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Întâmplări Astronomice de Iarnă
Adrian Bruno Șonka 
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Iată câteva fenomene care ne pot ține ocultați...pardon... 
ocupați.

În noaptea de 19 spre 20 februarie steaua 1 CANCRI 
(mag. 5,8) va fi ocultată de o Lună aproape plină. 
Vom putea vedea dispariția stelei în jurul orei 01:30, 
iar apariția în jurul orei 2:35. Orele nu sunt date pre-
cis din cauză că diferă de la localitate la localitate, însă 
dacă priviți Luna cu 5-6 minute înainte de orele date, 
sigur veți remarca steaua foarte aproape de marginea 
discului. Luna se va afla sus pe cer (aprox. 45 de grade 
înălțime deasupra orizontului), singurul impediment 
în observarea fenomenului fiind faza prea mare (adică 
strălucire prea mare a Lunii).

 Totuși, printr-un instrument astronomic, la putere me-
die sau mare de mărime (ca să nu încapă o parte prea 
mare din Lună). 

Un alt fenomen se va produce în seara de 21 februarie, 
când Luna va oculta steaua XI LEONIS (de magnitu-
dinea 5). Steaua va dispărea în spatele Lunii în jurul orei 
19:50 și va reapărea cândva pe la 20:55. 

Apariția stelei va pune probleme pentru că acea parte 
a limbului lunar este complet iluminat de Soare, mar-
ginea fiind strălucitoare, dar probabil prin instrumente 
mai mari se va putea vedea. 

În dimineața zilei de 1 martie, în jurul orei 4:30, steaua 
49 LIBRAE se va afla chiar lângă Lună. 

Din București nu vom avea ocultație, steaua trecând 
razant pe lângă limbul sudic, dar din localitățile situate 
mai la nord, Luna va oculta steaua. 49 Librae are mag-
nitudinea 5,4, iar Luna se va afla puțin înainte de faza 
de Ultimul Pătrar, așa că nu vom avea probleme în ob-
sevarea fenomenului.

În cazul în care nu întelegeți termenii:
Limb – membru sau marginea discului selenar.

Luna și steaua 1 Cancri pe 20 februarie, ora 1:30 TLRLR. Luna și steaua xi Leonis pe 21 februarie, ora 19:50 TLR. Luna și steaua 49 Librae pe 1 martie, ora 4:10 TLR.
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Observarea Astronomică a Soarelui
Alexandru Burda 
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evoluţia activităţii soarelui în lunile 
iulie - decembrie 2015

Datele rezultate din observații proprii și cele rezultate 
din observațiile efectuate de alți astronomi amatori la 
nivel mondial, toate publicate în Jurnalul Solar AAVSO, 
numerele 7-12/2015, volumul 71, permit formarea unei 
imagini foarte interesante a felului în care a evoluat acti-
vitatea solară în perioada iulie - decembrie a anului 2015. 
Imagine care ne ajută să înțelegem și felul în care a avut 
loc această evoluție pe parcursul întregului an trecut.

Astfel, în luna iulie 2015, activitatea solară a înregistrat 
o evoluție în scădere față de luna anterioară. Valoar-
ea medie a numărului activității solare R a fost de 81,8 
(-36%). Pe parcursul lunii, activitatea solară a înregis-
trat o evoluție puternic ascendentă în prima parte, cu 
un maxim atins la mijlocul primei jumătăți a acesteia, 
urmată de o scădere constantă, accentuată în a doua 
jumătate și o revenire ușoară în ultimele zile ale lunii. Se 
mai observă și faptul că distribuită pe emisfere ale 
Soarelui, activitatea solară a fost relativ echilibrată, cu o 
ușoară predominanță în emisfera nordică a astrului.

Evoluția activității solare, în luna iulie 2015 (sursa: AAVSO)

Activitatea eruptivă a Soarelui înregistrată în luna iulie 
2015 de satelitul GEOS-15 a fost și ea mai scăzută, cu nu-
mai 83 de erupții solare, din care 3 de clasă M, 41 de clasă 
C și 39 de clasă B. Se poate observa că 5 zile din intervalul 
analizat au fost chiar complet lipsite de erupții solare.

Activitatea eruptivă a Soarelui în luna iulie 2015, pe baza datelor 
culese de GEOS-15 (sursa: AAVSO)

În luna august 2015, activitatea solară a continuat să 
scadă în același ritm, valoarea medie a numărului activ-
ității solare R ajungând la 49,95 (-39%), o valoare sim-
ilară ce cea înregistrată în luna martie a aceluiași an și 
cu luna septembrie 2013. Pe parcursul lunii, activitatea 
solară a înregistrat o evoluție cu un tipar oarecum sim-
ilar, din nou ascendentă în prima parte, cu un maxim 
atins la mijlocul primei jumătăți a acesteia, urmată de 
o scădere și o revenire accentuată în a doua jumătate a 
lunii, deși cu maxim la un nivel mai scăzut. Se observă 
de asemenea că activitatea solară a fost mai intensă în 
emisfera sudică a Soarelui.

Evoluția valorilor numărului de pete, de grupuri de pete și al ac-
tivității solare, pe emisfere, în luna august 2015 (sursa: AAVSO)

În schimb, în totală opoziție cu evoluția activității solare, 
activitatea eruptivă înregistrată în luna august 2015 de 
satelitul GEOS XRA a fost marcată de o creștere puter-
nică, la 204 erupții solare, din care 12 de clasă M, 110 de 
clasă C și 82 de clasă B. O creștere care s-a concentrat pe 
a doua jumătate a lunii.

Activitatea eruptivă a Soarelui în luna august 2015, pe baza 
datelor culese de GEOS XRA (sursa: AAVSO)
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Luna septembrie 2015, înregistrează o revenire tempo-
rară a nivelului activității solare, dar nici măcar la nive-
lul lunii iulie, valoarea medie a numărului activității so-
lare R crescând la 70,67 (+41%). 

Pe parcursul lunii, activitatea solară a înregistrat  o 
evoluție complet diferită, cu un nivel în tendință de 
creștere în cea mai mar parte a lunii, urmată de o creștere 
bruscă și accentuată în ultimele 9 zile ale lunii, cu două 
niveluri maxime ale activității în zilele de 25 și respectiv 
27 septembrie. Se mai observă și că activitatea solară a 
fost în general mai intensă în emisfera sudică a Soarelui, 
cu o ușoară echilibrare în ultimele zile ale lunii.

Evoluția valorilor numărului de pete, de grupuri de pete și al 
activității solare,  pe emisfere, în luna septembrie 2015 (sursa: 
AAVSO)

Din nou și interesant, evoluția activității eruptive a 
Soarelui înregistrată în luna septembrie 2015 de satelit-
ul GEOS XRA, s-a poziționat în opoziție cu evoluția ac-
tivității solare, numărul de erupții solare fiind de 170, 
din care 12 de clasă M, 90 de clasă C și 60 de clasă B. 

Se poate observa însă că tiparul de manifestare al aces-
tei activități îl urmează pe cel al evoluției activității gen-
erale a soarelui, cu o primă parte a lunii aproape lipsită 
de erupții și o a doua cu creșteri rapide și intense ale 
nivelurilor.

Activitatea eruptivă a Soarelui, pe baza datelor culese de GEOS 
XRA în luna septembrie 2015 (sursa: AAVSO)

În luna octombrie 2015, activitatea Soarelui revine 
la tendința generală de scădere, cu o valoare medie a 
numărului activității solare R de 56,31 (-20%) similară 
cu aceea a lunii februarie a aceluiași an.  Pe parcursul 
lunii, activitatea solară a fost marcată de o scădere la 
fel de rapidă ca evoluția ascendentă de la finalul lunii 
anterioare, cu un minim înregistrat în cea de a cincea zi 
a lunii, urmată însă apoi de o creștere și o menținere la 
un nivel ridicat în restul perioadei. Totodată, se observă 
că activitatea solară a fost relativ echilibrat distribuită în 
cele două emisfere ale Soarelui, cu o predominanță în 
cea sudică la mijlocul intervalului.

Evoluția valorilor numărului de pete, de grupuri de pete și al ac-
tivității solare, pe emisfere, în luna octombrie 2015 (sursa: AAV-
SO)

 Opoziția de evoluție dintre nivelul general al activității 
solare și cel al activității eruptive s-a menținut, aceasta 
din urmă crescând din nou în octombrie 2015, față de 
luna anterioară. Astfel, satelitul GEOS XRA, a înregis-
trat un număr de 207 erupții solare, din care 10 de clasă 
M, 151 de clasă C și 46 de clasă B. Și de această dată 
însă, tiparul de manifestare al activității eruptive îl ur-
mează pe cel al activității generale a soarelui, de această 
dată aproape identic.

Activitatea eruptivă a Soarelui, pe baza datelor culese de GEOS 
XRA în luna octombrie 2015 (sursa: AAVSO)

În noiembrie 2015, activitatea solară se menține practic 
la același nivel cu cea înregistrată în intervalul anterior, 
cu o valoare medie a numărului activității solare R de 
56,9. O constanță care se regăsește practic și în evoluția 
ei pe parcursul întregii luni, în care se remarcă numai o 
ușoară slăbire la mijlocul acesteia și o tendință similară 
la final. Trebuie remarcat în același timp că activitatea 
solară a fost net mai intensă în acest interval în emisfera 
nordică a Soarelui.
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Evoluția valorilor numărului de pete, de grupuri de pete și al ac-
tivității solare, pe emisfere, în luna noiembrie 2015 (sursa: AAV-
SO)

Acest ritm de evoluție este reflectat și în felul în care 
se prezintă activitatea eruptivă a Soarelui, chiar dacă pe 
ansamblu aceasta a fost mai redusă față de luna ante-
rioară, deci din nou ușor contrară ca evoluție generală. 
Astfel, satelitul GEOS XRA, a înregistrat de această dată 
numai 116 erupții solare, din care 4 de clasă M, 71 de 
clasă C și 41 de clasă B. La mijlocul și spre finalul lunii se 
remarcă trei zile lipsite complet de erupții, zile care co-
incid cu momentele de schimbare a evoluției constante 
a activității solare.

Activitatea eruptivă a Soarelui, pe baza datelor culese de GEOS 
XRA în luna noiembrie 2015 (sursa: AAVSO)

În sfârșit, în ultima lună a anului 2015, activitatea so-
lară a înregistrat o valoare medie a numărului său R de 
52,06, menținându-se aproape la același nivel cu valo-
rile înregistrate în ultimele două luni anterioare.

 În evoluția  pe parcursul întregii luni, se remarcă ieșirea 
inițial lentă din scăderea începută în intervalul anterior 
urmată de o evoluție în tendință de scădere dar oare-
cum constantă, punctată numai de un episod de scădere 
scurt și brusc în ziua de 21 decembrie 2015. Se observă 
de asemenea că activitatea solară a fost din nou echili-
brată între cele două emisfere ale Soarelui.

Evoluția valorilor numărului de pete, de grupuri de pete și al ac-
tivității solare, pe emisfere, în luna decembrie 2015 (sursa: AAV-
SO)

Poate mai interesant decât pe parcursul lunilor anterio-
are, este felul în care se prezintă activitatea eruptivă a 
Soarelui. Chiar dacă pe ansamblu traduce evoluția activ-
ității solare generale, înregistrează și o aparentă anoma-
lie în aceeași zi de 21 decembrie care se dovedește a fi a 
doua cea mai activă din interval. 

Ca valori, se remarcă din nou o creștere, satelitul GEOS 
XRA, înregistrând 161 de erupții solare, din care 6 de 
clasă M, 93 de clasă C și 62 de clasă B. Un număr mai 
ridicat de erupții slabe comparativ cu luna anterioară.

Activitatea eruptivă a Soarelui, pe baza datelor culese de GEOS 
XRA în luna decembrie 2015 (sursa: AAVSO)

Pe ansamblul intervalului de 6 luni analizat, se remarcă 
în primul rând faptul că activitatea solară a înregistrat 
o scădere clară și destul de accentuată, care sugerează 
că dacă nu se va menține cel puțin constantă (evoluție 
sugerată de fluctuanța scăzută din ultimele trei luni ale 
anului), va continua să scadă în anul 2016.

Evoluția multilunară a numărului R al activității solare - valori 
medii (Sursa: Alex Burda)

De asemenea, prezintă un interes special evoluția activ-
ității solare în cele două emisfere ale Soarelui deoarece 
aceasta poate fi un indicator interesant al trecerii de la 
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un ciclu la altul de activitate. Astfel, din acest punct de 
vedere se poate constata că în lunile analizate, distribuția 
activității solare a fost relativ echilibrată, fără a se putea 
determina o predominanță. Activitatea eruptivă se re-
marcă în primul prin scăderea de intensitate manifes-
tată prin dispariția completă a erupțiilor de clasă X din 
care nu s-a înregistrat nici una la un număr total înreg-
istrat de erupții solare de 847. În schimb, de asemenea 
foarte interesantă se dovedește și evoluția cu tendință 
de creștere a acestei activități a Soarelui, opusă felului 
în care evoluează activitatea generală a acestuia. Anal-
izând însă pe categorii se poate observa că intensitatea 
activității eruptive a soarelui a fost una medie ceea ce în 
final, la nivel calitativ, aduce cele două evoluții oarecum 
în concordanță.

Evoluția multianuală a numărului R al activității solare (Sursa: 
Alex Burda)

Ca o concluzie a acestei analize sintetice, felul în care a 
evoluat activitatea solară pe ansamblul anului 2015, cu 
o valoare medie a numărului R de 74,72 (mai scăzută 
decât cea înregistrată în anul 2013), arată cu claritate 
faptul că Soarele se îndreaptă deja spre un nou min-
im, după un maxim în anul 2014 cu o valoare medie a 
R de 117,44, un maxim mult mai puțin impresionant 
decât cel al ciclurilor anterioare dar de așteptat după fe-
lul oarecum surprinzător în care s-a Soarele s-a man-

ifestat pe ansamblul acestui ciclu. Rămâne așadar să îl 
urmărim cu atenție pentru a afla ce surprize ne va mai 
oferi în continuare.

Alex Burda
Astronom amator

colaborator al AAVSO şi PTMA
(secţiunile de observare a Soarelui)



Ideea de a cumpăra un telescop a venit din dorința de 
a oferi amatorilor un instrument cât mai bun pentru a 
observa cerul, cu scopul de a atrage noi membrii și de a 
revigora activitatea Astroclubului București.

În cadrul ședințelor noastre ne-am pus problema cum 
putem să ne îmbunătățim activitatea și cum să demarăm 
un proiect în acest sens.

Achiziția telescopului este exact tipul de proiect reușit 
care a urmat etapele de la idee, proiectare, planificare, 
urmărire, verificare și punere în funcțiune.

Etapele proiectului (care ar trebui să îl repetăm și la alt 
nivel) au fost în mare ca cele descrise  aici:

- Propui un proiect în cadrul organizației;
- Discuți această idee cu toți colegii, vezi ce susținere 
există;
- Cauți resurse de finanțare, respectiv: a) activități care 
să aducă bani pe care să-i investești pentru folosul co-
munității; b) sponsorizări, pentru care trebuie să con-
vingi sponsorii cu proiectul tau;
- Ajustezi ideea de implementare pentru finanțarea 
obținută într-o anumită perioadă (nu aștepți indefinit 
că poate va mai ieși ceva);
- Te asiguri că ai susținerea organizației;
- Faci achiziția/ implementezi ideea și închei proiectul.

Sursele de finanțare pentru acest telescop au fost: ~65 % 
cursul de astronomie; ~20% donații;  15% din bugetul AB.

Discutând despre bani, într-una din ședințele noastre 

de rutină, în cadrul Consiliului de conducere ne-a venit  
ideea că am putea profita de situația finaciara bunicică a 
AB-ului  și să facem ceva care să atragă atât membri ac-
tuali cât și alți membri spre regina științelor: astronomia.

Astfel, încet, încet discuțiile au evoluat către cumpărar-
ea unui telescop care să ajute membri noștri în special 
în domeniul vizual care este foarte atractiv atât pentru 
membri actuali cât și pentru atagerea de noi membri.

Pentru a asigura o maximă transparență în domeniul 
decizional, am venit cu ideea de a numi o echipă teh-
nică formată din astronomi experimentați care să se 
concentreze spre alegerea celei mai bune variante.

Astfel s-a format o comisie care a fost compusă din ur-
mătorii: Adrian Bruno Șonka, Zoltan Deak, Radu Gher-
ase, Mircea Raduțiu și Mihai Dascălu.

Această comisie a analizat mai multe posibilități și a 
venit către Astroclub cu propunerea finală care consta 
într-un telescop de tip Dobson cu GO TO și având di-
ametrul de 40 de cm iar distanța focală de 1800 de mm 
produs de firma Sky Watcher.

Zis și facut: după ce s-a stabilit tipul telescopului și sur-
sa de cumpărare (de la astromagazin.ro) am făcut de-
mersurile birocratice și financiare și l-am achizițion-
at împreună cu un ocular de câmp larg (stabilit tot de 
Comisia tehnică).

Marea achiziție a sosit conform programării pe data de 
6 ianuarie 2016 la sediul din str. Cutițul de argint.

Zoli Deak și Vladimir Stefănescu au fost numiți „re-
sponsabili” pentru acest telescop.

Sigur că imediat după sosire Zoli s-a ocupat de monta-
jul lui ajutat fiind de Marcel Popescu, Radu Gherase și 
alți colegi care au venit să partcipe la acest eveniment 
rar în viața astroclubului nostru.

Pe data de 13 ianuarie 2016 când am avut și primul curs 
de astronomie din acest an, Zoli a scos telescopul în 
curtea Institutului și ne-am putut minuna cu toții (in-
clusiv cu participanții la curs) la un M42 magnific deși 
cerul nu era perfect senin.

Astfel Astroclubul s-a dotat cu cel mai mare telescop 
din istora sa. 

Cred că și până și Amiralul Vasile Urseanu, primul 
președinte a unei organizații de astronomi amatori din 
țară (Societatea Astronomică Română din 1907) ar fi 
fost încântat de o asemenea achiziție.

Acum  așteptăm cu mare nerăbdare să ieșim cu el, sub 
stelele la Comana și cu Orion deasupra capetelor noastre.
Numai vremea să ne ajute și să ne ofere un cer senin și 
sticlos de iarnă.

Apoi vă vom împărtași noi impresii despre „Monstrul 
din Cuțitul de argint” care are nu mai puțin de 38 de 
kg.(ca orice monstru care se respectă).

Va urma.
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Telescopul de 400 mm
Marian Naiman
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Telescopul de 400 mm în fața planetariului de la Institutul astronomic al Academiei Române
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Telescopul de 400 mm în seara de 6 spre 7 februarie cu membrii Astroclubului și cursanți la Comana



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.catalinfus.ro. Cam vechi și ne-
actualizat de ceva vreme dar sper ca în curând să reîn-
cep a adauga conținut.

2. Îți place mai mult teoria sau partea observațională? 
 
Partea observațională, pentru că este cea care m-a atras 
spre acest hobby. Încă de prin liceu stăteam cu binoclul 
în curte și mă uitam pe cer, fără o țintă precisă dar foar-
te încântat când vedeam sateliți. Din 2003 de când am 
început să merg la AB și să am luat contact cu mica no-
astră comunitate de amatori, am început a folosi dob-
son-uri (130, 250, 330 mm) apoi apocromate. Nu am o 
preferință, în general îmi place să observ orice.

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

Cel care îmi pică pe mână. În ultimii ani am avut 
acces la diverse instrumente și am folosit cam tot 
ce puteam. Chiar acum, când scriu aceste rân-
duri, sunt proaspăt venit de la astROmania 2015 
unde am avut ocazia să folosesc un Cassegrain. 

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

Cel mai mult mi-au plăcut eclipsele de Soare, pentru 
că sunt un fenomene rar întâlnite și destul de spectac-
ulose. Am fost în excursie în 2006 în Turcia și în 2012 

în Australia, pentru a le observa. Corona solară și în-
tunericul din mijlocul zilei, sunt ceva impresionant de 
fiecare dată.

Destul de aproape, ar fi observarea outburst-ului come-
tei Holmes, din 2007. Foarte plăcut, impresionant și am 
reușit să prind ceva cadre în diferite faze (pe site sunt 
câteva poze).

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

Depinde cum pui problema. Din punct de vedere al 
practicării hobby-ului, destul de puțin, literalmente, 
foarte mult, deoarece având un business în branșă, toată 
munca pe care o fac este direct pentru cei ce se bucură 
de astronomie ca hobby.

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

Îmi plac destul de mult foto solar și deasemenea deep-
sky. Planetară nu am încercat încă dar în mod sigur voi 
face o încercare cât de curând.

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

Am câteva programe de astronomie instalate pe PC. În 
general cele dedicate cum e Stellarium sau Starry Night 
le folosesc când este cazul pentru că facilitează găsirea 
obiectelor mai puțin cunoscute (de exemplu multe neb-
uloase planetare mici). Împreună cu montura am prim-
it The Sky X și acum îl învăț și pe acesta.

8. Ce îți dorești pentru pasiunea ta în viitor?

Mai mult timp liber, de asemenea niște cer negru și senin. 
Mi-ar plăcea să existe un loc destul de accesibil și cu cer 
bun unde să ne putem întâlni periodic (îmi lipsesc destul 
de mult întâlnirile cu „astro-prieteni” din România).

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

În ultimii 3 ani, pasiunea asta m-a ajutat să pun la punct 
un mic business. Este partea care îmi consumă cel mai 
mult timp și care îi face bucuroși pe mulți alții, persoane 
care folosesc instrumentele gândite și construite de noi.

10. Cola sau Pepsi?

Ambele. Zero sau Max…și neapărat reci :).
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Pasionat de Astronomie
cu Cătălin Fus

Cătălin Fus la 
Astroclubul București

Vega- februarie 2016

http://www.catalinfus.ro
https://www.facebook.com/astROmaniaforever?fref=ts
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Cătălin Fus 
Nebuloasa NGC7000 
Data: 16.09.2007 ora: 01:00 UT 
Camera: Canon EOS 400D Baader modified, Canon EF 70-200 mm, f/4, expunere: 8x130s , ISO 800
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Cătălin Fus
Tranzitul lui Venus 2012
Data: 06.06.2012
Telescop: CFF 102 mm f6.3 + Coronado SM90/BF10
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Cătălin Fus
Cometa 17/P Holmes
Data: 12.11.2007
Camera: Canon EOS 400D Baader modified.
telescop: Borg 77ED APO + 0.85x FR/FF, expunere: 32x60s ISO 800

Cătălin Fus
Galaxia din Triangulum Messier 33
Data: 07.09.2008
Camera: QHY8, telescop: Astreya 130mm f7 SAPO, expunere: 8x600s

Cătălin Fus
Tranzit ISS
Data: 07.03.2011
Camera: Canon EOS 550D, telescop: CFF 102/640 APO, expunere: 1/1000s
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Galerie de Imagini - M42

Vega- februarie 2016

Sabin Fota 
Data: 23.12.2011
Camera: Canon EOS 500D / Digital Rebel, telescop: William Optics Megrez 90 mm, expunere: 17x210s, 10x30s, ISO 800
Locul de observație: Bălăcița
website: http://sabinfota.ro/blog/
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Emil Pera 
Data: 19.11.2012
Camera: Canon EOS 1000D/ Rebel XS, telescop: Custom Newton 8”, expunere: 15x10s, 22x240s, 14x30s, 8x300s, 7x480s, ISO 800
Locul de observație: Secu, Reșița

Vega- februarie 2016
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Maximilian Teodorescu 
Data: 14.11.2015
Camera: ASI 120MM-S, telescop: 14 inch F/5, expunere: 1600 imagini cu Red filter și UV/IR-cut.
Locul de observație: Comana 

Vega- februarie 2016
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Mihai Vlăduț 
Data: 22.12.2015
Camera: Canon 1000Da, telescop: 200 mm f/4.5, expunere: 5x5s, 5x10s, 5x20s, 15x30s, ISO 1600 
Locul de observație: Comana 

Vega- februarie 2016
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Adrian Bruno Șonka 
Data: 22.12.2015
Camera: CCD SBIG STL 11000M, telescop: 0,5 m, f/15
Locul de observație: Institutul Astronomic al Academiei Române, București. 
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Andrei Băncilă 
Data: 16.03.2015, ora: 21:30
Camera: Canon EOS 500D, telescop: Skywatcher ED80, expunere: 6 x 180s, ISO 1600
Locul de observație: 8 km sud de Timișoara 
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Andrei Marian Stoian 
Data: 2.01.2016
Camera: Canon 500D, SkyWatcher 150mm f/8, QHY5V+SkyWatcher 80/400, expunere: 150x60s, 12x300s ISO 800
Locul de observație: Schela, Galați 
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Marius Dinga 
Data: 6.12.2015
Camera: Canon 1100D, telescop: SkyWatcher 150/750PDS, expunere: 20x20s; 20x60s; 20x5min; 10x10min
Locul de observație: Bușteni 
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Cosmin Iftode 
Data: 04.11.2015, ora: 22:30 TLR
Camera: Canon 450, telescop: Celestron C80ED, expunere: 7x30s, 11x60s
Locul de observație: Horodniceni, Judestul Suceava
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Andrei Bancilă 
Data: 12.02.2016 
Camera: Atik 460ex mono, telescop: Skywatcher ED80 + reducator Televue TRF-2008 (0.8x)
Locul de observație: Sofronea
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PLANETELE FENOMENE ASTRONOMICE
Jupiter se răsare după ora 21 și rămâne pe cer până 
dimineața. Marte se poate vedea în a doua jumătate a 
nopții, iar Saturn după ora 3 dimineața. Venus cu greu 
se mai poate vedea înainte de răsăritul Soarelui, 
aflându-se în preajma planetei Mercur în primele 
două săptămâni ale lui februarie
 Singura planetă vizibilă mai devreme în noapte este 
Jupiter, care răsare la ora 21 la începutul lui februarie și la 
ora 19 la sfârșitul lunii. O puteți vedea la o oră-două după 
răsăritul ei, înspre est. Jupiter ar trebui să se vadă ca un 
astru foarte strălucitor (cel mai strălucitor din zonă) care 
nu pâlpâie. 
 Dacă nu vă descurcați așteptați serile când Luna se va 
afla în zonă și folosiți-o ca să găsiți planeta. În serile de 22 
februarie Jupiter se va afla în stânga Lunii, pe 23 tot în 
stânga dar mai aproape, iar pe 24 februarie în dreapta ei. 
 Atunci când vrei să îl observi pe Jupiter cu ochiul liber, 
nu te deranjeaza dacă este apropiat de orizont, ba chiar 
te ajută poziția lui căci știi în ce direcție să privești. Dar 
când te uiti printr-un instrument astronomic, ai nevoie ca 
planeta să fie cât mai sus pe cer. În februarie, planeta 
ajunge la cea mai mare înălțime deasupra orizontului în 
jurul ore 2 dimineața, așa că știți când să o observați. 
 În constelații, planeta se află între Leo și Virgo, cea 
mai apropiată stea mai strălucitoare fiind Denebola, în 
stânga sus față de Jupiter. 
 Seara se mai află pe cer și  o planetă care însă Uranus,
nu se poate vedea cu ochiul liber (cel puțin din orașele cu 
un iluminat stradal puternic.
 Se află în constelația Pisces, nu departe de steaua 
zeta și apune în jurul orei 22. Puteți găsi planeta prin 
telescop, folosind o hartă a cerului și numai după ce 
identificați stelele din constelație.
 Ca un bonus, Luna se va afla foarte aproape de 
planetă în seara de 12 februarie. Atunci, Uranus se va afla 
la stânga față de secera Lunii.
 Marte este următoarea planetă care răsare, în jurul 
orei 1 dimineața. Chiar dacă nu este la fel de strălucitoare 
ca Jupiter (încă), planeta poate fi găsită ușor privind în 

jurul ore 2-3 dimineața înspre sud-est, unde se va vedea 
ca un astru galben-portocaliu care nu pâlpâie. 
 Este înconjurată de stele din constelația Virgo, stele 
nu foarte strălucitoare. Cea mai apropiată stea mai 
strălucitoare este Zubenelgenubi, aflată la dreapta 
planetei. Priviți când puteți planeta și steaua, pe 
parcursul lunii februarie, și veți vedea cum distanța 
aparentă dintre cele două se mărește.
 Cea mai înaltă poziție desupra orizontului va fi atinsă 
de Marte atunci când începe să se ilumineze de zi. Marte 
răsare din ce în ce mai devreme și devine aparent din ce 
în ce mai mare pe măsură ce se apropie de Pământ (de 
fapt cele două planete se apropie una de alta). Cea mai 
bună perioadă de observații va fi în mai-iunie.
 Luna se află deasupra planetei în diminețile de 1, 2 și 
29 februarie.
 După ora 3 dimineața, până la răsăritul Soarelui, se 
poate vedea și planeta Aceasta nu se ridică prea Saturn. 
mult față de orizont și are o strălucire asemănătoare cu 
cea a lui Marte. O puteți găsi înspre sud-est în jurul orei 4-
5, fiind cel mai strălucitor obiect din zonă, însă nu foarte 
sus față de orizont. Sub Saturn se găsește o stea mai 
strălucitoare, Antares din constelația Scorpius.
 Luna se va afla în preajma planetei în diminețile de 3 
și 4 februarie. 
 Venus răsare cu două ore înainte de Soare la 
începutul lunii și cu o ora înainte, la sfârșitul lunii. Planeta 
se apropie aparent de astrul zilei și va dispărea de pe 
cerul de dimineață în martie. Chiar și așa, planeta se va 
afla foarte jos față de orizont, ora 7 fiind cea mai potrivită 
pentru observații. 
 Ca și cum ar ține cu noi, Luna se va afla chiar deasupra 
planete în dimineața 6 de februarie. 
 Tot pe cerul de dimineață se află, în primele două 
săptămâni ale lui februarie, planeta Nu vă Mercur. 
bucurați prea tare căci se va afla foarte jos față de orizont 
și va fi greu de văzut, mai ales locurile în care se află clădiri 
înalte. 

1 Ultimul Pătrar  la ora 5:24. Luna se vede în a doua jumătate a nopții, răsărind 
în jurul orei 2 dimineața

3 și 4 ecera Lunii se află în preajma planetei Saturn În aceste dimineți s . Se 
poate observa începând cu ora 5 înspre sud-est

5 și 6  seceră și mai subțire a Lunii O se va afla în aceste dimineți în preajma 
planetei Venus. Pe 6 februarie Luna se va afla chiar deasupra planetei. De 
observant după ora 6:30 înspre sud-est

7 Planeta Mercur se află la depărtare unghiulară maximă vestică de Soare 
(25,9°). Se vede pe cerul de dimineață

8 Lună Nouă la ora 16:36

10 Luna începe se se vadă seara, după apusul Soarelui

11 Luna se află la cea mai mic depărtare  de Terra,  la numai 364.364 kmă 

15 Primul Pătrar la ora 9:48. Luna se vede în prima jumătate a nopții. Luna se 
află într-o zonă pitorească pe cer. În dreapta ei se află Pleiadele, iar în stânga 
sus steaua Aldebaran și roiul stelar Hyadele

21 și 22 În aceste seri o stea strălucitoare se va afla în preajma Lunii , 
Regulus din constelația Leo 

22 Luna Plină la ora 20:24

23 și 24 Astrul strălucitor de lângă Lună este planeta Jupiter 

26 În această seară (și în restul nopții) chiar sub lună se află planeta Marte . 
Amândouă răsar după ora 23

27 Luna se află la cea mai mare depărtare  de Terra, la 405.379 km

28 Neptun se află în conjuncție  cu Soarele, adică în partea opusă Soarelui, 
văzut de pe Pământ

FEBRUARIE 2016
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Harta arată aspectul cerului, 
la mijlocul lunii, în:
IANUArIe,  OrA 23

FEBRUARIE,  2ORA 1
MArTIe,  OrA 19

CONSTELA II VI�IBILE, PLANETE �I LUNAȚ

CUM SE FOLOSE�TE HARTA
 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, t
cautaţi, pe hartă, stele din apropierea stelei 

identificate. Dupa ce 
aţi ales aceste stele, 
cautaţi-le şi pe cer. 
Astfel, din stea în stea 
p u t e ţ i  î n v ă ţ a  t o a t e 
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.

 Februarie este luna când Orion se afla seara la 
cea mai înalta poziție pe cer. Stralucitoarea stea 
Sirius se afla la stânga jos de Orion. Sirius este foarte 
stralucitoare din doua motive: emite de 23 de ori mai 
multa lumina decât Soarele și este foarte apropiata 
de noi, la numai 8,6 ani lumină. De la latitudinile 
noastre, Sirius este cea mai apropiata stea care se 
vede cu ochiul liber. Face parte din constelația Canis 
Major (Câinele Mare). Privit pe harta și pe cer, Canis 
Major pare un cațel care stă pe labele din spate și 
poartă la zgardă steaua Sirius.
 La stânga sus de Sirius se află o altă stea 
strălucitoare: din constelația Canis Minor Procyon, 
(Câinele Mic). Aceste doua constelații reprezinta pe 
cei doi câini de vânatoare ai lui Orion. Comparați 
steaua (umărul stâng al lui Orion) cu Betelgeuse 
Sirius Procyon, și și veți vedea că au culori diferite. 
Betelgeuse este portocalie, Procyon alb-gălbuie, iar 
Sirius albăstruie.
 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.
 Spre est răsare (Leul) împreună Leo 
cu steaua Nu trebuie să ne Regulus. 
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 înseamna 
„cea singuratică”.
 La ora pentru care 
este desenată această 
hartă, singura planetă 
vizibilă este 
Jupiter, aflată în 
constelația Leo. 
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