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Editorial
serioase ecouri în rândurile cititorilor noºtri.

Suntem conºtienþi cã este loc de mai bine, 
cã nu toate materialele prezentate au atins cele 
mai înalte bareme dar cel puþin credem cã am 

Aniversãrile sunt î momente 
reuºit sã prezentãm diversitatea care existã în 

foarte plãcute în care avem prilejul sã reme-
rândurile amatorilor atât ca nivel de cunoºtinþe 

morãm lucruri bune ºi mai puþin bune petrecute 
ºi experienþã cât ºi ca domenii de interes. Deci 

într-un anumit interval de timp. Publicaþia 
nu considerãm ca materiale slabe articolele 

noastrã a împlinit frumoasa vârstã de 1 (unu) 
celor ce fac primii paºi în astronomie ºi dorim 

an ºi sperãm cã ea a crescut în acest an cât 
din toatã inima sã primim spre publicare aºa 

altele în ºapte - dar acest lucru poate fi stabilit 
ceva. Facem cu acest prilej un apel cãtre toþi 

numai de cãtre cititorii noºtri!
amatorii români, începãtori sau avansaþi, 

Ne-am strãduit sã prezentãm cât 
sã ne ajute cu materiale ºi sfaturi cãci 

mai fidel activitãþile ºi observaþiile 
avem nevoie de ele în permanenþã. Dar 

astronomilor amatori români. Am 
ne intereseazã nu numai realizãrile 

încercat sã aducem în atenþia voastrã 
voastre ci ºi aspiraþiile ºi planurile 

evenimentele astronomice “fierbinþi” prin 
voastre de viitor cãci am dori sã fim puntea 

intermediul suplimentului nostru VegaAlert. 
prin care sã comunice întrega comunitate a 

Un alt scop al nostru a fost sã suplinim, într-o 
astronomilor amatori români. Poate reuºim 

oarecare mãsurã, golul de informaþie din me-
împreunã, într-un viitor mai mult sau mai puþin 

diul amatorilor români. Nu ºtim în ce mãsurã 
îndepãrtat, sã ne organizãm într-o asociaþie la 

am reuºit sã rãspundem necesitãþilor voastre 
nivel naþional dar pentru aceasta trebuie sã 

dar dorim, cu sprijinul vostru direct, sã facem o 
aflãm care sunt scopurile noastre comune ºi 

publicaþie mai bunã ºi mai frumoasã.
care ar fi mijloacele prin care am putea sã le 

Mulþumim tuturor colaboratorilor noºtri 
atingem. Ar fi minunat ca publicaþia noastrã sã 

pentru sprijinul constant pe care ni l-au acordat 
fie unul din modeºtii pionii care au ajutat creãrii 

precum ºi celor care prin observaþiile lor critice 
unei Societãþi Astronomice Naþionale!

ºi pertinente ne-au ajutat sã “creºtem” în 
calitate. Am avut un an bun, cu realizãri deose-
bite ºi cu o serie de articole reuºite care au avut 

n general acele 
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Un telescop cu diametrul oglinzii principale de 114 stele dispuse în forma literei "S". La 36X roiul este 
mm permite abordarea cu succes a observaþiilor deep complet rezolvat, fãrã urme de nebulozitate. Dacã vã 
sky, multe dintre acestea oferind imagini deosebite în uitaþi cu atenþie, în ocular veþi vedea în jur de 20 de stele 
câmpul ocularului. Pentru asta este necesar ca slab strãlucitoare. Pentru cã NGC 2281 este relativ puþin 
telescopul sã fie foarte bine colimat, chiar dacã defectele cunoscut, am fãcut ºi un desen al roiului, la 36X. 
de colimare nu sunt evidente la puteri mici de mãrire, Diametrul câmpului cuprins în desen este de 1,4 grade.
dacã veþi folosi puteri mai mari veþi descoperi cã 
imaginea nu mai are aceeaºi calitate, se vor pierde multe Din Auriga, sã sãrim acum în Cancer-Racul. 
din detalii. Constelaþia Racul oferã ºi ea douã roiuri interesante. 

Pentru observaþiile prezentate în continuare am Aflat între stelele delta ºi gamma Cancri, celebrul  
folosit un telescop de 114 mm construit de mine, cu 
optica de la Orion Telescopes, pe monturã dobson, cu o 
distanþã focalã de 900 mm ºi douã oculare Plossl de 25 
mm ºi 7,5 mm. Ocularul de 25mm îmi oferã o putere de 
36X ºi un câmp de 1,4 grade, iar cel de 7,5 mm o putere 
de 120X ºi un câmp de 0,4 grade.

Locul meu de observaþie a fost comuna bunicilor 
mei, Ciupercenii Noi, aflatã la 10km S de Calafat, un loc 
cu cer deosebit de negru, lipsit aproape în totalitate de 
poluare luminoasã.

Observaþiile ºi desenele prezentate aici au fost 
fãcute în noptile de 28 ºi 30 aprilie, 3 ºi 4 mai 2002. 

Un 114 mm oferã o rezoluþie de 1" ºi permite 
observarea stelelor pânã la o magnitudinea de 12,3 pe 
un cer foarte negru. Puteþi observa pe lângã toate 
obiectele din catalogul Messier o mulþime de NGC-uri, 

este vizibil cu ochiul liber pe un cer relativ negru ºi fãrã deºi este adevãrat cã majoritatea acestora sunt puþin 
Lunã, iar în telescop apar o mulþime de stele, dar din mai dificile ºi nu foarte spectaculoase într-un instrument 
cauza diametrului unghiular mare, de 95 minute de arc, aºa de mic. Deºi am observat multe obiecte în nopþile 
roiul se vede cel mai bine în cãutãtorul instrumentului respective, mã voi limita doar la câteva.
sau în binoclu. Privind roiul la 36X, am sesizat o grupare 
interesantã în formã de triunghi isoscel, formatã din stele Pentru început, în Auriga se aflã trei roiuri 
mai strãlucitoare. Gruparea apare ºi pe desenul fãcut de interesante, aºezate oarecum în linie, M36, M38 ºi M37, 
mine la 36X ºi aflat în dreapta paginii. Câmpul prezentat M37 fiind puþin mai în nord decât celelalte douã.  
are 1,4 grade în diametru.este cel mai frumos din grup foarte dens ºi destul de 

Celãlalt roi din Rac este , aflat la douã grade vest mare, cu un diametru aparent de 24'. În centru este 
de steua alpha Cancri, nu foarte strãlucitor, cu o stea mai evidentã o stea strãlucitoare de culoare roºie.  este 
strãlucitoare în partea nordicã. Roiul apãrea destul de cel mai puþin strãlucitor ºi dens dintre cele trei, iar  
bine rezolvat la 36X, dar pentru a elimina urmele fine de este destul de mic, cu un diametru aparent de 12', ceva 
nebulozitate dinspre centrul sãu am folosit o putere de mai dens decât M38, oferã o priveliºte frumoasã în 
120X.ocular. 

Pânã acum câteva luni când foloseam la observaþii o 
lunetã de 60 mm, vãzusem doar câteva galaxii, cele mai 
strãlucitoare. Poate lucrul cel mai spectaculos în 
trecerea de la luneta de 60 mm la telescopul de 114 mm 
este numãrul mare de galaxii care pot sã le vãd acum.  În 
cele patru nopþi de observaþii ale cãror rezultate le 
prezint aici am vãzut ce poate un telescop cu acest 
diametru, zeci de galaxii fiind acum vizibile, unele cu 
detalii. Ca sã vã faceþi o idee, cea mai slabã galaxie care 
am vãzut-o în noul meu telescop de 114 mm avea 
magnitudinea 11,2, dar pe un cer foarte bun, în condiþii 
optime sunt sigur cã se pot vedea galaxii pânã în 
magnitudinea 11,5. 

În Canes Venatici se aflã una din cele mai celebre 
galaxii de pe cerul nordic ºi anume M51.  este prima 

Tot în aceastã constelaþie se aflã un roi deosebit de galaxie în care a fost detectatã structura spiralã, lucru 
frumos dar nu prea cunoscut, e vorba de , cu întâmplat în anul 1845, descoperitorul fiind lordul Rose, 
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Observaþii deep sky pe cerul primãverii 



care a fãcut celebra observaþie folosind un telescop cu 
oglinda din "speculum" - un aliaj metalic folosit la vremea 
respectivã pentru fabricarea oglinzilor de telescop. 
Pentru a gãsi galaxia, puteþi începe de la steaua eta 
UMa, deplasând telescopul cu trei grade înspre steaua 
alpha din constelaþia Canes Venatici.
Privind prin telescop la 36X, galaxia apare oarecum 
rotundã cu nucleu strãlucitor, din ea pornind un braþ la 
capãtul cãruia se gãseºte altã galaxie, , micã ºi 
rotundã cu un nucleu cu aspect stelar. Dacã vã veþi relaxa 
privirea ºi veþi folosi privirea perifericã, este posibil sã 
observaþi discul aparent difuz al galaxiei separându-se în 
douã braþe spirale, destul de bine definite. Mie mi-a reuºit 
ºi trebuie sã vã spun, este o bucurie enormã sã vezi braþe 
spirale în galaxia M51, deºi multe articole de astronomie 
citite de mine sugereazã cã pentru asta un minim necesar 

douã galaxii din grupare sunt strãlucitoare, deci se vãd este un telescop de 150 mm. 
foarte bine ºi din oraº, dar pentru a o vedea pe NGC Singura altã menþiune a detectãrii de braþe spirale în 
3628 aveþi nevoie de un cer negru, nepoluat luminos. M51 cu un instrument mic este fãcutã de celebrul 
Motivul este atât magnitudinea micã a acestei ultime observator de deep sky, Walter Scot Huston, care a 
galaxii, cât ºi dimeniunea unghiularã destul de mare, "ghicit" structura spiralã a galaxiei cu o lunetã de 10 cm 
14,8x3,6 minute de arc, care face ca lumina sã fie diametru, pe un cer excepþional.
difuzatã pe o suprafaþã mare.

O altã grupare interesantã din Leo este formatã din 
M105, M96 ºi M95.  ºi  sunt douã galaxii spirale, 
cu magnitudinea de 9,7, respectiv 9,2 ºi cu dimensiuni 
de 7'x4', respectiv 7,5'x5'. M105 este cea mai strãlu-
citoare galaxie elipticã din Leo, magnitudinea vizualã 
9,2, având "diametrul" de 4'. Dintre cele trei M96 (pe 
desen în stânga sus) este cea mai strãlucitoare, micã ºi 
foarte puþin alungitã, cu un nucleu cu aspect stelar. 
Observând la 36X, în acelaºi câmp cu M96 o gãsiþi pe 

 (pe desen în dreapta jos), mai slab strãlucitoare, 
de formã rotundã. M95 este cea mai slab strãlucitoare 

Tot în Canes Venatici se aflã ºi , numitã galaxia 
"Floarea Soarelui" = "Sunflower Galaxy". La 36X M63 
este o galaxie interesantã, cu un nucleu cu aspect stelar. 
În telescop apare alungitã, încadratã într-o parte de o 
stea mai strãlucitoare, iar în cealãlaltã de douã stele 
apropiate ºi slab strãlucitoare. Puþin mai sus puteþi 
vedea un desen la M63. Diametrul câmpului cuprins în 
desen este de 1,4 grade. Pentru a distinge braþele 
spirale strâns încolãcite care au dat  numele galaxiei 
este necesar un telescop mai mare de 114 mm. 

În continuare  vã propun pentru observaþii câteva 
galaxii interesante vãzute pe cerul primãverii, ºi anume 
douã grupuri de galaxii din Leo. Deºi am observat mai din grup, are tot formã rotundã. Deºi nu apare în desen, 
multe galaxii, nu am desenat decât câteva, ºi mã voi pentru cã atunci când l-am fãcut cerul nu era destul de 
concentra asupra acestora. La câteva grade sud de negru, lângã M105 se aflã galaxia , de formã 
steaua theta din Leo se aflã un interesant grup de galaxii, rotundã cu un nucleu comparabil cu o stea de 
numit de mine ºi de alþii Tripleta din Leo. magnitudine 10.

 (pe desen în dreapta sus) este cea mai Aici se încheie turul câtorva obiecte de pe cerul 
strãlucitoare din grupul de trei galaxii care formeazã primãverii, sper cã aceastã incursiune v-a fãcut plãcere, 
"Tripleta" din Leo. La 36X, galaxia are un nucleu luaþi-o ca o invitaþie de a ieºi la observaþii. Pentru a vedea 
strãlucitor ºi exact la marginea ei puteþi vedea o stea de cîteva din obiectele prezentate aici nu aveþi neapãrat 
magnitudine 9,1. A doua componentã a Tripletei este nevoie de un telescop de 114 mm, un simplu binoclu va fi 

 (pe desen în stânga sus) , magnitudine 9,3, care are suficient. 
o formã evident alungitã, cu un nucleu bine definit, dar nu                                                                                                                                               
foarte strãlucitor. Cea mai slabã dintre cele trei este  

 (pe desen în dreapta jos), la 36X în ocular apare 
foarte alungitã cu un nucleu slab strãlucitor. Primele 
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  cu 7331 obiecte
-  este din  Galaxies and Clusters
  of Galaxies ºi are 29363 galaxii
-  cuprinde 4076 galaxii
-  este catalogul lui Hickson
  cu 100 de galaxiiPuterea cataloagelor
-  este Lynds' Catalogue of Bright

m ales acest subtitlu cãci una din   Nebulae cu 1125 nebuloaseAsubtilitãþile acestui program este -  este  Lynds' Catalogue of Dark
alegerea corectã a obiectelor ce pot fi afiºate.   Nebulae cu 1791 nebuloase
Existã posibilitatea fie de a încãrca în memoria -  este  Sharpless catalogue of HII
calculatorului baze de date întregi (cu extensia   regions cu 313 nebuloase
.edb) fie de a apela de pe CD-ROM sau de pe -  este din Quasars and Active
hard disk anumite zone din cataloage mari de   Galactic Nuclei cu 11662 quasari
stele (GSC, USNO, PPM, Tycho). -  are 558 pulsari

nainte de ataca acest subiect trebuie sã -  are elementele orbitale aIfacem câteva precizãri foarte necesare   80 sateliþi
datoritã actualizãrii versiunii programului -  are 120 comete
instalat pe calculatorul Clubului. Avem  acum -  are 1764 asteroizi ce pot
versiunea 3.5.2 la care s-au produs schimbãri   atinge o strãlucire mai mare de 13
semnificative în funcþionalitatea unor meniuri ºi -  are 77033 asteroizi ºi
au apãrut chiar ºi funcþii/comenzi/submeniuri   nu îi cuprinde pe cei din asteroids.edb
cu totul noi. În meniul  au apãrut trei 
butoane noi: "+1", "-1" si "Now" care permit 
avansul direct cu un singur pas, înainte ºi 
înapoi, ºi respectiv sincronizarea programului 
cu ceasul ºi data calculatorului. În meniul  
a apãrut un mic Icon care aratã dacã momentul 
afiºat de calculator este situat ziua sau 
noaptea. O veste bunã este faptul cã în lista 
locaþiilor apare ºi Bucureºtiul ºi faptul cã în 
acestã versiune a programului este permisã 
salvarea setãrilor. Vom putea astfel avea la 
orice pornire a programului locaþia doritã!

nul din punctele forte ale programului Ueste sistemul de alegere ºi utilizare a 
cataloagelor disponibile. Avem  o flexibilitate 
maximã pornind de la o configuraþie de bazã ce 
cuprinde  ( Yale Bright Star Catalog, 3140 
stele ce au nume Bayer ºi/sau Flamsteed), 

 (108 obiecte) ºi  (8300 obiecte). 
Pornim deci cu 11548 de obiecte cereºti din 
care putem scoate dar ºi adãuga în orice 
moment, dupã dorinþe ºi necesitãþi. Avem:

-  este Bright Star Catalog cu 5953
  de stele mai strãlucitoare de 6,5
-  cuprinde 258997 stele mai
  strãlucitoare de 9,5
-  cuprinde 173 de stele necesare
  navigaþiei, din Nautical Almanac
-  este General Catalog of
  Variable Stars care are 28377 stele
-  cuprinde 5236 obiecte
-  este din baza de date al Sagua-
  Ro  Astronomy Club ºi are 1935  obiecte
-  este Uppsala General  Catalog
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eea ce înseamnã în final aproape C450000 de obiecte cereºti. Dar mai avem 
posibilitatea de a folosi ºi alte cataloage, 
amintite la începutul articolului. Clubul are, de 
exemplu, catalogul  (pe 

care poate fi ºi el accesat cu 
XEphem. În dreptul lui Root directory scriem 
simplu  apãsãm butonul radio 
corespunzãtor, click pe Aplly ºi zeci de milioane 
de stele cu strãlucire slabã, pânã la 
magnitudinea 19 devin astfel accesibile. 
Salvând setãrile se pãstreazã adresa ºi 

alegerea presupune doar 2 clickuri. Se pot 
accesa din acelaºi loc (Data/

) ºi cataloagele GSC, Tycho/Hipparcos ºi 
PPM. Este perfect utilizabil deja, într-un mod 
asemãnãtor, ºi catalogul PPM ce permite 
afiºarea stelelor mai strãlucitoare de mag-
nitudinea 12. 

eci dacã suntem interesaþi de exemplu Ddoar de stelele vizibile cu ochiul liber, 
pentru Bucureºti este suficient ul care se 
încarcã de la început ºi ºtergem ul. Dacã 
locuim într-o zonã cu cer curat ºi negru putem 
adãuga la configuraþia anterioarã 

PPM

USNO-SA2.0

USNO-SA2.0

Messier NGC

GCVS

YBS
NGC

bs.edb

bs.edb sao.edb

bs.edb

un întreg 
CD-ROM!) 

Configure Field 
stars

/mnt/cdrom

Deak  Zoltan

prezenþa acestui catalog devine inutilã. Dacã 
optãm pentru  atunci putem vedea stele ºi 
mai slabe, lucru util când avem telescope mai 
mari. Programul poate folosi simultan oricâte 
cataloage, eliminã automat suprapunerile 
dintre ele, dar nu are rost sã îngreunãm 
funcþionarea lui cu date pe care oricum le 
ignorã fiind duplicate. Dacã apelãm la catalogul 

 atunci programul îl foloseºte 
foarte inteligent, stelele foarte slabe din el 
apãrând doar când mãrirea este maximã, deci 
câmpul afiºat este minim. Sunt aduse în 

memorie numai datele stelelor aflate în acea 
micã zonã programul evitând astfel încãrcarea 
excesivã a memoriei calculatorului. Iubitorii de 
obiecte deep-sky au de unde alege din 
multitudinea de cataloage amintite deja. Cata-
loagele  ºi  se încarcã de la 
început! Nu se pot plânge nici observatorii de 
stele variabile cãci este inclus ºi  . Existã 
douã cataloage de asteroizi ºi una de comete. 
Oferta este foarte bogatã dar cum le încãrcãm?

xistã douã submeniuri distincte, aflate în Emeniul , care permit alegerea cata-
 ºi loagelor de obiecte: “Load/Delete local files” ºi 

vedem pânã la 6,5. Pentru instrumente mici “Configure Field stars”. Dacã selectãm primul 
(binocluri, lunete cu diametrul de 50-60mm, submeniu obþinem fereastra de dialog prezen-
lunete cãutãtoare etc.) putem renunþa la tatã în prima paginã a acestui articolul în timp 

 ºi adãugãm  care ne permite ce prin selectarea celui de-al doilea submeniu 
afiºarea pânã la magnitudinea 9,5. Dacã lãsãm avem fereastra de dialog din aceastã paginã.
totuºi ºi  nu greºim cu nimic cãci 
XEphem scoate oricum stelele duplicate ºi 

Data



ªedinþa din 23 martie 2002
Raportul anual al preºedintelui

În anul care a trecut activitatea Asociaþiei În aceastã situaþie activitatea Asociaþiei 
Astroclubul Bucureºti a devenit mai intensã Astroclubul Bucureºti va fi analizatã în mai 
astfel cã nu mai poate fi cuprinsã într-un singur multe rapoarte care vor încerca sã cuprindã cât 
raport de activitate. mai multe aspecte ale activitãþii membrilor 

Fãrã o departajare clarã se contureazã însã clubului.
departamente de activitãþi cum ar fi: Ca preºedinte, în anul care a trecut am 

desfãºurat o serie de activitãþi pe linie de 
învãþãmânt astronomic, istoriei astronomiei ºi 
activitãþi administrative dupã cum urmeazã:

al Observatorului Astronomic “Amiral Vasile 
Urseanu” pe terasa astronomicã ºi în sala 

 În lunile aprilie-mai 2001 am avut o serie clubului situatã lângã cupola astronomicã dupã 
de întrevederi la Ministerul Educaþiei ºi cum urmeazã:
Cercetãrii cu domnul secretar de stat Vasile a) asistenþã de specialitate pentru diverse 
Molan ºi domnul consilier al Ministerului probleme ridicate de publicul vizitator
Dumitru Corega unde am pus în discuþie trei b) accesul publicului la reviste, cãrþi de 
mari probleme ale învãþãmântului preuni-specialitate, atlase stelare aflate în biblioteca 
versitar românesc:clubului

a) Scoaterea, datoritã reformei, a c) prezentarea pe calculator a unor pro-
astronomiei ca disciplinã de studiu obligatorie, grame de astronomie
la clasa a XII-a, profilul matematicã-fizicã.d) asistenþã de specialitate pe terasa 

b) Participarea României la Olimpiadele astronomicã ºi la instrumentele astronomice
Internaþionale de Astronomie.

c) Trecerea Centrelor de Excelenþã în 
Astronomie în subordinea Centrului Naþional 

articole în ziare ºi reviste; emisiuni pentru radio de Excelenþã de pe lângã Ministerul Educaþiei 
ºi televiziune; reviste în format electronic; club ºi Cercetãrii.
de discuþii pe Internet

 În luna mai 2001 a avut loc la Bârlad 
Simpozionul Naþional “Tineretul ºi educaþia prin 
astronomie" organizat de prof. Ioan Adam de la a) permanentã, efectuatã de membrii 
Liceul Mihail Eminescu din localitate unde am clubului cu instrumente proprii sau ale clubului
prezentat cele trei probleme puse în discuþie la b) specialã, în urma unor alerte 
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi unde s-a astronomice primite pe Internet
hotãrât organizarea primei Olimpiade 
Naþionale de Astronomie la Bacãu în perioada  (excursii cu caracter ºtiinþific)
13-16 decembrie 2001; întocmirea unor 
programe ºi a unei bibliografii pentru acest 
concurs; s-a ales o comisie formatã din: 
domnul consilier Dumitru Corega, domnul dr. 
Gheorghe Vass preºedintele Comitetului 
Român pentru Educaþie prin Astronomie ºi 
domnul prof. Ioan Adam coordonatorul cercului 
de astronomie “Sirius” din Bârlad care sã se 
ocupe de participarea unui lot de elevi la 
Olimpiada Internaþionalã de Astronomie, 
octombrie 2001.

 La simpozionul Institutului Astronomic al 

1. Activitãþi cu publicul vizitator

2. Activitate publicisticã

3. Activitate observaþionalã

4. Activitãþi de achiziþionare, 
confecþionare ºi întreþinere a 
instrumentelor astronomice.

5. Activitãþi pe linie de învãþãmânt 
astronomic

6. Activitãþi în domeniul istoriei 
astronomiei.

7. Activitãþi administrative

i) individualã
ii) în grup

1.

2.

3.



Acadamiei Române din aprilie 2001 Mari  Am conceput ºi realizat serialul “Amintiri 
aniversãri astronomice am prezentat despre Vladimir Boico” care apare în revista în 
comunicarea: Vladimir Boico  figurã format electronic Vega ºi la care participã cu 
remarcabilã a astronomiei româneºti de articole o serie de oameni de ºtiinþã români din 
amatori”. þarã ºi de peste hotare, încercând sã strâng cât 

mai multe mãrturii despre activitatea astro-
 Pe tot parcursul anului revista ºcolarã de nomilor români.

culturã matematicã “Arhimede 2001”, din 
 Pe tot parcursul anului 2001 m-am 

redacþia cãreia fac parte ºi-a continuat apariþia 
ocupat de donaþia Vladimir Boico ºi anume: lunarã unde am publicat articole de 
colecþia de timbre astronomice formatã din matematicã ºi astronomie. De asemenea am 
2530 timbre, 245 coliþe ºi 17 plicuri filatelice; colaborat cu ziarul Libertatea unde a apãrut 
fotografii astronomice; documente ale familiei articolul “Trei români au acasã bucãþi de 
Boico, biblioteca Vladimir Boico, cercetare meteoriþi” unde au apãrut informaþii referitoare 
care va continua ºi pe tot parcursul anului la Asociaþia Astroclubul Bucureºti ºi 
2002.Observatorul Astronomic “Amiral Vasile 

Urseanu”, iar în luna octombrie 2001 am 
Din anul 1969 fac parte  din colectivul de realizat o emisiune la radio, Redacþia Literarã, 

conducere al Asociaþiei Astroclubul Bucureºti; Artã ºi ªtiinþã despre activitatea astronomicã a 
având 33 de ani de activitate nu mai doresc sã unor O.N.G.-uri.
candidez pentru funcþia de preºedinte al 
Asociaþiei Astroclubul Bucureºti.

 În perioada 26-28 iunie 2001 a avut loc la 
Suceava Concursul Naþional de Astronomie 
“Dionysus Exignus” organizat de Palatul 
Copiilor din Suceava, Cercul de Astronomie  
coordonator prof. Victor ªutac ºi Planetariul din 
Suceava unde am participat ca preºedinte de 
concurs.

 În luna august 2001 am avut contacte cu 
Centrul de Excelenþã în Astronomie de la 
Colegiul Naþional Barbu ªtirbei din Cãlãraºi în 
legãturã cu participarea la acþiunea “Life in the 
Universe” organizatã de Asociaþia Europeanã 
de Astronomie CERN în zilele Culturii 
Europene care s-a finalizat cu o excursie la 
Geneva câºtigatã de un grup de elevi de la : 
Colegiul Naþional Barbu ªtirbei, liceul Octav 
Onicescu ºi liceul Ion Barbu.

 În luna noiembrie 2001 m-am ocupat 
intens de mobilizarea elevilor pentru Concursul 
Naþional de Astronomie Bacãu 13-16 
decembrie 2001 fãcând apoi o serie de 
intervenþii pentru ca România sã participe cu 
un lot de elevi la Olimpiada Internaþionalã de 
Astronomie, octombrie 2002.

8.

4.

9.

5.

6.

7.

Erika Lucia Suhay
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Condiþiile de împrumut rãmân aceleaºi dar 
mãrim de 3 la 5 numãrul de reviste care se pot 
împrumuta.Realizãri

Secþiunea de carte s-a îmbogãþit ºi ea cu 
noi titluri, majoritatea lor fiind donaþii ale 

Am definit 4 domenii incluse în raport cãci membrilor. Existã deja un inventar al cãrþilor ºi 
sunt simultan ºi bibliotecar, redactor/ procesul de împrumutare a lor decurge normal.
tehnoredactor al revistei Vega, mã ocup de 
partea hard/soft a calculatorului din sediu ºi am 
iniþiat sau am participat la o serie de proiecte:

  inventar ºi utilizare
  apariþie,  periodicitate, supli-

Acum un an editam revista Bolidul dar mente
SARM a revendicat numele. Aºa cã am pornit   dotare, accesorii, programe
de la capãt cu o publicaþie nouã atât ca nume   Centrul Naþional  al  Astronomilor 
cât ºi conþinut: . Amatori, baze de date, instrumente, modifi-

Vega este  o publicaþie bilunarã, cu distri-carea statutului
buþie gratuitã prin e-mail. Redactori ºi 
tehnoredactori sunt: Adrian ªonka, Valeriu 
Tudose ºi Zoltan Deak. Avem în jur de 100 de 
abonaþi, numãrul lor variazã continuu dar este 
mereu în creºtere. Va apare  numãrul 20. 

În cadrul bibliotecii m-am ocupat de partea VegaAlert este un supliment cu apariþie 
de reviste. A încetat abonamentul la revista neregulatã ce anunþã fenomene sau eveni-
Sky & Telescope dar Observatorul Astronomic mente deosebite. Au apãrut pânã acum 11 
"Amiral Vasile Urseanu" primeºte revista ºi numere.
avem acces la ea. Va  apãrea  oricum în VegaVariabile este un supliment dedicat 
bibliotecã odatã cu celelalte reviste donate de observaþiilor fãcute la stelele variabile. Are 
domnul Drãgescu, dar cu o oarecare  pânã acum o singurã apariþie. Va apãrea de 2 
întârziere. sau 4 ori pe an. Adrian ªonka se ocupã de 

Existã un inventar complet al revistelor apariþia acestui supliment.
fãcut de Dan Stãnescu ºi împreunã l-am trecut Putem edita ºi alte suplimente dedicate 
ºi ca fiºier Excel. Va trebui pus pe pagina de altor domenii particulare cum ar fi software de 
Internet a Clubului. Avem peste 1800 de reviste astronomie (VEGAsoft?) sau fotografiilor 
în mai multe limbi: românã, englezã, francezã, fãcute pe peliculã de 35mm, cu camerele CCD 
germanã, spaniolã, maghiarã, bulgarã. S-a sau webcamere (GaleriaVega?).
creat o bazã de date în Excel care va uºura 
cãutarea articolelor din reviste. Au lucrat la ea 
Adrian ªonka, Ruxandra Popa ºi Zoltan Deak. 
Cãutarea se poate face, în principal, dupã douã 
criterii: Domeniu ºi Tematicã dar este posibilã 

Avem acum la sediul Clubului un calculator gãsirea ºi dupã cuvinte cheie, an, revistã etc., 
suficient de puternic pentru rezolvarea flexibilitatea programului Excel în acest sens 
problemelor curente. Procesor Pentium II la fiind remarcabilã. Existã cca 2000 de articole 
200MHz cu 128Mb de RAM si o placa video inventariate.
Matrox Millenium cu 4Mb RAM. Dotarea lui Propun scanarea unora dintre articole ºi 
este aproape maximalã: hard diskuri de 5 ºi salvarea lor pe CD-ROMuri, pe domenii. Am 
respectiv 3Gb ºi folosind mobile rack se pot început deja Astrofotografia ºi ATM. Probabil 
pune (nesimultan) în locul celui de 3 alte douã alþii sunt interesaþi de alte domenii.
de câte 2Gb; CD-ROM de 40x  (donat de Alin 

- Bibliotecã:
- Revista Vega:

- Calculator:
- Proiecte:

Vega

Revista Vega
apariþie, periodicitate, suplimente

Bibliotecã
inventar ºi utilizare

Calculator
dotare, accesorii, programe
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Þolea), inscriptor de CDuri. Avem ca aparate ºi transmis prin e-mail pentru studiu. Sperãm 
auxiliare o imprimantã (de la doamna Suhay), ca în aceastã adunare generalã sã discutãm 
un scaner (donaþie Ovidiu Vãduvescu ºi Alin acest proiect ºi sã adoptãm un nou statut.
Þolea) ºi o web camera Philips (donaþie Alin Am iniþiat un proiect de crearea unei baze 
Þolea). Putem scana inclusiv de pe film de date care sã faciliteze cãutarea articolelor 
fotografic. Webcamera are chip CCD ºi poate fi din  revistele noastre. Au participat Adrian 
folositã la observaþiile la planete/Lunã/ Soare. ªonka, Popa Ruxandra ºi Zoltan Deak. Dar 

Dotarea cu programe de astronomie este numai 2000 de articole din peste 1800 de 
una foarte bunã. Ne este mai uºor sã numãram reviste este deocamdatã puþin ºi avem nevoie 
CDurile care cuprind astfel de programe. de voluntari pentru mãrirea bazei.
Suntem în curs sã facem un inventar complet al 
programelor dar merge greu cãci sunt foarte 
multe.

Calculatorul are instalat ºi un al doilea Propuneri
sistem de operare: Linux. Este vorba de 
distribuþia RedHat 7.2. Sub Linux avem 

Achiziþionarea unui nou calculator, mai slab instalate ºi programe specifice astronomiei: 
decât cel pe care îl avem ºi legarea lor în reþea. Xephem ºi Xplns.  Pentru Xephem avem baze 
Motivaþie: crearea unei staþii de lucru de date foarte bune. Pentru a putea citi ºi 
suplimentare ºi deservirea unor aparate gen documente Microsoft Office avem instalat 
scanner sau imprimantã.StarOffice 5.2.

Organizarea unei tabere de observaþii de 
varã, eventual în amplasamentul propus de 
Ruxandra Popa.

Încercarea de a duce astronomia în ºcoli, o 
colaborare cu acestea în organizarea unor 
activitãþi de popularizare în rândul elevilor ºi 

În august 2001 pe baza discuþiilor cu  
studenþilor.

Ovidiu Vãduvescu ºi Valentin Grigore am 
O structurare a activitãþilor noastre din 

elaborat un proiect denumit "Centrul Naþional al 
cadrul întâlnirilor de marþi seara - prelegeri 

Astronomilor Amatori" ce dorea demararea 
scurte pe anumite teme ºi apoi lucru pe grupuri.

construirii unui observator astronomic - 
Construcþia de instrumente, mai precis a 

deocamdatã nu se poate trece la realizarea lui 
unei platforme ecuatoriale pe care sã se poatã 

din motive obiective.
punã fie telescopul de 240mm fie cel de 200 

La iniþiativa ºi cu sprijinul material direct al 
mm. Trebuie cãutate resursele umane ºi 

lui Alin Þolea am recondiþionat telescopul de 
materiale pentru realizarea ei.

240mm (o nouã secundarã, un nou focuser, un 
Reluarea cursului organizat de Club, 

nou cãutãtor, oculare) ºi am construit un 
eventual  în perioada  aprilie - iunie a.c.

telescop Newton de 200mm folosind o oglindã 
O intensificare a activitãþii comisiei de 

a domnului Boico. Partea opticã (alta decât 
cenzori - ar fi util sã avem rapoarte trimestriale.

oglinda principalã) este tot o  donaþie a lui Alin, 
Organizarea de star-party în fiecare lunã în 

ca ºi focuserul ºi alte pãrþi mecanice. La 
week end-urile din preajma Lunii Noi pe 

construcþie au participat într-un fel sau altul Alin 
tematici clar definite (variabile, fotografie, 

Þolea, ªonka Adrian, Dan Stãnescu, Ruxandra 
desen, etc.).

Popa, ªtefan Cãlin, Mihai Dascãlu, Zoltan 
Înfiinþarea unor întâlniri de week end (vineri 

Deak.
sau sâmbãtã seara).

Ruxandra Popa a studiat statutul nostru ºi a 
constat cã nu este "la zi". A muncit serios la un 
proiect de modificare a statutului pe care l-am 

Proiecte
Centrul Naþional al Astronomilor Amatori, baze 
de date, instrumente, modificarea statutului

Deak Zoltan
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