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Mulţumim tuturor cititorilor nostri care au avut amabilitatea să 
răspundă chestionarului trimis. O primă evaluare ne aduce rezultate 
încurajatoare. Nu sunt un adept al cifrelor statistice mai ales când 
mărimea seriei de date nu este prea mare dar trebuie să luăm în 
considerare ceea ce am primit. Putem totuşi analiza calitativ datele 
obţinute, amintind cifrele doar cu titlu informativ (vezi tabel). O primă 
constatare ar fi aceea că “nivelul informaţiei primite” se apropie de 
“nivelul informaţiei dorite” adică ceva în jurul nivelului mediu. Cu 
o nuanţare: o parte însemnată a cititorilor vor şi informaţii de nivel 
avansat.

În ceea ce priveşte conţinutul articolelor am obţinut un scor identic la 
cele două criterii (interesant/util): 3,91 din maximul de 5. Stăm bine 
dar este loc de şi mai bine. Personal mă bucură şi procentul covârşitor 
(87%) în care cititorii preferă noul format al revistei. Înseamnă că am 
făcut o alegere potrivită. Încă nu am reuşit o analiză în totalitate a 
răspunsurilor la chestionar dar răspândirea geografică ce reiese din 
sondaj este încurajatoare: Timişoara, Petroşani, Brăila, Câmpina, 
Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Alexandria, Roman, Oradea, Tg. Mureş, 
Silistra (Bulgaria), Deva. Nu putem promite dar vom încerca să fa-
cem în aşa fel încât să răspundem preferinţelor şi sugestiilor voastre. 
Aşteptăm în continuare răspunsuri la chestionar pe aceeaşi adresă:
revista.vega@astroclubul.ro
Cer senin!

Zoltan DEAK
redactor şef

 nivelul informaţiei primite nivelul informaţiei dorite
avansat           17%            39%
mediu           74%            57%
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Cum a fost la Eclipsă

Eclipsa totală de Lună din 21 februarie 2008 Cristina ŢINTĂ-VASS

Fundalul cu Observatorul făcut cu Canon 
EOS 5D şi obiectiv Canon EF 17-40 f/4L

Expunerea multiplă făcută cu Canon EOS  
300 şi obiectiv Canon EF 17-40  f/4L. O 
poză la 10 minute. Expunerea şi diafragma 

au variat. Poza pe film Kodak Gold 200
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Eclipsa totală de Lună din 21 februarie 2008 Bogdan DINICUŢU

refractor 110/650
Canon EOS 400D

  200 - 400 ISO
  1/100 - 3.2s

interval 9 - 17min

Cum a fost la Eclipsă



Astroclubul
Bucureşti

3

Vega no. 118

Galeria

Supernova 2007GR

Cum a fost la Eclipsă

Eclipsa totală de Lună 
21 februarie 2008

Mircea Răduţiu

Nikon D40
 teleobiectiv f=200mm

la f/5.6
1 sec. la 400 ISO
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Eclipsa totală de Lună din 21 februarie 2008 Victor BARBU
Meade Lightbridge D=400 mm; f/4,5 

  Olympus C4000 la f/2.8; 0,5 sec.
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Eclipsa totală de Lună din 21 februarie 2008 Zoltan DEAK

lunetă Vixen 55/440
Canon EOS 350D
30 sec. la 100 ISO

03:23 UT



Această supernovă a fost descoperită 
în august 2008 de către progra-
mul Lick Observatory Supernova 
Search http://astro.berkeley.edu/
~bait/kait.html. Se află în galaxia 
NGC1058 din constelaţia Perseus. 
Pe 15 august, în momentul desco-
peririi avea magnitudinea 13,5.
 
Galaxia în care a apărut, NGC1058, 
este o galaxie spirală, situată la 28 
milioane de ani lumină depărtare. 
De fapt, supernova a explodat acum 
28 de milioane de ani. SN 2007GR 
este de tipul Ib, ceea ce înseanmă 
moartea unei stele gigante, tânără 
şi foarte luminoasă. 

În NGC1058 au mai apărut două 
supernove în 1961 (magnitudinea 
12,1) şi în 1969 (magnitudinea 
12,8). 

Am aflat de această supernovă 
imediat după ce AAVSO a emis o 
circulară, pe când se desfăşura 
tabăra de astronomie Lyra a Astro-
clubului Bucureşti. 

Am reuşit să observ această 

Supernova 2007GR
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Imaginea de referinţă a galaxiei NGC1058, în locul indicat de 
săgeată nu se observă nici o stea



supernovă, din Bucureşti, folosind 
o cameră CCD DSI Pro, de mai 
multe ori, timp în care strălucirea 
ei a variat. Observaţiile s-au făcut 
prin telescopul Schmidt-Casseg-
rain de 235 mm în diametru al As-
troclubului, dar şi prin telescopul  
de 305 mm al Observatorului. 

Estimarea strălucirii acestui obiect 
a fost destul de grea pentru că, din 
toată galaxia, supernova s-a găsit 
să apară între două stele. 

În prima seară de observaţii, pe 1 
octombrie 2007, supernova avea 
magnitudinea vizuală 15,6. 

La sfârşitul lunii octombrie, pe 31, 

La sfârşitul lunii octombrie, pe 31, 
astrul scăzuse la magnitudinea 
vizuală 15,8. Ultima observaţie am 
făcut-o pe 27 noiembrie 2008. Su-
pernova scăzuse cu încă o magni-
tudine.

Adrian Şonka
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Strălucirea supernovei a scăzut vizibil

Supernova 
2007GR
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Pare ciudat poate, dar despre eveniment 
am aflat întîmplător din ziar. Şi asta pen-
tru că dintr-o confuzie în Anuarul Astro-
nomic al Noii Zeelande stă scris: Eclipsă 
inelară de Soare. Nu este vizibilă de pe 
teritoriul Noii Zeelande. Dacă aş fi ştiut 
din timp, mă agitam să îmi procur un fil-
tru pentru ETX şi pentru camera LUMIX. 
Dar aşa, m-au salvat ochelarii de la eclip-
sa din 1999 primiţi din Italia.

Am avut mari emoţii deoarece vremea 
se strică ori de câte ori este câte un 
fenomen astronomic. Vezi Tranzitul lui 
Mercur pe ploaie şi eclipsa de Lună cu 
nori şi conjunţiile ratate tot din cauza 
norilor. De data aceasta însă, vremea a 
fost neobişnuit de frumoasă şi mai ales 
neobişnuit de stabilă. În ziua eclipsei 
am fost nevoit să ramîn acasă, deşi mă 
pregătisem să o privesc împreună cu cole-
gii mei de la Opus International Consult-
ing din Manukau (circa 22Km de casa mea 
din Mount Eeden Road). Deci am rămas 
acasă. Eram pregatit cu Panasonic Movie 
camera (3CCD pe ea!) şi LUMIX-ul adică 
Panasonic curat şi el. Am hotărât să las 
camera video pe trepied şi să operez man-
ual cu aparatul foto. Făcusem proba de 
fotografie cu ochelarii în faţa obiectivului 
şi a camerei video. Cu 10 minute înainte 
de începerea eclipsei (16:49, parcă) am 
ieşit în curtea din spatele casei. Îmi fixa-
sem cam pe unde intră Luna în acţiune 
şi cam pe unde se termină. Copacii nu 
mă incomodau decât pentru o perioadă 
scurtă de timp şi am decis să mut camera 
video când va fi nevoie. Chiar la începu-

tul eclipsei a venit şi un puşti foarte sim-
patic – Maia îl chema, cel din fotografie. 
A fost foarte încâtat că va putea observa 
pentru prima dată în viaţa lui o eclipsă. 
Din câte am înţeles de la el, la şcoală nu 
se anunţase fenomenul deci nu mai bârfiţi 
sistemul de învăţământ din România!

Primele imagini au ieşit foarte prost şi am 
început să caut o poziţie potrivită pen-
tru el, atât la camera video cât mai ales 
la LUMIX. Maia era deosebit de entuzias-
mat de participarea lui directă la obser-
varea acestui fenomen. Şi gândindu-mă 
eu aşa, sa-i fac băiatului o poză să o aibă 
ca amintire, mi-a venit ideia: ce excelent 
ar fi dacă ar avea pe filtrul de la ochelari 
si  imaginea Soarelui eclipsat! Dar pentru 
ce s-au creiat softurile foto? Deja ştiam ce 
aveam să fac!

Dupa faza maximă am interupt orice acti-
vitate şi am intrat în casă. Aveam numai 
10 minute la dispozitie să descarc pozele 
să aleg câteva dintre ele, să le reduc si să 
le trimit pe net la Galati, unde Bogdan 
Cerchezan, realizatorul unicei emisiuni 
permanente de astronomie din România 
“Câte în Lună şi în stele” de la TV Galaţi 
aştepta materialul meu. Decisesem să 
facem o transmisie directă a eclipsei dar 
prezentând fenomenul prin imagini,  pen-
tru emisiunea matinală “Ora 7 dimineaţa. 
Trezeşte-te cu Raluca şi Roberto”.  Afirm 
că a fost cea mai bună transmisie pe care 
am facut-o în ultimii 10 ani. Imediat ce 
am terminat transmi-sia, am luat apa-
ratele şi am ieşit iar afară, de data aceasta 
numai în faţa casei şi am continuat să iau 

poze. Deja eclipsa era pe sfârşite. Iată de 
ce în compoziţia pe care am prezentat-o 
la concursul de astrofotografie organizat 
de Auckland Astronomical Society există 
o pauză între secvenţe. Când am început 
să lucrez compoziţia în Photoshop am fost 
tentat să suplinesc lipsa, “coţcărind” locul 
gol cu o altă imagine pe care am rotit-o. 
Cred că este poza care este postată pe 
sitele Astroclubului. Când însă m-am de-
cis (mai exact am fost invitat) să particip 
şi eu la concursul de Astrofotografie am 
hotărât să prezint numai rea-litatea şi de 
acea am refăcut compoziţia. Pentru toate 
imaginile am datele tehnice, mai putin ISO 
în cazul pozelor luate cu camera video. Şi 
asta deoarece camera nu dă informaţii de-
spre ISO în cazul fotografiilor. Am înţeles 
că implicit ar fi ISO 200. 

Acuma, eu idei aveam “ce vreau să fac”, 
dar nu ştiam “cum să fac”. Şi atunci mi-a 
sărit în ajutor conu’ Conu care mi-a dat 
indicat ce “tool” să folosesc şi care este 
următoarea mişcare ce trebuie făcută 
după folosirea “tool”-ului. Restul a fost 
o joacă. Şi m-a prins aceasta joacă atât 
de tare, încât am acasă 6 variante de 
compoziţie. 

Cum a fost la Eclipsă

Maia, 10 ani, din Auckland, New Zealand privind pentru 
prima dată o Eclipsă de Soare
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Aşa a fost posibil să pun şi Sorele eclip-
sat pe ochelari atunci când Maia priveşte 
eclipsa.

Cam asta ar fi despre eclipsa. Am trimis 
în ultima zi pozele la Auckland Astro-
nomical Society pentru competiţia anuală 
de Astrofotografie. Şi am fost foarte sur-
prins când am fost nominalizat cu lucrare 
intitulată de mine scurt ” Solar 02”. Ei au 
numit-o “Solar eclipse in stages”. Cred că 
şi-au dat seama că numele dat de mine 
era numele fişierului. 

Din culise după festivitatea de premiere: 
toată lumea a admirat poza lui Maia dar 
în egală măsură au fost încântaţi de ideia 

de prezentare a secvenţei eclipsei în me-
diul natural în care femonenul a avut loc. 
Nu am ratat ocazia de a ridica în slăvi pe 
astrofotografii români şi le-am spus ca 
aşa se lucrează în România. 

În perioada care a urmat eclipsei, m-am 
concentrat pe conjuncţia Lună - Mercur 
- Venus. Am două fotografii mai bune:
Prima a fost pusă pe desktop de un coleg 
– şi pentru mine a fost un premiu la fel de 
important ca şi acela obţinut la concursul 
de astrofotografie.

Cea de a doua, este poza în care îl  vedem 
pe Venus sus lângă “cornul” Lunii chiar în 
ziua conjuncţiei şi este poza despre care 

Dr. Grant Christie mi-a scris ”Very nice 
shot.  Better than the one published in the 
Herald this morning. Cheers, Grant” iar 
Jennie McCormick scria: “Thank you ever 
so much Danut for the wonderful picture 
you sent through. I am going to pop that 
picture on my desktop here at work :)”.

Dănuţ Ionescu, 
Auckland, New Zealand

Auckland Astronomical Society, Highly commend Astrophotography 2007, Artistic Astronomical Theme: “Solar Eclipse in stages”


