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Întâmplări Astronomice
Bucurați-vă căci a venit timpul! A venit timpul ca Luna să

Dacă o urmăriți, veți vedea cum la ora 2 (pentru mai toate
orașele din țară) Aldebaran va apărea după limbul selenar. În
restul nopții cele două obiecte se vor îndepărta unul de altul,
dar rămân(eți) aproape.

Poate ați văzut deja cum pe 29 ianuarie sub Lună se afla o stea,
Aldebaran din Taurus, care se întâmplă să se afle (aparent)
chiar în Hyade. Ei bine, forțele mareice ale sistemului PământLună-Soare vor face ca în următorii ani Luna să se afle mai
mereu lângă Aldebaran. Nu înseamnă că va rămâne acolo, ci
că de câte ori trece prin zonă, orbita o aduce lângă Aldebaran.

Pentru a vedea următoarea apropiere va trebui să vă treziți în
dimineața de 5 septembrie, când în jurul orei 5, Aldebaran
se va afla la 1° de marginea Lunii. În acea zi, la ora 9, se va
produce și ocultația stelei, inobservabilă(?) din cauza luminii
cerului.

se afle Hyade. A venit timpul ca o mică porțiune din orbita
Lunii, ale căror noduri se rotesc pe ecliptică la fiecare 18,6 ani,
să treacă prin frumosul roi stelar deschis Hyade.

Prima apropiere pe anul acesta s-a produs pe 29 ianuarie, când
Luna s-a aflat la numai 1° de stea. A doua se produce pe 25
februarie, cu o depărtare 0,5°, dar la o oră când Luna este sub
orizont. Totuși, de când se înserează vom putea vedea Luna în
Hyade, apropiindu-se tot mai mult de Aldebaran: este la 2,5°
de Aldebaran la ora 21, 1,5° la ora 23 și 0,5° la ora 1.
Următoarea întâlnire dintre cele două obiecte se va produce
pe 25 martie, iar noi o vom putea vedea în seara de 24, când
Luna se va afla la 6,5° de Aldebaran.
Poate cea mai spectaculoasă apropiere va fi cea din seara de 21
aprilie, când în jurul orei 20, centrul Luni se va afla la 0,5° de
Aldebaran, o veritabilă întâlnire. De fapt steaua se va afla la 6’
(șase minute de arc) de limbul selenar.
Lumina zilei ne răpește apropierile de pe 19 mai, 15 iunie și 12
iulie, dar Luna se revanșează pe 9 august, după miezul nopții.
În noaptea de 8 spre 9 august Luna răsare în jurul orei 01:31.
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Sărim peste următoarea apropiere și ajungem în minunata zi
de 29 octombrie, de fapt noapte de 29 spre 30 octombrie. În
acea noapte Luna nu se mulțumește să stea lângă stea ci să o
acopere, producându-se o ocultație a stelei vizibilă din toată
țara. Aldebaran va dispărea în spatele Lunii în jurul orei 23:55
(puțin mai devreme în vestul țării și mai târziu în estul ei). Va
reapărea după aproximativ o oră, pe când Luna se va situa sus
pe cer. Avem de-a face cu un fenomen observabil chiar și cu
ochiul liber.

Adrian Bruno Șonka

25 februarie ora 01:00

21 aprilie ora 21:00

În dimineața zilei de 26 noiembrie steaua se află la 4° față de
limbul selenar, iar pe 23 decembrie vom avea... o altă ocultație.
Ați citit bine, o altă ocultație a stelei se va produce în noaptea
de 23 spre 24 decembrie. Steaua va dispărea în spatele Lunii în
jurul orei 20:30 (puțin mai devreme în vestul țării și mai târziu
în estul ei) și va reapărea după aproximativ o oră.
După ce am enumerat fenomenele de mai sus, după ce vom
afla că și în 2016 urmează altele, putem spune fără probleme
că orbita Lunii e prietena noastră.
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9 august ora 02:10

29 octombrie ora 23:30
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Time-Lapse
Este o metodă de realizare a unor filme în care deru-

larea evenimentelor este accelerată. Aplicată în cazul
astronomiei duce la rezultate spectaculoase.
Un caz tipic este observarea fotografică a meteorilor
unde se obțin serii lungi de imagini.
Din sute de fotografii doar câteva au meteori în ele. Se
pot asambla și se obține ceva de genul:

Zoltan Deak
aceeași serie de fotografii: https://vimeo.com/115431461
Se vede imediat că se poate folosi această tehnică și în
alte cazuri, de exemplu mișcarea unui asteroid sau a
unei comete pe cer: https://vimeo.com/117177450.
În astronomie fotografiile bune sunt greu de obținut
deci este lesne de imaginat că realizarea unui film,
chiar și de câteva secunde, este o provocare dificilă.
De aceea sugerez să începeți cu ceva simplu, ziua.
De exemplu mișcarea acelor unui
ceas deșteptător. Se crește treptat
gradul de dificultate cu alte subiecte și se trece la astro când se
stăpânește tehnica.
Prezint în acest articol partea teoretică ce trebuie cunoscută inainte
de primele încercări. Vă va scuti de
multe erori de început!
Etapele de realizare a Time Lapse:
1. Planificare
2. Locație/pregătire
3. Echipament
4. Fotografiere
5. Stocarea imaginilor
6. Prelucrare

Dacă acceptăm să muncim ceva mai mult atunci filmul
obținut adaugă un pic de dinamică vizionării. Se pot
adauga comentarii, muzică și experința privitorului se
schimbă dramatic. Adug un link către filmul realizat cu
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1. Planificare

• alegerea subiectului;
• timpi;
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Exemplul 1
Fenomen
=T
T = 5 ore = 300 min.
Film
=ts
t = 10 s
Frame rate (24, 25, 30 fps) = f
f = 30 fps
———————————————————————
Interval între expuneri
= T: (f x t) I = 60 sec. = 1 min
Exemplul 2
T = 48 ore = 2880 min = 172800 s
T = 3 min = 180 s
f = 24 fps
———————————————————————
I = T : (f x t)
I = 40 s
• parcursul Soarelui (Lunii) pe cer; mișcarea umbrelor – simulare cu Google Maps/ Street, Google Sky
Map, programe specializate de astronomie pe telefon/tabletă/PC (Android, iOS, Win, Linux)

2. Locație (Location scouting)
• aspectul locației (subiect, lumină, factori perturbatori etc.);
• acces, durata proiectului;
• securitate (personală și a echipamentului);
• permiterea fotografierii (ex. concerte);
• surse de curent (încărcare baterii, alimentare lumini);
• fotografii de orientare, măsurători, sunet.
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3. Echipament
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Trepied
Intervalometru
Materiale de protecție împotriva intemperiilor
Camera foto și obiective
Altele

• se recomandă unul cu fir;
• comanda se poate da din telefon/tabletă/PC dar unul
dedicat este mai indicat;
• firul se fixează de trepied a.î. vântul să nu îl miște;
• baterii de rezervă.
3.3 Materiale de protecție împotriva intemperiilor
• trebuie să le avem la noi mereu;
• cutii etanșe, huse impermeabile sau carcase subacvatice;
• pentru fotografiatul prin fereastră un sistem împotriva luminii parazite;
• haine groase pentru observațiile de noapte;
• încălzitoare pentru obiectivele foto.
3.4 Camera foto și obiective

3.1 Trepied
• cât mai rigid;
• lestat sau fixat împotriva vântului sau altor mișcări
externe;
• capul trepiedului să permită utilizare comodă și
strângeri solide.
ATENTIE ! Trebuie protejat de curioși .
3.2 Intervalometru
• ne asigură că timpul scurs între două expuneri este
mereu același;
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•
•
•
•
•
•
•
•

DSLR, mirrorless;
să permită intervalometru;
să facă RAW;
mod expunere manual – M;
recomandat cu Live View;
obiectivul de kit e un bun început;
de obicei focalele scurte sunt cele mai utilizate;
o gama largă de focale ușurează încadrarea.

3.5 Altele
• baterii pentru camera foto – minim 2 buc;
• baterie pentru încălzitoarele de obiective foto;
• carduri de memorie de capacitate mare și cât mai
rapide – minim 2 buc;
• nivelă;
• bandă adezivă izolatoare;
• în unele cazuri laptop (la astro este recomandat);
• telefon / tabletă cu programe de astronomie;
• lanternă frontală cu lumină albă și lanternă cu lumină roșie.
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Primele trei etape fac parte din pregătirea pentru seria
de fotografii. Am pus strictul necesar dar nimic nu vă
împiedică să adaugați tot ceea ce considerați că mai este
necesar. De obicei dureză câteva ore și un scăunel nu
strică. Sau câteva sandwichuri și apă. Dacă sunteți singur un radio vă va ține de urât s.a.m.d.
Planificarea minuțioasă de acasă este esențială pentru
reușita proiectului. Nu lăsați pe seama inspirației sau improvizației problemele tehnice. Pe teren vor fi suficiente
chestiuni neprevăzute care combinate cu pregătirea
slabă pot duce până la eșec. Din experiență personală:
un obiectiv aburit pentru scurt timp (în mijlocul verii) a scăzut calitatea finală a filmului. Morala: nu lăsați
încălzitoarele acasă și verificați constant funcționarea
lor.
Într-un articol viitor voi continua cu partea cea mai importantă: fotografierea. Este o etapă critică căci orice
eroare făcută va costa mult timp pentru reparații în
postprocesare sau chiar nu se va putea corecta deloc.
Doar cu imagini bune putem obținem un film bun!
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Cum să Prinzi o Stea Căzătoare
Fenomenul meteorilor pentru pasionaţii de astrono-

mie, sau cel al „stelelor căzătoare”, pentru publicul larg,
a stârnit emoţie şi întrebări de-a lungul timpului. Acest
spectacol ceresc uimeşte şi în zilele noastre observatorii
aflaţi sub bolta cerească.
Un meteor este o dâră luminoasă observată pe cer ce
este produsă de o particulă cosmică denumită meteoroid, ce se află pe un curs de coliziune cu Pământul.
Dacă particula „supravieţuieşte” trecerii prin atmosferă
vom avea un corp ce a ajuns pe Pământ, şi care poartă
denumirea de meteorit.

În marea lor majoritate aceste particule au dimensiuni
milimetrice, şi se mistuie la trecerea lor prin atmosferă sunt meteorii obişnuiţi, un veritabil praf cosmic. Atunci
când meteoroidul are dimensiuni mai mari (între zeci
de centimetri şi câţiva metri), el va produce un efect
luminos considerabil şi în loc de o dâră luminoasă vom
vedea o adevarată minge de foc, iar șansele ca ceva să
ajungă la sol (meteoriți) sunt şi ele direct proporţionale.
În funcţie de viteză, de dimensiuni şi densitate, meteoroidul poate exploda în atmosfera înaltă, la zeci de kilometri altitudine în stratosferă, iar particulele rezultate
în urma deflagraţiei vor ajunge la sol. Şi uite aşa ne
apropiem de problema noastră.
Evenimentul
La ora 3:06 pe data de 7 ianuarie 2015, o lumină puternică
a fost observată brăzdând cerul din zone aflate răspândite
pe întreg teritoriul ţării noastre. Lumina a fost observată
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de la Lugoj la Eforie, sau de la Dej la Bucureşti, existând
mulţi martori oculari. Mai mult, ea a putut fi observată
chiar şi din Serbia (~500 km distanţă) sau Republica
Moldova. Un element important adus de secolul electronicii aplicate, fenomenul nu doar a fost văzut ci şi
filmat de către camerele de supraveghere instalate în
respectivele localităţii sau oraşe. Astfel, în doar câteva
zile, internetul a fost platforma prin care toate aceste înregistrări au devenit publice. Este vorba cu siguranţă de
evenimentul astronomic românesc al ultimei decade,
atât prin spectaculozitate cât şi prin impact asupra mediei online în special.
Observaţii
Evenimentul a fost urmat de o explozie ce a suprasaturat senzorul camerelor video, şi a fost perceput ca un cutremur de locuitori aflaţi în localităţi mai apropiate de
deflagraţie. Totodată la câteva minute, în funcţie de distanţă, s-a auzit şi sunetul exploziei, chiar și la peste 150
km distanţă de aşa numită zonă zero (această estimare
a reieşit după analiză).
Analiza
Am folosit filmări din următoarele oraşe şi localităţi: Dej,
Cluj, Sibiu, Lugoj, Ada (Serbia), Budeasa (jud.Argeş),
Bucureşti, Fierbinţi (jud. Ialomiţa), Eforie Sud, Cimislia
(R.Moldova), Bârlad şi singura înregistrare cu sunet din
Măgura (jud. Buzău). Mulţumesc cu această ocazie pentru cooperare şi efort celor ce au postat filmele şi au furnizat telefonic sau prin e-mail şi facebook, informații.
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Mihai Dascălu

Metoda de lucru a constat în stabilirea cât mai exactă a
azimutului exploziei, din fiecare localitate în parte, acolo
unde aveam elemente de reper dar și surprins fenomenul
în întregime.
În termeni mai pretenţioşi metoda poartă numele de
triangulaţie, şi are la bază măsurători efectuate din mai
multe unghiuri. Unele filmări au ajutat la stabilirea
înălţimii exploziei, prin măsurarea umbrelor în momentul deflagraţiei principale iar singura filmare cu sunet a
ajutat la o reverificare binevenită. Programele folosite au
fost Google Earth şi Irfan View, ambele gratuite și câteva
coli de hârtie plus un pix.
Observat din Dej, bolidul intră în câmpul camerei de
la sud la nord, din dreapta spre stânga iar din Bucureşti
de la sud spre nord pe un unghi mult mai înclinat însă
de la stânga spre dreapta. Această observaţie simplă a
stabilit şi o traiectorie generală reală a meteoroidului în
ultimele secunde înainte de momentul exploziei. Astfel,
vizitatorul nostru cosmic a venit dinspre sud-vest către
nord-est. Intresecţia azimutului, a direcţiei exploziei din
cele două oraşe, se intersectau iniţial în partea de nord
a judeţului Buzău. Folosind şi azimuturile celorlalte
camere, precizia a crescut considerabil iar zona zero a
urcat cu aproximativ 20 km, în judeţul Vrancea.
Ce este zona zero ? Am numit aşa zona aflată chiar sub
explozie. Aceasta s-ar fi văzut chiar deasupra capului, la
zenitul acelui loc. Această zonă zero desemnează epicentrul deflagraţiei, dacă împrumutăm un termen din
seismologie.
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ecliptică de 50-60º a orbitei respectivului corp.
Această estimare este
poate cea mai hazardată,
și a fost obţinută cu programul Find Orb.

Concluzii iniţiale şi întrebări
Măsurătorile din Bârlad au relevat o altitudine de exploziei de 42,5 km (+/- 10 km). Analiza privind timpul scurs între fragmentarea dârei si explozie, converge
către o viteză reală a meteoroidului de 32 km/s. (+/- 10
km). Unghiul de intrare în atmosferă, sau mai precis,
tangentă la traiectorie în ultimele două secunde este
de 42,5º (+/- 2º). Folosind înregistrarea cu sunet am
calculat timpul teoretic de propagare a sunetului între
hipocentrul exploziei principale reieşit din triangulaţie
şi localitatea respectivă, rezultând o diferenţă de 5,5 secunde între calcul şi realitate.

O altă componentă majoră este estimarea dimensiunilor şi a densităţii
meteoroidului. O explozie
la peste 40 km altitudine
sugerează o arie de împrăştiere a fragmentelor
destul de mare. Elipsa de
răspândire putând ajunge
la axe de mulţi kilometri,
şi suprafeţe de peste 10
km pătraţi. Cu toate acestea este necesară o deplasare în respectiva zonă, pentru a strânge relatări ce pot
rafina calculele. În funcţie de luminozitatea aparentă a
exploziei, viteză și densitate se poate estima şi un diametru al corpului ce poate fi cuprins între 50 cm şi
câţiva metri; între 5-10 metri aş estima eu, bazându-mă
pe efectele observate. Dar, să nu uităm că între intuiţie
şi calculul matematic există de cele mai multe ori diferenţe semnificative.

Zona de pe cer unde s-a produs explozia, privită din
zona zero, se află în vecinătatea stelei Procyon din constelaţia Canis Minor. Ca şi curiozitate, Luna se afla undeva deasupra la 15º de eveniment. Integrarea elementelor orbitale sugerează o înclinare în spaţiu faţă de
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Ultime precizări
Erorile măsurătorilor şi estimărilor mele sunt tributare
pe de-o parte modului în care programul Google Earth
foloseşte suprapunerea reliefului peste reţeaua de coordonate, dar şi deformărilor de câmp apărute în înregistrări. Totuşi, crescând numărul de oraşe luate în calcul,
aceste erori devin mai mici. Cumulate ele pot muta locul epicentrului cu 1-2 km în aprecierea mea.
Încercările de până acum de a afla date despre fenomen,
altele decât cele din înregistrările de pe internet au eşuat,
fenomenul nefiind pare-se surprins nici de radare nici
de sateliţii meteorologici. O altă sursă de informaţii ar
putea veni de la reţeaua mondială ce monitorizează infrasunete, însă până acum nu sunt date nici în acest sens.
Pentru o rafinare a calculelor este necesară o calibrare a
video-camerelor respective, pe care sperăm să o obţinem
prin colaborarea proprietarilor implicaţi.
Iată cum în zilele noastre „a prinde o stea căzătoare” nu
mai este chiar o metaforă ci poate fi aplicată cu succes
şi în realitate (în unele cazuri). Va fi oare aşa şi în acest
caz?
Dacă aţi văzut fenomenul sau aţi surprins imagini, vă
rog să mă contactaţi pe adresa: a.m.dascalu@gmail.com.

Vă mulţumesc!
Mihai Dascălu-Observatorul Astronomic
„Amiral Vasile Ursenu”,
membru Astroclubul București
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Mica Excursie de Observare a Cometei Lovejoy

Vlad Dumitrescu

Ghid practic de adunat oameni în jur și ieșit la stele
când e frig și iarnă.

Păi,

în primul rând găsești un prilej bun: o cometă
C/2014 Q2 Lovejoy. Apoi vorbești cu toți oamenii interesați despre care știi că au o idee despre ce înseamnă
ieșitul la observații. Regula numărul unu rămâne faptul
că este frig în spațiu. Deseori s-a întâmplat să vină noi
oameni neavizați și să se albăstrească de tot pe parcursul
unei seri. Cum campania asta de observare a cometei
trebuia să fie un pic mai serioasă, am stabilit din start că
trebuie să avem numai oameni care au mai ieșit la observații și care sunt căliți bine de tot de frigul nopții.
Apoi, față de ieșirile din scurt pe la marginea Bucureștiului, am stabilit că va fi nevoie de un week-end întreg
pentru domnișoara cometă. Asta înseamnă modificări
de program și învoiri de la serviciu pentru mulți dintre
noi. Am început planificarea ieșirii cu aproape o lună
înainte, ținând cont de Luna Nouă care avea să fie pe 20
ianuarie. Am ales 16–18 ianuarie. Vremea și toți ceilalți
factori au fost lăsați pe mai târziu. Toată lumea s-a pus
pe pregătit și învoit de la serviciu pentru ziua de vineri
16 și am zis că până în ultimele zile înainte de eveniment ne vom pregati ca și cum mergem sigur iar ultimele două zile sunt pentru studiat vremea. Am ales și un
loc, cabana de la Plaiul Lisei unde aveam cam de toate
pentru a sta comod și a putea ține piept frigului de afară
în caz că ne îngheață degetele pe telescoape.
Uimitor, pe măsură ce se apropia data plecării prognoza era din ce în ce mai bună. Spre finalul perioadei de
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pregătire erau 18 oameni care au spus că vor veni, inclusiv câțiva observatori din Cluj și Sighetul Marmației pe
care nu îi mai vazuserăm de ani de zile.
Ne-am pornit vineri și aproape de Făgăraș ne-am lovit de ceață groasă. Cu emoție am urcat ușor spre locul
unde este cabana. Deși întrebaserăm la cabană și știam
că e senin, nu puteam estima ce înseamnă senin pentru
alte persoane care nu sunt pasionate de astronomie. La 4
km de cabană, miraculos, am ieșit din ceață într-o splendoare de cer albastru cu Soarele jos la orizont.
Pe măsură ce se lăsă seara, pe câmp apăreau luminițe roșii
care se mișcau încet pe lângă telescoape. De undeva de
lângă o montură Mihai punea muzică în surdină (God is
an astronaut) care se potrivea perfect cu cer plin de stele/
munte/ lumini roșii. Mircea măsura întunecimea cerului,
21.5 pe Sky Quality Meter, chiar nu e rău. Pe direcția sud,
chiar în fața cabanei era un leagăn mare în care puteai să
te dai și aveai impresia ca poți pluti între stele. Sună ridicol de idilic dar chiar nu am cum să o zic altfel.

Ieșiți din ceață - Vlad Dumitrescu

Câțiva dintre noi am ajuns pe lumină și am început să pregătim locurile în care punem telescoapele. Fiind zăpadă peste
tot în jur, fiecare a dat la lopată și a facut drum spre unde
vrea să își pună telescopul. Jumătatea stângă cu telescoape
fotografice iar jumatatea dreaptă cu telescoape pentru vizual.
În cabană se adunau pe mese grămezi de instrumente.
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Cele două seri au fost un echilibru perfect între fotografii
la cometă și observații la vizual. Cum era atâta lume cu
echipamente bune, am putut testa foarte multe oculare
pe foarte multe telescoape de design optic diferit. De
obicei lumea dădea drumul la expuneri spre cometă și
fugea repede la vizual cu Fane sau Sorin. Cel din urmă
(domnul Astroinfo) avea un dobson de 12 țoli care a furat ochiul tuturor. De la imagini detaliate ale cometei și
a cozii, până la obiecte de deep-sky de magnitudinea 14,
15, pe toate le puteai vedea la el la telescop.
Astroclubul București

După cum se poate observa și în imagini, monturile ecuatoriale care erau pe câmp, ținteau spre cometa
Lovejoy. Chiar și în câteva secunde de expunere la focale modeste, nucleul verde și coada lungă de aproape
6º era evidentă. La vizual puteai observa nucleul și
aproape 2º din coada cometei în tonuri de gri albăstrui
destul de bine definite. Prin binoclu era foarte ușor de
găsit, un pic mai la sud de Pleiade, și foarte spectaculoasă într-o mare de stele.

cerul de primăvară. În a doua seară am reușit să arunc
un ochi la roiul de galaxii din Coma Berenices. Cumva
întâmplător, după ce am terminat de pozat la comeată,
am pus luneta pe Coma Berenices și smack! În centru
The Needle NGC4565! Se vedea extrem de frumos la
19x, strălucitor, mult mai mult decât mi-am închipuit.
La 10 magnitudini chiar se vedea extrem de frumos deși
apertura era mică; nucleul galactic era foarte strălucitor, cumva te miri cum de Messier nu a prins-o pentru
catalogul lui. Am tot schimbat puteri de mărire și era
incredibil ce fain se putea vedea cu 13 mm și apoi cu 10.
Cumva cel mai bine l-am vazut cu 10 mm.

De acolo, 1.5 º mai la dreapta NGC4494, părea uniformă
ca strălucire, un pic mai puțin strălucitoare ca 4565. Apoi
înapoi la 4565 și la stânga spre 4725. Între timp Fane
prinsese și el ceva ce nu știa în dobul de 8 țoli, era Black
Eye (M64), un pic mai la sud de grupul cu Needle.
Cam așa au decurs ambele seri. Bilanțul final a fost o
trupă mare de oameni fericiți, miros de tabără de astronomie și multe imagini frumoase și observații cu cometa.
Nota bene, din fotografia de grup lipsesc cei din Cluj și
Sighet pentru că au plecat dimineață, având peste 350
de kilometri de condus până acasă.

Sesiune de observații- Mona Constantinescu

Până la 5 dimineața era un flux continuu între câmpul
de observații și bucătăria mică a cabanei. În orice moment, jumatate dintre oameni erau pe câmp și jumătate
în bucătărie mâncând dulciuri pentru a suplimenta energetic organismul (foarte multe glume au fost făcute pe
seama asta). Bâjbâind prin întuneric Mircea descărca
pozele făcute pe laptop, iar în spatele lui apăreau fețe iluminate de ecran, toate mirate de cât de frumos se întindea coada cometei până sub Pleiade.
După ce a apus cometa puteam foarte bine să admirăm
Vega- februarie 2015
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Observarea Astronomică a Soarelui
Practic astronomia solară din mai multe motive, însă

cele care contează cel mai mult sunt pasiunea pentru
astronomie şi dorinţa ca prin rezultatele observaţiilor
solare să aduc o contribuţie la cunoaştere. Pasiunea este
fără îndoială cea care mă motivează să profit de orice
ocazie pentru a observa Soarele şi fenomenele fascinante, dinamice şi spectaculoase de la suprafaţa lui.
Contribuţia la cunoaştere este cea care mă determină să
îmi urmăresc pasiunea cu rigurozitate, după o procedură observaţională.
Există desigur numeroase proceduri de observare astronomică a Soarelui. Fiecare astronom amator, practicant al astronomiei solare, adoptă o anumită procedură,
în funcţie de scopul concret al observaţiilor sale, de
condiţiile în care efectuează observaţiile şi de posibilităţile tehnice la dispoziţie.
Totuşi, în ciuda diverşilor factori sau a scopurilor
specifice, toate procedurile observaţionale urmăresc
culegerea unor date cât mai precise în timpul observaţiilor şi obţinerea unor informaţii cât mai valoroase
din prelucrarea primară a acestor date. Deşi ar fi interesant de văzut în ce ar putea consta aceste proceduri, mă voi opri în continuare la procedura proprie de
observare astronomică a Soarelui, lăsând analiza altor
soluţii pentru articole viitoare.
Scopul concret pentru care practic astronomia solară
este urmărirea evoluţiei activităţii Soarelui pe baza
evoluţiei statistice a petelor solare. Totodată, cu datele pe
care le obţin din observaţii şi cu rezultatele prelucrării
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lor, contribui la alcătuirea bazelor de date ale Asociaţiei
Americane a Observatorilor de Stele Variabile (AAVSO), în cadrul Secţiunii sale solare, şi respectiv a Asociaţiei Poloneze a Astronomilor Amatori (PTMA) în
cadrul Secţiunii de Observare a Soarelui (SOS-PTMA).
De aceea, procedura pe care o aplic pentru observarea
astronomică a Soarelui se bazează pe recomandările
procedurale ale celor două asociaţii cu care colaborez şi
presupune ca etape culegerea datelor la telescop urmată
de consemnarea şi prelucrarea lor.
Culegerea datelor la telescop
Din punct de vedere tehnic, observarea directă a Soarelui este realizată în lumină albă (vizibilă) folosind
metoda proiecţiei pe ecran. Instrumentul folosit este
un telescop refractor (lunetă astronomică) cu diametrul
obiectivul de 100 mm, la o mărire de 111 ori şi un ecran
simplu mobil care să permită manevrarea sa liberă în
timpul observaţiei pentru creşterea clarităţii şi contrastului imaginii.
Diametrul obiectivului telescopului a fost redus la 75 de
mm pentru a respecta procedurile stabilite de AAVSO
(care solicită un maxim de 80 de mm), pentru a permite un calcul personalizat al numărului activităţii solare (R) şi pentru a proteja instrumentul.
Datele sunt culese în fiecare zi în care condiţiile de
vizibilitate a cerului (prezenţa norilor, a pâclei, a ceţii
sau a altor elemente de obstricţie) permit observarea
Soarelui. De asemenea, tot în funcţie de condiţiile efec-
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tive de la locul de efectuare a observaţiilor, acestea se
desfăşoară la aproximativ aceeaşi oră pentru a o precizie mai mare. Observaţiile sunt efectuate din Bucureşti
(România), de la coordonatele geografice 44º 26’ 34” latitudine nordică şi 26º 08’ 34” longitudine estică.
Din punct de vedere ştiinţific, observaţiile presupun
(1) numărarea petelor, (2) stabilirea poziţiei grupurilor
de pete, (3) stabilirea numărului de penumbre şi (4) stabilirea numărului de pori (pete fără penumbră). Primele
două tipuri de determinări sunt solicitate de Secţiunea
solară a AAVSO în timp ce ultimele două sunt solicitate
de SOS-PTMA...
1. Numărarea petelor solare (f) se realiză pe grupuri solare prin procedura americană care solicită numărarea
tuturor petelor vizibile, indiferent de dimensiunea lor
sau de prezenţa sau nu a penumbrei (umbre cu penumbre şi pori).
2. Stabilirea poziţiei grupurilor de pete (ng şi sg) presupune consemnarea situării acestora la nord sau la sud
de ecuatorul solar, eventual situarea acestora chiar pe
ecuatorul solar.
3. Stabilirea numărului de penumbre (p) presupune
numărarea numai a acelor pete solare care prezentă
penumbră, fără a lua în considerare porii.
4. Stabilirea numărului de pori (s) presupune numărarea umbrelor prezente în cadrul fiecărei umbre.
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centralizare unde sunt prelucrate pentru determinarea
valorilor numărului relativ al activităţii solare (R) şi a
indicatorului SN al umbrelor şi penumbrelor care indică intensitatea activităţii petelor solare.
Numărul relativ al activităţii solare R, se determină pe
baza formulei deja consacrate R = k (10 g + f), unde g
este numărul de grupuri de pete, f este numărul de pete
iar k = 1. Observaţiile permit şi stabilirea unei valori
specifice a coeficientului k, pentru determinarea unei
valori a R corespunzătoare locului şi condiţiilor de observaţie, dar despre soluția de calcul într-un articol viitor.
Indicatorului SN al intensităţii activităţii solare se determină după formula SN = 10 p + s, unde p este numărul
de penumbre iar s numărul de pori (pete fără penumbră). În general, s nu este egal cu f, dat fiind că o penumbră poate include mai multe umbre.

Datele sunt grupate în tabel astfel încât să poate fi rapid încărcate în bazele de date ale celor două organizaţii menţionate. Pe lângă această colaborare, deoarece
doresc să pun rezultatele activităţii mele şi la dispoziţia
altor astronomi amatori, aceleaşi date şi rezultate sunt
centralizate şi prelucrate într-un Jurnal Solar. Dar de
spre acestea şi despre alte detalii legate de procedura
proprie de observare astronomică a Soarelui, voi vorbi în articole viitoare.
Activitatea solară în 2014
În anul 2014, am efectuat un număr de 124 de observaţii solare între lunile ianuarie şi septembrie. Centralizarea tuturor datelor rezultate din cele 124 de observaţii şi coroborarea lor cu datele obţinute de alţi
observatori şi observatoare internaţionale, a permis
formarea unei imagini asupra felului în care a evoluat
activitatea Soarelui în anul 2014.
Astfel, activitatea Soarelui
a evoluat relativ constant în
primele şase luni ale anului
trecut, pentru a înregistra
o creştere bruscă în a doua
jumătate a anului, cu un
maxim de activitate în luna
septembrie, după care în lunile finale ale anului a urmat
o nouă tendinţă de calmare.

După realizarea celor patru tipuri de determinări, observaţia se finalizează cu consemnarea intervalului
de timp (în timp universal UT) în care a avut loc şi a
condiţiilor de vizibilitate conform standardelor
AAVSO (excelente, bune, slabe, foarte slabe) respectiv
a celor SOS-PTMA care includ prezenţa vântului, intensitatea turbulenţei şi vizibilitatea, fiecare gradată pe
o scară de la 1 la 5, unde 1 este vizibilitate foarte bună
fără vânt şi 5 este vizibilitate foarte slabă şi vânt foarte
intens.
Consemnarea şi prelucrarea datelor observaţionale

Observații solare.
Tabelul de centralizare şi prelucrare a datelor.

Consemnarea datelor observaţionale constă în transcrierea datelor din caietul de observaţii în tabelul de
Vega- februarie 2015
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Suprafaţa Soarelui
în data de 21 iulie 2014
Media anuală a numărului R al activităţii solare a înregistrat o creştere faţă de anul 2013, dar cu un ritm
mai scăzut decât cea a anului 2013 faţă de anul 2012.
Ceea ce arată, pe de o parte, că probabil activitatea
solară a ajuns la un nivel maxim pentru ciclul actual
şi pe de altă parte pare să confirme faptul că actualul
ciclu de activitate solară este unul slab, poate cel mai
slab din ultimele 10 cicluri.
În acelaşi timp, s-a remarcat o creştere relativ uşoară
a numărului de grupuri de pete solare şi a dimensiunii acestora, faţă de anul anterior deşi numărul de
pete a evoluat asemenător cu numărul R al activităţii
solare.
Vega- februarie 2015

În sfârşit, se poate remarca faptul că activitatea petelor solare a fost evident mai intensă în emisfera
sudică a Soarelui, unde grupurile de pete au fost mai
numeroase şi mai spectaculoase decât în cea nordică.
Ca un moment remarcabil al felului în care a evoluat
activitatea petelor solare, se poate menţiona dintre
observaţiile efectuate cea cu numărul 775-93/2014
din ziua de 21 iulie când s-a înregistrat un număr
de 8 pete solare în 3 grupuri. Una dintre zilele când
slăbiciunea actualului ciclu al activităţii solare a
fost cu adevărat evidentă. Şi nu a fost singura zi de
acest fel, ceea ce a făcut ca observarea astronomică a
Soarelui în anul 2014 să fie foarte, foarte interesantă.
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Astronom amator
colaborator al AAVSO şi PTMA
(secţiunile de observare a Soarelui)
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Pasionat de Astronomie
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.
Site-ul personal: www.astrosnake.com
2. Îți place mai mult teoria sau partea observațională?
Amândouă îmi plac, dar dacă ar fi să aleg între cele
două, mai mult îmi place partea obsevațională. De când
mă știu mi-a plăcut să pun mâna pe lucruri și să le descopăr astfel. Pentru mine cea mai bună metoda de a
învăța este cea a exemplului.
3. Care este instrumentul astronomic pe care îl folosești
cel mai des?
În ultima perioadă, am folosit cel mai mult o lunetă
Skywatcher 80ED PRO de 80 mm diametru și 600 mm
distanța focală, montată pe o montură ecuatorială
Losmandy GM-8. Camera cu care iau imagini este un
aparat foto Canon 450D (modificat cu filtru Baader) pe
care îl montez pe luneta Skywatcher 80ED PRO.
Ca sistem de autoguiding folosesc o lunetă Skywatcher
80 mm F/5, împreună cu o camera CCD QHY5 conectată la un calculator.
Pentru vizual folosesc un telescop newton Orion Op-
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tics UK de 200 mm diametru și 900 mm distanță focală,
montat tot pe montură ecuatorială Losmady GM-8.
4. Care este cea mai interesantă observație astronomică
pe care ai făcut-o?
Cred că cea mai interesantă observație este una făcută
acum mulți ani în urmă. Eram pe câmpurile de la Frumușani, Ilfov unde încercam să observ obiecte Messier
pentru a deveni Maestru Messier. Și cum era în timpul
săptămânii m-am dus singur la observații. Mi-am suit
telescopul în mașină și am plecat. Undeva pe la mijlocul nopții aud ceva venind spre mine. Mă duc în mașină
și îmi iau un băț în caz de nevoie. După câteva zeci de
secunde văd în întuneric o căruță încărcată cu porumb
sau ceva de genul trecând pe lângă mine. Cred ca erau
2-3 persoane în ea. În timp ce treceau pe lângă mine
i-am ignorat și la fel au făcut și cei din căruță. Știu că
nu este bine să judecăm dar cred că veneau de la furat
cereale. De atunci nu am mai ieșit singur la observații.

cu Cătălin Păduraru
însemnând o săptamana întreagă în luna august. Un fel
de concediu astronomic pe care îl petreceam în munții
Cindrel doar pentru a observa cerul. Și cam o dată pe
lună în restul anului, când ieșeam pe lângă București
doar pentru o noapte.
Din 2015, timp meu liber a devenit extrem de puțin și
prin urmare nu cred că o să ies la fel de des ca până
acum. Să sperăm că o găsesc puterea să ies cam o dată
la 2-3 luni.

Cea mai importantă observație pe care am ratat-o a fost
eclipsa de Soare din Australia din anul 2012. Din păcate
zona de unde am încercat să observăm eclipsa era acoperită cu nori și am ratat-o la mustață.
5. Cât timp aloci într-un an pentru astronomie?
Până în anul 2014, am alocat destul de mult timp, asta
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6. Care este fotografia astronomică favorită (a ta sau a
altora)?
Cea mai importantă pentru mine este fotografia în care
am surprins naveta spațială Atlantis când era conectată la Stația Spațială Internațională în timp ce treceau
prin fața Soarelui. Unicitatea acestei fotografii este dată
de faptul că naveta Atlantis era ultima navetă spațială
americană care mai mergea în spațiu. Ea închizând programul spațial american.
7. Ce atlas/ program de astronomie folosești cel mai des?

cât de mare este. Iar asta te face să începi să îți pui tot
felul de întrebări prin care de fapt ajungi să fii un om
mai rațional și analitic. M-a ajutat foarte mult să mă
dezvolt ca persoană și cum să interacționez/colaborez
cu alte persoane. În plus am cunoscut oameni foarte capabili și pe care nu îi găsești în alte hobby-uri.
10. Cola sau Pepsi?
Momentan niciuna, dar dacă trebuie să aleg, Cola îmi
place acum mai mult decât Pepsi.

Messier 31

Ca atlas fizic folosc Sky Atlas 2000 fiindcă este perfect
pe câmp împreună cu o lanternă roșie. Eu nu folosesc
telefonul sau calculatorul să mă orientez pe cer. Lumina
de la display îmi strică adaptarea la înturneric.
Acasă, ca să îmi planific noaptea, cel mai des folosesc
Skymap PRO. Cu el pot să fac simulări, are destule stele de reper și pot să printez hărți. Este perfect pentru
mine.

Ocultație
Luna cu Jupiter

Pentru a prelucra imagini folosesc Deep Sky Stacker,
PixInsight și Photoshop.
8. Ce îți dorești pentru pasiunea ta în viitor?
În mod normal aș zice că îmi doresc un telescop mai
mare sau o montură mai bună, dar adevărul este ca îmi
doresc să am timp liber să o practic.
9. Cu ce te-a ajutat pe tine astronomia?
Înainte de toate m-a ajutat să „văd” dincolo de cer. M-a
făcut să înțeleg cu adevarat locul nostru în Univers și
Vega- februarie 2015

Soarele
06.07.2012
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Galaxiile
M66 , M65 și NGC 3628
Astroclubul București

NGC 7000 și IC 5070
Camera: Canon 450D
Canon 70-200/4L IS, 200 mm, F/4
Expunere: 8 x 420s
ISO: 800
Data: 23.06.2012
Loc de observație: Calărași, România
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M33
Camera: Canon 450D
SkyWatcher 80 ED Pro cu F/6
Expunere:5 x 600s
ISO: 800
Data: 12.08.2010
Loc de observație: Pasul Rotunda, România
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Galerie Foto a Cometei C/2014 Q2 (Lovejoy)
Nici o cometă în ultimii doi ani nu a devenit mai strălu-

Cometa a putut fi văzută încă de când a început să se
vadă din țara noastră (undeva în jurul datei de 22 decembrie 2014), la o înălțime deasupra orizontului de numai 10°. A apărut și în fotografii cu expunere scurtă și a
 putut fi văzută prin binoclu.

citoare decât este în prezent C/2014 Q2 (Lovejoy). A fost
C/2012 S1 ISON, dar aceasta a dispărut efectiv de pe harta
cerului imediat cum s-a apropiat de Soare. Lovejoy însă
s-a aflat mereu „în siguranță” la peste 190 de milioane
de km de Soare și nu foarte aproape de Pământ. Chiar
+60°00'
dacă depărtarea
de Soare nu este foarte mică, obiectul

este foarte activ.
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Și mărimea cometei este interesantă. Chiar dacă s-a
aflat destul de departe de noi, cometa a avut un diametru
aparent destul de mare, la sfârșitul lunii ianuarie. Coma
acesteia a avut 0,5°, iar coada între 3 și 4°. Mărimea reală
a coamei, în ziua de 30 ianuarie, când cometa se afla la
0,7681 AU de Pământ, era de 1.002.751 km. Coada avea
o lungime de 7.021.399, mai mare ca niciodată. Unele
estimări dau pentru coadă o lungime de 5° deci și mai
mare, dar chiar și așa cometa nu are de ce să se rușineze.
Veți găsi în paginile următoare câteva fotografii realizate
în luna ianuarie de câțiva astronomi amatori. Uitați-vă
la cozile cometei și veți vedea cu ușurintă modificarea
aspectului acestora.
Nu uitați însă că obiectul rămâne pe cer, fiind observabil în condiții bune, chiar dacă strălucirea lui începe să
scadă. Chiar și așa, tot veți putea găsi cometa printr-un
simplu binoclu în luna februarie.
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de gaz, care la rândul lor emiteau în verde, lumina carbonului diatomic. Puteți vedea cu ușurință în fotografiile
următoare nenumăratele jeturi de gaz, care de la o zi la
alta își schimbau aspectul.


0h00m

Datele despre mărimea și strălucirea cometei au fost luate de la COBS – Comet Observation Database (http://
www.cobs.si). Harta din stânga a fost realizată cu programul Cartes du Ciel.

Astroclubul București

Florin Marc

Data: 13.01.2015
Expunere: 20 img x 90 s, ISO 800, Canon 350D prin Newton 150/750 mm, Tg. Mureș
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Andrei Nica

Data: 13.01.2015 Ora: 23:13
Nikon D7000, Newtonian Skywatcher 254 mm, f/4.7, 17x25 s, ISO 1600, Comana, jud. Giurgiu

Vega- februarie 2015

17

Astroclubul București

Max & Eliza Teodorescu

Max Teodorescu

Data: 16.01.2015
Canon 550D cu ISO1600 și Canon 100 mm, f/3.5, 15 x180 s

Data: 13.01.2015
Canon 550D și Sigma 50 mm macro, f/4 4 min, ISO 800
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Octavian Stănescu

Data: 14.01.2014
Expunere: 2h 30 s, dar și 60 sec prin Newton 220 f/3.8 , ISO 1250, Timișoara
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Lucian Hudin

Data: 16.01.2015
Reflector 30 cm, f/5, Skywatcher EQ-8, camera Atik 383L + mono
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Mihai Vlăduț

Data: 16.01.2015 Ora: 22:33
Canon EOS 1000Da, Tele Vue TV-101, f5.4, 93 s, ISO 1600
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Vlad Dumitrescu
Data: 17.01.2015
Lisa, Brașov
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Mihai Rusie

Data: 17.01,2015
C80ED @F/6, EOS 550D, EQ5, 73 x 60 s, Lisa, Brașov.
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Vlad Dumitrescu

Data: 17.01.2015
Exp 150 s un frame, 540 mm focala, neprelucrat, Lisa, Brașov
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Mihai Rusie

Data: 18.01.2015
Jupiter 9- 85/2, camera EOS 550D, EQ5, exp. 60 s &120 s x 5 img, Lisa, Brașov
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Mihai Vlăduț

Data: 18.01.2015 Ora: 00:25
Canon EOS 1000Da, Canon 70-200mm (la 98 mm) f 2.8, 121 s, ISO 1600
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Lucian Hudin

Data: 21.01.2015
Expunere 48 x 1 min, tair 300 mm, f/5,6, calibrate cu dark/flat
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Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, București

2015-01-14T17h21m23s

2015-01-11T16h59m24sTU
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2015-01-13T18h34m52s
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La ora pentru care este realizată harta se vede o singură planetă,
Jupiter, aflată în constelația Cancer. Jupiter este mai strălucitor decât orice
stea aflată la acest moment pe hartă.
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Spre est răsare Leo (Leul) împreună cu steaua Regulus.
Nu trebuie să ne speriem de regele animalelor, pentru că
la vest de constelație se află un monstru marin și mai înfricoșător, Hydra. Cea mai strălucitoare stea din constelație se
numește Alphard. În limba arabă numele stelei înseamnă „cea
singuratică”.
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Spre nord-est întâlnim constelația Ursa Major (Ursa
Mare), care revine pe cerul de seară. Ceea ce vedem
ușor pe cer este de fapt o parte din constelație, șapte
stele care poartă numele de „Carul Mare”, care în
această perioadă stă cu oiștea în jos.
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Harta arată aspectul
cerului în luna:
ianuarie ora 00:00
februarie ora 22:00
martie ora 20:00
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Strălucitoarea stea Sirius se află la stânga jos de Orion. Sirius este foarte
strălucitoare din două motive: emite de 23 de ori mai multă lumină
decât Soarele și este foarte apropiată de noi, la numai 8,6 ani lumină. De la latitudinile noastre, Sirius este cea mai apropiată stea
care se vede cu ochiul liber. Face parte din constelația Canis
Major (Câinele Mare). Priviți pe hartă și pe cer, Canis Major
pare un cățel care stă pe labele din spate și poartă la zgardă
steaua Sirius.
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text preluat de pe www.astro-urseanu.ro.
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Februarie 2015

NUS
CYG

Februarie este luna când Orion se află seara la cea mai înaltă poziție pe cer.

La stânga sus de Sirius se află o altă stea strălucitoare:
Procyon, din constelația Canis Minor (Câinele Mic).
Aceste două constelații reprezintă pe cei doi câini de
vânătoare ai lui Orion. Comparați steaua Betelgeuse
(umărul stâng al lui Orion) cu Sirius și Procyon, și
veți vedea că au culori diferite. Betelgeuse este portoWest
calie,
Procyon alb-gălbuie, iar Sirius albăstruie.

Harta Cerului
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