invităm la o continuare a colaborării.

                              
                       
                       Cer senin!        
       
                            

Cuvânt Înainte 
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O serie de „întâmplări” astronomice ne vor ține ocu-
pați în luna ianuarie, unele vizibile cu ochiul liber sau 
doar prin telescop. 

Începem în forță cu ziua de 11 ianuarie, când după 
apusul Soarelui, planetele Venus și Mercur se vor afla 
una lângă alta. 
 
Cele două planete, una de magnitudinea -3,9, iar cealaltă 
de -0.7, se vor afla pe 11 ianuarie, la ora 17, 40’ una de 
alta. 40 de minute de arc înseamnă (după cum bine știți) 
mai puțin de 1°, așa că orice combinație de telescop-oc-
ular care dă un câmp mai mare de 40’ ne va arăta cele 
două obiecte în același câmp. Ba mai mult, în imagini 
cu expunere lungă vom avea de-a face cu un astru du-
blu foarte strălucitor. 

Dezavantajul este că cele două obiecte se văd după apu-
sul Soarelui și apun destul de devreme. Pentru orașul 
București apun la ora 18:27, deci pot fi văzute într-un 
interval scurt de timp, de numai 1 oră și 30 de minute 
(Soarele apune la 17).
 
Chiar dacă folosim pentru apropierea aparentă dintre 
doi aștri termenul de „conjuncție”, în acest caz acesta 
se potrivește. Conjuncția între doi aștri este definită ca 
momentul când acestia au aceeași ascensie dreaptă sau 
aceeași longitudine ecliptică, iar în cazul de față nu vor 
avea niciuna dintre cele două coordonate identice. Ur-
mătoarea întâlnire dintre cei doi aștri se va produce pe 
13 februarie 2016, cu o separație de 4°, vizibilă pe cerul 
de dimineață.

Pe 20 ianuarie alte două planete se vor afla una 
lângă alta, Marte și Neptun, pe 20 ianuarie, seara. 
Pentru că Neptun nu se vede cu ochiul liber, o 
veți putea folosi pe Marte pentru identificarea lui. 

În serile de 18, 19 și 20 ianuarie planetele Marte și 
Neptun se vor afla la doar 1° depărtare una de alta, ceea 
ce înseamnă că se pot vedea în același câmp de lunetă/
telescop. Dacă aveți un binoclu, care are un câmp vizual 
mai mare (între 3 și 5°), cele două planete se pot vedea 
în același câmp între 14 și 24 ianuarie. Pentru a vedea 
planeta Neptun tot ce trebuie să faceți este să îndreptați 
binoclul sau telescopul înspre Marte. 

Pe tot parcursul acestei luni pe cerul de seară se va vedea 
cometa C/2014 Q2 (Lovejoy), care a atins deja magnitu-
dinea 5 și se îndreaptă spre un maxim de magnitudinea 
4. Seara de 10 ianuarie o va găsi în Taurus, în urcare 
spre Aries. Cometa este destul de rapidă, străbătând cu 
viteza de 0,1°/oră constelațiile. Pe 13 ianuarie se va afla 
la 4° vest de steaua lambda Tauri, iar pe 18 și 19 ianuarie 
la 10° vest de Pleiade.

În seara de 21 spre 22 ianuarie cometa se va afla la numai 
2° este de steaua 41 Arietis, printr-un binoclu fiind vizibile 
în același câmp amândouă obiectele. În continuare come-
ta se duce spre Triangulum și Andromeda, unde va ajunge 
în februarie. 

Cometa deja a fost observată în țara noastră, începând 
cu 21 decembrie, vizual prin binoclu și fotografic. 

Întâmplări Astronomice de Iarnă
Adrian Bruno Șonka 



O altă întâmplare va fi trecerea asteroidului 20014 
BL86 pe lângă Pământ, în noaptea de 26 spre 27 ianu-
arie 2015. 

Avem de-a face cu un asteroid măricel, care va trece la 1,2 
milioane de km depărtare de noi, momentul depărtării 
minime fiind 26 ianuarie, ora 19 (ora României). As-
teroidul va fi bine poziționat pe cer, străbătând destul 
de repede constelațiile Hydra și Cancer, în acea noapte 
(26 spre 27 ianuarie), cu viteaza aparentă de 2,7°/oră, 
atât de repede încât mișcarea lui va fi vizibilă în câteva 
minute. 

Când spunem că „va fi vizibilă” ne referim și la faptul că 
obiectul va atinge o strălucire destul de mare pentru un 
asteroid care trece pe lângă Pământ. La începutul serii de 
26 ianuarie asteroidul va avea magnitudinea 10, care va 
crește până la 9,1 la ora 7 dimineața în ziua de 27 ianua-
rie. Noi vom putea vedea asteroidul toată noaptea, de la 
ora 17 până la răsăritul Soarelui.

Pentru a găsi acest obiect va trebui să folosiți un tele-
scop prin care vedeți stele de magnitudinea 10 și o hartă 
cu traiectoria lui. Harta se găsește alăturat și prezintă 
poziția asteroidului din oră în oră, calculate cu elemen-
tele orbitale existente la data de 3 ianuarie 2015. Magni-
tudinea limită stelară este de 8, dar harta poate fi utili-
zată destul de ușor la găsirea asteroidului. 

Tot ce trebuie să faceți este să identificați o stea mai 
strălucitoare pe lângă care trece asteroidul, să o găsiți 
înainte și să așteptați ca obiectul să treacă pe acolo. 
Steaua care se mișcă rapid în câmp este asteroidul. 

Cer senin și spor la observații!

Așteptăm bineînțeles observațiile voastre de orice fel, 
făcute la evenimentele din această lună.
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Traiectoria asteroidului 20014 
BL86 în noaptea de 26-27 ianua-
rie 2015. 
Asteroidul va atinge magnitu-
dinea 9.1 și se va vedea toată 
noaptea.

Hartă realizată cu Cartes du Ciel.
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Lumina este parte din cîmpul electromagnetic care 
pleacă de la lungimi de undă foarte mici ca cele ale ra-
diației cosmice și raze x și mergînd pînă la lungimi de 
undă radio de ordinul kilometrilor. Lumina vizibilă este 
numai o parte extrem de îngustă a acestui cîmp electro-
magnetic cuprinsă între cca 400 și 700 de nanometri. 
Mai jos de 400 de nanomteri adică între 180 și 400 se 
găsește spectrul UV iar între 700 de nanometri și pînă 
la cca 1200 nanometri se găsește domeniul de infraroșu 
apropiat.
 
Analizarea luminii care ne vine de la corpurile cerești 
cu lumină proprie sau cu lumină reflectată ne poate 
da informații extrem de valoroase privind compoziția 
chimică a acestora, viteza de deplasare, distanțe și alte 
informații imposibil de obținut pe altă cale.

CRIZA FIZICII

Oamenii au încercat de foarte mult timp să înțelea-
gă natura luminii. Au fost imaginate nenumărate ex-
periențe practice pentru a demonstra natura luminii. 
Astfel multă vreme s-a crezut că lumina are nataură on-
dulatorie deoarece ea se comportă ca o undă. Christiaan 
Huygens a devenit celebru prin experimentele în care a 
demonstrat că lumina suferă ca orice undă, fenomene 
de difracție, interferență, refracții  și reflexii. Toate aces-
tea necesită un mediu material în care lumina trebuie să 
se propage.

Isaac Newton a arătat că lumina albă este de fapt com-
pusă din mai multe „culori” adică cele șapte culori de 

bază ale curcubeului. Această descoperire a fost făcută 
de Newton cu totul întîmplător. O molie a făcut o gaură 
într-o draperie prin care o rază de Soare a pătruns în 
camera întunecoasă și a căzut întîmplător peste o prismă 
de sticlă aflată pe masă. Newton a văzut fenomenul,  apoi 
a realizat „discul lui Newton” adică a recompus lumina 
albă prin amestecul celor șapte culori.

Despre natura luminii Newton nu a putut să se pronunțe, 
totuși el presupunînd că ar avea natura corpusculară dar 
fară să aducă un argument concret în favoarea acestei 
presupuneri.

Societatea regală din Londra a dat crezare lui Newton 
deoarece el era deja celebru pentru teroria gravitației 
și cartea fundamentală „Principiile matematice ale filo-
zofiei naturale”. Lumea științifică nu putea totuși să ex-
plice cum ajunge lumina de la stele la Pămînt prin vid 
dacă este de natură ondulatorie.

De aceea Christiaan Huygens a introdus deja noțiunea 
de „eter luminos” care avea menirea să ofere un suport 
material pentru propagarea undelor luminioase de la 
stele, prin vid pîna la Pământ. Doi experimentatori, 
Michelson și Morley,  au vrut să vadă dacă ipoteza exis-
tenței eterului  este reală. Au construit un interferomet-
ru cu care au vrut să determine existența unui „vînt” 
de eter la mișcarea Pămîntului prin spațiu de-a lungul 
orbitei acestuia. 
Surpriză: nu s-au obținut franje de interferență și deci 
s-a demonstrat că eterul nu există, criza fizicii adîncin-
du-se și mai mult.

Albert Einstein a demonstrat în anul 1905 că efectul fo-
toelectric poate fi explicat numai pe baza naturii cor-
pusculare a luminii. Datele  experimentele științifice ale 
vremii se contraziceau reciproc o dată cu faimoasa criză 
a fizicii.

A trebuit să apară Louis de Broglie care întocmai ca și 
Alexandru Macedon care a tăiat nodul Gordian a rezol-
vat criza fizicii aratînd că lumina este și corpuscul și 
undă în același timp, lucru confirmat atît experimen-
tal și explicat teoretic de frumoasa construcție care a 
apărut ulterior: 

MECANICA CUANTICĂ sau ONDULATORIE. 

Fiecărei particule i se asociază o undă cu λ invers pro-
porţională cu masa (m) şi viteza particulei (v) : λ= h/
mv, în care h - constanta lui Plank.

Teoria mecanic-cuantică asupra structurii atomului

Modelele atomice anterioare nu au putut calcula inten-
sitatea liniilor spectrale şi energia atomilor multielec-
tronici pe baza modelelor imaginate atunci. A fost ne-
voie de un efort imens de imaginație și creație științifică 
pentru rezolvarea acestor probleme.
Printre marii fondatori ai mecanicii cuantice se numară 
Max Plank, Heisenberg, Schrodinger, Paul Dirac, 
Enrico Fermi și mulți alții. 

Principiul de incertitudine al lui Heisenberg - elimină 
noţiunea de traiectorie a unei microparticule arătînd că 

Spectroscopie
Marian Naiman 



este imposibil să se cunoască simultan atât poziţia cât şi 
viteza de deplasare a unei particule. 

Schrödinger, avînd în vedere natura ondulatorie a mi-
croparticulelor, a tratat atomul ca un sistem de unde 
staţionare elaborând, pentru unda tridimensională aso-
ciată electronului, ecuaţia de undă a lui Schrödinger - 
ecuaţia fundamentală a mecanicii cuantice ce corelează 
caracteristicile de corpuscul ale electronului (E, m, v) cu 
cele ondulatorii (amplitudinea vibraţiei într-un punct 
caracterizat de coordonatele x, y, z). 
Rezolvarea ecuaţiei lui Schrödinger dă probabilitatea 
de a găsi o particulă cum este electronul în învelişul 
electronic şi conduce la o funcţie matematică numită 
funcţie de undă orbitală sau orbital. 

În concluzie: în mecanica cuantică noţiunea de traiec-
torie a electronului este înlocuită cu noţiunea de proba-
bilitate de existenţă a electronului. Electronul este imag-
inat ca o particulă care se mişcă cu viteză foarte mare 
în spaţiul din jurul nucleului. Atomul este imaginat ca 
fiind format dintr-un nucleu înconjurat de un nor elec-
tronic (orbital) care nu are graniţe precise. 
Revenind acum la spectrul luminii se poate observa din 
figura de mai jos cît de îngustă este fereastra de lumină 
vizibilă față de tot spectrul electromagnetic cunoscut.

Descompunerea spectrală

Descompunerea spectrală a luminii constă în izolarea 
radiațiilor de diferite lungimi de undă, adică separarea 
individuală a fiecărei componente monocromatice. 
Descompunerea spectrală poate fi realizată în două 
moduri. 

Utilizând dispersia luminii (variația indicelui de re-
fracție al unui material transparent în funcție de 
lungimea de undă), prin trecerea luminii prisme optice,  
(un fenomen similar are loc în cazul curcubeului) sau 
prin difracția luminii printr-o rețea de difracție. 

Rezultatul acestei descompuneri este spectrul, numit 
astfel de către Isaac Newton de la cuvântul latin pentru 
apariție. Se poate observa din desenul schematic de mai 
jos mecanismul formarii unui spectru. 

Practic atunci cînd un atom primește energie un elec-
tron sare de pe un nivel energetic pe altul, mai înalt iar 
atunci cînd electronul revine pe nivelul energetic de 
baza emite o cuantă de lumină.

SPECTRE ATOMICE

Sursa de lumină este un corp care datorită unor 
fenomene fizico-chimice, care se produc în interiorul 
ei, poate să emită lumină. Cel mai simplu mod de a pro-
duce lumină este să aducem corpul într-o stare înaltă de 
încălzire, numită stare de incandescență, dar sunt și alte 
metode, de ex. utilizarea unui cîmp electric, sau biolu-
miniscența.

Lumina, așa cum am văzut deja, este un amestec de ra-
diații electromagnetice, un pachet de unde.  Dar sursele 
de lumină emit în același timp și radiații electromagnet-
ice invizibile cu ochiul liber precum radiațiile infraroșii 
IR, radiațiile ultraviolet UV, sau radiațiile X și altele.

Trecînd prin anumite medii, numite dispersive, lumi-
na se separă în culorile componente. Acest fapt se vede 
atunci cînd se formează curcubeul, lumina trece prin 
picăturile de apă din atmosferă, sau dacă utilizăm o 
prismă optică.
Studiind diferite surse de lumină, s-a putut observa că 
lumina produsă de acestea este specifică fiecărei surse.  
Combinația de unde electromagnetice emisă de o anu-
mită sursă se numește SPECTRU. Spectrul este deci 
imaginea, amprenta luminii.

Soarele emite în toate lungimile de undă din spectrul 
electromagnetic. Acest spectru se mai numește și spec-
tru continuu. Toate celelalte surse emit doar anumite 
combinații de culori, adică au spectre discontinue, sau 
discrete. Aparatul folosit pentru descompunerea lu-
minii în culorile componente este numit spectrograf 
sau spectroscop.

Hidrogenul are un spectru de linii și anume, conține 
doar patru linii, de fapt patru culori. (acestea sunt linii 
principale care se disting  pe spectrele de joasă rezoluție. 
Acest tip de spectru se numește spectru de linii. 
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Alte substanțe aduse la incandescență vor emite alte 
linii spectrale situate la alte lungimi de undă.

De ex. dacă presărați puțină sare de bucătărie în flacăra 
aragazului veți observa că flacăra se colorează în gal-
ben. Acest lucru se datorează sodiului, din compoziția 
chimică a sării de bucătărie. Adică de fapt se va vedea 
celebrul dublet al sodiului. Este totodată și lumina gal-
benă a becurilor de la iluminatul public (becurile cu va-
pori de sodiu).

Dacă turnați spirt, de exemplu medicinal, pe o bucată 
de vată și îi dați foc o să observați că flacăra are cu-
loare albăstruie, de asemenea observați culoarea flăcării 
aragazului și așa mai departe.

Acest fenomen este folosit încă din antichitate, în diferite 
ocazii, pentru obținerea flăcărilor de diferite culori, sau 
la fabricarea artificiilor și la producerea așa numitelor 
„focuri bengale” care se bazează tocmai pe colorarea 
flăcarii de către diferite tipuri de atomi care generează 
culori (lungimi de undă) specifice fiecăruia dintre ei.

Faptul că fiecare atom emite și absoarbe lumina în mod 
unic permite ca prin analiza spectrului (culorilor sau de 
fapt lungimilor de undă produse) să se poată identifica 
ușor compoziția atomică și moleculară a unei substanțe.

Clasificarea spectrelor

a) Dacă substanța emițătoare de lumină este în stare 
atomică, ex. hidrogenul, sodiul, mercurul, etc. atunci 
spectrul este un spectru de linii.

b) Dacă substanța care emite lumină este în stare molecu-
lară, ex. petrolul, metanul, alcoolul, sau alte substanțe (pot 
fi miliarde) etc. atunci spectrul caracteristic va fi alcătuit 
dintr-o succesiune de linii mai late, numite benzi spec-
trale, iar spectrul respectiv se va numi spectru de benzi.

c) Dacă lumina care provine de la o anumită sursă, 
înainte de a trece prin spectrograf trece printr-un me-
diu oarecare, ea va suferi un proces de absorbție. În acest 
caz spectrul va fi un spectru de absorbție.

ATENȚIE! Într-un spectru de absorbție liniile spectrale 
care lipsesc (liniile negre) sunt specifice mediului ab-
sorbant, mediul prin care trece lumina. De exemplu, 
dacă într-un spectru al luminii care a străbătut un anu-
mit mediu lipsesc liniile cu lungimile de undă 410 nm, 
434 nm, 486,1 nm, 656,2 nm atunci mediul absorbant 
conține și hidrogen.

Aceste observații au condus la ideea că studierea spectrelor 
poate fi utilă în analiza fizico-chimică a diferitelor materi-
ale. Așa a luat naștere analiza spectrală, care poate fi:

a) Analiza spectrală calitativă: în funcție de compoziția 
spectrului se pot face aprecieri în ce privește compoziția 
chimică a unui compus.

b) Analiza spectrală cantitativă: în funcție de intensitatea 
luminoasă a liniei spectrale se pot face aprecieri în ce 
privește concentrația unei substanțe dintr-un compus.

În cadrul Astroclubului București, s-a introdus utiliza-
rea cercetării spectrale în astronomie făcînd un pas de-

cisiv către astrofizica în studierea diferitelor aspecte di-
namice ale corpurilor cerești (nove, supernove, galaxii, 
quasari, etc).
 
Spectre la diferite surse lumină, demonstrație prac-
tică

Pentru a ne da seama de faptul că lumina poartă cu 
ea informații deosebit de valorose, iată mai jos cît de 
diferite sunt spectrele date de surse de lumină avînd 
caracteristici proprii. 

Adrian Șonka a efectuat o demonstrație practică în fața 
membrilor Astroclubului cînd a proiectat pe ecran spec-
trul generat de o lampă economică avînd descărcare  în 
vapori de mercur. 
Lampa a fost montată în spatele sălii iar lumina prove-
nită de la ea a fost captată de o lunetă la care s-a atașat 
spectroscpul Alpy 600 și o cameră CCD conectată la un 
calculator.

A apărut pe ecran un spectru în care se distingeau în 
mod clar liniile caracteristice atomului de mercur situ-
ate la lungimile de undă corespunzătoare.
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Toate observațiile spectrale au fost efectuate cu ajutorul 
unui spectroscop avînd ca nume comercial Alpy 600. 
Practic este vorba despre o prismă care are pe latura de 
ieșire o rețea de linii în număr de 600 per milimetru și 
care formează împreună un ansamblu numit GRISMĂ 
(de la grid și prismă).

A fost o demonstrație clară cum putem să analizăm 
compoziția chimică a unei surse situate la orice distanță 
de noi fără ca să fie necesară o apropiere fizică de aceas-
ta.

Această lucrare, inclusiv partea practică, a fost prezen-
tată în fața membrilor Astroclubului București în luna 
ianuarie 2014.
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Undeva la ~36.000 km deasupra ecuatorului terestru 
se află o sumedenie de cutii metalice cu panouri solare 
plimbându-se după Pământ într-un șir aproape per-
fect. La distanța aceea, sateliții artificiali au o perioadă 
de rotație egală cu cea de rotație a Pământului în jurul 
axei proprii. Ceea ce înseamnă că, văzut de pe Pământ, 
satelitul va fi mereu în același loc pe cer, zi și noapte.

Din moment ce poziția relativă a satelitului va fi mereu 
aceeași, s-ar putea crede că un asemenea satelit este 
foarte ușor de găsit și de observat. Asta am crezut și eu 
până am încercat. Sateliții geostaționari sunt plasați în 
orbita Clarke (după numele scriitorului de science fic-
tion care printre altele a popularizat ideea de a-i folo-
si pentru telecomunicații), cu mult deasupra celorlalți 
sateliți artificiali, ceea ce-i face mai greu de detectat.

De fapt, orbita geostaționară este un caz particular 
al traseului geosincronizat, în care un satelit încon-
joară Pământul în timp de o zi siderală (23h, 56 min 
și 4 sec), ceea ce face ca satelitul observat să ajungă în 
aceeași poziție aparentă la aceeași oră după o zi. Orbita 
Clarke, geostaționară, se întinde de-a lungul ecuatoru-
lui, la 35.786 km, iar un satelit aflat pe o astfel de orbită 
se rotește cu o viteză de 3,07 km/s pentru a-și păstra 
poziția față de Terra. În prezent există 402 de sateliți 
geostaționari (nov. 2014, sursa: http://www.satsig.net/
sslist.htm).  

Găsirea unui satelit geostaționar presupune să cunoști 
poziția lui pe cer. Cum pe Pământ avem latitudine și 
longitudine, pentru cer avem ceva asemănător: ascen-

sie și declinație, calculate tot în grade. Coordonatele 
sateliților se pot găsi pe site-uri dedicate, ca: 
http://www.n2yo.com/satellites/?c=10 sau 
http://www.heavens-above.com/

Pentru observarea unui satelit trebuie să ținem cont și de 
magnitudinea lui. În general, strălucirea unui satelit geo-
staționar este scăzută, între +11 și +14. Pentru o mag-
nitudine favorabilă trebuie observați în preajma echi-
nocțiului de primăvară sau de toamnă; atunci satelitul 
este luminat total de către Soare și reflectă mai multă 
lumină, poate ajunge la o magnitudine de +5. 

Mișcarea sateliților geostaționari din poziția lor este da-
torată gravitației Pământului, dar și a Lunii. Influența 
gravitațională a Lunii face ca satelitul să oscileze. De pe 
Pământ, această mișcare aparentă apare ca forma ci-
frei 8, dar dacă am fi în spațiu am vedea cum satelitul 
s-ar mișca ca pe o bandă Mobius. Propulsoarele ajută la 
păstrarea poziției ideale a satelitului prin restrângerea 
mișcării și mici corecții, pentru ca satelitul să rămână în 
raza antenelor de pe Pământ.

Durata de viață a unui satelit nu depinde doar de modul 
construirii și proiectării lui dar și de alți factori externi 
care o pot influența. Majoritatea sateliților de telecomu-
nicații au o durată de viață prestabilită între 10 și 15 ani, 
dar au fost și excepții (când au rezistat mai mult decât 
erau proiectați să o facă). 

Printre factorii ce pot determina perioada de funcțion-
are a unui satelit se numără combustibilul necesar pen-

tru corectarea poziției pe orbită. Chiar dacă instru-
mentele sunt încă active, adesea ultimele resurse de 
combustibil sunt folosite pentru aruncarea de pe orbită, 
în exteriorul ei, într-o zonă de „cimitir”, mai sus de or-
bita geostaționară cu 500-1000 km. Sateliții pe orbite 
joase pot fi readuși în atmosferă, unde ard înainte să 
ajungă înapoi pe Pământ, însă cei geostaționari ajung 
gunoi spațial.

Sateliții geostaționari au o perioadă de rotație în jurul 
Pământului egală cu perioada de rotație a planetei în 
jurul axei proprii.
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Sateliții Geostaționari
Elisabeta Petrescu 

Mișcarea sateliților geostaționari 
în raport cu Pământul



Observațiile făcute din noaptea de 30 septembrie 2014 
sunt cu sateliții geostaționari de telecomunicații AS-
TRA 1KR (lansat pe 20 apr 2006), ASTRA 1N (lansat 6 
aug 2011), ASTRA 1M (lansat pe 5 nov 2008) și ASTRA 
1L(lansat pe 4 mai 2007). Fiecare a fost programat să 
reziste 15 ani. 

Distanța aparentă dintre ASTRA 1N și ASTR 1M este 
de 232 km, între ASTRA 1M și ASTRA 1KR este de 380 
km, și între ASTRA 1KR si ASTRA 1L este de 28 km. 
Distanțele sunt calculate cu elemente orbitale de la data 
de 3 ianuarie 2015 iar distanțele pot fi puțin diferite față 
de cele din septembrie, dar nu cu mult. 

Imaginile de mai jos sunt luate cu un telescop și o cam-
era CCD. Dacă aliniezi un telescop după stele, după 
stele o să se țină și va fi în mișcare continuă. Ce am fă-
cut eu a fost să folosesc programe de astronomie ca să 
găsesc sateliții pe harta cerului și să îndrept telescopul 
spre acea zonă. 

Ca să prind sateliții în imagine a trebuit sa îndrept tele-
scopul către o stea pe lângă care urmau să treacă aceș-
tia, și să astept să îmi intre în câmp obiectele făra ca eu 
să mai fac ceva. Așteptarea a meritat, și 4 obiecte strălu-
citoare au apărut în câmp. Strălucitori, pentru că imag-
inile au fost luate în preajma echinocțiului și atunci au 
putut fi observați chiar și cu o expunere de 1 sec.

Ultima etapă a fost să opresc din funcțiune telescopul 
când obiectele se aflau în câmp și să las rotația Pămân-
tului să se ocupe de restul.

Lectură de aprofundat: Richard Schmude, Jr. -Artificial 
Satellites and How to Observe Them - 2012, Springer.
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ASTRA 1N

ASTRA 1M
ASTRA 1L

ASTRA 1KR

Imagine brută din noaptea 
de 30 septembrie 2014. 
Sateliții sunt mai strălucito-
ri decât de obicei pentru că 
au fost observați în preajma 
echinocțiului de toamnă. 

Imagine compusă prin în-
sumarea a 223 imagini a 10 
secunde expunere fiecare.
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1. Ca să știm cum să dăm de tine, spune-ne te rog id-ul 
de pe astronomy.ro (dacă ai), site-ul web personal sau 
un alt loc unde te putem găsi.

ID-ul de pe astronomy.ro: BMB
Blogul personal: 
http://maximusphotography.wordpress.com/

2. Îți place mai mult teoria sau partea observațională? 

Hm...de-a lungul timpului interesele proprii într-ale as-
tronomiei s-au schimbat un pic, însă încă de când am luat 
contactul cu Regina Știintelor acum 18 ani, m-au intere-
sat fotografiile ce prezentau fenomene ori obiecte cerești. 
Primele tangențe cu fotografiile astronomice  le-am avut 
pe când eram interesat, ca mulți alții de vârsta mea, de 
„Cucerirea Spațiului”, deci astronautica, și tot ceea ce se 
lega cumva de tehnică, rachete și chiar Science Fiction. 

Evident că am început cu partea teoretică, însă acompa-
niată pe cât posibil de imagini colorate. Nu a trecut mult 
și am început și primele teste cu aparate pe film. Mai târ-
ziu am început să lucrez cu web-cam-uri și mai apoi cu 
DSLR-uri. Acum am trecut la camere dedicate astrofo-
tografiei. Deci încet dar sigur am migrat spre partea de 
astronomie observațională, însă nu uit să mai citesc câte 
ceva noutăți ori lucruri strict teoretice legate în primul 
rând de subiecții astrali pe care îi fotografiez  și mai apoi 
și despre alte fenomene ori teorii.

3. Care este instrumentul astronomic pe care îl folos-
ești cel mai des?

În ultima vreme ar fi o lunetă apocromată (cu un grad 
ridicat de corecție a culorii) cu diametrul de 115 mm 
și o distanță focală de 800 mm, în combinație cu un 
DSLR Canon 550D sau cu o cameră planetară dedicată 
ASI120MM, plus alte accesorii. Deși până acum am avut 
sau am „în dotare” peste 20 de instrumente astronomice 
de la diametre de 60 mm și până la 355 mm, telescoape re-
flector tip Newton, catadioptrice ori refractoare, flexibili-
tatea și calitatea imaginilor date de acest instrument l-au 
făcut în ultimii doi ani cel mai utilizat pentru fenomene 
astronomice ce nu necesită o rezoluție înaltă ori la care 
am nevoie să călătoresc sute de kilometri. Altfel, pentru 
imagini planetare și lunare, utilizam până acum câteva 
luni un telescop tip Schimdt-Cassegrain de 280 mm di-
ametru. Recent am trecut la un alt telescop, de tip New-
ton, de 355 mm diametru. Aceste două instrumente au 
fost/sunt mult mai greu de transportat și utilizat față de 
refractorul mai sus menționat, însă rezoluția optică dată 
de diametrele lor mari înseamnă că se pot surprinde de-
talii de ordinul a câteva sute de metri pe suprafața lunară.

4. Care este cea mai interesantă observație astronomică 
pe care ai făcut-o?

Aici ar fi mai multe de răspuns, însă o să mă rezum la o ob-
servație relativ recentă dar care m-a lasat „cu gura căscată”. 

Într-o noapte din octombrie 2014, în timpul unei sesiuni 
de achiziție de imagini lunare cu telescopul de 280 mm 
diametru,  am avut marele noroc de a avea câteva ore de 
turbulență atmosferică minimă. Observația în sine poate 
nu ar fi memorabilă dacă tranziția de la imaginea ștearsă 
de pe ecranul laptop-ului către o imagine aproape perfect 
staționară nu ar fi fost atat de bruscă. Practic imaginea a 
devenit superbă într-o singură secundă. Este un fenomen 
în sine să ai parte de un cer cu agitație atmosferică redusă 
pentru aproape două ore cum am avut în acea noapte. 
Practic, pe ecran, vedeam detalii lunare atat de fine încât 
în momentele când căutam altă regiune lunară aveam 

Pasionat de Astronomie
cu Maximilian Teodorescu

Max Teodorescu
la observații 



impresia că mă uit prin hubloul modulului lunar în tim-
pul unei aselenizări.

5. Cât timp aloci într-un an pentru astronomie?

Depinde de mai mulți factori, de evenimentele astro-
nomice ce au loc, de timpul pe care îl am la dispoziție 
datorită serviciului, de condițiile atmosferice, dar și, tre-
buie să recunosc, de chef sau lipsa lui. În general ies la 
observații lunare, planetare sau solare cam de 20-30 de 
ori pe an maxim, iar pentru alte fenomene efemere de 
câte ori e nevoie.

6. Care este fotografia astronomică favorită (a ta sau a 
altora)?

Dacă ar fi să selectez dintre imaginile mele ar fi sigur una 
cu o formațiune lunară, însă nu am cum să spun că dintre 
toate imaginile cu subiecte astronomice de pe internet aș 
putea să selectez o imagine proprie. Nu am ajuns la un 
astfel de nivel „de performanță” și nici nu cred că un am-
ator terestru ar putea; pur și simplu nu ai cum să realizezi 
„încadrarea” perfectă. Așa cum ar fi de exemplu răsăritul 
Pământului din spatele Lunii, celebra fotografie realizată 
de astronauții misiunii Apollo 8. Ei bine, asta fotografie!

7. Ce atlas, program de astronomie folosești cel mai des?

Nu poți să ai un singur soft bun la toate, așa că: pentru 
Lună și identificarea rapidă a unor formațiuni mai mari 
folosesc un atlas „de hârtie” realizat de Anton Rukl, ver-
siunea în franceză iar pentru detalii mici folosesc harta 
lunară online a LROC, QuickMap. Pentru planete, soft-
ul WinJupos, iar ca hartă generală a bolții cerești, softul 
Cartes du Ciel.

8. Ce îți dorești pentru pasiunea ta în viitor?

Un loc retras cu condiții atmosferice bune, cer senin, tur-
bulență atmosferică mică și, de ce nu, un observator mic. 
Pe lângă asta, imagini cu detalii cât mai bune și eveni-
mente interesante din plin. Deci cam tot ce iși poate dori 
orice astronom amator.

9. Cu ce te-a ajutat pe tine astronomia?

Cu dezvoltarea intelectului și cu dorința de a cunoaște 
mai mult despre orice, atât cu accent teoretic cât și teh-
nic. Dar și cu ocuparea utilă (zic eu) a timpului liber. 
Uneori am fost nevoit, alteori am vrut eu, să învăț lucruri 
practice ori teoretice pentru a mă ajuta să realizez imagi-
ni ori să prelucrez date suficient de bine pentru a fi utili-
zate într-un context științific. Așa am avut în ultimii ani 
câteva imagini postate pe site-ul Lunar Photography Of 
the Day (LPOD) ce au prezentat formațiuni lunare încă 
neobservate la momentul respectiv, ori care au prezentat 
informații noi privind geologia lunară.

10. Cola sau Pepsi? 

De când m-am apucat de Cola (acum 15 ani) am băut 
peste 4 tone din acest superb lichid. Nu este greșit ce am 
scris, chiar am calculat că peste 4000 de litri de Cola au 
trecut prin sistemul meu digestiv. De 3 luni însă m-am 
lăsat (am reușit!). Deci nu pot să mai aleg din cele două 
enunțate...
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Messier 45

Grupul de pete 
solare AR 2192

cometa c/2012 s1 ison
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Craterele Aristotel (sus) și Eudoxus(jos) Messier 20 (sus) și Messier 8 (jos)
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Venus și Mercur se întâlnesc la apusul Soarelui în primele zile de 

ianuarie. Marte încă se mai vede seara, împreună cu Uranus și Neptun. 

Toată noaptea se poate vedea Jupiter, iar după ora 3 răsare Saturn.

 Cel mai spectaculos fenomen astronomic al lunii va fi apropierea 

aparentă a planetei M����� de V����, în primele 15 zile din ianuare. Cele 

două planete se văd începând cu ora 17 înspre sud-vest și apun în jurul orei 

18 în aceeași direcție, așa că aveți o oră să le vedeți.

 Dacă priviți la orele respective înspre locul de apus al Soarelui o veți 

vedea la început pe Venus, care este mai strălucitoare. Lângă Venus, jos, sus 

sau la dreapta (depinde de ziua în care priviți) se va vedea un alt astru, nu la 

fel de strălucitor, planeta Mercur, care își va schimba din zi în zi poziția față 

de Venus. Cheia este să priviți înspre sud-vest (locul de apus al Soarelui) în 

jurul orei 17:30. 

 Cea mai mică depărare dintre cei doi aștri se va produce între 8 și 13 

ianuarie, când îi veți putea vedea ca un astru dublu.

 După data de 15 ianuarie Mercur începe să scadă în strălucire și să se 

apropie aparent de Soare, devenind din ce în ce mai greu de văzut. Estimăm 

că de pe 23-24 ianuarie nu se va mai putea vedea și va trebui să așteptăm 

luna mai când planeta se va vedea din nou seara.

 Venus rămâne pe cerul de seară și se îndepărtează aparent din ce în 

ce mai mult de Soare. Putem spune că avem din nou un Luceafăr de seară, 

planeta rămânând vizibilă multe luni de acum încolo.

 Luna se va afla în preajma celor două planete în serile de 21 (Mercur și 

Venus în stânga Lunii) și 22 ianuarie (Venus sub Lună).

 O altă planetă vizibilă doar seara este M����, aflată pe cer puțin mai 

sus și la stânga față de Venus. Marte se află în constelația Capricornus și este 

cel mai strălucitor obiect din zonă. Pentru a o găsi priviți înspre orizontul de 

sud-vest în jurul orei 18, unde, nu foarte sus față de orizont veți vedea un 

astru mai strălucitor care nu pâlpâie, Marte. 

 Pe 9 ianuarie planeta schimbă constelația, trecând în Aquarius, dar 

rămâne poziționată la fel față de orizont, la ora 18. În seara de 22 ianuarie 

planeta se va afla în stânga secerii Lunii (de observat până în ora 20) și pe 23 

sub aceasta. 

 Spre sfârșitul lunii veți vedea cum aparent de Marte se apropie Venus, 

cei doi aștri întâlnindu-se în seara de 22 februarie.

 Planeta apune în jurul orei 20:15 deci se vede trei ore pe cer, după 

apusul Soarelui.

 În serile de 18, 19 și 20 ianuarie planetele Marte și Neptun se vor afla 

la doar 1° depărtare una de alta, ceea ce înseamnă că se pot vedea în același 

câmp de lunetă/telescop. Dacă aveți un binoclu, care are un câmp vizual mai 

mare (între 3 și 5°), cele două planete se pot vedea în același câmp între 14 și 

24 ianuarie. Pentru a vedea planeta Neptun tot ce trebuie să faceți este să 

îndreptați binoclul sau telescopul înspre Marte. 

 Alte două planete care se află pe cer în nopțile lui ianuarie sunt 

N����� și U�����, cu toate că nu se văd cu ochiul liber. Neptun se află în 

constelația Aquarius, nu departe de steaua σ, la 1° vest (stânga) de aceasta. 

De fapt dacă îndreptați un binoclul înspre această stea, la dreapta ei se va 

vedea Neptun. Chiar și printr-un telescop la putere mică (20-40x) planeta va 

intra în același câmp cu steaua. Folosiți harta de mai jos pentru observații. 

 Observații făcute pe parcursul a câtorva luni vă vor arăta cum planeta 

se mișcă printre stele, apropiindu-se de stea și trecând pe deasupra ei. 

 La o constelație depărtare înspre est îl găsim pe Uranus, aflat în 

prezent în Pisces. Nici această planetă nu se vede cu ochiul liber dar se află 

bine poziționată pentru a o găsi. Cu un binoclu, plecați de la steaua δ, 

coborâți până la steaua 60. Chiar sub ea se găsește o stea asemănătoare ca 

strălucire și mai jos, Uranus, pe care îl puteți vedea prin binoclu sau 

telescop/lunetă.  Neptun apune în jurul orei 21, iar Uranus la miezul nopții.

 Deja am văzut unde sunt localizate cinci planete, oare celelalte două 

care au mai rămas (excluzând Pământul) unde se află?

 Nu trebuie să așteptați mult până când îl veți vedea pe J������, care 

răsare în jurul orei 20 la începutul lunii și 19 la sfârșitul ei. Îl veți vedea seara 

înspre est, ca pe cel mai strălucitor astru din zonă, va ajunge la cea mai mare 

înălțime față de orizont în jurul orei 2-3 și nu se va mai putea vedea după ce 

răsare Soarele

 Jupiter este o planetă strălucitoare, nu la fel de strălucitoare ca Venus, 

dar mai strălucitoare decât steaua Sirius (vizibilă și ea în nopțile de ianuarie 

înspre sud-sud-vest). Nu o puteți confunda cu un alt astru, așadar dacă 

priviți înspre est în jurul orelor 21 sau 22 sigur o veți vedea (planeta are o 

culoare gălbuie și nu pâlpâie). 

 Luna trece prin zonă în serile de 7 și 8 ianuarie. Planeta se află în 

această lună în constelația Leo, nu foarte departe de cea mai strălucitoare 

stea din zonă (pe care o vedeți în stânga planetei), denumită Regulus.

Lunile ianuarie, februarie și martie sunt cele mai potrivite pentru observat 

planeta pentru că această se află la depărtare mai mică de Pământ decât în 

restul anului, în luna februarie producându-se „opoziția planetei”.

 S����� răsare la ora 5 la începtul lunii și la ora 3 la sfărșitul ei. Dacă 

doriți să vedeți cu ochiul liber planeta va trebuie să priviți după acele ore 

înspre orizontul de sud-est. Planeta este însoțită de steaua Antares din 

Scorpius și pentru a nu le confunda aveți în vedere că planeta este 

poziționată mai sus față de orizont decât steaua.

 Aproape de Saturn, chiar dedesubt se va afla steaua β Scorpii, planeta 

apropiindu-se aparent de ea în ianuarie.

 Luna se va afla în preajma planetei în dimineața de16 ianuarie (Saturn 

în stânga jos față de Lună) și în dimineața următoare (Saturn în dreapta sus 

față de secera Lunii).

FENOMENE ASTRONOMICEPLANETE

CALENDAR ASTRONOMIC

1-20 Planetele Venus și Mercur se pot vedea la 30-40 de minute după apusul Soarelui, în direcția locului 

de apus

2 În această noapte în dreapta Lunii se va afla cea mai strălucitoare stea din constelația Taurus, 

denumită Aldebaran

3 spre 4 În această noapte se produce maximul unui bogat curent de  meteori. Se pot vedea câteva zeci 

de stele căzătoare din curentul Quadrantide

4 Pământul se află la cea mai mica depărtare de Soare, la periheliu, care este în acest an  de 147.096.204 

km

5 Lună Plină la ora 6:53. Luna va părea plină în nopțile de 4/5 și 5/6 ianuarie. În plus, în cele două nopți va 

ajunge sus pe cer la mijlocul nopții

5 spre 6 Priviți Luna în această noapte: deasupra ei se află stelele Castor și Pollux din Gemini, iar sub ea 

steaua Procyon din Canis Minor

6, 7 și 8 Luna se află în vecinătatea planetei Jupiter. Căutați Luna în aceste seri. Planeta este astrul foarte 

strălucitor din preajma ei

9 Luna se află la cea mai mare depărtare de Terra, la 405.378 km. Luna se va afla într-o constelație mai 

puțin familiară, Sextans

11 În această seară planetele Venus și Mercur se vor afla foarte aproape una de alta (depărtare 

unghiulară de 1°). Planetele se pot observa pe cer, la 30-40 de minute după apusul Soarelui, înspre sud-vest

13 Ultimul Pătrar la ora 11:47. În noaptea de 12 spre 13 în stânga Lunii se va afla steaua Spica, cea mai 

strălucitoare din constelația Virgo

14 Planeta Mercur se află la depărtare unghiulară estică maximă de Soare, ceea ce înseamnă că se vede 

pe cer după apusul Soarelui

16 După ora 3:30 dimineața răsare Luna. În stânga jos față de ea se va vedea planeta Saturn. De văzut 

înainte de răsăritul Soarelui din ziua de 16 ianuarie

20 Lună Nouă la ora 15:14. Această Lună Nouă nu are nimic interesant, spre deosebire de cea de pe 20 martie

20 În această seară planeta Marte se va afla aparent foarte aproape de Neptun. Daca îndreptati un 

instrument astronomic înspre Marte, în același camp vizual se va afla și Neptun. Găsiși hărți pe site-ul nostru

21 Luna se află la cea mai mica depărtare de Pământ (la perigeu), la „numai” 359.654 km

22 Un apus minunat de Soare: la 30 de minute după apusul Soarelui, în jurul orei 17:30, priviți înspre locul de 

apus, unde se va vedea secera extreme de subțire a Lunii, însoțită de planeta Venus, situată sub Lună. În 

stânga sus față de Lună se va vedea planeta Marte. V-am avertizat: un apus minunat de Soare!

23 O altă seară fumoasă: Tot după apusul Soarelui veți vedea secera Lunii, însoțită de Marte (dedesubt) și de 

Venus (și mai jos, mai aproape de orizont). Încercați.

27 Primul Pătrar la ora 6:48. Luna se vede pe cer seara încă de pe 22 ianuarie și va rămâne vizibilă în această 

parte a zilei până la Ultimul Pătrar

28 În această seară deasupra Lunii se va afla roiul stelar Messier 45, cunoscut și sub numele de „Pleiadele”

29 În seara asta foarte aproape de Lună se va afla steaua Aldebaran din Taurus. O puteți vedea? Unde 

este, sus sau jos față de discul selenar?

30 Planeta Mercur nu se mai vede ce câteva zile pe cerul de seară. În această zi se va afla între Soare și 

Pământ, fenomen numit „conjuncție inferioară”
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 Iesiţi afară cam cu o oră inainte de ora afişată pe hartă noastră. Ţineţi 

harta ridicată în faţa voastră, având grijă să o orientaţi după punctele cardinale de 

pe teren. Vestul este (aproximativ) locul unde apune Soarele, sudul este locul unde 

se află Soarele la mijlocul zilei. 

 Marginea hărţii reprezintă orizontul iar centrul hărţii este zenitul, punctul de 

deasupra capului.

Dacă vreți să priviți înspre sud, orientați harta cu sudul în acea direcție: este foarte 

important să orientaţi harta după punctele cardinale.

 După ce orientaţi harta, căutaţi o stea mai strălucitoare pe cer și fiți atenți la înălțimea 

ei desupra orizontului (față de zenit) și la stelele vecine. Căutaţi-o şi pe hartă, păstrând 

proporțiile de distanță față de orizon. După ce aţi găsit-o, cautaţi, pe hartă, stele din apropierea 

stelei identificate. Dupa ce aţi ales aceste stele, cautaţi-le şi pe cer. Astfel, din stea în stea puteţi 

învăţa toate constelaţiile vizibile la un moment dat. Constelaţiile sunt formate de stelele unite cu linii, 

pe harta noastra. 

 Harta este realizata pentru latitudinea medie a ţării noastre. Dacă încercaţi să observaţi de la latitudini 

nordice, stelele din sudul hărţii vor coborî sub orizont iar cele din nordul hărtii vor fi situate mai sus pe cer. Pe hartă, 

stelele strălucitoare sunt cele reprezentate prin disc mare.

CUM SE FOLOSEŞTE HARTA

Stele 
strălucitoare

Stele 
mai puțin

strălucitoare

Magnitudini stelare

-1 0 1 2 3 4

roiuri globulare

nebuloase planetare

stele duble

galaxii

roiuri deschise

nebuloase

stele

Harta arată aspectul 

cerului în luna:

decembrie, ora 23:00

ianuarie, ora 21:00

februarie, ora 19:00

HARTA CERULUI

 În lunile de iarnă se poate observa, la orizontul sudic un astru foarte strălucitoare. Este Sirius, 

cea mai strălucitoare stea de pe cer, aflată în constelația Canis Major. 

 În dreapta-sus vă atrag atenția altre trei stele strălucitoare, dispuse într-o linie dreaptă. 

Acestea fac parte din constelația Orion. Dacă observați cu atentie veți vedea că sunt încadrade 

de patru stele, toate trasând forma vănătorului Orion. Cele mai strălucitoare două stele din 

Orion sunt Betelgeuse și Rigel, aflate în stânga sus și dreapta jos față de centură. Folosiți 

centura lui Orion pentru a găsi alte constelații: în prelungirea acesteia în stanga jos veți da 

peste steaua Sirius. În dreapta sus dați peste Aldebaran din Taurus. 

 În stanga lui Sirius, cam la aceeași înălțime cu stelele din Orion, se află o stea 

strălucitoare cu înca trei mai mici ca strălucire mai sus. Este steaua Procyon din 

constelația Canis Minor. De la centură înspre Betelgeuse plecați înspre Gemini, 

constelație în care se află și Jupiter

 Sirius, Procyon și steaua din colțul din stânga-sud al lui Orion, 

Betelgeuse, formeaza un triunghi ce se numește de “triunghiul de iarnă”. Nu 

este o constelatie, dar este ușor de identificat.

 Deasupra capului îl găsim pe Perseu, urmat de Auriga, cu 

strălucitoare stea Capella.

 Înspre vest vedem cum pătratul din Pegas se apropie de apus, 

urmat de Andromeda.

 La ora pentru care este realizată harta se vede o singură planetă, 

Jupiter, aflată în constelația Leo, nu departe de steaua Regulus. Jupiter 

este mai strălucitoare decât orice stea aflată la acest moment pe hartă. 
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