Vega
147

aprilie 2015

Umbra Lunii pe Glob

Foto: Sat24.com/Eumetsat/MetOffice

Astroclubul

Bucureşti

Cuprins

Vega

147

aprilie 2015

Foto copertă

Umbra Lunii pe Glob

1

Întâmplări Astronomice de Primăvară de Adrian Bruno Șonka

2

Observarea Astronomică a Soarelui de Alex Burda

4

Un Debut Reușit în Astrfotografie cu Ştefan Pop Coț

7

Pasionat de Astronomie cu Andrei Nica

12

Galerie de Imagini - Eclipsa de Soare

23

Calendarul Astronomic și Harta Cerului

Vega- aprilie 2015

Imagine suprinsă pe 20 martie, la ora 11:45 TLR, de către
satelitul Eumetsat.
Umbra Lunii tocmai trecea
prin Europa.

Redactori

Adrian Bruno Șonka

Redactor Șef
Elisabeta Petrescu

ISSN 1584 - 6563
astroclubul@gmail.com

Astroclubul București

Întâmplări Astronomice de Primăvară

Adrian Bruno Șonka

Toți cei care se ocupă cu astronomia observațională se

încruntă când aud următoarele: „în seara asta planeta
Mercur se vede pe cerul de seară, la numai 5° deasupra
orizontului”. Motivul încruntării? „5° deasupra orizontului”.
Se știe că în funcție de înălțimea unui obiect față de orizont, privim înspre acesta printr-un strat mai gros de
atmosferă. Dacă obiectul se află la zenit îl privim printr-un strat mai mic de aer față de atunci când se află la
45° deasupra orizontului. Cel mai rău este atunci când
obiectele se află aproape de orizont, pentru că lumina
lor trece printr-un strat mai gros de aer. Cu cât lumina este nevoită să treacă prin mai mult aer, cu atât mai
mult scade strălucirea obiectului și, bineînțeles, crește
turbulența atmosferică.
Obiectele strălucitoare par mai slabe ca strălucire cu cât
se află mai aproape de orizont, deseori fiind nevoie de

un binoclu pentru a vedea o planetă de magnitudinea 1
la orizont. De obicei scăderea aparentă a strălucirii din
cauza atmosferei se numește „extincție atmosferică”.
Acum că introducerea s-a terminat, să vedem care este
întâmplarea din această lună: apropierea dintre Mercur
și Marte! Cuvântul apropiere are două sensuri: „una de
alta” și „față de orizont”.
Întâlnirea celor două planete are loc între 20 și 24 aprilie, când vor fi vizibile seara, la ora 21, înspre vest, la
numai câteva grade față de orizont (la acea oră) și una
de alta. În seara de 20 aprilie putem folosi secera foarte
subțire a Lunii pentru a găsi obiectele: căutați Luna, aflată înspre vest, la ora 21, și în dreapta jos, mai aproape
de orizont ar trebui să se afle Mercur și Marte.
Mercur va fi mai strălucitoare, la magnitudienea -0,5,
dar extincția atmosferică va reduce strălucirea aparentă

20 aprilie, ora 20:54

la magnitudinea 2. Marte va avea magnitudinea aparentă de 3. Printr-un binoclu, dacă nu este multă pâclă
la orizont ar trebui să se poată vedea planetele, aflate la
două grade una de alta.
În seara de 21 aprilie planetele se vor afla tot aproape
de orizont, dar mai aproape una de alta, la 1,5°. La ora
20:50 se vor afla la 5° deasupra orizontului, Mercur
având magnitudinea aparentă (cu extincția atmosferică
inclusă) 1,3, iar Marte 3. Pentru a le găsi căutați planeta
Venus, de acolo plecați înspre Pleiade și de la ele coborâți înspre orizont.
Pe 23 aprilie Mercur se va afla mai sus față de Marte,
dar tot la fel de jos față de orizont. Planeta va fi însă mai
strălucitoare, magnitudinea 1, dar Marte rămâne la fel.
Întrebarea este: oare se pot vedea cele două obiecte când
sunt atât de jos față de orizont? Măcar prin binoclu.

22 aprilie, ora 20:46

23 aprilie, ora 20:42
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Observarea Astronomică a Soarelui
După

ultima eclipsă parţială din ianuarie 2011, am
aşteptat cu reală nerăbdare această a şaptea eclipsă
parţială dintre cele 27 vizibile în acest secol din Bucureşti. Pregătirile pentru observarea vizuală şi fotografică
a fenomenului au fost intense în săptămânile care au
precedat evenimentul astronomic şi tot ce ţinea de partea tehnică era în ziua eclipsei gata. Mai lipseau doar
condiţiile optime de vizibilitate a cerului, ca în atâtea
alte dăţi când am observat Soarele.

mai rapid condiţiile de vizibilitate la mediocre.
Acoperirea cerului cu nori difuzi care permiteau o
vizibilitate numai parţială a Soarelui a impus schimbarea planului de observaţii. Proiecţia prin telescop fiind
practic imposibilă, a fost necesară trecerea la observarea
directă, folosind aparatul de fotografiat compact Canon
PowerShot A1300, pregătit iniţial pentru fotografierea
ecranului de proiecţie solară dar nu foarte potrivit pentru fotografierea directă a Soarelui.
În condiţiile în care norii difuzi amplificau strălucirea
Soarelui, s-a recurs în ultimă instanţă la folosirea un
filtru improvizat (peliculă fotografică voalată) care să
contracareze acest efect al norilor asupra vizibilităţii
Soarelui. Evident, în astfel de condiţii, chiar dacă sensibilitatea folosită a fost de 100 ISO, calitatea finală a
imaginilor a scăzut, fiind afectată suplimentar şi de dis-

La începutul zilei eclipsei, condiţiile de vizibilitate a
cerului se arătau promiţătoare iar prognozele meteorologice păreau să le confirme. Nu însă şi imaginile de
satelit şi din păcate, chiar în apropierea momentului de
început (primul contact) al eclipsei, o masă de nori difuzi a acoperit rapid cerul dinspre nord-est, aducând şi
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Alex Burda

tanţa focală maximă redusă a obiectivului aparatului şi
de alte limitări tehnice ale acestuia (lipsa posibilităţii de
focalizare manuală în special).
Observarea fotografică a eclipsei a acoperit practic prima ei parte, între momentul de început şi cel de maxim,
când condiţiile de vizibilitate s-au înrăutăţit în aşa măsură încât efectuarea oricărui tip de observaţie a devenit
imposibilă.
În cele din urmă, după selectarea celor mai bune imagini, a rezultat o serie de 8 momente din prima jumătate a
eclipsei parţiale. Deşi individual imaginile obţinute nu
sunt cele mai spectaculoase şi nici cele mai bune calitativ (şi cu atât mai puţin ştiinţific), împreună ele permit
formarea unei idei asupra felului în care a decurs prima
parte a eclipsei parţiale.
Trebuie remarcat faptul foarte interesant şi important
că această eclipsă a coincis cu alte două fenomene astronomice şi astrometrice. Pe de o parte cu echinocţiul
de primăvară (trecerea Soarelui la nordul Ecuatorului
ceresc), fenomen care s-a produs la aproximativ 22:00
UT.
Pe de altă parte cu perigeul Lunii, momentul în care
aceasta s-a aflat în punctul de pe orbita sa cel mai apropiat de Pământ. La momentul maximului eclipsei (09:56
UT) declinaţia Soarelui era de 0,2ºS iar declinaţia sa de
23h 58m. La acelaşi moment, declinaţia Lunii era de
0,1ºN iar ascensia acesteia de 23h 57m.

Fotografii şi colaj: ©Alex Burda
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Observarea şi evoluţia activităţii
Soarelui în februarie 2015
În luna februarie 2015, am efectuat 12 observaţii solare.
Datele culese au fost încărcate, după prelucrare, în bazele
de date ale AAVSO şi SOS-PTMA şi se regăsesc în Jurnalul Solar AAVSO, numărul 2/2015, volumul 71, p. 4.

Coordonatele Lunii şi Soarelui pe bolta cerească la momentul maximului ecipsei parţiale de Soare din data de 20 martie
2015. via Sky & Telescope Almanac

Aşadar, în timpul eclipsei s-a produs şi o intersectare în
acelaşi punct al bolţii cereşti a eclipticii (traiectoria aparentă
a Soarelui pe bolta cerească), a perigeului orbitei Lunii şi
a Ecuatorului ceresc. O coincidenţă astronomică deosebit
de interesantă care se va mai repeta parţial şi nu la acelaşi
nivel de precizie cu ocazia eclipselor din anii 2053 şi 2072.
Acum eclipsa din 20 martie 2015 trecută, rămâne să
aşteptăm eclipsele parţiale din 21 iunie 2020, din 25 octombrie 2022, din 2 august 2027 (cu maximul în sudul Spaniei) şi mai cu seamă pe aceea din 1 iunie 2030
(aproape totală la Bucureşti şi totală dar inelară în sudul
Greciei şi la Istambul) pentru a retrăi această emoţie, cu
gândul că atunci natura „va fi de partea noastră”.
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În luna februarie, activitatea solară a înregistrat o scădere abruptă care pare să confirme tendinţa de evoluţie
începută încă din lunile anterioare. Pe parcursul lunii
activitatea solară a înregistrat o scădere constantă în
prima jumătate a ei, urmată de o uşoară revenire spre
final, dar la valori mai scăzute decât cele de la începutul
lunii.
Pe ansamblu o activitate slabă (şi foarte slabă la mijlocul lunii), revenită aproape de nivelul înregistrat în luna
octombrie 2013, când a avut o evoluţie asemănătoare,
şi cu mult sub nivelul ridicat de activitate înregistrat în
februarie 2014.
Totuşi, evoluţia numărului de grupuri de pete solare
care a atins practic acelaşi nivel din octombrie 2013, nu
pare să confirme deocamdată o tendinţă generală de
scădere a activităţii solare ci mai degrabă o încetinire a
ritmului de creştere a acesteia.
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Alex Burda este astronom amator colaborator
al AAVSO şi PTMA (secţiunile de observare a Soarelui)
Astroclubul București

Un Debut Reușit în Astrofotografie

cu Ștefan Pop Coț

Foarte mulţi astronomi amatori începători sunt con-

vinşi că pentru a obţine rezultate ale activităţii lor care
să merite atenţie, dotarea este cel mai important factor.
Dar lucrurile stau adesea cu totul altfel. Atunci când astronomul se concentrează asupra a ceea ce doreşte să
obţină şi îşi propune obiective clare şi adecvate dotării
de care dispune, rezultatele finale pot fi uimitoare.
Acest lucru este dovedit şi de o serie de imagini astronomice foarte frumoase realizate de Ştefan Pop Coţ, astronom amator începător din Chiribiş, Bihor, cu ocazia
unei deplasări de observare a cerului nocturn la care
au participat mai mulţi astronomi amatori cu diverse
grade de experienţă. Ştefan a profitat de condiţiile excelente de vizibilitate oferite de cerul montan al Plaiului Lisei (în apropiere de staţiunea balneoclimaterică
Sâmbăta de Sus din Munţii Făgăraş) pentru a fotografia
bolta cerească sudică.
Fotografiile, care redau zona centrală a galaxiei noastre Caleea Lactee şi constelaţia Scorpionului, au fost
obţinute cu ajutorul unei camere Sony Alpha ILCE5000 mirrorless. Folosirea unei distanţe focale scurte a
permis evitarea a două probleme care de obicei influenţează negativ fotografia astronomică realizată cu mijloace simple.
Este vorba de problemele create de eventuala turbulenţă atmosferică, respectiv de aceea a folosirii timpilor
Vega- aprilie 2015

lungi de expunere cu o cameră fixă. În această a doua
privinţă, Ştefan a putut folosi un timp de expunere mai
lung fără ca rotaţia aparentă a bolţii cereşti să creeze
efectul de alungire al imaginilor punctuale ale stelelor.
De asemenea, poluarea luminoasă aproape inexistentă,
a permis înregistrarea unui număr foarte mare de stele
până în apropierea orizontului.
Desigur însă, chiar şi în cele mai bune condiţii, imaginea
brută aşa cum este ea obţinută în momentul fotografierii nu poate reproduce spectacolul ceresc pe care l-a
imortalizat camera. Este necesară o postprocesare pentru a valorifica potenţialul vizual al imaginii brute. În
acest sens Ştefan a utilizat Google+fotografii, o aplicaţie
simplă, aflată la îndemâna majorităţii dintre noi.
Etapele procedurii de postprocesare au constat în aplicarea unui filtru HDR SCAPE cu o intensitate de +50,
urmată de ajustarea luminozităţii, a contrastului, umbrelor şi clarităţii, apoi de aplicarea unui filtru de structură, astfel încât să ajungă la rezultatul dorit. Procedura
s-a încheiat cu o reîncadrare care a eliminat partea de
imagine de sub orizont. În final, Ştefan a obţinut patru
imagini frumoase şi spectaculoase ale galaxiei noastre
pe cerul de martie al Munţilor Făgăraş.
Mai rămâne de spus că frumuseţea acestor fotografii astronomice comparabile cu cele obţinute de astronomi
amatori experimentaţi, ne îndeamnă şi ne inspiră şi pe
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noi ceilalţi amatori să observăm în continuare universul cu pasiune şi să îl imortalizăm în imagini cel puţin
la fel de impresionante.
Ștefan Pop Coț este un astronom amator din Chiribiş,
judeșul Bihor, România.
Vă invităm să vedeți în paginile următoare, patru
fotografii realizate de Ștefan.

Una dintre variantele brute, neprocesate ale imaginilor
realizate de Ştefan.

Interviu și text de Alex Burda
Astroclubul București

Calea Lactee văzută din Munţii Făgăraş, însoţită de un
meteor, în lumina crepusculului de dimineaţă.
Fotografie realizată în data de 22 martie 2015, momentul
3:06 UT, cu un timp de expunere de 30 de secunde la f/3,5
şi o sensibilitate de 400 ISO (nu s-a aplicat filtru HDR la
postprocesare).

1

Constelaţia Scorpionul, văzută
din Munţii Făgăraş.
Fotografie realizată în data de
22 martie 2015, momentul 2:39
UT, cu un timp de expunere de
30 de secunde la f/3,5 şi o sensibilitate de 1000 ISO.

2
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Calea Lactee (zona centrală) şi
constelaţia Scorpionul văzute
din Munţii Făgăraş.
Fotografie realizată în data
de 22 martie 2015, momentul
2:43 UT, cu un timp de expunere de 30 de secunde la f/3,5 şi
o sensibilitate de 1000 ISO.

3

Calea Lactee văzută din Munţii Făgăraş la începutul
crepusculului de dimineaţă.
Fotografie realizată în data de 22 martie 2015, momentul 2:51 UT, cu un timp de expunere de 30 de secunde
la f/3,5 şi o sensibilitate de 1000 ISO.

4
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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.
Id-ul astronomy.ro: Andrei Nica
Facebook: https://www.facebook.com/andrei.nica.12
mail: andrei.nicaa@gmail.com

Nu mă dezlipeam de el și oriunde mă duceam în afara
orașului îl aveam în portbagaj. După ce am învățat să îl
folosesc din punct de vedere observațional, am descoperit inelul de adaptare pentru aparatul de fotografiat.
Așa am facut primele fotografii astro.

Amandouă. Îmi place să citesc tot felul de cărți, reviste
de specialitate, urmăresc documentare, deși partea practică mă atrage mai mult. Fotografierea diferitelor corpuri cerești a devenit pasiune și vreau să mă perfecționez
în acest domeniu. În schimb nu-mi place partea cu formule, calcule etc.

După un timp mi-am dat seama că și acest instrument
are anumite limite și trebuie înlocuit cu altceva mai
bun. Am tot căutat pe site-uri cu produse second-hand
o lungă perioadă și la un moment dat în 2013, a apărut
„monstrul”, un Newton de 254 mm, cu montura EQ6
SkyWatcher, pe care ulterior l-am dotat cu un sistem
GO TO. Pe acesta îl folosesc cel mai des și tubul Maksutov de 127 mm de pe vechiul telescop. În lista pentru
viitorul apropiat, un sistem Autoguider, o lunetă bună
și un aparat de fotografiat dedicat astrofotografiei.

3. Care este instrumentul astronomic pe care îl folosești cel mai des?

4. Care este cea mai interesantă observație astronomica pe care ai facut-o?

În anul 2011, după ce am văzut planeta Saturn prin telescop la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, mi-am luat primul meu instrument astronomic,
un refractor Celestron Astromaster 70 EQ.

Tranzitul lui Venus mi s-a părut cea mai interesantă observație de până acum. Având în vedere că următorul
fenomen asemănător se va produce abia pe 11 decembrie 2117, e ceva unic în viață. Țin minte și acum, era
problemă cu prognoza meteo.

2. Îți place mai mult teoria sau partea observațională?

Aprofundând mai mult domeniul mi-am dat seama că
e un instrument slab și nu pot face mare lucru cu el. În
2012 am trecut la un Maksutov Cassegrain de 127 mm,
cu montura EQ3 GOTO SkyWatcher. Acest instrument
a fost teroarea prietenilor mei care aveau case în afara
orașului. În loc să stau la masă, la grătar, la foc, stăteam
și butonam la el, învățând cum funcționează corect.

Vega- aprilie 2015

Tranzitul avea loc la răsărit în dimineața de 6 iunie 2012.
Din București era imposibil de văzut deoarece site-urile meteo arătau vreme nefavorabilă. Atunci, cu o seară
înainte, am decis împreuna cu un grup de pasionați să
mergem în Vama Veche, unde era o gaură în plafonul
noros. Acolo am putut observa și fotografia tranzitul.
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cu Andrei Nica
5. Cât timp aloci într-un an pentru astronomie?
În primii ani până am învățat să utilizez corect telescopul, ieșeam destul de des. Cam la orice ieșire în afara
orașului aveam telescopul în portbagaj. Chiar și singur
am făcut câteva ieșiri. O situație comică a fost la Fundulea prin 2012. Am ieșit singur pe câmp și am făcut
prima mea fotografie a nebuloasei din Orion.
Eram concentrat la fotografiat și la un moment dat aud o
mașină și văd faruri care se apropiau de mine. În cele din
urmă mașina a parcat la ceva distanță de mine, au ieșit
doi oameni cu lanternă care se tot apropiau (probabil

Andrei Nica
la observații

Astroclubul București

credeau că sunt la furat), pun lumina lanternelor pe mine
și spre bucuria mea aud: „a, sunt ăștia cu stelele”, după
care au plecat. M-am liniștit după ce s-au urcat înapoi în
mașina, dar mi-au stricat puțin seara de fotografiat.
După ce mi-am schimbat telescopul cu unul mult mai
voluminos nu mai pot sa îl țin în portbagaj tot timpul,
nu prea mai am loc de bagaje. Acum îmi planific ieșirile, ies mai mult la evenimente astronomice, dar vreau
să mă ambiționez să ies din ce în ce mai des.
6. Care este fotografia astronomică favorită (a ta sau
a altora)?
Nu pot spune că am o fotogratie favorită, dar dacă aș
face o selecție din fotografiile mele, tranzitul lui Venus
din 2012, ocultația lui Jupiter din iulie 2012, acum recent eclipsa de Soare din martie 2015. Pot spune că sunt
mulțumit de rezultat, în limita echipamentului pe care îl
dețin. În domeniul deep-sky galaxia Andromeda, nebuloasa din Orion sunt reușite, dar la acest capitol consider că mai am de lucru și de adus anumite îmbunătățiri
echipamentului pentru o caliate mai bună.
Cât despre fotografiile altora, nici aici nu am una favorită, îmi plac la nebunie cele realizate cu telescoape din
afara atmosferei terestre și ale sondelor spațiale.
7. Ce atlas/ program de astronomie folosești cel mai
des?
La ieșiri folosesc un atlas stelar Star Guide, hărți printate, aplicații pe telefon și mă ajut de sistemul GO TO
de pe montură. Acasă, ca soft, momentan Stellarium.
Recent am instalat Sky Map Pro și pentru fotografii
DeepSkyStacker, Lightroom, Photoshop.
8. Ce îți dorești pentru pasiunea ta în viitor?
Un loc retras cu cât mai puțină poluare luminoasă,
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cu condiții atmosferice bune, unde să pot construi un
mic observator. Vreau ca timpul pierdut în montarea,
demontarea, transportul, instalarea, alinierea telescopului, să îl pot folosi pentru observații și fotografie. Îmi
doresc să am echipamentul pregătit la orice oră pentru
orice eveniment. Stau la bloc și sincer, e „o plăcere” și
o pierdere de vreme coborârea și urcarea echipamentului cu liftul (în cazul fericit când funcționează), având
în vedere că acum folosesc un Newton de 254 mm, cu
montura EQ6 (greutate de peste 50 kg). Din această
cauză, de multe ori găsesc tot felul de lucruri mult mai
„importante” de făcut, decât să ies.

Tranzitul lui Venus

Îmi doresc să realizez cât mai multe fotografii cu cât
mai multe corpuri cerești, să acumulez cât mai multă
informație în domeniu. Vreau ca la un moment dat să
pot transmite mai departe cunoștințele mele și altor
oameni cu scopul de a-i mai scoate puțin din această
ignoranță fața de Univers, de natură. De ce nu, pe viitor
și o expozitie cu toate fotografiile mele astro.
9. Cu ce te-a ajutat pe tine astronomia?
Să mă dezvolt din punct de vedere intelectual, să îmi
dau seama unde mă aflu în acest Univers. Privesc altfel
lucrurile, percep altfel viața. Astronomia mi-a stârnit
curiozitatea de a privi și în „jos”. Acum sunt pasionat și
de microscopie, privesc totul mult mai în detaliu. Miam răspuns la multe întrebări din multe domenii, am
făcut multe legături, am realizat că facem parte dintr-un
întreg și suntem strâns legați de natură, de Univers. Nu
putem face de capul nostru orice vrem.

Ocultația lui Jupiter

De-a lungul timpului am cunoscut o mulțime de oameni deosebiți care m-au întărâtat să aprofundez mai mult
acest domeniu.
10. Cola sau Pepsi?
Niciuna, dar Cola încă mai beau. Din fericire, nu zilnic.
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Galaxia m51
Astroclubul București

Nebuloasa M42

29.12.2013T00:04TLR, f/4.7, expunere 30s, ISO 640, Newton 254 mm, EQ6, Nikon D7000
Vega- aprilie 2015
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Galaxia M31

27.08.2014T01:25TLR, f/4.7, expunere 58s, ISO 3200, Newton 254 mm, EQ6, Nikon D7000
Vega- aprilie 2015
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Halou Solar
13.05.2014T14:50TLR, f/8. 1/640s, F=8 mm, EQ6, Nikon D7000, București
Vega- aprilie 2015
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Galerie Foto - Eclipsa de Soare din 20 martie
Eclipsa de Soare din 20 martie a putut fi văzută bine
din vestul țării și mai puțin bine din estul el. Orașele din
jumătatea vestică au avut cer senin „sticlă”, pe când în
est doar uneori Soarele a putut fi văzut prin nori.

Pasionații de astronomie din țara noastră au ieșit în
drumul oamenilor, au făcut experimente cu iluminarea peisajului în timpul eclipsei sau au încercat să surprindă cât mai bine fenomenul în imagini. Unii, mai
prevăzători, s-au trezit în jurul orei 6 dimineața, au verificat prognoza meteo pentru locul unde se aflau și dacă
nu a fost potrivită au plecat la drum după cer senin.
Câția români au văzut eclipsa de pe alte meleaguri, iar
unul (doar unul din câte știm noi) a fost în banda de
totalitate.
Pentru a vă da seama care sunt locurile din care s-a
văzut eclipsa, priviți cu atenție imaginea de pe copertă.
În galeria următoare veți vedea câteva imagini adunate
de la pasionații de astronomie, un sprijin esențial în
realizarea ei fiind forum-ul astronomy.ro, locul consacrat pentru prezentarea rezultatelor.
Pentru a intra în atmosfera fenomenului vă invităm să
cițiți o relatare de la „fața locului”, realizată de Mihai
Rusie.
redacția Vega
Vega- aprilie 2015

„Fiecare eclipsă este frumoasă și unică în felul ei. Cea
din 20 martie nu a făcut excepție. Mi-am dorit mult
să nu ratez această eclipsă, având-o în agendă încă din
2011, de la precedenta eclipsă de Soare vizibilă din țara
noastră; așa că un plan de acțiune a fost necesar.
Pentru mine (și încă 4-5 prieteni și colegi), eclipsa a început cu o săptămână în urmă, când urmăream prognozele și ne făceam planuri pentru locații mai favorabile. Alternativele erau București sau undeva la munte,
însa de la o zi la alta picau pe rând variantele pe care ni
le propuneam, pe măsură ce se actualizau cu noi date
prognozele meteo. Pănă la urmă, am remarcat un gol
mai mare în tot frontul de nori care acoperea țara (mai
puțin zona de Vest). Nu am știut 100% unde vom merge
decât dimineața la ora 5, când ne-am mobilizat și am
pornit la drum, spre Vâlcea, în apropierea localității
Horezu.
Nici drumul pănă acolo nu a fost unul lipsit de surprize,
apropierea de valea Oltului aducând o ceață deasă, după
ce tot drumul cerul se prezentase cât se poate de senin
(cu mici excepții, spre orizontul nordic și estic). Însă în
final am lăsat în urmă ceața, iar după ce am trecut de
muzeul trovantilor, am găsit o zonă mai deschisă, primitoare, la marginea drumului unde ne-am instalat instrumentele - în jur de ora 10.
Imaginile au fost luate cu un EOS 550D, printr-un te-

12

leobiectiv Tair-3S ajutat de un Barlow 2x, pe montura
Astro3. Bineințeles, am folosit filtru solar Baader ND5
pentru protecție. Inițial îmi propusesem să iau imagini
din 3 în 3 minute, însă intervalometrul n-a mai încăput
pe lista și a trebuit să folosesc doar telecomanda, încercând să nu las prea multe minute între cadre - chiar nu ai
cum să stai într-un singur loc, atunci când poți urmări
un astfel de spectacol prin mai multe instrumente deodată. Ocazional mai treceau fâșii fine de nori de joasă
altitudine, care făceau să fim mereu atenți la parametrii cadrelor (în principal timpul de expunere), însă spre
norocul nostru, norii s-au ținut de cuvânt și au năvălit
(chiar a început să plouă încet) abia la un sfert de oră
după ce am luat ultima imagine cu eclipsa.
Așa cum se vede din imagini, acoperirea discului solar a
fost destul de însemnată (cca. 50%), fapt ce a determinat
o modificare ușoara a luminii ambientale (aproape imperceptibilă pentru ochi, însă ușor de remarcat pe două
poze cu aceiași parametri de expunere - una înainte de
(sau după) eclipsă și una chiar în momentul de maxim.
Pentru o percepție mai animată asupra fenomenului,
puteți urmări clipul realizat ulterior, în maniera timelapse, cu toate cadrele surprinse pe durata eclipsei.
Sperăm să revenim cu imagini de la urmatoarele eclipse,
de ce nu, poate chiar de la cea din 2081.”
			

Mihai Rusie
Astroclubul București

Mihai Rusie

EOS 550D, teleobiectiv Tair-3S ajutat de un
Barlow 2x, Horezu
Vega- aprilie 2015
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Tavi Florian

20.03.2015 ora 11:25 TLR, 1/200s, 200ASA
Luneta cu obiectiv tip Clark D=78 mm, f/15.4
+ folie solară, Canon 550D
Craiova, România
Vega- aprilie 2015
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Laurențiu Alimpie

450 mm fl telescope, Nikon D300, solar filter, Timișoara
Vega- aprilie 2015
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Laurențiu Alimpie

450 mm fl telescope, Nikon D300, solar filter, Timișoara
Vega- aprilie 2015
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Chisiu Laurean

Dobson Skywatcher 200/1200, Canon EOS 40D, expunere 1/10sec, ISO200
Vega- aprilie 2015
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Cătălin M. Timoșca

Nikon D40X, Refractor SW D90 mm, F=910 mm, f/10, ISO 100, 23x1/4000s, Baader AstroSolar ND3.8 + crop
Vega- aprilie 2015
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Maximilian Teodorescu

ora 09:29UT, Refractor 115 mm f/7 APO, Canon 550D
Vega- aprilie 2015
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Andrei Nica

ora 10:57-12:53TLR, f/11.8 ,Maksutov Cassegrain 127 mm, 1/320s, ISO 200, Nikon D7000, Horezu
Vega- aprilie 2015
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Florin Marc

Vega- aprilie 2015
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Elisabeta Petrescu

ora12:51 TLR, expunere 1/4000s, ISO 200, Canon EOS 450D, București
Vega- aprilie 2015
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CALENDAR ASTRONOMIC

APRILIE 2015

FENOMENE ASTRONOMICE

PLANETE
Imediat după apusul Soarelui le avem pe Venus și Marte înspre

în final apropiindu-se de steaua ElNath din Taurus, la grani�a cu

1 Luna se află la cea mai mare depărtare de Terra, la 406.034 km. Se vede seara în

vest, și pe Jupiter înspre sud, sus pe cer. La sfârșitul lunii apare

Auriga și Gemini.

constela�ia Sextans

după apusul Soarelui și Mercur. După miezul nop�ii răsare
Saturn, care încheie seria planetelor vizibile în luna aprilie.

Luna se află în preajma planetei în serile de 21 și 22 aprilie,
când în aceeași zonă vom vedea și steaua Aldebaran din Taurus.

4 Lună Plină la ora 15:06. În noaptea de 3/4 și 4/5 aprilie vom vedea o Lună Plină pe cer.
În noaptea de 4/5 Luna se va afla chiar deasupra stelei Spica din Virgo. În această zi se

Mercur se va putea vedea pe cerul de seară în ultimele 10

Jupiter se află sus pe cer imediat cum se înserează. Privi�i în

zile ale lui aprilie, aproape de orizont. Planeta apune în acea

jurul orei 21 sus pe cer înspre sud și ve�i vedea un astru foarte

perioadă în jurul orei 22:00, cei care doresc să o vadă având

strălucitor (cel mai strălucitor din zonă), a cărui lumină nu pâlpâie.

aproximativ o oră de observa�ii, începând cu ora 20:50, după ce

Acesta este Jupiter, care are în dreapta două stele strălucitoare

5 Mercur se află la cea mai mare depărtare de Terra (apogeu), la 200,5 miloane km

apune Soarele.

asemănătoare (Castor și Pollux) și la stânga pe Regulus din Leo. De

6 Planeta Uranus se află „în conjunc�ie” cu Soarele

Pute�i găsi planeta foarte ușor, folosind Luna, în seara de 20
aprilie. În jurul orei 20:50 Mercur se va afla între orizont și secera
foarte sub�ire a Lunii vizibilă înspre vest.

fapt planeta se află în constela�ia Cancer (Racul), ale cărei stele se
văd destul de greu.
În această lună pute�i îndrepta un binoclu înspre planetă și

produce o eclipsă totală de Lună care nu va fi vizibilă din �ara noastră, ci din Oceanul
Pacific și Australia

7 Uranus se află la depărtare maximă de Terra (apogeu), la 3,14 miliarde de km
8 și 9 În aceste dimine�i, în preajma Lunii se află planeta Saturn. De văzut în jurul

Mercur se va afla în preajma planetei Marte între 20 și 24

ve�i vedea foarte ușor câ�iva dintre sateli�ii săi. Dacă ave�i un

orei 3 diminea�a, înspre sud-est. Pe 8 aprilie Saturn este în stânga Lunii,iar pe 9 în

aprilie, fiind mai strălucitor decât planeta roșie. Căuta�i cele două

binoclu 7x50, pute�i vedea în marginea dreaptă a câmpului vizual,

dreapta acesteia

obiecte la ora 21 înspre locul de apus al Soarelui. Pe 30 aprilie

cu Jupiter pozi�ionat în marginea stângă, un roi stelar, Praesepele

planeta se va afla lângă roiul stelar Pleiade. Planeta se va vedea și în

sau Messier 44 din constela�ia Cancer.

10 Mercur se află în conjunc�ie superioară cu Soarele, adică Soarele se va afla între

prima săptămână a lunii mai.
Marte se încăpă�ânează să rămână pe cerul de seară,
motivul fiind vitezele Pământului și a planetei, care se potrivesc în
așa fel încât Marte se îndepărtează mai rapid de Soare. Totuși
planeta roșie este vizibilă o scurtă perioadă de timp, de când apune
Soarele până în ora 21:20, foarte aproape de orizontul de vest
(chiar de locul de apus al Soarelui).

Mercur și Terra

Pute�i găsi planeta folosind Luna, care se va afla în zonă în
serile de 25, 26 și 27 aprilie.
Planeta rămâne spectaculoasă prin telescop, fiind vizibili
patru sateli�i dar și detalii pe disc.
La începutul lui aprilie Saturn răsare la miezul nop�ii, iar la
sfârșitul lunii la ora 22. Putem spune că planeta cu inele a devenit
un obiect vizibil în a doua jumătate a nop�ii, fiind destul de

12 Ultimul Pătrar la ora 6:44. Luna se vede în a doua jumătate a nop�ii în constela�ia
Sagittarius
12 În această seară planeta Venus se va afla la numai 2° de roiul stelar Pleiade
17 Luna se află la cea mai mică depărtare de Pământ, la „numai” 361.008 km. Se vede
ca o seceră foarte sub�ire, înainte de răsăritul Soarelui
18 Lună Nouă la ora 21:57

Venus practic „sare în ochi” pe cerul de seară, fiind vizibilă ca

strălucitoare, dar nu foarte sus pe cer. Strălucirea lui Saturn este

un astru extrem de strălucitor, la 30-40 de minute după apusul

aproape de maxim, comparându-se cu cele mai strălucitoare stele

20 Luna începe să se vadă seara pe cer

Soarelui, înspre vest. Planeta rămâne 3 ore pe cer după ce apune

aflate pe cer în această perioadă. Planeta este mai strălucitoare în

Soarele, aflându-se la o depărtare unghiulară mare de acesta. Nu

21 În această seară, în jurul orei 21, „lipită” de Lună se va afla steaua Aldebaran

anii 2014-2017 datorită inelelor care sunt înclinate la maxim înspre

ave�i nevoie de alt astru pentru a găsi planeta: doar privi�i înspre

Pământ (cu 24°).

vest, în jurul orei 21.

Saturn se află în constela�ia Scorpius și se poate vedea înspre

20, 21 și 22 Strălucitoarea planetă Venus se va afla în preajma Lunii. Cel mai
aproape se va afla în seara de 21 aprilie, cu Venus aflată în dreapta sus fa�ă de secera
Lunii

Interesantă este zona de cer în care se va afla Venus în luna

sud-est în jurul orei 2 diminea�a. Căuta�i atunci, înspre orizont, un

aprilie. Planeta se află în Taurus, nu departe de roiul stelar Pleiade

astru care nu pâlpâie, care mai are o stea mai pu�in strălucitoare

21-24 Planetele Mercur și Marte se află una lângă alta înspre locul de apus al

sau Messier 45. Chiar din prima săptămână a lunii, deasupra

dedesubt. Pentru verificare, căuta�i între planetă și orizont un alt

planetei se vor vedea Pleiadele (o grupare de 5-6 stele, foarte

Soarelui. Se pot vedea până în ora 21:30

astru relativ strălucitor, care este steaua Antares din Scorpius.

apropiate una de alta). În fiecare zi planeta se află mai aproape de
acest obiect, în serile de 10, 11, 12 și 13 aflându-se la cea mai mică
depărtare aparentă. Printr-un binoclu vom putea vedea cele două
obiecte în același câmp vizual.

Luna se află în preajma planetei în dimine�ile de 8 și 9 aprilie.
Neptun răsare cu pu�in înaintea Soarelui și nu se poate
vedea, iar Uranus se află chiar în dreptul astrului zilei.

Practic planeta străbate întreaga constela�ie, plecând de sub

25, 26 și 27 Luna se află în preajma lui Jupiter. Cel mai aproape se va afla în seara de
26 aprilie, când planeta se va afla chiar deasupra Lunii
26 Ultimul Pătrar la ora 2:55. În seara de 26 Luna se va afla în preajma planetei Jupiter,
vizibilă ca o stea strălucitoare în stânga Lunii
29 Luna se află la cea mai mare depărtare de Terra, la 405.511 km. Se vede seara în

Pleiade, ajungând în preajma stelei Aldebaran (între 20-22 aprilie),

constela�ia Leo

OBSERVATORUL ASTRONOMIC "AMIRAL VASILE URSEANU", WWW.ASTRO-URSEANU.RO
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HARTA CERULUI

APRILIE 2015
Harta arată aspectul
cerului în luna:
martie, ora 00:00
aprilie, ora 22:00
mai, ora 20:00

CONSTELAŢII VIZIBILE, PLANETE ȘI LUNA
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Iesiţi afară cam cu o oră inainte de ora afişată pe hartă noastră. Ţineţi
ECLIP
TICA
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 vre�i să privi�i înspre sud, orienta�i harta cu sudul în acea direc�ie: este foarte
important să orientaţi harta după punctele cardinale.
După ce orientaţi harta, căutaţi o stea mai strălucitoare pe cer și fi�i aten�i la înăl�imea
ei desupra orizontului (fa�ă de zenit) și la stelele vecine. Căutaţi-o şi pe hartă, păstrând
propor�iile de distan�ă fa�ă 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.
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Ursa Mare „tronează” pe cerul de seară. Poate fi văzută înspre nord-est, imediat după ce se
înserează. Carul Mare, o parte din constela�ia Ursa Mare, este mai bine cunoscut de către amatorii de
astronomie. Este compus din șapte stele, patru sub forma de patrulater (carul) și trei ca o linie pu�in
curbată (oiștea). Prelungi�i oiștea carului înspre est și ve�i da de o stea strălucitoare. Se numește
Arcturus (păzitorul ursului) și face parte din constela�ia Bootes (Bouarul). De la Arcturus,
continuând linia pornită de la oiștea Carului Mare, merge�i înspre orizontul de sud-est unde se
află o altă stea strălucitoare, Spica din Virgo.
Carul Mare poate fi folosit pentru a găsi steaua Polară. Identifica�i patrulaterul
din Carul Marte și de la ultimele doua stele din el, porni�i cu o linie imaginară de la steaua
mai slabă către cea mai strălucitoare. Continua�i până ce linia se intersectează cu o altă
stea strălucitoare. Aceasta este Polaris, steaua nordului. Înăl�imea stelei deasupra
orizontului (în grade) ne dă latitudinea locului (pentru România aproximativ 45°).
Polaris face parte din Ursa Minor (Ursa Mică) o constela�ie mai greu de identificat
din cauza stelelor mai slabe ca strălucire pe care le con�ine.
Când privi�i spre Carul Mare vede�i șapte stele. Cinci dintre ele au
origine comună, formându-se în același loc în spa�iu, acum 500 de milioane de
ani. Se deplasează împreună prin spa�iu și se află la 80 de ani lumină depărtare de
noi. O stea ceva mai cunoscută este Mizar, care are o alta foarte aproape
Unukalhai
(numită Alcor). Cele două stele pot fi văzute separat cu ochiul liber, dar prin
instrumentele astronomice se poate vedea că Mizar este dublă la rândul ei.
La ora pentru care este realizată harta pe cer se află Jupiter, aflat în
constela�ia Cancer și Venus aflată în Taurus, înspre vest nu departe de
Pleiade. Venus este mai strălucitoare decât orice stea aflată la acest moment
pe hartă. Dinspre sud-est va răsări Saturn, aflat în constela�ia Scorpius.
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