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Vega no. 120Astronomie de Bucureşti
Într-o întâlnire mai veche a Astroclubului s-a încercat stabilirea unor re-
pere în ceea ce priveşte aşteptările membrilor săi. A apărut un enunţ care 
părea frivol la prima vedere: o parte dintre noi considerau ca importantă 
partea de socializare. S-a glumit pe seama unor întâlniri cu mici şi bere 
dar ideea părea totuşi foarte tentantă. O ieşire din Bucureşti pentru 
observaţii de noapte, în cazul unui cer acoperit putea fi salvată de o 
minipetrecere în aer liber la care lumea să vină cu familia şi prietenii. 
Deocamdată nu s-a materializat organizarea unei asemenea întâlniri. 
Totuşi...
De curând m-am întâlnit cu doi vechi prieteni, amândoi astronomi ama-
tori, Adrian Enache şi Călin Niculae. O întânire amicală cu mici şi bere 
unde am depănat amintiri, am admirat ce a mai lucrat Adi (vezi pozele 
lui la Lună din acest număr), am discutat despre noutăţi astronomice, 
foto şi IT etc. Încet, încet s-a lăsat seara şi poluarea luminoasă de dea-
supra oraşului a devenit din ce în ce mai vizibilă. Noi ne aflam în nordul 
Bucureştiului şi pe direcţia sudică cerul era catastrofal. Adi m-a asigu-
rat că după ora 1 noaptea va fi ceva mai bine căci marea majoritate a 
concitadinilor noştri se culcă şi sting lumina din casele lor. Am insta-
lat trepiedul, am pus montura pe el, am facut punerea în pol şi ne-am 
pregătit de o noapte de observaţii mai mult vizuale căci reuşita celor 
foto părea de o probabilitate mică. A fost distractiv şi la un moment dat, 
uitându-ne la M15, ne-am zis să încercăm şi ceva foto. Se vede alăturat 
rezultatul combinării a 6 expuneri de câte 30 de secunde făcute cu Canon 
EOS 350D la ISO 800 prin telescopul Newton cu diametrul de 200 mm 
al lui Adi. Rezultatul nu este deloc rău şi sunt convins că expuneri puţin 
mai lungi ar fi dus la o imagine finală şi mai bună. Sigur că rezultatele 
excepţionale necesită, printre altele, locuri de observaţii cu un cer foarte 
bun. Se ştie că în zonele foarte poluate luminos ne putem aştepta la re-
zultate bune la fotografierea obiectelor cereşti foarte strălucitoare: Soare, 
Lună şi planete. Dar iată că situaţia nu este chiar disperată, există şi o-
biecte de deepsky ce pot fi fotografiate cu rezultate bune şi din Bucureşti. 
Merită încercate şi alte obiecte şi să sperăm că, în curând, paginile revis-
tei noastre vor găzdui din ce în ce mai multe astfel de reuşite.
Şi să nu uităm: micii, berea şi astronomia de amatori nu sunt total in-
compatibile.

Zoltan DEAK

M15 (Pegasus)
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