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Astroclubul București

Întâmplări Astronomice de Primăvară

Adrian Bruno Șonka

Încărcați imprimanta cu hârtie, deschideți calculatorul

și apucați-vă de scris următoarele rânduri: „Domnule
director, subsemnatul AICI VINE NUMELE VOSTRU,
vă rog să îmi aprobați efectuarea unei zile din concediul de odihnă în data de 6 aprilie 2016. Vă mulțumesc!
Acum urmează semnătura și data”. Dacă cererea nu se
aprobă va trebui să găsiți un medic care încă mai scoate
concedii medicale precum magicianul iepuri din joben.
Motivul agitației: Venus va fi ocultată de către Lună!
Miercuri, 6 aprilie, la ora 10:28 (ora de dispariție depinde de locul de observație).
Condițiile de producere ale fenomenului nu sunt grozave: dispariția și apariția se produc în timpul zilei;
Luna este o seceră foarte subțire (iluminată în proporție
de 2%) și se află aparent aproape de Soare (la 16° vest);
Venus are un diametru aparent de numai 10” (zece secunde de arc). Avantajele: Luna este ușor de găsit și Venus destul de strălucitoare (magnitudinea -3,9).
Momentul de dispariție a planetei depinde de locul de observație, regula generală fiind că în sud-vestul țării Venus
dispare în jurul orei 10:27 (TLR+ora de vară) iar în est pe
la 10:38. Planeta va apărea după o oră și câteva minute,
cel mai sigur pentru ca un observator să găsească momentele exacte fiind calculul cu programul WinOccult
(http://www.lunar-occultations.com/iota/occult4.
htm).
P.S: În tabel este trecută ora de vară
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Numărul de mai jos se
regăsește și pe ilustrația
cu Luna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
3

Localitate
Arad
Bacău
Baia Mare
Botoșani
Brăila
Brașov
București
Buzău
Cluj-Napoca
Constanța
Craiova
Drobeta-Turnu Severin
Focșani
Galați
Iași
Oradea
Piatra Neamț
Pitești
Ploiești
Râmnicu Vâlcea
Satu Mare
Sibiu
Suceava
Târgu Mureș
Timișoara

Dispariție
[hh mm ss]

Apariție
[hh mm ss]

10 29 39
10 36 27
10 35 27
10 38 30
10 35 13
10 33 09
10 31 19
10 33 34
10 33 15
10 34 04
10 28 21
10 27 44
10 35 03
10 35 36
10 38 23
10 32 09
10 36 34
10 30 42
10 32 13
10 30 38
10 34 41
10 31 48
10 37 51
10 33 47
10 28 35

11 38 50
11 49 53
11 44 24
11 49 43
11 51 26
11 47 01
11 47 25
11 49 10
11 43 32
11 52 19
11 42 51
11 40 43
11 50 07
11 51 39
11 51 20
11 40 23
11 48 55
11 45 15
11 47 33
11 44 21
11 42 27
11 44 10
11 48 54
11 45 16
11 38 25
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Practic, dacă doar doriți să vedeți ocultația, trebuie să vă
aflați la momentele potrivite cu telescopul înspre Lună.
Ca să găsiți Luna va trebui să acoperiți Soarele cu ceva
(cu mâna) și să priviți în dreapta acestuia, la 16°, căutând
o seceră foarte subțire. Dacă nu puteți vedea Luna, trebuie să folosiți metode puțin mai complicate: căutați
într-un program de astronomie ascensia și declinația
Soarelui și a Lunii. Faceți diferenta în grade dintre ascensia Lunii și a Soarelui și diferența între declinații și
notați rezultatul. Puneți apoi telescopul pe Soare și mutați-l cu valorile în grade, obținute în urma calculului
anterior (vă trebuie cercuri gradate pe montură). După
ce ați mutat telescopul, priviți prin căutător și ar trebui
să vedeți Luna (sau pe Venus). Dacă nu reușiți nici așa,
sunați un prieten.
Încă o informație: următoarea ocultație Lună-Venus se
vede de la noi pe 9 noiembrie 2023!
V

E
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Observarea Astronomică a Soarelui

Alexandru Burda

Și pentru această primă lună a anului 2016, datele in-

cluse în analiză au rezultat din observațiile solare personale, concentrate pe a doua parte a lunii, combinate
cu datele culese de alți astronomi amatori din întreaga
lume. Datele au fost încărcate și în bazele de date ale
AAVSO și SOS-PTMA și se regăsesc în Jurnalul Solar
AAVSO, numărul 1/2016, volumul 72, p. 4.

În ianuarie 2016, activitatea solară a continuat să înregistreze aceeași evoluție descendentă începută în ultimele 3 luni anterioare. Comparativ cu cea înregistrată
în luna decembrie 2015, din datele analizate, a rezultat
că valoarea medie a numărului activității solare R a fost
cu 30% mai scăzută, având o valoare de 36,32.

Distribuită pe parcursul lunii, activitatea solară a înregistrat o evoluție în general constantă, cu două vârfuri
aproximativ simetrice la mijlocul celor două jumătăți
ale sale.
Totuși, activitatea solară poate fi considerată relativ mai
intensă și mai constantă în a doua jumătate a lunii ianuarie 2015, fluctuațiile sale fiind mai puțin ample. Distribuția petelor solare și a grupurilor de pete solare pe
emisfere, raportată la evoluția numărului specific al activității, arată că deși numărul de grupuri de pete a fost
relativ asemănător sau chiar superior în emisfera sudică
a Soarelui, activitatea solară a fost constant mai intensă
în emisfera nordică a acestuia. Cu excepția zilelor de
3 - 5 și respectiv 19 - 24 ianuarie când s-au înregistrat
inversări de scurtă durată a acestei tendințe generale
de evoluție. Totodată, activitatea solară înregistrată în
emisfera nordică este și cea care a determinat caracterul
general mai constant al evoluției de ansamblu pe întreaga lună.

În ceea ce privește activitatea eruptivă a Soarelui, aceasta a fost mult mai slabă în luna ianuarie 2016 comparativ cu luna decembrie 2015, înregistrând și două zile
complet lipsite de erupții solare (2 și respectiv 5 ianuarie). Au predominat erupțiile de clasă B, mai numeroase
decât în luna anterioară, numărul celor de clasă M a
fost cel care a determinat tendința de scădere la fel și cel
al erupțiilor de C, mai mic cu peste 50%. Astfel, satelitul GEOS-15 a înregistrat un total de 115 erupții solare
dintre care una de clasă M, 28 de clasă C și 86 de clasă B.
Foarte interesant este faptul că absența erupțiilor coincide aproximativ cu zilele de activitate solară mai intensă
din prima parte a lunii ianuarie 2016, determinată mai
degrabă de creșterea rapidă a eruțiilor de clasă B în ziua
de 6. De asemenea interesant este faptul că erupțiile de
clasă C mai numeroase au determinat creșterea temporară a intensității activității solare din emisfera sudică a
Soarelui, în a doua parte a lunii.

Numărul mediu de pete solare înregistrate a fost de
26,20 iar numărul mediu de grupuri de pete solare a
fost de 3. Activitate care, ca valoare a numărului R, a
echivalat cu o creștere a ritmului de scădere, comparativ cu situația înregistrată în ultimele două luni.
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Distribuția petelor, grupurilor de pete și a activității solare pe
emisfere, în luna ianuarie 2016 (sursa: AAVSO)
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Activitatea eruptivă a Soarelui în luna ianuarie 2016, pe baza
datelor culese de GEOS-15 (sursa: AAVSO)

Pe ansamblu, se poate observa că nivelul înregistrat al
numărului R al activității solare a fost cel mai scăzut
înregistrat din noiembrie 2010, ceea ce echivalează cu
faptul că pentru acest ciclu de activitate solară, nivelul
la care se face tranziția de la un nivel scăzut la un nivel
ridicat al activității solare (pentru acest ciclu R = 38) a
fost depășit din nou de această dată în scădere. Așadar,
felul în care a evoluat activitatea Soarelui în luna ianuarie 2016, pare să indice clar că perioada de maxim a actualului ciclu solare este practic încheiată. Situație foarte
clar evidențiată și de valorile înregistrate ale numărului
de pete respectiv de grupuri de pete solare.

Alex Burda
Astronom amator
colaborator al AAVSO şi PTMA
(secţiunile de observare a Soarelui)
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Cum să ne alegem un Telescop
Procesele de decizie au adesea căi întortocheate. A în-

ceput doar cu dorința comună a membrilor Astroclubului București de a face observații cât mai des posibil.
Chiar a reproșat cineva în plenul Adunării Generale că
nu ieșim destul în afara Bucureștiului în zone favorabile observațiilor astronomice. Și așa am început să mergem la Comana. Chiar de la prima ieșire au venit surprinzător de mulți. Locul ales, de la marginea pădurii,
nu a prea plăcut căci vestul era parțial obstrucționat.
Ne-am mutat câteva sute de metri mai la est și lucrurile
au început să arate mai bine. Observații atât vizuale cât
și foto. După cum era de așteptat telescoapele mai mari
ale membrilor i-au atras pe cei mai mulți. Și pe măsură
ce ne uitam la obiecte din ce în ce mai mai dificil de observat a venit, în mod firesc, “febra” aperturii.
Cum s-ar vedea acel lucru cu un instrument mai mare?
Și a apărut ideea de a achiziționa un telescop cu o
oglindă cât mai mare. O parte dintre noi am zis că ar fi
o alegere bună dar democratic este să consulți, dacă se
poate, pe toți membrii astroclubului. Este important să
știm cam ce își doresc. Președintele a hotărât o perioadă
necesară ca cei interesați să își spună părerea. Și au venit propuneri foarte interesante și foarte diverse. Multe!
Plecând de la cele foarte vagi și/sau generale până la cele
foarte specifice privind montura, tipul instrumentului
și al senzorului. În numai trei zile aveam deja o listă
consistentă de popuneri:
Mihai Dascălu: Orion Dobson N 406/1800 SkyQuest
XX16g (cu GOTO)
Vega- martie 2016

Zoltan Deak

Constantin Oprișeanu: Maksutov + montură ecuatorială
Zoli Deak: dobson de 12 inch (fără GOTO) + oculare
+ montură EQ6
Marcel Popescu: dob de 14/16inch + TeleVue de
25mm sau Orion Dobson N 356/1650 SkyQuest
XX14g (cu GOTO)
Dănut Ionescu: telescop, pe montură computerizată,
cu diametrul 25-30cm
Radu Gherase: telescop Edge HD de 11 inch (cu
GOTO)
Mircea Răduțiu: dobson de 250-300 simplu, cu tub,
fără GOTO + EQ6
Adrian Șonka: diametru cât mai mare pentru vizual
(dobson)

ic, am fi avut acces cu toții la acel instrument dedicat în
mare parte fotografiei astronomice când privim partea
practică vedem că în realitate lângă acel instrument ar fi
stat cel mult 2-3 oameni ocupați cu achiziția de imagini.
Sigur că s-ar fi putut uita și ceilalți participanți la ieșire
dar asta ar fi fost mai aproape de experiența vizionării
pe Internet decât de participare live.

și propunerile au continuat...

De la început am fost întrebat dacă accept să fac parte din
“Comisia tehnică formată din următorii: Adrian Bruno
Șonka, Zoli Deak, Radu Gherase, Mihai Dascălu și Mircea Răduțiu”. Am zis da acestei responsabilități gândindu-mă că este corectă hotarârea de a despărți membrii consiliului de partea de decizie în ceea ce privește
achiziția. Era un fel de descentralizare sau de delegare a
atribuțiilor. Foarte interesantă soluția aleasă de consiliu!
Merita să îi ajutăm cu tot ce putem. Aproape imediat
apare pe grupul de discuții mesajul conducerii prin care
este desemnată comisia tehnică care “va analiza toate
propunerile venite de la membrii Astroclubului “.

Au fost și discuții în contradictoriu. S-a pledat pentru
un instrument dedicat cercetării. Ceea ce înseamnă în
esență fotografie și tot ceea ce este necesar: montură
ecuatorială, instrument cu apertură cît mai mare și o
cameră CCD. Asta în condițiile în care știam aproximativ cam ce buget vom avea. Chiar dacă nu cumpăram și
camera CCD suma alocată ar fi trebuit să o divizăm în
două părți: montura și telescopul.
O montură ecuatorială de calitate este relativ costisitoare
și de aceea partea afectată opticii ar fi fost semnificativ
mai redusă. Altfel spus, în cuvinte mai simple, ne-am fi
permis să cumpărăm o apertură mult mai mică. Cam
asta gîndeam în acea perioadă de consultări. Și mai era
un aspect, mai puțin evident. Chiar dacă, în mod teoret7

Ar fi apărut paradoxul că ieșim din București ca să ne
uităm la ecranul unui laptop. Fix invers decât ne doream. La polul opus a existat propunerea cumpărării un
dobsonian de 45 cm (diametrul oglinzii). Aici erau alte
probleme: nu se încadra în buget, era foarte înalt și nu
avea GOTO, o doleanță a multora. Oare exista și o cale
de mijloc? Eu nu vedeam ca așa ceva să fie posibil.

Lista comisiei mi-a arătat că nu vom dezbate la nesfârșit
variantele căci cu toții aveam suficientă experiență ca
să înțelegem toate aspectele și să ținem seama de ele.
Argumentele pro sau contra au fost dezbătute pe larg
Astroclubul București

în perioada propunerilor. Pe baza acestor propuneri am
început procesul de selecție.
Într-o primă etapă a fost nevoie de o formulare cât mai
cuprinzătoare și fără o trimitere către un anume tip de
instrument.
		
		dobson instrument+montura dobson+montura ec.
Adi		
Radu
Mircea
Mihai
Zoli		

3 		
3			
2			
3			
3			

1			
2			
1		
2			
1		

2
1
3
1
2

Soluția finală găsită a fost să recomandăm cumpărarea
unui telescop dobsonian cu oglinda de 16 inch și montură cu GOTO.
Nici nu am terminat bine cu alegerea telescopului că
am fost rugați să alegem și ocularul/ele necesar/e. Deja
eram foarte apropiați de nivelul de sus al bugetului dar
am putut face o alegere bună: un TeleVue de 24mm
cu câmp de 68° care ce ne dă o pupilă de ieșire de cca
5,5mm și un câmp de aproape un grad.
Comandat în decembrie instrumentul a sosit la începutul lui ianuarie. În aceeași zi o echipă de voluntari a trecut la scoaterea din cutiile uriașe și la asamblare.

În etapa următoare am trecut la alegerea dobsonianului
și a oportunității să aibă GOTO sau nu. Tabelele arată
scoruri foarte strânse.(Câștigă scorul maxim).
		

12”		

14”			

16”

Adi 		
Radu
Mircea
Mihai
Zoli		

1			
1			
2			
1			
1			

2			
2			
3			
2			
3 			

3
3
1
3
2

Este greu de descris ce sentimente te cuprind când vezi
ceva de dimensiunile acelea. Până și plăcile de bază sunt
atât de mari că nu trec printr-o ușă obișnuită. De greutate ce să mai spunem: complet asamblat e nevoie de doi
oameni să-l mute. Chiar și desfăcut în două, tubul optic și montura, tot nu poate fi mișcat de o singură persoană. Este clar că trasportul și asamblarea sunt operații
de echipă.
Am făcut o ieșire la Comana și pot spune că logistica
legată de acest instrument este o adevărată provocare.
Totuși a meritat întregul efort! Apertura întradevăr nu
poate fi înlocuită cu nimic. Prin comparație, telescopul
meu are 10 inch și suprafața sa este 2,5x mai mică.
Diferența este uriașă!

GOTO/traking (se alege cu cu da sau nu)
Adi		
Radu
Mircea
Mihai
Zoli		

nu
da
nu
da
da

Se vede imediat că sunt la “egalitate” dobsonianul de 14”
și cel de 16” dar există preferința a trei dintre membrii
comisiei pentru cel de 16” deci aceasta va fi alegerea finală. GOTO “câștigă” la fel de străns cu 3 de “da”!
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Echipa care a asamblat telescopul: Radu Gherase, Andrei Deak, Marcel Popescu, Zoltan Deak
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Pe cerul lunii Martie
Dintre obiectele cerești care pe care le putem observa

pe cerul lunii martie, cu ajutorul instrumentelor aflate
în posesia amatorilor amatori, fie ei începători sau experimentați, mă voi opri în acest an asupra a două dintre acelea aparțind lumii stelare.
Praesepe sau „Stupul de albine”
Înscris de astronomul francez Charles Messier la
numărul 44 al catalogului său de obiecte cerești difuze
și nebuloase, roiul de stele Praesepe face parte dintre
acelea observate încă din antichitate. Cunoscut și ca
“Ieslea” sau „Stupul”, acest roi deschis este unul dintre
cele mai cunoscute dintre cele pe care le putem observa
în emisfera nordică a bolții cerești, fiind și unul dintre
cele mai ușor de observat de către astronomii amatori.

Aflat la o distanță de numai 577 de ani-lumină, Praesepe este practic aflat în vecinătatea noastră. Dacă îl observăm cu ochiul liber, în condiții de cer curat, nepoluat
luminos, roiul ni se înfățișează ca o pată lăptoasă, având
o magnitudine aparentă de 3,7. Dacă îl observăm cu
binoclul putem deja să distingem între 24 și 75 de stele,
dintre cele 1000 care îl alcătuiesc. Deși instrumentele
mai mari permit observarea a până la 200-300 de stele, binoclul este instrumentul optim pentru observarea
roiului Praesepe. Câmpul de vedere larg al acestui tip de
instrument ne permite să observăm roiul în întregime.
Sursa: http://www.bitacoradegalileo.com/2010/10/28
m44-el-cumulo-del-pesebre-praesepe

Roiul Praesepe este ușor de găsit pe cerul nocturn, cam pe la
jumătatea distanței dintre stelele Regulus, din constelația Leului, și Pollux din constelația Gemenilor, în mijlocul constelației
Racului (Stellarium).

Perioada optimă de observare astronomică a roiului deschis Praesepe este între lunile februarie și mai, când
Racul se află la zenit între orele 21 și 24 timp legal român
(orele 19 – 22 UT).
Vega- martie 2016

Alexandru Burda
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Praesepe este un roi relativ bătrân. Mai mult de două
treimi dintre stele sale sunt pitice roșii, restul de până
la o treime fiind stele asemănătoare soarelui sau gigante
albastre. În ansamblu, roiul s-a format în urmă cu 600
– 700 de milioane de ani într-o uriașă nebuloasă difuză,
asemănătoare probabil cu aceea din constelația Orion.
O nebuloasă originară care însă între timp a dispărut,
lăsându-ne să întrevedem în roiul Praesepe o secvență
din viitorul spectaculoaselor nebuloase difuze pe care
azi încă le putem admira.
Cele două Tania
Tania Australis și Tania Borealis, două stele discrete în
constelația Ursa Mare, alăturate datorită unui efect de
perspectivă vizuală, sunt poziționate la jumătatea distanței dintre “Carul” mare și constelația Leului.
Astroclubul București

Ușor de identificat în condițiile unui cer nepoluat luminos, ele pot fi observate ochiul liber chiar și pe cerul
orașului. Cu binoclul însă ele pot fi un subiect de observație foarte interesant.

Tania Borealis, mai puțin strălucitoare (magnitudine
vizuală aparentă 3,44), se află mai aproape de Soare, la
numai 138 de ani lumină (42,2 parseci). În același timp
ea se află la o distanță de 92 ani lumină de vecina sa aparentă, fiind o stea gigantă de “numai” 3,47 ori mai mare
și de 71,4 ori mai strălucitoare decât Soarele.

Foto credit: Akira Fujii

Tania Australis, cea mai strălucitoare dintre cele două
stele (magnitudine vizuală aparentă 3,04), se află la o
distanță de 230 de ani lumină (70,6 parseci) de Soare.
Este o gigantă roșie imensă, de 67,5 de ori mai mare și
de 762 de ori mai strălucitoare decât Soarele.

Poziția celor două stele pe bolta cerească, în constelația Ursa
Mare (Sursa: IAU/Sky & Telescope)

Observat cu binoclul, acest “cuplu” stelar de circumstanță este remarcabil prin contrastul său coloristic și
de etapă de existență stelară. În timp ce Tania Borealis
afișează un alb strălucitor, fiind o stea tânără, la începutul unei existențe scurte și relativ intense, Tania Australis impresionează prin culoarea sa portocaliu-roșiatică,
tipică pentru o stea aflată într-un final de existență care
foarte probabil va da naștere în viitor unei frumoase
nebuloase planetare.
Alex BURDA
Astronom amator

Sursa: Greg Parker & Noel Carboni (2013)
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Pasionat de Astronomie
1. Ca să știm cum să dăm de tine, spune-ne te rog idul de pe astronomy.ro (dacă ai), site-ul web personal
sau un alt loc unde te putem găsi.
Psemil pe astronomy.ro, dar am și un blog pe care
ocazional îl îmbogățesc cu postări noi:
psemil.blogspot.com
2. Îți place mai mult teoria sau partea observațională?
Mie îmi place astronomia, însă e nevoie și de teorie
aici. Sunt însă un om care nu se teme de întuneric și
abia aștept să apună Soarele... Savurez nopțile lungi de
observații în locuri izolate, în căutarea cerului negru...
chiar și atunci când sunt singur.
3. Care este instrumentul astronomic pe care îl folosești cel mai des?
Am schimbat multe instrumente și pe toate le-am folosit pentru astro-foto deep-sky. Acum am poposit la o
lunetă Takahashi FSQ85, deși marea dragoste a fost un
Newton de 200 mm.
4. Care este cea mai interesantă observație astronomică pe care ai facut-o?
Am trăit multe momente frumoase sub cerul liber, însă
foarte dragă îmi este amintirea tranzitului lui Venus din
2012, când am reușit împreună cu Sabin Fota, Marian
Achim și Dan Nicolicioiu să găsim singurul loc senin
din vestul țări la ora tranzitului. Cu câteva clipe înainte
de răsăritul Soarelui, norii s-au risipit și am trait o experiență astronomică unică, între prieteni...

Vega- martie 2016
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5. Cât timp aloci într-un an pentru astronomie?

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

Cât pot, enorm... Nu am observator construit, însă obișnuiesc să nu pierd nici o noapte senină fără să montez telescopul... Am numărat că în general, dorm sub cerul liber cam
50 de zile pe an, pe care în general le dedic astrofotografiei.

Mult. Am devenit mai tehnic, dar mi-am dezvoltat și latura artistică... Cel mai importatnt este că mi-a umplut
timpul liber cu o pasiune în care creierul nu se odihnește niciodată și după cum știm cu toții antrenamentul îi prinde bine.

Pe timpul verii și toamnei obișnuiesc să car telescopul
pe o raza de 100 km de casă pe vârful munților pentru a
căuta un cer cât mai negru. Efortul e destul de mare deoarece greutatea sistemului este de aprox 60 kg iar timpul
de montare și calibrare depășesște 1.5h... Aleg să dorm
atunci întins pe pășunea alpină la lumina stelelor...

Astronomia este o știință complexă a cărei suprafață am
reușit doar să o zgârii după ani de studiu. Așa că bănuiesc că voi avea de lucru pentru tot restul vieții.
10. Cola sau Pepsi?
Borsec.

6. Care este fotografia astronomică favorită (a ta sau
a altora)?
Este Tripleta din Leo pe care am facut-o împreună cu
Sabin Fota în 2014... Îmi amintesc și acum reacția celor
care au vazut-o la Lisa la întâlnirea astronomy.ro
7. Ce atlas/ program de astronomie folosești cel mai
des?
Stellarium, e simplu, intuitiv și e gratuit. Cei care îl
dezvoltă au o inima de aur...
8. Ce îți dorești pentru pasiunea ta în viitor?
Mai puține becuri aprinse pe străzi... Aș vrea să am puterea
să mă pot deplasa mereu la distanțe mari de oraș pentru a poza pe un cer iluminat numai de lumina stelelor.
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Emil Pera

Flame and Horse Head Nebula
Data: 25.11.2011
Camera: Canon EOS 1000D / Rebel XS, telescop: Newton 8 inch, expunere: 210x90s
Locul de observație: Reșița
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Emil Pera

Elephant Trunk Nebula
Data: 18.08.2012
Camera: QHYCCD QHY9M, Canon EOS 1000D/ Rebel XS, telescop: Newton 8inch, expunere: 81x240s, ISO800
Locul de observație: Reșița
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Emil Pera

Iris Nebula
Data: 1.08.2013 și 9.08.2013
Camera: Canon EOS 1000D / Rebel XS, telescop: Newton 8 inch, 33x240s, 83x240s, ISO800
Locul de observație: Reșița
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Emil Pera

Rosette Nebula
Data: 13.01.2013
Camera: Canon EOS 1000D / Rebel XS
Telescop: Newton 8 inch
Expunere: 67x240s
Locul de observație: Reșița
Vega- martie 2016
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Emil Pera

Eagle Head Nebula
Data: 5.11.2013
Camera: Canon EOS 1000D / Rebel XS, FLI ML8300, telescop: Newton 8 inch, expunere: 34x600s, 40x600s, ISO800
Locul de observație: Reșița
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Galerie de Imagini - Galaxii

Adrian Bruno Șonka

NGC 6964
Data: 06.09.2015 19:38 TU
Camera: CCD SBIG 11000M, Cassegrain 0.5 m, f/15, expunere: 50x60s
Locul de observație: Institutul Astronomic al Academiei Române
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Lucian Marian Achim

M51–Whirpool Galaxy
Data: 29.04.2014
Echipament: Equinox 120ED f/6 (reducător de focală TV 0,8X) NEQ6 PRO, filtre LRGB Baader, expunere: 17x30 min, R =4x30 min, G=4x30 min, B=5x30 min
Locul de observație: Observatorul SRCSTV, sat .Gornovita, com. Tismana, jud. Gorj
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Ștefan Pop Coț

M81 & M82
Data: 15.02.2016
Camera: Canon 750 D + Apo TeleVue 101 mm. expunere: 30s ISO 3200
Locul de observație: Comana
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Rolf Winkler

M31
Data: 11.02. 2015, ora: 05:45 PM UTC
Echipament: F/5,9 Newtonian Skywatcher + Canon 1100D + HEQ6, expunere: 30x 65s, ISO 3200
Locul de observație: Mediaș
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Ovidiu Petrese

M101- Pinwheel Galaxy
Data: 07.02.2016, ora: 12:30 AM
Camera: Canon EOS1100D, telescop: Skywatcher Newtonian, 20cm/1000, expunere: 5 x 30s, ISO6400
Locul de observație: Comana, Giurgiu
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Mihai Rusie

M81 & M82
Data: Echipament: C80ED (@F/6), Canon EOS 550D, expunere: 12 x 1.5min, ISO 3200
Locul de observație: București
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Andrei Nica

M31
Data: 14.09.2015, ora 11:22
Camera: Nikon D7000, telescop: Skywatcher Newton 254 mm, expunere: 4x600s + 4x300s + 4x100 + 4x60 + 4x30 + 4x15, ISO 800
Locul de observație: sat Stejaru, jud Teleorman
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Lucian Hudin

Tripletul din Draco - NGC 5981, NGC 5982, NGC 5985
Data: Echipament: Newtonian 30cm f/5, EQ8, Atik 383L, expunere: 80x2min
Locul de observație: Cluj Napoca

Vega- martie 2016

24

Astroclubul București

Radu Gherase

M51–Whirpool Galaxy
Data: 22.03.2015
Camera: Atik 314L+, telescop: RC 203mm/1625mm, expunere: LRGB 8X150s
Locul de observație: Vălenii de Munte
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Ciprian Vântdevară
NGC 4565

Data: 24.03.2015
Camera: ATIK 320E, telescop: Newton F/4, expunere: LRGB 45x60s
Locul de observație: Observatorul Astronomic al Muzeului “Vasile Pârvan”, Bârlad
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Cătălin Fus

M31
Data: 16.09.2007, ora: 01:00 UT
Camera: Canon EOS 400D Baader modificat + Canon EF 70-200 mm f/2.8L at f/4, expunere: 8x120s, ISO 800
Locul de observație: -
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Iosif Bodnariu

M31
Data: 19.10.2014
Camera: Canon 1000 D, telescop: Newton Astrotech AT8IN 200/800 f4. expunere: 300s, ISO 800
Locul de observație: Varias Jud. Timiș
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Cristian dănescu
NGC4565 -Needle Galaxy

Data: 11.03.2014 și 30.03.2014
Camera: Atik 314L+, telescop: Maksutov-Newtonian MN190, filtru UV-IR cut, Baader planetarium
Locul de observație: Ploiești
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Sabin Fota
M31

Data: 07.07.2011
Camera: Canon 50D, telescop: Megrez 90mm APO, f/6,2, expunere: 13×240 ISO 1600
Locul de observație: Ostrovul Corbului
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Emil Pera

Leo Triplet
Data: 7.03.2011-10.04.2014
Camera: Canon EOS 1000D / Rebel XS, telescop: Newton 8 inch, expunere: 12x600s-ISO1600, 44x30s-ISO800, 101x600s
Locul de observație: Reșița
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Mihai Barbu
M31

Data: 13.06.2015
Camera: Canon 600D, echipament: Canon 200 mm f2.8, expunere: 9x3min
Locul de observație: Măliniș, Brașov
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Maximilian Teodorescu
M66

Data: 15.01.2016
Camera: ZWO ASI 174MM, telescop: Newtonian 355 mm F/5, expunere: 300x5s, 300x8s
Locul de observație: Comana

Vega- martie 2016

33

Astroclubul București

H A RTA CE RU L UI
PLANETELE

Jupiter se vede toată noaptea, iar Marte și
Saturn după miezul nopții.
Uranus încă se aﬂă pe cer după apusul Soarelui,
dar apune în jurul orei 20:30. Mai poate ﬁ văzut pe
cer de noapte doar o oră, timp în care trebuie găsit
printre stelele din constelația Pisces.
Dacă puteți găsi steaua 73 din Pisces atunci veți
putea vedea și planeta. În următoarea lună planeta
nu se va mai putea vedea pentru că aparent Soarele
va traversa constelația.
Spre deosebire de Uranus, Jupiter este foarte
bine poziționat pe cer. Se aﬂă la „opoziție” și la cea
mai mică depărtare de Pământ. „La opoziție”
înseamnă că se aﬂă în partea opusă Soarelui și se
aﬂă pe cer când nu este Soarele, adică toată
noaptea. Jupiter răsare la apusul Soarelui și apune
la răsăritul lui, putând ﬁ observat 12 ore.
Pentru că este aproape de Pământ înseamnă că
planeta va avea un diametru aparent mare,
diametru care însă se menține și în aprilie.
Pe cer îl găsim pe Jupiter în constelația Leo,
lângă planetă aﬂându-se și steaua sigma Leonis.
Jupiter este mai strălucitor decât steaua, de fapt
mai strălucitor decât orice obiect aﬂa noaptea pe
cer.
Puteți găsi planeta în nopțile când Luna trece
prin zonă, pe 21 și 22 martie.
Dacă aveți instrumente astronomice puteți
vedea umbrele sateliților pe discul planetei, după
cum urmează: 9 martie, ora 22:30 - umbra lui Io; 16
martie, ora 22:30 - umbra lui Ganymede; 25 martie,
ora 22:30 - umbra lui Europa; 1 aprilie, ora 22:30 umbrele sateliților Io și Europa.
Următoarea planetă care răsare este Marte,

undeva la miezul nopții. Nu se va vedea sus pe cer,
ca Jupiter, dar strălucirea ei crește de la o zi la alta.
Planeta va deveni la sfărșitul lunii de 2,5 ori mai
strălucitoare decât la începutul ei.
Marte se aﬂă în constelația Libra și se
deplasează rapid spre Scorpius. Dacă priviți planeta
din câteva în câteva zile, veți vedea cum se apropie
aparent de o stea din constelație, Graﬃas sau beta
din Scorpius. În diminețile de 15, 16 și 17 martie
planeta se va aﬂa extrem de aproape de stea. Marte
nu se apropie aparent doar de stea ci și de Saturn.
Distanța aparentă dintre cele două obiecte este de
18° pe 1 martie și de 9°pe 1 aprilie.
Luna se va aﬂa în preajma planetei în diminețile
de 28 și 29 martie.
Dacă îl cauți pe Marte îl vei vedea și pe Saturn,
pentru că cele două planete se aﬂă cam în aceeași
zonă de cer. De la Marte trebuie doar să priviți în
stânga jos, după un astru gălbui mai puțin
strălucitor care nu pâlpâie.
Este Saturn, planeta cu inele, aﬂată în prezent în
constelația Ophiucus. Se aﬂă într-o zonă din Calea
Lactee, plină de stele puțin strălucitoare, ﬁind o
plăcere să o observi prin binoclu, în liniștea natură
de pe un câmp.
Prin telescop se poate vedea inelul dar și cel
puțin un satelit natural.
Luna trece prin zonă în serile de 29 și 30 martie.
O planetă care se vede cu greu, dar se aﬂă pe cer
dimineața, este chiar Venus. Aceasta poate ﬁ
văzută la ora 6, nu foarte departe de orizontul estic.
Dacă reușiți să o vedeți vă felicităm.
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FENOMENE ASTRONOMICE
2 Ultimul Pătrar la ora 1:12. Luna se vede pe cerul de seară, răsărind în jurul orei 1:30 dimineață.
Chiar sub ea se aﬂă planeta Saturn.
3 Asteroidul 2016 DV1 trece la numai o distață lunară de Pământ
5 Asteroidul 2016 DN2 trece la numai 1,8 distanțe lunare de Pământ
8 Planeta Jupiter se aﬂă la „opoziție”, adică în cea mai bună poziție față de Pământ și Soare pentru
ca astronomii pământeni să o observe. Este perioada când planeta are mărimea aparentă maximă,
strălucire maximă, depărtare de Pământ minimă și se vede toată noaptea
9 Lună Nouă la ora 3:54. În aceeași zi se produce o eclipsă totală de Soare, vizibilă din Oceanul
Indian, Paciﬁc, Sumatra și Indonezia. Eclipsa se vede parțială din China până în Australia, Oceanul
Pacﬁc, inclusiv Hawaii
10 Luna se aﬂă la perigeu (la cea mai mică depărtare de Pământ). Se găsește la 359.515 km
depărtare
10 Luna apare pe cerul de seară. Se poate vedea înspre vest, în jurul orei 18:30
13 si 14 În aceste două seri, secera Lunii se va aﬂa în constelația Taurus, unde se găsesc și roiurile
stelare Pleiade și Hyade.
14 Chiar sub Lună se aﬂă steaua Aldebaran din Taurus. De văzut seara, sus pe cer, înspre vest
15 Primul Pătrar la ora 19:06. Găsim Luna seara pe cer, nu departe de steaua ElNath din constelația
Taurus
16 Chiar sub Lună se aﬂă steaua Alhena din constelația Gemini. De văzut aproape toată noaptea.
Cel mai sus pe cer se aﬂă în jurul orei 20
17 Deasupra Lunii și puțin în stânga se aﬂă stelele Castor și Pollux din Gemini
20 Echinocțiul de primăvară. Din punct de vedere astronomic putem spune că aparent Soarele va
trece în emisfera sudică a cerului. De pe teren, putem spune că această zi este una dintre cele două
din an când Soarele răsare ﬁx la est și apune la vest
20 În această noapte, în stânga Lunii se aﬂă steaua Regulus din Leo
21 și 22 În aceste două nopți Luna se va aﬂa în preajma planetei Jupiter
23 Lună Plină la ora 14:00. Puteți vedea Luna Plină ﬁe în noaptea de 22/23 sau 23/24 ,pentru că
văzută cu ochiul liber va arăta la fel. În ziua de 23 martie, în jurul orei 14 (ora României) Luna va intra
în umbra Pământului, fenomen denumit „Eclipsă de Lună prin penumbră”. Probabil că cei la care este
noapte în acel moment nu vor vedea nimic schimat la Lună din cauză că penumbra este foarte
transparentă
24 Sub Lună se aﬂă steaua Spica din Virgo. De văzut începând cu ora 23, toată noaptea
25 Luna se aﬂă la cea mai mare depărtare de Pământ, la 406.122 km
28, 29 și 30 În aceste trei dimineți, Luna se aﬂă în preajma planetelor Saturn și Marte. Marte
este obiectul mai strălucitor
31 Ultimul Pătrar la ora 18:18. Luna se va vedea în a doua jumătate a nopții, în constelația
Sagittarius
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H AR TA CE R UL UI

MARTIE 2016
Harta arată aspectul cerului,
la mijlocul lunii, în:

CONSTELAȚII VI�IBILE, PLANETE �I LUNA

Gemini este constelația lunii martie. Se aﬂă la
meridian seara, iar cele două stele strălucitoare,
Castor și Polux poti ﬁ identiﬁcate ușor, ca două
stele asemănătoare ca strălucire, una sub alta,
înspre sud aproape deasupra capului. Orion și Sirius
se aﬂă înspre sud vest.
Orientați harta cu orizontul vestic în jos și priviți
înspre vest pe cer. Cele mai strălucitoare stele pe
care le vedeți sunt Capella (cea mai de sus) și
Aldebaran. Fac parte dinmulțimea de stele
strălucitoare aﬂate pe cer în serile lunii martie.
Printr-un binoclu, la picioarele gemenilor, se aﬂă un
roi stelar spectaculos, M35, vizibil ca o pată difuză
prin cele mai mici instrumente, și ca o aglomerație
de stele prin lunetele și telescoapele mai mari.
Gemini se aﬂă în vârful unui arc format din
constelații ușor de identiﬁcat: Canis Minor, Orion,
Auriga, Taurus și Perseus. Nu uitați de triunghiul de
iarnă, format din stelele Sirius, Procyon și
Betegeuse.
Un mare hexagon, format din stele
strălucitoare, poate ﬁ observat seara pe cer: porniți

FeBRUARIe, ORA 22
MARTE, ORA 20
APRILIe, ORA 18

de la Sirius, urcați spre Polux, Castor, sus spre
Capella, jos la Aldebaran, spre Rigel și înapoi
la Sirius.
Spre est se văd deja constelațiile
de primăvară. Leo cu steaua sa cea
mai strălucitoare, Regulus, și o
parte din Virgo înspre est.
Pentru a vedea o altă stea
strălucitoare, prelungiți
oiștea Carului Mare,
înspre nord-est. Veți da
de Arcturus din
Bootes.
La ora pentru
care este realizată
harta, pe cer se aﬂă
doar o singură
planetă,
Jupiter, aﬂată
în constelația
Leo.


Steaua
Polară




CUM SE �OLOSE�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 orizont. 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.

AURIGA

M35
M44

M67



stele




M46




galaxii




CANIS
MAJOR
PUPPIS

stele duble

M79

roiuri globulare
roiuri deschise
nebuloase
nebuloase planetare

Magnitudini stelare
Stele
strălucitoare

Stele
mai puțin
strălucitoare
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