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După cum probabil deja știți, pe 30 iunie Venus și Jupi-
ter se vor afla aparent foarte aproape una de alta. Chiar 
în seara de 30 iunie cele două planete se vor afla la 23’ 
(minute de arc) una de alta, în seara următoare fiind 
puțin mai îndepărtate, 27’, dar tot aproape. 

De fapt în fiecare din serile 29, 30 iunie și 1, 2 iulie dis-
tanța aparentă dintre cele două obiecte va fi mai mică 
de un grad.

În funcție de câmpul vizual al instrumentului vostru, 
veți putea vedea (sau nu) cele două planete în același 
câmp. 

Găsiți în pagina aceasta diferite simulări cu aspectul 
zonei în care se află planetele, prin diferite instrumente 
astronomice (câmpuri vizuale).

Eu am un telescop Dobson de 200 mm în diametru și o 
distanță focală de 1200 mm (F/6). Iată cum se va vedea 
conjuncția prin telescopul meu:
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Sisteme de clasificare a grupurilor 
de pete solare

Așa cum am văzut în numărul trecut al revistei, sistemul 
Zurich  de clasificare a petelor solare este unul relativ 
simplu de utilizat chiar și pentru astronomii amatori în-
cepători. El este însă în prezent considerat, de amatorii 
mai avansați și de profesioniști, ca fiind în același timp 
unul empiric, incomplet și puțin adaptat la precizia cu 
care se pot face observațiile solare. Unele configurații 
ale grupurilor de pete solare nu sunt reprezentate iar 
corelația dintre configurațiilor celor 9 tipuri cu apariția 
erupțiilor solare este una slabă. Ca urmare, un al doilea 
sistem de clasificare a grupurilor de pete solare, tinde să 
îl înlocuiască în practica observațională a amatorilor: 
sistemul McIntosh.

Derivat din sistemul Zurich, sistemul McIntosh se de-
osebește de acesta prin cele trei clasificări distincte din 
care este alcătuit. Prima este o variantă modificată a 
sistemului Zurich, a doua are în vedere forma penum-
brei celei mai mari pete iar a treia distribuția petelor 
în structura grupului. Fiecare dintre cele trei clasificări 
oferă o descriere a tipurilor și caracteristicilor petelor și 
penumbrelor corespunzătoare.

Prima clasificare descrie grupurile de pete solare 
după șapte tipuri distincte grupuri de pete solare, astfel: 

A. grup unipolar fără penumbră.
B. grup bipolar în care petele nu prezintă penumbră.
C. grup bipolar în care pata cea mai mare sau aflată în 
partea din față (dreapta) prezintă penumbră. 
D. grup bipolar cu o lungime de sub 10º de longitudine 
solară, în care petele de la capete prezintă penumbre. 

E. grup bipolar cu o lungime de cuprinsă între 10º și 15º 
de longitudine solară, în care petele de la capete prez-
intă penumbre. 
F. grup bipolar cu o lungime de peste 15º de longitudine 
solară, în care petele de la capete prezintă penumbre. 
H. grup unipolar cu penumbră.

A doua clasificare descrie șase variante de prezen-
tare a formei pe care o poate avea penumbra celei mai 
mari pete dintr-un grup: 

x. pete fără penumbră (tipurile A sau B din prima clas-
ificare).
r. o penumbră rudimentară.
s. o penumbră mică simetrică, rotundă sau eliptică, cu o 
dimensiune verticală mai mică de 2,5” (secunde de arc)
a. o penumbră mică, asimetrică, neregulată,  cu o di-
mensiune verticală mai mică de 2,5” (secunde de arc).
h. o penumbră mare și simetrică, cu o dimensiune ver-
ticală mai mare de 2,5” (secunde de arc).
k. o penumbră mare și asimetrică, cu o dimensiune ver-
ticală mai mare de 2,5” (secunde de arc). 

În sfârșit, a treia clasificare descrie 4 variante de 
prezentare a felului în care sunt distribuite petele în in-
teriorul grupului. Mai exact cât de compact este grupul 
de pete. Astfel, tipurile sunt: 

x. grup unipolar din tipurile A - H ale primei tipologii. 
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o. grup deschis, cu pete puține, sau chiar nici una, între 
cele două pete de la capete. 
i. grup intermediar, cu pete numeroase, fără penum-
bre, între cele două pete de la capete. 
c. grup compact, cu pete numeroase din care cel puțin una 
are penumbră formată, între cele două pete de la capete. 

Ca exemplu de interpretare, dacă un grup este clasificat 
„Fki” în sistemul McIntosh, acesta va fi descris ca un 
grup bipolar cu pete însoțite de penumbră la ambele 
capete, pata din față având o penumbră mare și asimet-
rică de peste 2,5”, alcătuit intermediar, cu multe pete 
fără penumbre între cele două pete de la capete, grupul 
având o lungime longitudinală mai mare de 15º. Con-
tinuând exemplul folosit pentru sistemul Zurich, gru-
pul de pete din Exemplul 1 poate fi clasificat „Dko”, în 
timp ce acela din Exemplul 2 poate fi clasificat „Eki”.

Se observă astfel că spre diferență de sistemul Zurich, 
sistemul McIntosh este mult mai flexibil, permite cla-
sificarea aproape a tuturor tipurilor de gupuri de pete 
și mai ales permite o foarte bună corelare cu activitatea 
eruptivă asociată grupurilor de pete solare. De aseme-
nea, deși folosește trei clasificări diferite, aplicat în prac-
tică sistemul McIntosh se poate dovedi chiar mai simplu 
de folosit decât cel Zurich, ușurință care crește evident 
odată cu experiența observațională.

În ceea ce privește soluțiile de folosire a rezultatelor cla-
sificării grupurilor de pete solare, sistemul McIntosh 
ne permite în primul rând să urmărim evoluția mor-
fologică a grupurllor solare și a legăturii acesteia cu 
evoluția numărului relativ al activității solare. Ne mai 
permite de asemenea să urmărim relația dintre tipolo-
gia grupurilor și probabilitatea apariției erupțiilor so-
lare sau chiar corelația dintre tipologia grupurilor și cea 
a erupțiilor solare produse în respectivele grupuri. Cei 
mai îndrăzneți și care reușesc să acumuleze suficiente 
date observaționale pot chiar încerca o previziune a 
erupțiilor solare pornind de la aceste corelații.

În sfârșit, putem face corelații între rezultatele folosirii 
sistemului McIntosh cu cele ale folosirii Zurich, pentru 
a identifica și urmări modelele de evoluție a grupurilor 
de pete și corelația cu evoluția activității Soarelui.

Desigur, și acestea sunt numai câteva idei de proiecte 
personale de cercetare pe care ca astronomi amatori 
le putem urmări, pe baza observațiilor solare proprii. 
Pe măsură ce căpătăm experiență putem încerca și alte 
tipuri de analize și corelații astfel ca în final, odată cu 
stăpânirea folosirii celor două sisteme de clasificare a 
grupurilor de pete solare, observarea Soarelui să treacă 
de la stadiul de satisfacere a curiozității la acela de prac-
ticare serioasă a astronomiei solare.

Observarea şi evoluţia activităţii 
Soarelui în aprilie 2015

În luna aprilie 2015, am efectuat 16 observaţii solare. 
Datele culese au fost încărcate, după prelucrare, în ba-
zele de date ale AAVSO şi SOS-PTMA şi se regăsesc 
în Jurnalul Solar AAVSO, numărul 4/2015, volumul 71, 
p. 4.

În luna aprilie 2015, activitatea solară a înregistrat o 
evoluție net ascendentă, comparativ cea înregistrată în 
luna martie. Din observațiile personale, a rezultat că 
valoarea medie a numărului activității solare R a fost de 
87,5 (+78%), numărul mediu de pete solare înregistrate 
a fost de 36,25 (o creștere de 1,2 ori) în timp ce numărul 
mediu de grupuri de pete slare a fost de 5,13 (+60%). 

Pe parcursul lunii, activitatea solară a înregistrat o 
evoluție constant ascendentă în prima parte, cu un 
maxim atins la începutul celei de a doua jumătăți, ur-
mată de o scădere ușoară spre finalul lunii, caracterizat 
de o evoluție ușor fluctuantă, la valori însă ridicate față 
de începutul acesteia...
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În ceea ce privește activitatea eruptivă a Soarelui, în ci-
uda valorilor medii în creștere ale indicatorilor de acti-
vitate, aceasta a fost mult mai puțin intensă față de luna 
anterioară, cu valori mai scăzute pentru toate tipurile 
de erupții. Astfel, satelitul GEOS-15 a înregistrat 147 de 
erupții solare dintre care 10 de clasă M, 108 de clasă C și 
29 de clasă B. Se remarcă absența erupțiilor energetice 
de clasă X.

Distribuția petelor solare și a grupurilor de pete solare 
pe emisfere, arată că activitatea solară s-a concentrat 
cu precădere în emisfera nordică unde s-a înregistrat 
o valoare medie a numărului de grupuri de 3,5, față de 
cea de 1,6 înregistrată în emisfera sudică. Ca urmare și 
activitatea solară înregistrată în emisfera nordică, unde 

numărul activității solare a avut o valoare medie de 45, 
a fost superioară celei din emisfera sudică a Soarelui, 
unde valoarea medie a numărului activității solare a 
fost de 24.

Pe ansamblu, activitatea solară, ca valoare a numărului 
activității solare R, a înregistrat un salt pozitiv, similar 
cu cel înregistrat în luna aprilie 2013, dar nu la fel de 
intens ca revenirea de la finalul aceluiași an. Această 
evoluție a activității solare, coroborată cu cea curentă 
(luna mai) pare să confirme faptul că scăderea din ul-
timele luni a fost o încetinire a ritmului ascendent al 
activității solare. În același timp însă, chiar dacă ritmul 
ascendent se va mai menține pentru o scurtă perioadă, 
există posibilitatea ca activitatea solară să fie la momen-
tul în care evoluează treptat spre panta descendentă 
specifică finalului de perioadă de maxim.

Această posibilitate este indicată de felul în care evol-
uează numărul de grupuri de pete solare care deși în 
revenire pozitivă, nu mai ajunge la valorile înregistrate 
în lunile aprilie ale anilor 2013 și 2014. Situație care 
pare să indice că totuși, maximul activității solare a fost 
depășit.

Alex Burda
Astronom amator

colaborator al AAVSO şi PTMA
(secţiunile de observare a Soarelui)
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Activitatea eruptivă a Soarelui, pe baza datelor culese de GEOS-15 (sursa: AAVSO)

Distribuția petelor, grupurilor de pete și a activității solare pe emisfere (sursa: AAVSO)
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Oare de ce sărbătorim Anul Nou pe data de 1 ianuarie? 
Un an înseamnă o rotație a planetei în jurul Soarelui 
și se mai numește mișcare de revoluție. Știm că acesta 
pentru Terra durează ~365 zile. Dar de ce pe 1 ianuarie 
începem să numărăm aceste zile?

Ca să calculăm când începe Anul Nou pe o planetă, tre-
buie să cunoaștem câteva noțiuni: elementele orbitale,  
planul ecliptic, planul ecuatorial, punctul vernal, punct-
ul autumnal și longitudinea heliocentrică. 

Ecliptica este orbita planetei noastre prelungită în spațiu 
și marchează mișcarea aparentă a Soarelui pe cer, iar 
orbitele planetelor și Lunii au înclinări asemănătoare și 
sunt în apropierea acesteia.

Planul ecuatorial, este ecuatorul planetei noastre proiec-
tat pe sfera cerească și este perpendicular pe axa de ro-
tație a planetei, înclinată cu 23,5º față de ecliptică. 

Aceste două planuri, cel ecliptic și ecuatorial se inter-
sectează în două locuri și se numesc noduri: ascendent 
și descendent. Nodul ascendent se mai numește punct-
ul vernal, iar cel descendent punctul autumnal. 

Când planeta ajunge la punctul vernal avem echinocțiul 
de primăvară, atunci când Soarele a trecut în emisfera 
boreală a sferii cerești și ziua are aceași durată cu noaptea. 
Acest lcuru se produce în apropierea datei de 20 martie.

La punctul autumnal este echinocțiul de toamnă, când 
Soarele trece din emisfera boreală (nordică) a sferii cereș-

ti în cea australă (sudică) și acest lucru face ca la momen-
tul producerii, ziua să fie egală cu noaptea. Echinocțiul 
de toamnă se produce în jurul datei de 22 septembrie.

Orbitele planetelor au același punct 0 comun, locul de 
unde se consideră că începe orbita, acesta fiind  punct-
ul vernal. 

Astronomii folosesc pentru a marca poziția planetei 
pe orbită, așa numita „longitudine heliocentrică”, care 
variază de la 0 la 360º, măsurată într-un sistem ce are 
Soarele în centru și planeta respectivă pe orbita. Longi-
tudinea heliocentrică a Pământului se schimbă cu  1º pe 
zi iar planeta se întoarce în punctul 0 după 365 zile. 

Pentru planeta noastră, începerea numărării zilelor an-
ului ar trebui să se facă la echinocțiul de primăvară când 
Pământul a făcut o rotație în jurul Soarelui. Din punct 
de vedere astonomic, ar trebui să aprindem artificile și 
să bem șampanie în martie, nu pe 1 ianuarie. Data de 1 

ianuarie a fost stabilită artificial ca începerea noului an 
calendaristic în 1691 și a mai fost schimbată înainte, iar 
pentru alte culturi încă a rămas pe altă dată.

Pentru celelalte planete anul începe când longitudinea 
heliocentrică este 0. 

Anul Nou pe alte planete

Mercur face 87,96 zile în jurul Soarelui și va ajunge în 
punctul 0 pe 4 iulie 2015. Oamenii care nu există pe plan-
etă or să aibă trei revelioane până la sfârșitul anului 2015. 

Venusienii vor petrece de 9 septembrie 2015, planeta 
lor făcând 224 zile în jurul Soarelui. 

Pe Marte anul va începe pe 6 decembrie 2016, durata 
mișcarii de revoluție a planetei fiind de 687 zile.

Dacă vi se pare anul scurt pe Pământ, puteți merge pe 
Jupiter unde anul va începe pe 24 august 2022 și du-
rează 4330 zile (12 ani pământeni).

Anul pe Saturn durează 10.746 zile iar următorul reve-
lion va pica pe 6 noiembrie 2025.

Uranus, unde un an durează cât viața unui om. A început 
pe 6 februarie 2011 și următorul va fi pe 13 octombrie 
2094. O să primești un cadou o dată la 30.588 zile.

Pentru cei de pe Neptun, vor aprinde artificiile în metan, 
pe 29 mai 2025, anul ținând 59.799 zile pământene.

Anul Nou pe Planete
Elisabeta Petrescu
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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.

Cel mai sigur mă găsiți pe e-mail:
ruxandra.toma85@gmail.com
rto@arm.ac.uk 

Am și o pagină de Facebook pe care intru aproape zilnic.

2. Îti place mai mult teoria sau partea observațională? 

Frumusețea nopților senine și întunecate de la țară, m-a 
fascinat și mi-a trezit interesul pentru astronomie. Deci 
prefer partea observațională. 

Ca astronom amator, când mă aflu afara, în toiul nopții, 
sub un cer senin, spuzit de stele și am acces la un tele-
scop și un aparat foto, trăiesc experiente unice și fru-
moase. Momentan, sunt doctorandă în astrofizică și 
sunt implicată într-un proiect observațional în dome-
niul optic. Dar când se manifestă setea de cunoaștere, 
îmi place să citesc cărți și reviste în domeniu și prefer 
articolele profesioniste. Pe viitor, plănuiesc să incorpo-
rez în cercetarea mea și modele teoretice.

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

Momentan am acces ocazional la un telescop apocro-
mat, Skywatcher Equinox 120 APO PRO OTA, cu obiec-
tivul de 120 mm și distanșa focală 900 mm atât pentru 

observații vizuale, dar în special pt astrofotografie, pe 
care pot atașa aparatul meu DSLR, Canon EOS 600D.  

Instrumentul este de fapt un finder scope atașat pe un 
telescop robotic profesionist, Cassegrain, cu oglinda 
principală de 43 cm și cameră CCD de 16 megapixe-
li. Tot ocazional folosesc și telescopul robotic. Instru-
mentele sunt proprietatea observatorului astronomic 
din Armagh (Armagh Observatory), din Irlanda de 
Nord, UK, unde lucrez în prezent ca studentă la doc-
torat (sunt înscrisă la Universitatea Queen’s din Belfast, 
dar Armagh Observatory mi-a oferit bursa de studii.) 
Acasa în România, am un telescop Newton pe montura 
Dobson, homemade, cu oglinda de 114 mm și distanța 
focală de 900 mm, pe care l-am folosit în trecut pentru 
observații vizuale, primit cadou de la astronomul Alin 
Țolea. 

Pentru proiectul de doctorat (am ca temă detectarea de 
noi stele variabile cu perioada mai mică de o ora în cad-
rul proiectului OmegaWhite) folosesc imagini obțin-
ute în domeniul optic, cu filtru Sloan g, achiziționate 
cu camera CCD OmegaCAM, montată pe telescopul 
ESO VST (VLT Survey telescope) de la Observatorul 
din Paranal, Chile. De asemenea, lucrez și cu spectre 
obținute cu spectrograful Robert Stobie montat pe tele-
scopul SALT (South African Large telescope), unul din 
cele mai mari instrumente optice din lume, cu oglinda 
principală mozaic cu diametru de 11 m. Personal nu 
am folosit aceste instrumente profesioniste, deoarece 
datele sunt achizitionate de angajații instituției (în ser-
vice mode), iar astronomii le download-ează de pe in-
ternet. 

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

Sunt multe observații și experiențe despre care aș putea 
scrie. 

Cea mai recentă a fost eclipsa parțială de Soare din data 
de 20 martie 2015,  „deep partial” în Irlanda de Nord, cu 
acoperire de 93%. Am participat la o activitate de pop-
ularizare la observatorul din Armagh, unde am montat 
aparatul foto pe apocromat și am reușit să fac câteva 
poze cât de cât reușite. Din păcate cerul a fost înnorat 
în acea dimineață, și a trebuit să vânăm Soarele care se 
ițea din când în când printre nori. 

Pasionat de Astronomie
cu Ruxandra Toma

La observații la tele-
scopul INT (Isaac 

Newton Telescope), 
împreună cu

 Dr. Ovidiu Văduvescu 
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A fost o experiență interesantă pentru că am reușit să 
o fotografiez, și sunt multumită de poze, chiar dacă 
vremea nu a fost în favoarea noastră. 

Alte două experiențe de neuitat au fost observarea 
curentului de meteori Perseide 2013 și Geminide 2014. 
În August 2013 am participat la Școala astronomică de 
vară organizată de SARM și, pe un cer superb de munte, 
am văzut un bolid spectaculos cu magnitudinea de -10. 
O trăire similară s-a petrecut pe 15 decembrie 2014 când 
am observat curentul de meteori Geminide împreună 
cu Valentin Grigore și alti câțiva pasionați. Atunci am 
fost și mai norocoasă, căci am reușit să fotografiez un 
bolid cu magnitudinea de -7. 

Ca astronom profesionist, am avut ocazia să observ 
de două ori, în visiting mode cu telescopul INT (Isaac 
Newton Telescope). Visiting mode înseamnă că m-am 
deplasat la observatorul Roques de Los Muchachos, sit-
uat într-un loc de vis, pe muntele vulcanic din La Palma, 
la 2400 m altitudine. În martie 2014, am observat în do-
meniul optic, cu camera CCD cu câmp larg WFC (Wide 
Field Camera) asteroizi apropiați de Pământ (NEAs) în 
cadrul proiectului EURONEAR, alături de Dr. Ovidiu 
Văduvescu, coordonatorul proiectului care îmi este ve-
chi prieten și mentor, precum și Vlad Turcu, astronom 
de suport pe INT. Pe lângă observații astrometrice și 
fotometrice pentru studiul orbitelor și a proprietăților 
fizice și chimice ale asteroizilor NEAs, am observat și 
confirmat un nou asteroid din familia de Troieni mart-
ieni (Eureka cluster). Deși Jupiter are un număr mare de 
asteroizi troieni, în cazul lui Marte sunt cunoscuți foarte 
puțini, și noi l-am confirmat pe al 9-lea. Această obser-
vație s-a efectual la solicitarea Dr. Apostolos Christou, 
un coleg de la Armagh Observatory, expert în studiul 
corpurilor mici din Sistemul Solar și interesat de familia 
de troieni marțieni. 

De asemenea, am observat și confirmat, nova roșie lu-
minoasă din Galaxia M101 descoperită de astronomul 

amator român Ciprian Vântdevară, din Bârlad, în febru-
arie 2015. Alături de Dr David Asher, am co-supervizat 
un grup de elevi de liceu, care au petrecut câteva zile la 
observatorul din Armagh pentru un scurt proiect ob-
servațional. Elevii au folosit în service mode două tele-
scoape Faulkes de 1 m și 2 m, operate de Las Cumbres 
observatory, și au observat nova, încă vizibilă în filtrele 
R și V, la sfârșitul lunii martie.

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

În prezent sunt studentă la doctorat în anul 3 și cerce-
tarea în domeniul astronomiei profesioniste este un job 
full time pentru mine. În cercetare full time înseamnă 
cât de mult posibil, de multe ori lucrez mai mult de 8 
ore pe zi precum și aproape în fiecare week-end. Din 
păcate am puțin timp pentru astronomia de amatori/
astrofotografie, la care se adaugă și vremea capricioasă 
din Irlanda de Nord, cu puține nopți senine pe an. Aici, 
nopțile de vară nu sunt complet întunecate, fiind astfel 
nefavorabile pentru observații astronomice (Armagh 
este situat la 54º latitudine nordică).

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

Sunt multe fotografii care îmi plac. Dau ca exemplu 
câteva din pozele mele, care deși nu sunt cele mai bune 
dpdv calitativ (sunt încă începătoare în astrofotogra-
fie), înseamnă foarte mult pentru mine, fiind o amintire 
plăcută a unor experiențe de neuitat: 

Eclipsa de Soare, 20 martie 2015: un colaj cu evoluția 
fenomenului.

Un meteor Geminid, împreună cu un arc optic și moon-
dog, deasupra brazilor din stațiunea Cota 1000, bolidul 
de -7 fotografiat tot la Cota 1000. Ador fotografiile cu 
constelații. 

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

Sky Atlas 2000, Stelarium.
Plus multe softuri profesionale: Starlink, VARTOOLS, 
DIAPL2, DS9, GAIA, Astrometrica, Maxim DL și Goo-
gle pentru orice.

8. Ce îți dorești pentru pasiunea ta în viitor?

Îmi doresc să termin doctoratul cu rezultate bune. Dar 
mai mult, îmi doresc să am norocul să descopăr măcar 
o stea variabilă interesantă și rară, cu perioada scurtă, 
mai mică de o ora, cum ar fi un sistem de binare ul-
tra compacte, sau o eclipsă. De asemenea îmi doresc să 
am norocul să găsesc un job în astronomie după ce voi 
obține doctoratul. Totodată îmi doresc să pot călători și 
observa în service mode cu un telescop VLT în Chile. 
Acesta este un vechi vis al meu atât ca astronom profe-
sionist, cât și ca amator, deoarece visez și aștept de mult 
timp să observ și să fotografiez cerul sudic, în special 
Crucea sudului, Norii lui Magellan, Calea Lactee etc.

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

Pasiunea pentru astronomie m-a definit ca persoană și 
până acum mi-am modelat viața în așa fel încât să îmi 
urmez visul de a studia Universul. Am petrecut jumătate 
din viață (15 ani) studiind și trăind diverse experiențe 
cu și despre astronomie. În multe situații critice, as-
tronomia m-a ajutat să găsesc speranță și optimism, să 
vad o luminiță pală la capătul unui tunel lung, întunecat 
și greu de parcurs. 

10. Cola sau Pepsi?

În trecut am preferat Pepsi Twist cu gust de lămâie, dar 
în prezent aleg mereu suc de fructe fresh, fără acid pen-
tru că este mai sănătos și îmi place mai mult.

Vega- iunie 2015
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Bolid Geminid de mag -7
Imagine cu meteori Geminide realizată de Ruxandra Toma în cadrul Campaniei Geminide 2014 organizată de 
Societatea Astronomică Română de Meteori (SARM) la Cota 1000, localitatea Moroieni, județul Dâmbovița, în 
perioada 13-15 decembrie 2014.

Data: 14/15 decembrie 2014 
Ora 0:54 TLR.
Canon EOS 600D, obiectiv Sigma 17 mm/2.8, 30 secunde, ISO 1600.
Procesare: Valentin Grigore 
Montaj: Cristian Daniel Grigore
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Moondog, arce optice și un meteor Geminid printre brazi
Imagine realizată de Ruxandra Toma în cadrul Campaniei Geminide 2014 organizată de Societatea Astro-
nomică Română de Meteori (SARM) la Cota 1000, localitatea Moroieni, județul Dâmbovița, în perioada 13-15 
decembrie 2014.

Data: 14/15 decembrie 2014
Canon EOS 600D, obiectiv Sigma 17 mm/2.8, 30 secunde, ISO 1600.
Procesare: Valentin Grigore 



 
Ruxandra Toma
Roiul de stele M103 - Pomul de Craciun, din 
constelația Cassiopeia
Canon EOS 600D + apocromat SkyWatcher 
Equinox 120 PRO APO 120mm F7.5 

Armagh Observatory, UK
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Ruxandra Toma
Evoluția eclipsei parțiale de Soare din 20 martie 2015 
Canon EOS 600D + apocromat SkyWatcher Equinox 120 PRO 
APO 120mm F7.5

Armagh Observatory, UK
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Luna pare cel mai ușor obiect de fotografiat. Este acolo, 
mare, strălucitoare, dispusă să „pozeze” pentru fiecare 
instrument îndreptat înspre ea. 

Poți fotografia Luna și cu telefonul, atașat sau nu la oc-
ularul unui telescop. Poți folosi un DSLR și un telescop 
ca teleobiectiv sau pur și simplu o webcameră atașată în 
focarul unui instrument astronomic. Vei obține astfel 
imagini cu un câmp vizual relativ mare, în care deseori 
încape toată Luna. O problemă apare însă la folosirea 
unui DSLR: aparatul nu trebuie atins, simpla apăsare 
a butonului declanșând vibrații care se vor regăsi în 
imaginea neclară a Lunii. Probabil că știți asta deja... 
O altă problemă: folosești declanșator flexibil (sau de 
la distanță) și ieri în rafală 20 de imagini cu Luna. Din 
toate acestea însă doar una sau doua sunt perfect clare, 
nu pentru că nu ai avut grijă înainte ci din cauza turbu-
lenței atmosferice. 

Tubulența atmosferică este și mai supărătoare când se 
fac imagini cu amplificare mare (telescopul ca teleobiec-
tiv + unul sau două barlow-uri). Practic deseori Luna 
pare că fierbe de la o imagine la altta, singura posibilitate 
pentru a obține imagini bune fiind captarea filmelor cu 
frame rate mare și medierea celor mai bune imagini. 

În galeria următoare de imagini se vor vedea fotografii cu 
Luna în diferite faze.

Redacția Vega
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Galerie Foto - Luna
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Daniel Nicolae
Data: 27.04.2015
Munții Apenini
SkyWatcher 150/750 pe montură EQ3-2  
close-up movie crop 5X
București
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Klaus Lowitz
Vârsta Lunii - 3 zile după Lună Nouă
Data: 4.03.2014
Canon EOS 5D, expunere 1/80 sec. ISO 250
Germania 

Vega- iunie 2015
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Andrei Băncilă
Vârsta Lunii - 4 zile după Lună Nouă
Data: 24.03.2015
Refractor ED80mm, f/15, Canon 500D
Barlow 2X
Timișoara

Vega- iunie 2015
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Tavi Florian
Vârsta Lunii - 6 zile după Lună Nouă 
Luneta 78 mm, f/15,4, Canon 550D 
26 martie 2015, ora 19:30 TLR 
Craiova 

Vega- iunie 2015



Astroclubul București 18

Mircea Răduțiu
Faza Lunii - Primul Pătrar
Data: 2009
București
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Mihai Vlăduț
Vârsta Lunii - 7 zile după Luna Nouă
Data: 17.04.2013,  ora: 20:41 
Canon 1000Da refractor 90 mm f/10  1/40s 
ISO 100
București
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Emil Fruntelată
Faza Lunii - Primul Pătrar
Newtonian de 12” F/5, camera DBK21AU618, 
filtru UV-IR cut
Data: octombrie 2014
Craiova
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Adrian Bruno Șonka
Vârsta Lunii: 8 zile după Lună Nouă
Data: 15/08/2013 Ora: 19:08
Meade 30 cm
București
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Radu Gherase
București
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Daniel Nicolae
Faza Lunii - Lună Plină 
Data: 3.06.2015, ora: 00:04
SkyWatcher 150/750 pe montură EQ3-2 mo-
torizată, Canon 450D +barlow 2x
București
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Elisabeta Petrescu
Vârsta Lunii: 2 zile după Lună Nouă
Data: 18/03/2014, ora: 21:32
Canon 450D, Meade 30cm
Expunere: 4×1/250sec, ISO: 200
București
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Valentin Stoica
Vârsta Lunii - 5 zile după Lună Nouă
Data: 14.09.2014, ora 1:30
Telescop Skywatcher ED 80/600, f/10,5
Pentax K511s 
București
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Daniela Borcea
Faza Lunii - Ultimul Pătrar
Data: septembrie 2011
Camera: Canon 5D MII, ISO: 2500
Telescop: 600mm
Fundulea
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Mihai Rusie
Faza Lunii - 7 zile după Luna Plină
Data: 07.10.2012, ora: 02:30
EQ5, Canon 400D, Expunere: 50 x 1/100s 
București

Vega- iunie 2015



Astroclubul București 28

Andrei Nica
Vârsta Lunii: 4 zile după Ultimul Pătrar
Data: 15/07/2012, ora: 3:18
Camera: Nikon D90, expunere: 1/15
Telescop: Maksutov Skywatcher 127mm, EQ3
București

Vega- iunie 2015
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Venus și Jupiter se văd seara și se apropie aparent una 

de alta la sfârșitul acestei luni. Saturn rămâne toată 

noaptea pe cer, iar Uranus și Neptun se văd înspre 

dimineață.

 Cele mai strălucitoare planete vizibile de pe Pământ 

se pot vedea pe cerul de seară, apropiindu-se una de 

cealaltă. Venus deja a devenit un obiect familiar serilor 

noastre, fiind atât de strâlucitor încât poate fi remarcat 

ușor de către oricine. Priviți înspre vest în jurul orei 22 și 

veți vedea la ce ne referim. 

 Strălucirea extrem de mare a planetei (care se poate 

vedea și în timpul zilei cu ochiul liber) se datorează norilor 

din atmosferă, care reflectă foarte bine lumina Soarelui. În 

această lună Venus se va afla la strălucire maximă, 

astronomic vorbind având magnitudinea -4,3. 

 Multe se întâmplă cu Venus luna acesta: planeta se 

apropie de Pământ (de fapt cele două planete se apropie 

una de alta), distanța scăzând cu 35 de milioane de km în 

numai 30 de zile. În timp ce Venus se apropie de Terra, 

diametru aparent crește (cu 10 secunde de arc), iar faza 

scade (de la 52 la 32%).

 Tot pe cerul de seară se află și Jupiter, vizibil în 

aceeași direcție ca și Venus. Jupiter este mai puțin 

strălucitor decât Venus, dar foarte strălucitor față de 

celelalte stele. Planeta se află departe, la 867 milioane de 

km, dar se vede bine prin telescop, având un diametru 

aparent la fel de mare ca Venus.

 În luna iunie cele două planete se apropie aparent 

una de alta, culminând cu două seri când vor forma un 

astru dublu, cu o separație asemănătoare cu cea a 

diametrului aparent al Lunii.

 De fapt Venus se deplasează aparent repede pe cer, 

efect al mișcării ei pe orbită, dar și a Pământului. Separația 

dintre cele două planete scade de la o zi la alta: pe 10 

iunie va fi de 13°, pe 20 de 6°, iar pe 30 de numai 0,4°. 

 O altă planetă ușor de văzut este Saturn, care poate 

fi identificat dacă te uiți unde și când trebuie. „Unde” 

înseamnă înspre sud, iar „când” fix la miezul nopții. În 

acea direcție și la acea oră, nu foarte sus față de orizont, 

veți vedea o stea strălucitoare (dar nu la fel de 

strălucitoare ca Jupiter) care nu pâlpâie. 

 Sub Saturn și la stânga se văd trei stele dispuse 

vertical, o parte din constelația Scorpius. Și mai jos se 

găsește și Antares, cea mai strălucitoare stea din acea 

constelație.

 Luna trece prin zonă pe 1-2 și 28-29 iunie, pe 28 

aflându-se destul de aproape de planetă (care se vede la 

stânga Lunii).

 Alte două planete se află pe cer înspre dimineață: 

Uranus și Neptun. 

 Neptun răsare primul la miezul nopții, iar Uranus 

după o oră jumătate. Aveți ocazia să folosiți Luna pentru a 

găsi cele două planete.

 În noaptea de 8 spre 9 iunie, Luna se află pe cer 

destul de aproape de planeta Neptun. Cei doi aștri se află 

la numai 2° una de alta. Îndreptați un binoclu 7x50 înspre 

Lună și planeta se va afla în câmpul instrumentului. 

 În noaptea de 11 spre 12 iunie Luna se va afla în 

preajma planetei Uranus, vizibilă prin binoclu în dreapta 

Lunii. Pentru că sunt și alte stele în câmp, aveți nevoie de o 

hartă.

 Mercur își face apariția dimineața spre mijlocul 

lunii, dar se va afla foarte jos față de orizont. O puteți 

vedea înspre est, în jurul orei 5:30, în ultima săptămână a 

lui iulie.

 Marte se află în dreptul Soarelui, în „conjuncție” cu 

acesta și nu se poate vedea.

FENOMENE ASTRONOMICEPLANETE

CALENDAR ASTRONOMIC

1 Luna se află deasupra planetei Saturn în această noapte

2 Lună Plină la ora 19:19

6 Venus se află la elongație maximă estică față de Soare, la 45,4° față de 

acesta. Planeta se vede după apusul Soarelui

9 În această dimineață Luna se află la numai 2° de planeta Neptun. Cele 

două obiecte se pot vedea în același câmp al unui binoclu

9 Ultimul Pătrar la ora 18:42. Luna răsare după miezul nopții

10 Luna se află la cea mai mică depărtare de Terra, la numai 369.670 km

11 – 15 În aceste seri un binoclu îndreptat înspre Venus vă va arăta și 

roiul stelar Praesepe

12 În această dimineață Luna se află la numai 3° de planeta Uranus. Le 

puteți vedea prin binoclu

14 Marte se află în conjuncție cu Soarele. Soarele este între Marte și Pământ

16 Lună Nouă la ora 17:05

19 – 21 Luna se află în preajma planetelor Venus și Jupiter, aflate și ele 

destul de aproape (aparent) una de alta

21 Solstițiul de vară la ora 19:38

23 Luna se află la cea mai mare depărtare de Terra, la 404.174 km

24 Primul Pătrar la ora 14:03. În această seară Luna se află  printre stelele 

constelației Virgo

24 Mercur se află la elongație maximă vestică față de Soare, la 22,5° față 

de acesta. Planeta se vede înainte de răsăritul Soarelui

25 Chiar sub Lună, în această seară, se află steaua Spica din Virgo

28 În această seară în stânga Lunii se află planeta Saturn

29 În această noapte Luna este încadrată de două obiecte strălucitoare: 

Saturn în dreapta și steaua Antares dedesubt

30 Venus și Jupiter se află extrem de aproape una de alta. Sunt vizibile 

seara, până la ora 23, înspre vest

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

 Carul Mare a trecut de cea mai înaltă poziție pe cer (zenit) dar continuă să domine cerul. Stelele 

din constelație pot fi folosite pentru a găsi alte obiecte. Ultimele două din car ne arată unde se află 

steaua Polară, iar cele care formează oiștea ne arată unde sunt stelele Arcturus și Spica. 

 Constelațiile de primăvară încep să apună devereme. Leo se apropie din ce în ce mai 

mult de orizontul vestic, iar Corvus și Crater de cel sud-vestic. Doar coada Hidrei ramâne pe 

cer, șerpuind printre stele.

 Dar înspre est răsar noi stele și constelații. Înspre sud-est se află Scorpius, 

urmat de Sagittarius (Săgetătorul). Înspre est și nord-est se află două „păsări”, Aquila 

(Vulturul) și Cygnus (Lebăda). 

 Virgo a trecut de meridian dar își păstreaza poziția deasupra orizontului 

ore bune după ce se întunecă. La est de aceasta apar Serpens Caput (Șarpele) și 

Ophiucus (Ofiuc). Deasupra lor se află eroul Hercule, constelație care la o primă 

vedere se vede ca un mic patrulater. 

 În nord avem Ursa Major și Ursa Minor iar printre ele Dragonul. 

Încercați în serile cu cer curat, să identificați toate stelele dragonului. Veți 

călători pe un drum întortocheat, printre patru constelații. Capul dragonului se 

află sub piciorul pe care îngenunchează Hercule.

 „W-ul” arhicunoscut al Cassiopeiei se ridică pe cer după miezul 

nopții, semn al toamnei astrale. 

 La ora pentru care este realizată harta pe cer se află trei planete: 

Jupiter și Venus înspre vest, nu foarte departe una de alta și Saturn înspre sud 

în Libra, destul de aproape de steaua b Scorpii.

IUNIE 2015
Harta arată aspectul 

cerului în luna:
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CONSTELAŢII VIZIBILE, PLANETE ȘI LUNA
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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
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