
Astroclubul  Bucuresti
www/astro-romania.org/astroclub

Redactori:
Adrian Sonka     sonkab@yahoo.com
Valeriu Tudose    tudosev@yahoo.com
Zoltan Deak         zolid@mailbox.ro

¸

¸

Calendar

Rãsãrit  Apus Rãsãrit  Apus

01 4:34 19:53 0:27 10:04
02 4:34 19:54 0:56 11:08
03 4:33 19:54 1:21 12:11
04 4:33 19:55 1:42 13:12
05 4:33 19:56 2:02 14:14
06 4:32 19:57 2:22 15:15
07 4:32 19:57 2:42 16:18
08 4:32 19:58 3:05 17:24
09 4:31 19:59 3:31 18:30
10 4:31 19:59 4:03 19:38
11 4:31 20:00 4:42 20:43
12 4:31 20:00 5:30 21:42
13 4:31 20:01 6:28 22:34
14 4:31 20:01 7:35 23:17
15 4:31 20:02 8:48 23:52
16 4:31 20:02 10:04  
17 4:31 20:02 11:19 0:22
18 4:31 20:03 12:34 0:49
19 4:31 20:03 13:49 1:14
20 4:31 20:03 15:04 1:38
21 4:31 20:04 16:20 2:04
22 4:31 20:04 17:36 2:34
23 4:32 20:04 18:50 3:09
24 4:32 20:04 19:57 3:50
25 4:32 20:04 20:57 4:41
26 4:33 20:04 21:45 5:39
27 4:33 20:04 22:25 6:42
28 4:33 20:04 22:57 7:48
29 4:34 20:04 23:23 8:53
30 4:34 20:04 23:45 9:57

Soare Lunã
Data

Crepusculul astronomic

 Data Început Sfârºit

01 2:09 22:18
08 2:02 22:28
15 1:58 22:35
22 1:58 22:38
29 2:02 22:36

Cuprins:

Ikeya-Zhang, fenomene, variabile

U Cephei

Asteroizi

Ocultaþii, meteori, planete
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Fenomene astronomice

Data Ora

Eclipsã

01 18
03 18

Ultimul Pãtrar
04 14
09 14
10 21
11 00
12 11
13 03

18 01
19 09
21 13 Solstiþiul de varã
24 22 Lunã Plinã
27 16 Neptun la 4,3° N de Lunã
29 02 Uranus la 

Uranus la 4,4° N de Lunã
Venus la 1,7° N de Jupiter

Luna la apogeu
Mercur la 2,5° S de Lunã
Saturn la 1,2° S de Lunã
Lunã Nouã   
Marte la 0,7° S de Lunã
Jupiter la 2,3° S de Lunã

21 Venus la 1,4° S de Lunã
Primul Pãtrar
Luna la perigeu

4,4° N de Lunã

Variabile

Stea Mag. Data

0022+30 YZ And 10.1-15.9 iun 17
0024-38A T Scl 9.2-13.0 iun 10
0027+25A TU And 8.5-12.5 iun 18
0031+79 Y Cep 9.6-15.1 iun 20
0054-75 U Tuc 8.6-14.1 iun 22
0109-57 RS Phe 9.7-15.0 iun  5
0112+72 S Cas 9.7-14.8 iun 20
0117+12 U Psc 11.0-14.4 iun 30
0149+58 X Cas 10.1-12.5 iun 28
0224-26 R For 8.9-12.2 iun 16
0229+80 RR Cep 10.2-14.7 iun 13
0346-25 U Eri 9.4-14.8 iun 10
0351-24 T Eri 8.0-12.8 iun 23
0432+74 X Cam 8.1-12.6 iun  6
0520+36 W Aur 9.2-14.6 iun 28
0536-04 Y Ori 9.3-15.5 iun 12
0619+47 GQ Aur 10.4-15.2 iun 28
0652-08 X Mon 7.4-9.1 iun  7
0703+10 R CMi 8.0-11.0 iun 11
0720-05 TT Mon 7.3-14.0 iun  9
0739+14 BE Gem 10.1-15.5 iun 14
0743+23 T Gem 8.7-14.0 iun 30
0833+50 X UMa 9.7-14.4 iun  8
0900-24 S Pyx 9.0-13.9 iun  8
0925-51 Y Vel 9.5-13.8 iun 13
1006-61 S Car 5.7-8.5 iun 23
1010-58B AF Car 9.7-14.5 iun  7
1011-53 W Vel 8.8-13.6 iun 23
1032-70 RZ Car 10.0-15.4 iun  6
1136+39 RU UMa 8.3-15.1 iun 29
1233+07 R Vir 6.9-11.5 iun  5
1302-12 RV Vir 10.8-14.9 iun 20
1344+40 R CVn 7.7-11.9 iun 13
1344+34 RT CVn 9.9-15.0 iun  8
1605-19 W Sco 11.5-14.6 iun  5
1607+10 DN Her 9.9-14.5 iun 21
1652-02 SS Oph 8.7-13.5 iun  7
1754+58A T Dra 9.6-12.3 iun 12
1754+23A FU Her 11.1-15.8 iun 28
1805+18 XZ Her 10.2-15.5 iun 15
1831+49A SV Dra 9.7-14.3 iun 29
1857+37 RT Lyr 10.1-14.6 iun 21
1903+33 AB Lyr 10.1-15.5 iun  7
1908-18 RX Sgr 9.7-13.8 iun 23
1909+31 EL Lyr 11.1-15.0 iun  8
1911-24 TY Sgr 9.8-15.0 iun 17
1922+01 TU Aql 8.9-15.4 iun  9
1946-59 S Pav 7.2-9.3 iun 22
2009-06 Z Aql 9.0-13.9 iun 15
2016+47 U Cyg 7.2-10.7 iun 29
2041-04 W Aqr 8.9-14.2 iun  4
2044-05 T Aqr 7.7-13.1 iun  4
2105-04 RS Aqr 10.0-14.0 iun 27
2140+24 RR Peg 9.2-14.1 iun 29
2158-28 S PsA 9.0-13.4 iun 11
2224+39 S Lac 8.2-13.0 iun 30
2318+39 BU And 9.5-15.5 iun 18
2327-46 V Phe 9.2-14.0 iun  5
2350+53 RR Cas 10.5-14.0 iun 25
2352+55 WY Cas 8.2-15.5 iun 20

Maximele prezise ale variabilelor cu 
perioada lungã (AAVSO)

Cometa Ikeya- Zhang

Data Ascensia Declinaþia

2002  06  01 15 43.67 +19 17.3
2002  06  02 15 41.85 +18 21.7
2002  06  03 15 40.14 +17 27.8
2002  06  04 15 38.54 +16 35.7
2002  06  05 15 37.05 +15 45.2
2002  06  06 15 35.65 +14 56.3
2002  06  07 15 34.35 +14 08.9
2002  06  08 15 33.13 +13 23.0
2002  06  09 15 31.99 +12 38.5
2002  06  10 15 30.94 +11 55.3
2002  06  11 15 29.96 +11 13.5
2002  06  12 15 29.05 +10 32.9
2002  06  13 15 28.20 +09 53.5
2002  06  14 15 27.43 +09 15.4
2002  06  15 15 26.71 +08 38.3
2002  06  16 15 26.06 +08 02.3
2002  06  17 15 25.46 +07 27.3
2002  06  18 15 24.92 +06 53.4
2002  06  19 15 24.43 +06 20.4
2002  06  20 15 23.99 +05 48.3
2002  06  21 15 23.60 +05 17.1
2002  06  22 15 23.25 +04 46.7
2002  06  23 15 22.95 +04 17.2
2002  06  24 15 22.69 +03 48.5
2002  06  25 15 22.47 +03 20.5
2002  06  26 15 22.28 +02 53.2
2002  06  27 15 22.14 +02 26.6
2002  06  28 15 22.03 +02 00.7
2002  06  29 15 21.96 +01 35.5
2002  06  30 15 21.92 +01 10.8
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U CepheiU  C e p h e i

Sunt mai multe moduri  în care poþi vedea natura în acþiune: observarea apusului ºi 
rãsãritului aºtrilor, vizionarea un episod din  Baywatch sau chiar urmãrirea unui 
uragan la Weather Channel. 

Dar ce ziceþi de obsevarea, în detaliu, ocultãrii reciproce a douã stele, situate la 
câteva sute de ani luminã? Chiar dacã nu aleargã semi-dezbrãcatã prin ocean sau 
nu omoarã nici un om, steaua U din constelaþia Cepheus ne poate arãta frumuseþea 
naturii.

U Cephei este o binarã cu eclipsã. Adicã este un sistem format din douã stele ce 
graviteazã în jurul centrului comun de masã. Din purã întâmplare s-a nimerit ca noi, 
de pe Pãmânt, sã vedem  pe muchie acest sistem. Asta face ca din când în când una 
din stele sã o oculteze pe cealaltã. Pânã aici nimic deosebit. Dar mai intervine ceva: 
când cele douã stele sunt vãzute una lângã cealaltã sistemul are strãlucire maximã. 
Dar când steaua cea slabã ca strãlucire trece peste cea mai strãlucitoare strãlucirea 
sistemului scade. Tocmai acest fenomen ne permite sã observãm ocultarea 
reciprocã a acestor stele.

Perioada de revoluþie a stelei mai mici în jurul celei mari  este de 2.493 zile. Adicã din 
2.4930 în 2.4930 zile putem observa o eclipsã a lui U Cephei. Eclipsa dureazã 10 ore.



Minimele principale ale lui U Cephei

     iunie 02   iulie 02 august 02          septembrie 02        octombrie02

ziua ora(TU) ziua ora(TU) ziua ora(TU)

07 22 11 06 18 11
12 21 51 11 17 51
17 21 31 16 17 31
22 21 11 21 17 11
27 20 51 26 16 51

31 16 31

ziua ora(TU) ziua ora(TU)

04 00 31 01 20h31
09 00 11 06 20 11
13 23 51 11 19 51
18 23 31 16 19 31
23 23 11 21 19 11
28 22 51 26 18 51

04 02 31
09 02 11
14 01 51
19 01 31
24 01 11
29 00 51

02 22 31 01 18 31

U Cephei se aflã situatã la +81° ceea ce o face o stea circumpolarã (o stea ce nu 
apune niciodatã, fiind mereu deasupra orizontului). O puteþi gãsi folosind harta de 
mai jos. Este ceva mai sus de gamma Cephei, o stea ce se vede uºor cu ochiul liber, 
având magnitudinea 3,2. La maxim steaua are magnitudinea 6,6 ceea ce o face 
vizibilã printr-un binoclu. Dupã ce gãsiþi zona folosiþi harta din dreapta pentru 
identificarea variabilei.

Pentru a determina magnitudinea variabilei aveþi nevoie de stele a cãror magnitudine 
sã fie cunoscutã. Aceste stele se numesc stele de comparaþie ºi pe harta noastrã 
sunt stelele ce au trecute, lângã ele, magnitudinea. Magnitudinea stelelor de 
comparaþie este trecutã fãrã punctul decimal.

Acum nu aveþi decât sã aflaþi momentul când va avea loc eclipsa sistemului. 
Momentele acestea sunt date în tabelul de mai jos. Atenþie: sunt trecute momentele 
de mijloc ale eclipsei. Asta înseamnã cã eclipsa va începe cu cinci ore mai devreme 
ºi se va sfârºi cu cinci ore dupã momentul trecut în tabel. Orele sunt date în timp 
universal. Pentru a afla timpul local adãugaþi trei ore la orele de minim  din tabel.

Estimaþi strãlucirea variabilei din 20 în 20 de minute ºi încercaþi sã observaþi toatã 
noaptea. Dacã sunt fãcute pe o perioadã mai lungã de timp observaþiile sunt foarte 
folositoare. Din determinarea timpilor de minim (ToM - time of minimum) se poate 
detecta schimbarea perioadei. Se mai poate construi ºi o curbã medie de luminã a lui 
U Cephei. 
Acum închei acest mic articol cãci începe Baywatch.

Adrian Sonka‚



Asteroizi
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Cel mai strãlucitor asteroid, la opoziþie luna aceasta, este 25 Phocaea. Acesta va 
avea magnitudinea 10, o magnitudine ce se poate atinge ºi cu o lunetã de 50mm diametru. 
Phocaea va trece prin constelaþiile Ophiucus ºi Hercules în luna iunie. Asta pentru cã 
orbita asteroidului este înclinatã cu 21º faþã de eclipticã.

Pentru a-l observa aveþi nevoie de o hartã. Din întâmplare tocmai aveam  una aºa 
cã puteþi observa miºcarea printre stele a asteroidului toata luna iunie, când va fi mai 
strãlucitor. Cele mai  slabe stele de pe hartã au magnitudinea 10,5. 

Miºcarea proprie a asteroidului se poate detecta în 24 ore chiar la puteri mai mici. 
Dacã folosiþi un instrument de la 150mm diametru în sus ºi o putere de mãrire mare puteþi 
observa miscarea asteroidului în 60 minute.



Planete

rãsãrit apus rãsãrit apus rãsãrit apus rãsãrit apus rãsãrit apus

01 4:28 18:58 6:49 22:29 5:59 21:37 7:10 22:28 5:09 20:16
08 4:00 18:19 7:02 22:32 5:52 21:29 6:49 22:06 4:45 19:53
15 3:38 18:01 7:18 22:32 5:46 21:20 6:29 21:44 4:21 19:30
22 3:23 18:03 7:34 22:28 5:41 21:09 6:09 21:21 3:56 19:06
29 3:19 18:21 7:50 22:21 5:36 20:58 5:49 20:59 3:32 18:43

Mercur Venus Marte Jupiter Saturn

asc.  dec. asc.  dec. asc.  dec. asc.  dec. asc.  dec.

01 4h 07m 17° 53' 7h 00m 24° 33' 6h 10m 24° 24' 7h 12m 22° 39' 5h 05m 21° 32'
08 4h 00m 16° 30' 7h 36m 23° 34' 6h 30m 24° 16' 7h 18m 22° 28' 5h 09m 21° 37'
15 4h 06m 16° 43' 8h 11m 22° 03' 6h 50m 23° 59' 7h 24m 22° 17' 5h 13m 21° 42'
22 4h 26m 18° 17' 8h 45m 20° 03' 7h 10m 23° 32' 7h 30m 22° 04' 5h 17m 21° 47'
29 5h 01m 20° 32' 9h 17m 17° 40' 7h 29m 22° 56' 7h 37m 21° 50' 5h 20m 21° 51'

elong.   faza elong.   faza elong.   faza elong.   faza elong.   faza

01 07° 38' 0.021 33° 21' 0.816 21° 59' 0.986 36° 15' 0.997 07° 05' 1
08 16° 10' 0.106 34° 57' 0.794 19° 53' 0.988 30° 58' 0.998 01° 45' 1
15 21° 14' 0.229 36° 29' 0.772 17° 46' 0.991 25° 45' 0.998 04° 46' 1
22 22° 43' 0.375 37° 58' 0.748 15° 38' 0.993 20° 34' 0.999 10° 27' 1
29 21° 00' 0.546 39° 23' 0.724 13° 30' 0.995 15° 25' 0.999 16° 12' 1

Ocultaþii  cu  asteroizi
Data Ora        Asteroid         Durata            Stea m ag.    Delta           Coordonate stea

(TU)  (s) stea m ag.      ascensia   declinaþia
 
iun 05 01:17 1030 Vitja 13.6 TYC 5177-00662-1 11.92 3.8 20h  39m 10s  -00° 00' 13"
iun 12 22:08 500 Selinur 4.1 TYC 6854-04079-1 11.06 1.9 18h  00m 36s  -29° 48' 09"
iun 18 19:32 324 Bamberga 10.6 TYC 0256-00656-1 12.01 1.6 10h  37m 37s +03° 18' 35"
iun 19 00:57 383 Janina 4.4 TYC 6310-00303-1 10.43 4.6 19h  33m 25s  -22° 26' 12"
iun 25 20:11 500 Selinur 3.9 TYC 6840-00799-1 11.76 1.3 17h  46m 54s  -29° 02' 12"
iun 25 20:56 185 Eunike 21.5 TYC 0503-00797-1 11.42 1 20h  09m  3s +03° 54' 57"

Meteori
Curent Perioada Data lambda alpha delta v r ZHR Cod

de activitate maxim maxim radiant radiant

Sagittaride apr 15-iul 15 (mai 20) -59 247 -22 30 2.5 5 SAG
Bootide de iunie iun 26-iul 02 iun 27 95.7 224 48 18 2.2 var. JBO



Deºi titlul alãturã numele unei persona-
litãþi a literaturii române unui termen din 
jargonul astronomilor amatori, totuºi, în ciuda 
aparenþelor, nu este absurd. Aratã doar cã 
Astroclubul Bucureºti a organizat un weekend 
astronomic în comuna în care s-a nãscut 
marele dramaturg. Am ales noaptea de 11/12 
mai 2002 datoritã fazei Lunii. Am fost acolo la 
amabila invitaþie a colegei noastre Ruxandra 
Popa, urmare a  unei discuþii mai vechi în care îi 
spuneam cã suntem în cãutarea unui loc de 
observaþii în afara Capitalei. Ea atunci ne-a 
invitat imediat la casa ei din comuna I.L. 
Caragiale ºi, destul de repede, au apãrut ºi 
colegi dornici sã participe la o asemenea activi-
tate “lucrativã”. 

În fotografia de mai jos apar atât cei 8 
membri care au fost acolo cât ºi alte 4 persoane 
care au participat ºi ele. Ei sunt, de la stânga la 
dreapta ºi de sus în jos:

 Adi, Zoli, Dragoº, Dan, Max, Radu, Adi, ªtefan
Silvia, Oana, Ruxandra, Alexandra

Încã de la sosire i-am pus în temã cu 
subiectul principal la nopþii dar am avut timp 
suficient sã facem ºi alte tipuri de observaþii. 
Deci, pe lângã observaþiile de astroclimat, s-au 
mai fãcut observaþii vizuale de deep-sky, 
fotografii de conjuncþii (chiar ºi o încercare de 
filmare pe camerã video), fotografii ghidate, 
observaþii la stele variabile. 

Deºi scopul propus era unul limitat, de 
determinare a condiþiilor de astroclimat, ne-am 
dus acolo cu un adevãrat arsenal de instru-
mente cu diametre cuprinse între 60mm ºi 
200mm. Din dotarea Clubului am dus un 
binoclu 15x50 ºi telescopul newtonian de 
200mm pe monturã azimutalã. Instrumentele 
personale au fost ºi ele foarte diverse din punct 
de vedere constructiv ºi ca mãrime: lunetã de 
60mm (Max), lunetã de 100mm (Adi ªonka), 
catadioptru de 90mm (Alexandra), catadioptru 
de 125mm (Zoli).

Am încercat sã "clasificãm" locul ºi calita-
tiv (Orizont) ºi cantitativ (Mlim). S-a dat o notã 
pentru fiecare dintre cele patru orizonturi 
(N,S,E,V) - o evaluare destul de subiectivã dar 
totuºi foarte necesarã. Pentru determinarea 
magnitudinii limitã (Mlim) s-au folosit stele din 
constelatia UMi. Rezultatele sunt sintetizate în 
tabelul de la începutul paginii urmãtoare dar 
sunt necesare ºi câteva comentarii. Deºi media 
aratã un loc cu magnitudinea limitã de 6 dacã 
ne uitãm cu atenþie ºi îi scoatem din calcul pe 
cei cu probleme cu vederea sau cu experienþã 
mai redusã (5.5 - 5.6) se vede cã de fapt media 
se învârte în realitate în jurul valorii de 6,3 ceea 
ce este bine. 

Cu acestã evaluare a magnitudinii limitã 
putem începe o activitate de “clasificare” a 
tuturor locurilor de observare prin care vom 
trece în viitor ºi vom putea face comparaþii 
pertinente între condiþiile lor de astroclimat. Un 
avantaj al metodei este cã nu necesitã nici un 
fel de instrument ºi nici vreo pregãtire specialã. 
Singura condiþie este sã se pãstreze zona de 
cer în care se face evaluarea ºi sã se folo-
seascã aceeaºi hartã. Observaþiile de 
astroclimat în grupuri mai mari oferã ºi 
oportunitatea obþinerii în timp a unei foarte utile 
scãri de comparaþie între observatori. Acestã 
scarã ne va permite compararea a douã locuri 
de observare diferite evaluate de doi 
observatori diferiþi. Condiþia evidentã este ca 
cei doi sã fi fãcut cel puþin o singurã datã 
evaluãri simultane din acelaºi loc de 
observare. Clasificarea locurilor de observare 
se poate extinde la nivelul întregii þãri cu ocazia 
taberelor de tipul “Perseide” la care vin 
astronomi amatori din întreaga þarã. Pentru 
acesta ar fi nevoie de alegerea unui standard la 
nivel naþional în ceea ce priveºte metoda ºi 
harta. Din pãcate încã nu existã un organism 
central al astronomilor amatori care sã permitã 
acest lucru. Poate prin intermediul grupului de 
discuþie prin e-mail al SARM la care sunt  
abonaþi aproape toþi amatorii din România sã 

Star Party la... I. L. Caragiale



reuºim sã impunem, în comun, acest standard. testare destul de riguroasã a performanþelor 
Ar fi frumos ca peste vreo 2-3 ani sã avem cu lui, din punctul de vedere al fotografiei astrono-
toþii la dispoziþie o hartã a României pe care sã mice. Se poate folosi controlat integral manual, 
fie marcate puncte de observare alãturi de care un lucru vital pentru astronomie. Timpul maxim 
sã fie înscrise douã lucruri: un grup de cifre ce de expunere este de 30 de secunde; “sensibili-
reprezintã magnitudinea limitã maximã obser- tatea” maximã este de 400ISO. Am fãcut expu-
vatã din acel loc (cu sistemul de notare al neri cu timpi diferiþi pe zona Polarei pentru a 
magnitudinii folosit pe hãrþile AAVSO) ºi un cod putea verifica ulterior ce formã are curba mag-
alfanumeric individual care ar permite aflarea nitudine funcþie de timp de expunere 
unor detalii suplimentare despre acel loc 
(latitudinea ºi longitudinea lui, accesibilitate, 
condiþii de cazare, calitatea orizonturilor, alte 
lucruri semnificative despre el) dintr-o bazã  
naþionalã hhde date.

Revenind la star party ºi la celelalte tipuri 
de observaþii putem spune cã noaptea a fost 
prea scurtã pentru câte ne-am fi dorit sã facem. 
Adi ªonka a fost un excelent ghid care ne-a 
plimbat prin roiul de galaxii din Virgo dar ºi pe la  
alte obiecte de deep-sky cu ajutorul telesco-
pului de 200mm. Eu am fãcut vreo 2 expuneri 
printr-un aparat foto (obiectiv de 50mm) montat 
pe telescopul personal Celestron C5. Radu 
Gherase a fãcut ºi el câteva prin aparatul lui 
pus pe acelaºi C5. Amândoi pendulam între C5 
ºi telescopul de 200mm mânuit de Adi. Alþi 
colegi foloseau celelalte instrumente. Nu am 
avut timp sã  trec pe la ei sã vãd la ce se uitã!

Micului nostru grup de astrofotografi i s-a 
alãturat ªtefan Cãlin cu aparatul sãu digital. 
Dupã prima expunere pe care a fãcut-o am fost 
cuprins de entuziasm ºi am abandonat fotogra-
fiatul “clasic” prin aparatul pesonal în favoarea 
digitalului. Camera digitalã este una deosebitã, 
mai exact este un Sony Cybershot de 5 mega-
pixeli. Chipul este de tip CCD ºi permite  o 
rezoluþie maximã de 2560x1920 pixeli. 
Adãugaþi la acesta un obiectiv Carl Zeiss ce 
poate asigura un zoom optic maxim de 5x ºi 
veþi înþelege de ce am fost atât de entuziast. 
Am pus aparatul pe C5ul meu ºi am trecut la o 

M = f (t )ex . 
Vrem sã aflãm ºi ce magnitudine putem atinge 
cu el în condiþiile: timp de expunere maxim - 
sensibilitate maximã! Am mai fotografiat zona 
Denebului, roiul deschis IC4665 din Ophiuchus 
ºi (nu am rezistat tentaþiei!) M31. Am fi 
fotografiat ºi alte zone/obiecte dar sosirea 
crepusculului astronomic ne-a împiedicat s-o 
facem. A fost frumos! Mai vrem!

Deak Zoltan

Nume ºi prenume

ªtefan Cãlin
Max Teodorescu
Alexandra Vasile
Dan Stãnescu
Zoltan Deak
Radu Gherase
Ruxandra Popa
Adrian ªonka

N S E W

8 9 7 6
6 9 8 6
8 10 7 5
5 9 6 7
7 8 6 5
5 8 6 7
8 9 6 7
6 7 4 3

Mlim.

6.4
6.3
6.3
5.5
6.2
5.6
5.6
6.2

Media 6.0125 6.625 8.625 6.25 5.75

Orizont

Ultimii mohicani
la 03:23:47



Amintiri despre Vladimir Boico (VI)

rubricã realizatã de Erika Lucia Suhay
Preºedinte al Asociaþiei Astroclubul Bucureºti

 Sincer vorbind, este greu sã vorbesc despre Inginerul Boico la trecut. Dupã aproape 30 de ani de colaborare, 
el este continuu viu în mintea mea. Parcã îl vãd deschizând uºa sã mã primeascã sã discutãm de o nouã problemã la 
montura ecuatorialã, la o oglindã, sã ne uitãm împreunã la Soare (prin proiecþie), sau la planeta Marte, sau sã discutãm 
diverse probleme de Astronomie. În ultimii 25 de ani, încurajat ºi sfãtuit continuu de el, am reuºit sã realizez patru 
oglinzi de telescop (una fiind montatã pe o micã camerã Schmidt), am învãþat multe lucruri legate de construcþia 
efectivã, cerinþele mecanice pentru o monturã ecuatorialã. 

Practic ceea ce ºtiu în domeniul astronomiei observaþionale se datoreºte îndrumãrii din partea a 3 profesori 
foarte buni: Matei Alexescu, Boico Vladimir ºi Jean Dragesco. Inginerul Boico nu a fost o personalitate singularã izolatã 
într-un turn de fildeº, a fost un om activ muncind practic pânã la 90 de ani, tot timpul înconjurat de profesioniºti ºi 
amatori. Practic el reprezintã o epocã de pionierat în astronomia de amatori. Reprezintã acel gen de amatori ambiþioºi 
care pornind de la o bucatã de sticlã, ceva abraziv, multe idei în minte, dar mai ales mult entuziasm, realizeazã un 
instrument astronomic cu care fac apoi observaþii. 

Din acest motiv în amintirile mele îl vãd continuu pe inginerul Boico în mijlocul colaboratorilor sãi. Nu îl pot 
separa de aceºtia. Amintirile personale despre Domnul Inginer Boico, cuprind douã perioade: Perioada veche - din 
vara anului 1957 pânã în vara anului 1962. Perioada recentã - din vara anului 1976 pânã în ianuarie 2001.

Perioada veche, ceva mai estompatã de trecerea timpului, începe cu momentul în care am intrat pentru prima 
datã în clãdirea “Observatorului Astronomic al Municipiului Bucureºti”. Eram în vacanþã ºi bunul meu prieten Samarian 
Cornel m-a invitat sã vedem observatorul. Am fost aºa de fascinaþi de expoziþie, de refractorul Zeiss, de explicaþiile lui 
Matei Alexescu, încît am revenit mereu, am participat la cursuri ºi încet am intrat în echipa de tineri care fãceau 
observaþii. 

Încã de atunci domnul Boico era una din cele mai respectate persoane din observator. Totdeauna când apãrea 
o problemã mecanicã, opticã, sau ecuatorialul avea probleme, lucrurile se rezolvau în principal cu inginerul Boico. De 
altfel, în mãrturisirile sale Matei Alexescu spunea cã prima  verificare mecanicã a refractorului Zeiss de 150 mm, a 
fãcut-o ing. Boico în 1950 (de fapt prima consemnare a prezenþei ing. Boico în observator).  

Inginerul Boico era o prezenþã activã, la cursuri, în expoziþie, la evenimentele astronomice majore. În 1960 (?), 
la eclipsa totalã de Soare, împreunã cu Matei Alexescu, fotograful Vasile Marciuc au zburat cu avionul peste stratul de 
nori ce acoperea Bucureºtiul, pentru a vedea ºi fotografia eclipsa. 

Perioada anilor '60 a reprezentat o perioadã de glorie în activitatea observatorului. Expoziþia era bine dotatã, 
funcþiona sistemul de ghidare al vizitatorilor (care aveau ce vedea de la imagini ale planetelor, cerului, la instrumente 
astronomice diverse), dar baza o reprezenta refractorul Zeiss de 150 mm. La toate acestea ing. Boico îºi adusese o 
mare contribuþie. În multe probleme ing. Boico era mâna dreaptã a lui Matei Alexescu între ei existând o prietenie care a 
durat  toatã viaþa. 

În timp ce Matei Alexescu era concentrat pe partea observaþionalã, ing. Boico s-a concentrat mai mult pe 
domeniul realizãrii instrumentelor de amatori. Astfel, a realizat în cadrul observatorului o maºinã de ºlefuit oglinzi, a 
condus activitatea amatorilor de a îºi realiza propriile lor instrumente. 

De asemenea, a conceput pentru Observatorul Academiei, un dispozitiv special de fotografiere a cerului ºi a 
planetei Jupiter ºi a sateliþilor acesteia (precizia de mãsurare a poziþiei sateliþilor lui Jupiter fiind cea mai bunã din lume 
la acea datã) ºi a realizat oglinzile pentru un spectrometru solar.

Perioada recentã a început în vara anului 1976, cînd întâlnindu-mã pe stradã cu prietenul Costel Opriºeanu, 
acesta mi-a spus “Vino la observator cã Matei Alexescu s-a întors ºi doreºte sã reîncepem activitatea”. Aºa am început 
sã fac fotografii la Jupiter, pe care Matei fãcea mãsurãtori ale poziþiei benzilor, la Lunã, la Saturn. 

Vãzând cã pot obþine rezultate, l-am întrebat pe Matei cum pot sã realizez un telescop, respectiv oglinda 
(elementul principal). Matei mi-a dat un disc de sticlã de 135 mm ºi 20mm grosime ºi mi-a spus sã vorbesc pentru 
detalii, cu inginerul Boico. De aici a început lunga colaborare cu ing. Boico. Au urmat nenumãrate întâlniri, discuþii 
legate de progresul lucrãrii (la început mai greu, deoarece abrazivul de la Matei se terminase ºi a trebuit sã sparg piatrã 
de polizor pentru a face altul). La fazele de finisare ºi polisare am mers practic pe materiale de la Matei ºi ing. Boico. 
Totuºi, dupã 4 ani, telescopul era funcþional (în vara anului 1981). Era pentru mine o performanþã deosebitã, dar fãrã 
Matei ºi ing. Boico, fãrã rãbdarea ºi perseverenþa cu care m-au îndrumat nu aº fi reuºit. 

Vãzând perseverenþa cu care lucram, Matei s-a sfãtuit cu ing. Boico ºi în vara anului 1979 (cu puþin timp înainte 
de plecarea definitivã a lui Matei la Bacãu), Boico mi-a fãcut cadou douã discuri de 260mm diametru ºi 35mm grosime, 
cu obligaþia moralã de a realiza oglinda ºi de a construi un telescop cu care sã fac observaþii. 

Evident, acest lucru a pus paie pe foc, urmând alte lungi serii de discuþii ºi analize. Începutul a fost mai uºor 
datoritã lui Costel Opriºeanu care prin peregrinãrile sale prin þarã a gãsit la Cluj abraziv de calitate. Cu ing. Boico 
verificam la microscop granulometria abrazivului, stabileam etapele de lucru, dar ºi concepeam partea mecanicã a 
noului telescop (în special sistemul de susþinere adecvatã a oglinzii / pe 9 puncte). De asemenea, mã mai inspiram ºi 
din soluþiile tehnice ale altor doi buni prieteni (încã de pe vremea cînd mergeam în pantaloni scurþi), Ghiþã ºi Mihai 
Fãlcoianu. 

La sfîrºitul anului 1979, profesorul Matei Alexescu pleacã definitiv la Bacãu. La întrebarea mea: “Pe noi cui ne 
laºi?”, mi-a rãspuns: “Vã las pe mâini bune, pe mâinile inginerului Boico”. Acest lucru s-a adeverit în atâþia ani. Inginerul 
Boico a fost conducãtorul spiritual al Astroclubului pânã la 90 de ani. 



Pierderea ing. Boico, este foarte grea pentru Astroclub, ea fiind atenuatã doar de îndrumãrile ºi ajutorul 
dezinteresat al profesorului Jean Dragesco, e drept de pe o poziþie mai modernã, ca o consecinþã a posibilitãþilor mai 
mari existente în Franþa. 

Între timp, sãmânþa împãrãºtiatã cu atâta dãrnicie în jurul lor de aceste trei mari personalitãþi ale astronomiei de 
amatori: profesorul Matei Alexescu, inginerul Boico, profesorul Jean Dragesco, a început sã dea roade. Este adevãrat 
nu din generaþia imediat urmãtoare (care într-un fel a fost copleºitã de personalitatea îndrumãtorilor lor), ci de a doua 
generaþie, mai dinamicã, mai bine informatã despre ceea ce este în lume, mult mai bine dotatã. Acuma oglinzile, 
instrumentele se cumpãrã (nu se confecþioneazã în ani de muncã), a apãrut prelucrarea computerizatã a imaginilor, 
preluate cu camere video, CCD. Trãim în altã epocã, alte tehnologii, la care atunci cãnd ascultam fascinaþi prelegerile 
profesorului Matei Alexescu ºi ale inginerului Boico, nici nu visam. 

Totuºi principiile de bazã ale observãrii cerului au rãmas aceleaºi ºi fãrã epoca istoricã reprezentatã de 
profesorul Matei Alexescu ºi inginerul Boico Astroclubul Bucureºti nu ar fi supravieþuit.  

Ca un detaliu semnificativ asupra modului agreabil ºi destins de colaborare ºi înþelegere între vechii amatori, 
am preluat câteva însemnãri de la întîlnirea apropiaþilor ing. Boico cu ocazia plecãrii definitive la Bacãu a profesorului 
Matei Alexescu:  

“19 septembrie 1979; întâlnire la ora 6 dupã amiazã la inginerul Boico, participã: Matei Alexescu, Husz Ioan (un 
tehnician eminent, care a ridicat refractorul Zeiss pe poziþie, dupã cutremurul din 1977, care a asigurat mulþi ani 
împreunã cu ing. Boico întreþinerea mecanicã a refractorului), doctorul Mateescu (pasionat amator), Mihai Fãlcoianu 
(amator vechi / fratele lui, Ghiþã Fãlcoianu era pe mare), doctor în fizicã Toma ªerban ºi Vidican Dan (prietenul Costel 
Opriºeanu fiind plecat cu treburi). 

Domnul inginer Boico, ne-a fãcut la început o prezentare generalã a realizãrilor sale: 
Telescopul portativ, oglindã 110 mm diametru, f/d=8, greutate 5kg, monturã azimutalã, 
Sistemul ecuatorial realizat pentru fotografierea cometei Kohutek, cu dirijare manualã (ecuatorial în furcã 

prinsã la ambele capete), 
Luneta solarã, pentru observarea soarelui prin proiecþie, 
Telescopul de 200 mm diametru, la f/d=8.

Dupã discutarea detaliatã a modului de construcþie ºi a posibilitãþilor de lucru, ing.Boico ne-a prezentat o serie de 
diapozitive cu eclipse la Lunã, eclipsã inelarã de Soare (cu protuberanþele bine vizibile), fotografii la munte cu 
telescopul montat la V\rful Omu (Bucegi). De asemenea, am vizionat un film, cu Jupiter, Luna, Venus, pe cerul de searã, 
câte o eclipsã de Soare ºi de Lunã, precum ºi un film realizat la observator cu telescopul de 450 mm (diametrul oglinzii), 
funcþionând.

Uºor obosiþi, am luat o pauzã de relaxare, ca tot românul, cu fluid de “Raze Cosmice” (de 30 grade), “Fluid 
Interstelar” (de Odobeºti), “Comete” în sos, “Felii de Lunã”', “Planete” în salatã, “Gãuri Negre” cu mãrar, “Frig Astral” cu 
cacao, “Asteroizi” dulci.  Dupã aceastã însuºire, detaliatã ºi consistentã, a principalelor probleme legate de universul 
cunoscut am trecut la explorarea universului necunoscut. 

Inginerul Boico a pus pe poziþie telescopul de 200 mm (diametrul oglinzii) ºi profitând de cerul bunicel am trecut 
la treabã. Am explorat mai întîi M11 (în Sãgetãtorul), continuînd cu Vega, M13, planetara din Lira,  M2.

Aproape de 12 noaptea ne-am despãrþit, cu greu, fascinaþi de frumuseþea celor vãzute, cu multe idei ºi 
speranþe de viitor”. 

 
Acestea au fost pentru mine “Vremurile de Glorie”, în care la fel ca ºi tânãra generaþie care formeazã acum 

Astroclubul, visam, lucram, speram, sub aripa ocrotitoare a profesorului Matei Alexescu ºi a inginerului Boico. 

Colaborarea cu ing. Boico a continuat, de asemenea ºi în problema realizãrii unei camere Schmidt cu 
diafragmã (140 mm diametrul oglinzii, 80 mm deschiderea diafragmei). Pânã ing. Boico nu ºi-a dat acordul privind 
calitatea oglinzii, camera nu a fost asamblatã. În ultima vreme începusem sã discutãm cum putem mãri deschiderea 
diafragmei la 110 mm ºi plasarea în locul ei a unei plãci corectoare (dupã exemplul camerei Schmidt utilizate de 
profesorul Jean Dragesco). 

Deºi a avut o activitate bogatã cu multe realizãri, ing. Boico nu era autoritar, era mai mult un om discret, calm, 
liniºtit, sfãtuind colaboratorii cu delicateþe ºi rãbdare. Uºa lui era întotdeauna deschisã, multe din ºedinþele 
Astroclubului realizîndu-se la el acasã. Copleºitoarea lui personalitate se datora minþii enciclopedice pe care o avea, 
experienþei practice, realizãrilor sale ºi grijii deosebite pentru astronomii amatori. 

S-a stins din viaþã, liniºtit ºi discret, avînd însã grijã sã lase Astroclubului tot ce avea mai de preþ: cãrþile ºi 
instrumentele. 

Acesta este Omul, cãruia regretatul profesor Matei Alexescu atunci cînd i se adresa, începea întotdeauna, cu 
multã stimã ºi consideraþie în glas, spunînd: “Domnu Inginer”.  

Cu scuze pentru ne evidenþierea ºi a altor colaboratori ai ing. Boico ºi eventuale inadvertenþe în date,

februarie 2002 

Vidican Dan
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