
Crepusculul astronomic

 Data Început Sfârºit

01 4:16 22:16
06 4:05 22:25
11 3:55 22:35
16 3:45 22:45
21 3:36 22:54
26 3:28 23:04

Calendar

Rãsãrit  Apus Rãsãrit  Apus
Soare Luna

Data

01   6:06  20:17     6:13  20:18
02   6:05  20:19     6:35  21:21
03   6:03  20:20     7:00  22:24
04   6:02  20:21     7:31  23:26
05   6:01  20:22     8:09
06   5:59  20:23     8:56   0:29
07   5:58  20:25     9:52   1:22
08   5:57  20:26  10:55   2:07
09   5:55  20:27  12:05   2:45
10   5:54  20:28  13:18   3:17
11   5:53  20:29  14:33   3:44
12   5:52  20:30  15:49   4:08
13   5:50  20:32  17:07   4:31
14   5:49  20:33  18:27   4:55
15   5:48  20:34  19:49   5:22
16   5:47  20:35  21:12   5:53
17   5:46  20:36  22:33   6:31
18   5:45  20:37  23:46   7:18
19   5:44  20:38   8:17
20   5:43  20:39   0:51   9:24
21   5:42  20:40   1:37  10:35
22   5:41  20:41   2:12  11:46
23   5:40  20:43   2:40  12:55
24   5:39  20:44   3:03  14:01
25   5:38  20:45   3:23  15:04
26   5:38  20:46   3:42  16:06
27   5:37  20:46   4:00  17:08
28   5:36  20:47   4:19  18:10
29   5:35  20:48   4:40  19:13
30   5:35  20:49   5:04  20:16
31   5:34  20:50   5:33  21:19
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W Lyrae poate fi observatã, foarte aproape de 
steaua de magnitudinea 4, κ Lyrae. Este o stea variabilã 
lung periodicã (perioada- 197 zile) ce atinge, la minim 
magnitudinea 12, iar la maxim magnitudinea 7.  La 
aceastã strãlucire, steaua, devine vizibilã în binocluri. O 
puteþi recunoaºte dupã culoarea roºiaticã.

Va atinge maximul de strãlucire în luna mai 2003. 
Cei ce vor sã observe aceastã stea o pot face folosind 
harta alãturatã, ce aratã poziþia variabilei (cu roºu) ºi 
poziþia stelelor de comparaþie. Dupã cum ºtiþi, pentru a 
afla magnitudinea variabilei, la un moment dat, trebuie 
sã o comparaþi cu anumite stele ce au magnitudinile 
cunoscute- de aici ºi numele de stele de comparaþie. Magnitudinile stelelor de comparaþie sunt 
trecute cu albastru, pe hartã.

Magnitudinea limitã este de 11,5. Iatã poziþia stelei: ascensie dreaptã=18h14m55.88s,  

declinaþie= +36°40’13”.2

O frumoasã conjuncþie între planetele Marte ºi Neptun va avea loc în ziua de 15 mai 2003. Cele 
douã planete  se vor afla în constelaþia Capricornus (Capricornul), în vecinãtatea stelei θ Cap. Apropierea 
maximã dintre cel douã planete va fi în ziua de 15 mai când  vor fi despãrþite de numai 2° ( , pe 
hartã). Marte va fi vizibilã cu ochiul liber (magnitudinea 0), iar Neptun se poate observa printr-un binolcu, 
având magnitudinea 7,8. 

Datoritã faptului cã este mai apropiat, Marte se miscã mai repede ºi dupã 5 zile îl vom gãsi lângã 
steaua 30 Capricorni ( , pe hartã). Discul planetei Marte va avea un diametru aparent de 10”, iar al 
lui Neptun va fi de nouã ori mai mic.

Pentru a gãsi cele douã planete am pregãtit harta din dreapta ce aratã regiunea unde se gãsesc. 
Pozitia lui Marte este datã pentru 15 si 20 mai. Este dat ºi un tabel cu viitoarele conjuncþii ale acestor douã 
planete.

poziþia 1

poziþia 2  

Stele variabileStele variabile
W Lyrae

Conjuncþie Marte-NeptunConjuncþie Marte-Neptun

Conjuncþiile în longitudine ale planetelor Marte ºi Neptun

Data (UT)           Separaþia   Dist (AU)  Dec       El    
---------           ----------   ---------  ---       --     
2003 mai 14 14:36   1° 59' 44"  0.8829     -18° 45'  100.2°
2005 apr 13 13:11   1° 12' 00"  1.5091     -16° 55'  66.5°  
2007 mar 25 17:38   0° 56' 46"  1.9592     -15° 35'  43.6°  
2009 mar 08 12:50   0° 45' 43"  2.2506     -14° 18'  23.3°  
2011 feb 21 04:17   0° 35' 15"  2.3684     -12° 59'  3.8°   
2013 feb 04 20:56   0° 24' 23"  2.3030     -11° 38'  16.0°  
2015 ian 20 00:08   0° 12' 48"  2.0563     -10° 12'  36.3°  
2017 ian 01 06:52   0° 01' 08"  1.6424     -08° 43'  58.7°  
2018 dec 07 14:15   0° 02' 09"  1.0609     -07° 15'  88.3°  
2020 iun 13 14:14   1° 37' 44"  0.9266     -06° 04'  92.1°  
2022 mai 18 06:33   0° 31' 24"  1.5320     -03° 31'  62.3° 



Asteroizi ºi cometeAsteroizi ºi comete
Asteroidul 9 Metis

Unul dintre cei mai strãlucitori 
asteroizi vizibili în mai este 9 Metis.

Metis va fi situat în constelaþia 
Scorpius, la nici un grad de stelele ν ºi β. 
La nceputul lunii (6 mai) va trece pe lânga 
ν Sco ºi va putea fi uºor identificat.

Strãlucirea acestui asteroid va 
varia între 10,2, la începutul lunii ºi 9,6 la 
sfârºitul ei (21-22 mai). La aceastã 
magnitudine poate fi observat, fãrã 
probleme, prin cele mai mici instrumente 
astronomice.

Pentru a-l identifica folosiþi harta 
alãturatã ce aratã traiectoria asteroidului 
printre stelele din Scorpius, din 5 în 5 zile, 
în luna  mai 2003. Cele mai slabe stele au 
magnitudinea 10.

Noi sateliþi ai planetelor Jupiter ºi Saturn

Cea mai mare planetã din sistemul solar, , s-a îmbogãþit cu . 
Majoritatea sateliþilor au fost descoperiþi în luna februarie 2003 de cãtre Scott S. 
Sheppard ºi David C. Jewitt de la “Institute for Astronomy, University of Hawaii” 
înmpreunã cu Jan Kleyna de la “Cambridge University”. Descoperirile au fost 
fãcute folosind cele mai mari camere digitale utilizate la telescopul de 8,3 metri 
diametru (Subaru) ºi telescopul de 3,6 metri diametru (telescop comun Canada-

Franþa-Hawaii) de la Mauna Kea. Aceste telescoape reprezintã ulitma tehnologie în domeniul 
astronomiei optice. Imaginile de confirmare au fost luate cu telescopul de 2,2 metri al Universitãþii 
din Hawaii, de cãtre Yanga Fernandez ºi Henry Hsieh. Orbitele sateliþilor au fost calculate de Brian 
Marsden de la “Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics”.

Primii 9 sateliþi au fost anunþati la începutul lunii martie, de cãtre Uniunea Astronomicã 
Internaþionalã. Ceilalþi sateliþi S/2003 J13 pânã la J18 au fost anunþaþi recent la începutul lunii aprilie 
2003. 

Toþi sateliþii au orbite îndepãrtate de planetã ºi retrograde (adicã sensul de rotaþie al 
satelitului este invers celui de rotaþie al planetei). Sateliþii nu sunt mai mari de 2km. Desigur cã pot 
apare modificãri pe mãsurã ce se obþin mai multe observaþii.

Pânã acum în jurul lui Jupiter orbiteazã 58 de sateliþi.
ªi în jurul lui  s-a mai descoperit un satelit. Acesta a fost descoperit în luna februarie 

2003 cu telescopul de 8,3 metri Subaru de cãtre echipa Scott S. Sheppard ºi David C. Jewitt 
(University of Hawaii) . Satelitul este denumit provizoriu S/2003 S1. Orbita acestui satelit este 
puternic înclinatã. Distanþa media faþã de Saturn este de 19,1 milioane km ºi perioada de revoluþie 
este de 989 zile. Diametrul estimat este de 5 kilometri. Este satelitul cu numãrul 31 al planetei 
Saturn.

Jupiter 18 sateliþi

Saturn


La încheierea editiei am aflat cã s-au mai descoperit doi sateliti ai planetei Jupiter, aducând numãrul de sateliti la 60. Mai multe într-un numãr viitor

http://www.ifa.hawaii.edu/~sheppard/satellites


Fenomene astronomice
 zi  TLR        fenomen                                                                                zi   TLR        fenomen

 1   6  Luna la apogeu                    16    4  Luna Plinã
 1 13  Lunã Nouã                         17    4  Antares 3.7°S de Lunã
 2   6  Mercur 2.5°N de Lunã           19  15  Mercur stationar
 5   9  Saturn 3.2°S de Lunã             21  15  Neptun 5.1°N de Lunã
 7   8  Mercur conjunctie inferioarã    21  22  Marte 2.9°N de Lunã
 7 14  Pollux 2.4°N de Lunã              23    1  Ultimul Pãtrar
 8 21  Jupiter 4.1°S de Lunã          23    3  Uranus 4.5°N de Lunã
 9 12  Primul Pãtrar    27    5  Mercur 2.2°S de Venus 
10  9  Regulus 4.8°S de Lunã             28  14  Luna la apogeu
14  3  Spica 5.1°S de Lunã              29    1  Mercur 2.3°S de Lunã
14 15  Marte 2.0°S de Neptun             29    4  Venus 0.2°S de Lunã
15 15  Luna la perigeu               31    5   Lunã Nouã           

Sateliþii Iridium în mai 2003
  Data       Ora Satelit Mag.  Az(°) Alt(°) RA DEC

mai 1       22:44  Iridium 80   -7.3 56 30 18h00m 44.4
mai 2       22:17    ISS           0 325 19 03h45m 51.2
mai 3       07:21  Iridium 34   -7.1 46 45 01h38m 57.6
mai 3       21:49    ISS           -0.6 340 20 02h02m 61.1
mai 4       04:07  Iridium 31   -4.3 95 14 22h45m 6.6
mai 4       21:20    ISS           -0.7 340 21 01h44m 61.7
mai 5       22:30  Iridium 18   -7.6 60 37 17h22m 45.1
mai 6       22:27  Iridium 40   -7.5 60 39 17h12m 45.5
mai 7       04:06  Iridium 31   -6.1 101 19 22h23m 5.7
mai 7       06:56  Iridium 36   -6.3 42 40 02h16m 59
mai 8       22:30    ISS           0.4 358 13 00h38m 58.9
mai 9       04:03  Iridium 28   -6.6 106 23 22h08m 5.3
mai 10     04:01  Iridium 59   -6.7 107 24 22h02m 5
mai 10     21:33    ISS           -0.1 13 13 21h55m 56.9
mai 11     22:34    ISS           0.2 305 17 05h47m 36.3
mai 12     06:25  Iridium  7   -6.2 37 33 03h06m 59.4
mai 12     22:03  Iridium 15   -4.2 65 49 16h12m 46.6
mai 12     22:06    ISS           -3.5 335 54 08h55m 70.7
mai 13     21:37    ISS           -3.9 28 59 14h20m 67.4
mai 14     08:22  Iridium 84   -6.6 70 50 02h22m 43.9
mai 15     20:07  Iridium 12   -8.3 123 81 11h03m 39.4
mai 17     03:39  Iridium 30   -7.3 121 32 21h11m 3.2
mai 17     19:58  Iridium 53   -8.3 143 83 10h44m 39.1
mai 18     18:11  Iridium  4   -7.2 250 58 06h24m 27.7
mai 21     04:36  Iridium 37   -5.6 82 15 00h55m 15.9
mai 21     17:57  Iridium 36   -6.4 254 54 06h01m 26.8
mai 23     12:03  Iridium 68   -6.1 229 34 12h15m 0
mai 24     04:35  Iridium 37   -6.1 89 20 00h29m 14.6
mai 25     17:41  Iridium 35   -6.3 259 48 05h30m 25.2
mai 29     06:51  Iridium 54   -6.5 45 36 03h56m 54.6
mai 30     04:19  Iridium  4   -6.8 101 28 23h43m 11.9
mai 31     04:16  Iridium 61   -6.8 103 29 23h36m 11.5

Sunt date momentele când sateliþii Iridium au cea mai mare strãlucire, orele sunt în TLR. Puteþi identifica poziþia 
satelitului dupã azimut ºi altitudine sau dupã ascensie dreaptã ºi declinaþie. Predicþii pentru Bucureºti.



Meteori
Curent Perioada Data lambda alpha delta v r ZHR Cod

de activitate maxim maxim radiant radiant

eta-Aquaride apr 19-mai 28 mai 06 45.5 338 -1 66 2.7 60 ETA
Sagittaride apr 15-iul 15 (mai 20) -59 247 -22 30 2.5 5       SAG

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

(TU)  (s) stea mag.      ascensia   declinaþia

mai 13 22:41 1819 Laputa  4.7 TYC 1999-00105-1 10.1 4.9 13h50m +24°47'
mai 14    22:27 751 Faina  8.4 TYC 5619-01005-1 12.8 0.7 15h59m  -11°28'
mai 20 18:18 74 Galatea  5.1 TYC 0817-00068-1 10.8 4.0 08h52m +14°35’
mai 22 23:17 814 Tauris  6.5 TAC +03#11368 11.4 3.1 15h49m  -03°44' 
mai 31 1:21 8 Flora 16.8 TYC 6273-00247-1 10.2 0.6 18h16m  -18°52'
mai 31 21:00 8 Flora 16.4 TYC 6273-00718-1 12.4 0.1 18h16m  -18°54'
mai 31 21:18 107 Camilla 49 TYC 5739-01061-1   9.6 3.6 20h02m  -08°57’

Planete

 rãsãrit  apus   rãsãrit apus rãsãrit apus rãsãrit apus rãsãrit    apus

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

 

 mag.    el.  m ag.    el.  mag.    el. mag.     el. mag.    el.

Mercur Venus Marte Jupiter Saturn

1 6:23  21:12   5:10 17:39  2:35 11:51 12:06 2:49  8:44  0:03
6  6:03 20:35   5:03 17:51 2:25 11:46 11:49 2:31  8:26 23:46
11  5:43 19:54   4:57 18:03 2:14 11:41 11:32 2:13 8:09 23:28
16 5:25 19:19   4:51 18:15 2:03 11:36 11:15 1:54 7:51 23:11
21 5:08 18:53   4:46 18:28 1:52 11:31 10:59 1:36 7:34 22:54
26 4:54 18:38   4:41 18:40 1:40 11:25 10:43 1:18 7:17 22:37
31 4:43 18:33   4:37 18:53 1:28 11:18 10:27 1:01 7:00 22:20

1 3:06 +19°24' 0:43 +02°55'  20:32 -20°22'  8:47 +18°47'  5:42        +22°28'
6 2:57 +17°29' 1:06 +05°14'  20:44 -19°48’  8:48 +18°39'  5:44        +22°29’
11  2:47 +15°13' 1:28 +07°30'  20:56 -19°12'  8:50 +18°31'  5:47        +22°31’
16 2:40 +13°18' 1:51 +09°43'  21:08 -18°35'  8:53 +18°22'  5:49        +22°32’
21 2:38 +12°12' 2:14 +11°51'  21:19 -17°58'  8:55 +18°12'  5:52        +22°34’
26 2:43 +12°05' 2:38 +13°53'  21:30 -17°20'  8:58 +18°00'  5:54        +22°35’
31 2:55 +12°52' 3:02 +15°46'  21:40 -16°43'  9:01 +17°48'  5:57        +22°35'

1 3.5 9°.7 -3.9 29°   0.0   94°.8 -2.1 89° 0.1 45°.9
6 5.6 2.3 -3.9 27.8 -0.1   96.8 -2.1 84.6 0.1 4 1 . 6
11 4.7 5.8 -3.9 26.6 -0.2   98.7 -2 80.2 0.1 37.3
16 3.1 13 -3.9 25.4 -0.3 100.7 -2 76 0.1 33
21 2 18.6 -3.9 24.1 -0.4 102.8 -2 71.8 0.1 28.8
26 1.4 22.3 -3.9 22.8 -0.5 104.9 -1.9 67.6 0.1 24.6
31 0.8 24.1 -3.9 21.6 -0.6 107.1 -1.9 63.5 0.1 20.4



Mai toþi astronomii care au deschis Când o stea trece razant pe lângã regiunile polare 
Anuarul Astronomic au auzit de ocultaþii, în speþã lunare, este ocultatã de vârfurile reliefului mai 
de ocultaþii lunare. În drumul ei jurul Pãmântului, înalt din zona respectivã. Steaua dispare ºi 
Luna trece din când în când prin faþa stelelor. reapare de mai multe ori (pânã la 10-20 de 
Privitã printr-un telescop, Luna pare sã se ocultaþii foarte scurte) în mai puþin de 5 minute! 
apropie din ce în ce mai mult de o stea, pânã când Fenomenul este extrem de spectaculos ºi poartã 
steaua dispare în spatele limbului lunar estic. numele de ocultaþie razantã = graze.
Peste cel mult o orã, steaua reapare din spatele Zona de pe sol unde o ocultaþie se vede 
Lunii (într-o orã Luna se miºcã pe cer o distanþã razantã este foar te îngusta,  într -o primã 
egalã cu 30', adicã aproximativ egalã cu aproximaþie egalã cu înãlþimea relativã a reliefului 
diametrul ei aparent), asta dacã ocultaþia are loc selenar. Pentru ocultaþii razante pe limbul lunar 
de-al lungul unui 'diametru' al discului aparent sudic, unde munþii selenari sunt ceva mai înalþi, 
lunar, mai puþin dacã parcurge doar o coardã). fâºia de pe sol unde se pot vedea fenomene 

Fenomenul se numeste ocultaþie, ºi multiple - fâºia de graze - are lãþimea de 3-4 km. 
constã în douã evenimente: imersiune - Pentru ocultaþiile razante pe limbul nordic, 
dispariþie, ºi emersiune - reapariþia stelei. lãþimea fâºiei de graze este de doar 1-2 km 

Desigur, Luna fiind aºa de aproape, (munþii sunt mai scunzi în preajma polului nord 
evoluþia unei ocultaþii este o chestiune de lunar). Un fapt puþin ºtiut este cã topografia 
perspectivã, adicã momentele de contact ºi reliefului selenar în zonele de pe marginea 
punctele de pe marginea discului lunar unde limbului vizibil (mã refer la întãlþimi) este suficient 
steaua  dispare ºi reapare diferã  pen tru  de bunã pentru a prezice un profil 'mediu' lunar, 
observatori aflaþi mai la nord sau mai la sud pe adicã se ºtie aproximativ pe unde o sã treacã 
acelaþi meridian (aproximativ vorbind aici), cei din graze-ul, dar nu suficient de bunã pentru a 
N vãzând steaua trecând mai la N decât cei din S. prezice evenimente individuale. În general, 
Dacã se afla prea la nord, observatorii vor vedea profilul mediu lunar este dat de aºa zisele "hãrþi 
steaua trecând pe deasupra discului lunar, deci Watts", construite prin anii '60 din fotografii luate 
nu vor vedea nici o ocultaþie, la fel dacã se aflã de pe sondele lunare! De atunci, mii de observaþii 
prea la sud. fãcute de amatori la ocultaþii razante au 

îmbunãtãþit  profilul lunar ! Observarea ocultaþiilor 
razante POATE ºi CHIAR ADUCE date 
folositoare din punct de vedere ºtiinþific.OCULTAÞII RAZANTE. GRAZE-URI.

 Ar mai fi un lucru important de spus aici. 
Pentru cã fâºia este aºa îngustã, pentru a ne Dar ce se întâmplã dacã ne aflãm chiar în 
plasa în locul corect pentru a observa o ocultaþie regiunea de graniþã, când vedem steaua trecând 
razantã avem nevoie de 2 lucruri:razant pe lângã regiunile polare nordice sau 
a) predicþii, calculabile cu programele Lunar sudice ale Lunii? Deºi prima impresie ar fi cã 
Occultation Workbench (al Dutch Occultation Luna este un disc perfect, cu margini netede, ne 
A s s o c i a t i o n ,  D O A ,  trebuie doar o clipã sã ne dam seama cât de 

)  sau WinOccult eronatã poate fi aceastã impresie. Pe Lunã sunt 
(programul produs de International Occultation munþi ºi cratere, ºi dacã privim spre marginea 
Timing Association, IOTA, discului Lunar, vom vedea aceste forme de relief 

), amândouã din profil. Acest lucru se observã uºor prin 
gratuite (freeware).telescop la putere medie, dar puþinã lume se uitã! 

http://home.plex.nl/~gottm/doa/

http://www.lunar-
occultations.com/iota/iotandx.htm

Douã ocultaþii extraordinareDouã ocultaþii extraordinare
9 MAI 2003

de  Alin Tolea,



b )  H ã r þ i  T o p o g r a f i c e ,  c u  c a r e u  doilea semal sonor ºi apoi putem opri ºi 
latitudine/longitudine, la scara de cel puþin inregistrarea. Bravo, am facut o treabã bunã!
1:200.000. Rezolutia de 200m pe sol este un 
minim pentru planificarea observaþiilor la ocultaþii REZULTATE
razante.

Dacã amplasãm mai mulþi observatori 
ECHIPAMENT ªI PROCEDURÃ PERPEDICULAR pe fâºia de graze, astfel încât 

sã acoperim toatã lãþimea prognozatã a fâºiei, 
Sã zicem cã ºtim unde sã ne asezãm. Ce fiecare dintre ei va vedea lucruri diferite, pãrti 

facem? Scopul observaþiilor la ocultaþii razante diferite ale reliefului selenar ocultând steaua din 
este stabilirea precisã în timp a momentelor de punctul de vedere al fiecãrui observator, deci 
dispariþie ºi reapariþie a stelei. A TUTUROR fiecare va obþine determinãri diferite. Distanþa 
momentelor, pentru cã dupã cum am mai spus, tipicã între observatori este de 300-400m, 
putem avea mai multe perechi de fenomene în mãsuraþi perpendicular pe fâºia de graze. Din 
doar câteva minute. determinãrile tuturor observatorilor, se poate 

Care este precizia necesarã? Cam 0.4s. reconstitui profilul lunar în zona respectivã! DA, 
Aceastã precizie este IMPOSIBIL DE ATINS chiar ºi determinãrile fãcute cu echipament aºa 
dacã încercãm sã 'ne uitãm la ceas'. Dar este de primitiv sunt suficient de bune, cu douã 
foarte posibil de atins dacã folosim douã piese de condiþii:
echipament, ºi anume: a) sã avem o sursã sonorã de timp bunã 

- un casetofon cu baterii, cãrabil pe câmp, (radio sau ceas sincronizat dupã radio, manual 
cu microfon încroporat (orice 'rablã' cu microfon sau automat), acestea fiind singurele surse 
încorporat merge, nu trebuie un reportofon sonore de semnale de timp disponibile pe scarã 
'ultimul rãcnet') - un ceas electronic cu afisajul largã. NU, ceasurile de la calculator nu sunt 
permanent al secundelor ºi cu alarma care face suficient de bune (mai ales pentru calculatoare 
'bip-bip', nu cu melodii. Sau, daca avem de unde rulând Windows de orice 'culoare').
cumpãra, un ceas cu sincronizare prin radio b) dupã observaþii, sã ne determinãm 
(ceasuri care se sincronizeazã singure dupã PRECIS poziþia fiecarui observator. Cât de 
postul german DCF77, fabricate de Conrad precis? Dacã pentru planificare o precizie de 
Electronics din Germania, costã de la 8 euro în 200m era bunã, pentru reducerea observaþiilor ne 
sus) trebuie o precizie de aproximativ 10m în stabilirea 

coordonatelor. Aici e durerea cea mare, o 
Ce facem cu ele? Sincronizãm ceasul expediþie de obsevare trebuie sã aibã fie un 

dupã ora exactã de la Radio România Actualitãþi receptopr GPS în dotare, fie acces pe loc la hãrþi 
(NU alte posturi), cu 1-2 ore înainte de eveniment. topografice cu scara de  1:20.000 -1:25.000 (cu 
Apoi, punem alarma sã sune chiar la începutul reþea de lat/log pe margine), pe care se 
perioadei prognozate a ocultaþiei razante ( treaba marcheazã poziþia fiecãrui observator, chiar la 
dureazã pânã la 5 min, dupã cum am mai spus). locul de observaþii.

Apoi, cu 1 minut înainte de începutul 
evenimentelor, dãm drumul la înregistrarea Ce facem dupã aceea?
casetofonului (ºi NU O OPRIM decât dupã ce se Dacã avem poziþii bune ºi rezultate 
terminã toatã treaba), ºi, evident, nu scãpãm pozitive (adicã am vãzut ºi marcat pe bandã 
steaua din ochi din acel moment. La un moment evenimente ºi avem ºi semnale sonore etalon de 
dat, o sã sune alarma ceasului, imprimând pe timp pe aceeaºi bandã), putem 'reduce' banda, 
banda magneticã un REPER TEMPORAL adicã putem mãsura (folosind un crononemtru 
SONOR. Privind la stea, o vedem cum se apropie electronic obiºnuit ºi notând timpul cu precizia de 
de limbul lunar din ce în ce mai mult ºi la un 1/100s) momentele relative faþã de semnalele de 
moment dat dispare. În acel moment strigãm "IN" timp etalon. Dupã ce facem 5-6 mãsuratori pentru 
cât putem de repede, marcând pe banda fiecare fenomen, putem media rezultatul ºi rotunji 
magneticã intrarea stelei în spatele Lunii. ªi la zecimea de secundã. Apoi scãdem din fiecare 
surprizã, surprizã, peste un timp cuprins între 2-3 mãsuratoare 'timpul de reacþie' al observatorului, 
secunde ºi 1-2 minute, steaua reapare. Strigãm dar aici devine puþin complicat, procedura 
"OUT". ªi dispare din nou, strigãm "IN", etc... depinzând de ce sursã de timp am folosit ºi cum a 

Dupã  4-5 minute de "IN"-uri ºi "OUT"-uri, fost sincronizatã cu semnalele orare. În nici un 
ºi dupã o ultimã reapariþie, steaua începe sã se caz nu ºtergem banda înainte sã fim siguri cã am 
îndeparteze vizibil de limbul lunar. Luãm ochiul de mãsurat cum trebuie. Mai bine, n-o ºtergem deloc 
la ocular, dar NU OPRIM ÎNCÃ BANDA pânã nu avem confirmarea calitãþii mãsuratorilor! 
casetofonului! Mai punem ceasul sã sune odatã ªi apoi puteþi fie sã pregãtiþi un raport de 
la cel mai apropiat minut, înregistrãm ºi acest al observaþie folosind programul WinOccult, fie 



contactaþi Astroclubul Bucureºti pentru asistenþã al þãrii. La Cluj, evenimentul va fi greu de observat 
(vã putem ajuta ºi la reducerea benzii, etc...) fârã un telescop de 100mm diametru, din cauza 

crepusculului. 1436 nu prezintã aceeasi 
problemã, crepusculul e gata de ceva timp la ora 9 MAI 2003 !!
22:25, dar drumul graze-ului nu mai trece pe 
langa Cluj.Aceasta este o zi extraordinarã. La mai 

Ambele ocultaþii au loc pe limbul nordic, la puþin de o orã distanþã una de alta, în seara zilei 
un 'cusp angle' de 9 grade N. Uitaþi-vã la de 9 mai 2003, vor avea lor DOUÃ ocultaþii 
diagramã pentru  a vedea ce înseamnã asta. CA razante vizibile de pe teritoriul României. Ce este 
se mãsoarã de-a lungul limbulului lunar, de la cel cel mai extraordinar este cã drumurile celor douã 
mai apropiat 'cusp' luminat ºi este pozitiv pentru fâºii de graze se INTERSECTEAZÃ undeva pe 
puncte pe limbul în umbra ºi negativ pentru lângã Ploieºti. O echipã de observatori aºezaþi 
puncte pe limbul luminat.unde trebuie vor putea observa 2 ocultaþii razante 

Dupã cum am spus, pentru planificare separate temporal de aproximativ 45 de minute ºi 
trebuiesc hãrþi topo scara 1:200.000 sau mai asta fãrã sã-ºi miºte instrumentele !
bune. Am la dispoziþie hãrþi 1:100.000 pentru Am pregatit o hartã cu drumurile celor 
zonele: Tg. Mures, Braºov, Ploieºti. Pe una din douã ocultaþii razante. Dupã cum se vede, cele 
aceste pagini, iatã trasatã zona de graze a douã fâºii de graze traverseazã zone bine 
ocultaþiei pentru zona Apostolache/Ploieºti, zona populate ale României, intersectându-se undeva 
graze-ului dublu, unde se pare cã vom avea o lângã comuna Apostolache la ENE de Ploieºti. 
expediþie a Astroclubului Bucureºti. Astroclubul Prima ocultatã este steaua 1435 din catalogul 
Bucureºti are la dispozitie 8 ceasuri cu ZC, magnitudinea 6.5, cu evenimentele având loc 
sincronizare prin radio, deci surse de timp bune în jurul orei 21:35 TLR-ora de varã (UT+3h), la 
pentru 8 observatori, ºi un receptor GPS.rând urmand 1436, magnitudinea 6.8, în jur de 

ora 22:25 TLR- OV. Am trecut pe hartã 
momentele MEDII ale ocultaþiilor razante în HAI LA OBSERVAÞII!
diverse puncte de-a lungului fâºiilor de graze 
pentru cele douã evenimente. Observaþiile Aveþi echipamentul necesar (instrument 
continue (înregistrarea, etc) trebuie începute cu portab il , casetofon portab il  cu microfon 
minim 3 minute înainte de timpul listat ºi încorporat, ceas cu afisaj secunde ºi alarmã, 
continuate pentru 6-7 minute. radio unde medii pentru ora exactã)? Aveþi de 

Pentru 1435, crepusculul va fi prea unde împrumuta un GPS pentru o noapte? Sau, 
puternic pentru observatori aflaþi în vestul extrem aveþi o sursã pentru hãrþi 1:200.000 pentru zona 



unde credeþi cã o sã observaþi? Dacã da, ºi dacã AU MAI FÃCUT-O ºi alþi români!
vã intereseazã sã observaþi acest eveniment, vã 
pot pune la dispoziþie hãrþi pentru planificare ºi Dupã 3 încercãri eºuate de observare a 

trei ocultaþii razante (la Fieni, la Focºani ºi încã 
odatã la Focºani) diferite în 2002, în premierã 
pentru România, o echipã de observatori din 
Astroclubul Bucureºti au observat o ocultaþie 
razantã.

Fenomenul a avut loc pe data de 27 
august 2002, steaua a fost ZC 192 ºi din cei 5 
participanþi la expediþia de la Frumuºani, lângã 
Bucureºti, 3 (Adi ªonka, Alexandra Vasile ºi Max 

predicþ i i .  (adresa mea de email  este
).

Nu uitaþi, fâºiile de graze sunt FOARTE 
ÎNGUSTE, în cazul nostru doar 1.5 km. NU 
MERGE sã vã uitaþi de acasã din curte, trebuie sã 
fiþi unde trebuie pentru a vedea ocultaþii multiple = 
graze. Observatorii aflaþi la nord de fâºiile de 
graze nu vor vedea nimic, adicã nici mãcar o 
ocultaþie, steaua trecând pe deasupra limbulului 
lunar nordic. Pentru cei aflaþi putin mai la sud de 
fâºii, va ava loc o ocultaþie totalã, o dispariþie ºi o 
reapariþie, ce-i drept separate de un interval de 
timp scurt (5-7 minute). Teodorescu) au observat fenomene multiple, 

Orice observator cu experienþã în observaþiile lor ducând la îmbunãtãþirea profilului 
MÂNUIREA unui telescop, ºi care are un lunar din zona respectivã. În arhivele 
instrument portabil, propriul casetofon portabil ºi observatorilor din întreaga lume, mai existã o 
sursa de timp (ceas cu afiºaj permanent al singura observaþie la ocultaþii razante în zona 
secundelor ºi alarma 'bip,bip'), este binevenit sã lunarã respectivã! Printr-o stranie coincidenþã, la 
observe lângã Ploieºti, împreuna cu membrii o lunã dupã ocultaþie, Astroclubul a fost vizitat de 
Astroclubului Bucureºti. Experienþa înseamnã cã Mitsuru Soma, 'ºeful' ILOC (International Lunar 
ºtiþi unde este N ºi S în ocular ºi cã aþi folosit mult Occultation Centre), care a discutat cu 
instrumentul respectiv ºi sunteti obiºnuiþi cu par t i c ipanþ i i  la  g raze rezu l ta te le  lo r  
mânuirea lui ºi cum aratã Luna prin telescop. Nu observationale.
trebuie sã fiþi un expert în ocultaþii, mie mi-a ieºit Expediþia ºi rezultatele sunt descrise pe 
foarte bine prima ocultaþie razantã, fãrã nici o larg în numerele 31 ºi 33 ale revistei pe care o 
experienþã în domeniu (mai vãzusem o ocultaþie citiþi, "Vega", pe care le puteþi gãsi la: 
totalã în 1997). Dar trebuie sã fiþi familiari cu 
instrumentul ºi sã fiþi un observator activ, nu unul .
care observã odatã pe an...

 
alintolea@yahoo.com

http://www.astroclubul.org/astroclub/romanian/b
olidul.html#vega
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Din cauzã cã orbitele planetelelor Venus ºi Mercur sunt interioare orbitei Pãmântului în jurul Soarelui, 
la anumite intervale de timp putem vedea una din aceste planete trecând prin faþa discului solar, fenomen 
numit tranzit.

Dar, pentru ca orbitele lui Mercur ºi Venus nu sunt chiar în acelaºi plan cu orbita Pamantului, nu avem 
un tranzit la fiecare revoluþie a acestor planete în jurul Soarelui, ci destul de rar: sunt cam 13 tranzituri ale lui 
Mercur pe secol, ºi cîte o pereche de tranzituri ale lui Venus, separate la mai mult de un 100 ani.

În dimineaþa zilei de 7 mai 2003, Mercur va tranzita discul solar, evenimentul fiind vizibil în întregime 
din Europa, Africa ºi Asia. Pentru ca discul lui Mercur subîntinde doar 12" la momentul respectiv (de altfel 
aproape de diametrul maxim vizibil de pe Pãmânt, 12.9"), fenomenul va fi vizibil DOAR printr-un telescop 
sau binoclu echipat cu filtru solar în faþa obiectivului.

Un filtru de sudurã nr.3 (verde, f.dens), pus în FAÞA obiectivului este o alternativã ieftinã la un filtru 
solar comercial.

Dacã telescopul are ºi cãutãtor, fiþi atenþi sã acoperiþi cãutãtorul cu un capac. NU PRIVIÞI SOARELE 
FÃRÃ FILTRU adecvat printr-un instrument, chiar dacã se aflã jos la orizont, când lumina pare a fi atenuatã 
mult. Lumina vizibilã este atenuatã, dar radiatþa IR (cãldurã) nu este, ºi acesta vã va prãji retina, lãsându-vã 
o gaurã permanentã. Retina nu are senzori de durere, aºa cã nu o sã simþiþi nimic.

Ce putem vedea? Mercur va aparea ca o patã micã ºi neagrã pe discul solar, oarecum uºor de distins 
de o patã solarã micã din cauza formei rotunde. Dar nu vã bazaþi pe asta pentru a-l gãsi, ci citiþi cu atenþie 
predicþia ce urmeazã, calculatã de astronomul amator Sorin Hotea din Sighetul Marmatiei 
( ).

Mercur va 'intra' pe discul Soarelui într-un punct aflat la 15 grade de polul N al discului solar 
(mãsurate de-a lungul circumferinþei Soarelui, în sens invers acelor de ceasornic), adicã PA=15, ºi îl va 
pãrãsi într-un punct aflat la PA=291, deci vreo 69 de grade de punctul N al discului solar, mãsuraþi de data 
asta în sensul acelor de ceasornic.

Tranzitul începe cu contactul I (la ora 8:11:50 TLR-Ora de varã), când discul lui Mercur este tangent 
la exterior cu discul solar. Apoi, Mercur începe tranzitul efectiv, cu contactul II (discul lui Mercur tangent 
exterior la discul solar) la ora 8:16:20 TLR-OV. La ora 10:32:23, Mercur se aflã la depãrtarea maximã-12.6'- 
faþã de marginea discului solar (diametrul aparent al Soarelui va fi 31.7' 
pe 7 mai 2003).

Planeta începe sã pãrãseascã discul solar la ora 13:27:45 TLR-
OV (contactul III) ºi devinde tangentã exterior la ora 13:32:05 TLR 
(contactul IV).

Timpii prognozaþi variazã cu +/- 6 secunde pentru TOATE oraºele 
de pe teritoriul României, ºi presupun cã atât discul lui Mercur cât ºi cel al 
Soarelui au forma perfect  circularã.

Contactele I ºi IV sunt inobservabile în lumina integralã (deci cu 
un filtru solar normal). Ce putem observa este discul lui Mercur imediat 
dupa contactul I ºi înainte de contactul IV.

Contactele II ºi III sunt însotiþe de un fenomen optic numit 'efect de 
picãturã', discul lui Mercur pãrând perfect tangent la discul vag al 
Soarelui, dar nefiind perfect detaºat de limb. Pentru 10-20 de secunde, Mercur seamãnã cu o picãturã 
neagrã ataºatã pe interiorul discului Solar. Momentul ruperii acestei picãturi se ia ca momentul contactului II, 
iar momentul creãrii picãturii la ieºirea planetei de pe discul solar este desemnat drept contactul III.

În mod istoric, determinãrile momentelor contactelor II ºi III au fost folosite la determinarea distanþei 

http://www.astroclubul.org/sorin

de  Alin Tolea,

Atenþie: acest fenomen necesitã protecþie specialã a ochiului prin filtre sau geam de  sudurã. O privire 

scurtã aruncatã spre Soare poate duce la orbire. La un instrument astronomic (inclusiv binoclu) filtrul solar se 

pune ÎN FAÞA OBIECTVULUI.Încercaþi ca “Vega” sã nu fie ultima publicaþie pe care aþi citit-o. 



TLR +1h PA Alt TLR+1h PA TLR+1h PA Alt TLR+1h PA TLR+1h PA Alt
h  m  s o o h  m  s o h  m  s o o h  m  s o h  m  s o o """"

Alexandria 08 11 54 16 21 08 16 20 15 10 52 26 333 49 13 27 42 291 13 32  6 291 62 703.8
Arad 08 11 47 16 19 08 16 13 15 10 52 28 333 46 13 27 51 291 13 32 15 291 60 703.5
Bacãu 08 11 49 16 23 08 16 14 15 10 52 23 333 49 13 27 41 291 13 32  6 291 60 703.7
Baia Mare 08 11 45 16 21 08 16 11 15 10 52 24 333 46 13 27 48 291 13 32 12 291 59 703.5
Bârlad 08 11 50 16 23 08 16 15 15 10 52 22 333 49 13 27 40 291 13 32  4 291 60 703.8

Brãila 08 11 52 16 23 08 16 18 15 10 52 23 333 50 13 27 38 291 13 32  3 291 61 703.8
Braºov 08 11 50 16 22 08 16 16 15 10 52 25 333 48 13 27 43 291 13 32  7 291 61 703.7
Bucureºti 08 11 54 16 22 08 16 19 15 10 52 25 333 49 13 27 41 291 13 32  5 291 62 703.8
Buzãu 08 11 52 16 23 08 16 18 15 10 52 24 333 49 13 27 40 291 13 32  5 291 61 703.8
Cãlãraºi 08 11 55 16 23 08 16 20 15 10 52 24 333 50 13 27 38 291 13 32  3 291 62 703.9

Cluj 08 11 47 16 20 08 16 12 15 10 52 26 333 47 13 27 47 291 13 32 12 291 60 703.6
Constanþa 08 11 55 16 24 08 16 21 15 10 52 23 333 51 13 27 36 291 13 32  1 291 62 704
Craiova 08 11 53 16 20 08 16 18 15 10 52 28 333 48 13 27 45 291 13 32  9 291 62 703.7
Focºani 08 11 51 16 23 08 16 16 15 10 52 23 333 49 13 27 40 291 13 32  5 291 61 703.8
Giurgiu 08 11 55 16 22 08 16 20 15 10 52 26 333 50 13 27 40 291 13 32  5 291 63 703.9

Hunedoara 08 11 49 16 20 08 16 15 15 10 52 27 333 47 13 27 48 291 13 32 12 291 61 703.6
Iaºi 08 11 48 16 23 08 16 13 15 10 52 22 333 49 13 27 41 291 13 32  6 291 59 703.7
Miercurea-Ciuc 08 11 49 16 22 08 16 14 15 10 52 24 333 48 13 27 43 291 13 32  8 291 60 703.7
Oradea 08 11 46 16 19 08 16 11 15 10 52 27 333 46 13 27 50 291 13 32 15 291 60 703.5
Ploieºti 08 11 52 16 22 08 16 18 15 10 52 25 333 49 13 27 41 291 13 32  6 291 61 703.8

Satu-Mare 08 11 44 16 20 08 16 10 15 10 52 25 333 46 13 27 49 291 13 32 14 291 59 703.5
Targoviste 08 11 52 16 22 08 16 18 15 10 52 26 333 49 13 27 42 291 13 32  7 291 62 703.8
Targu-Mures 08 11 48 16 21 08 16 13 15 10 52 25 333 47 13 27 45 291 13 32 10 291 60 703.6
Timisoara 08 11 48 16 19 08 16 14 15 10 52 28 333 46 13 27 51 291 13 32 15 291 61 703.5

Exterior ingress Interior ingress Minimum  sep Interior egress Exterior  egress Min.
Oraº Sepn

Explicaþia graficã a momentelor 
importante ale tranzitului

lui Mercur faþã de Soare. Din cauza turblenþei atmosferice ºi instrumentale ºi a faptul cã discul solar nu are o 
limitã aºa de clarã, momentele contactelor respective, mai bine zis ale 'efectelor de picãturã', pot fi 
cronometrate doar cu o precizie de 1 secundã

Vã propunem sã faceþi ºi dumneavoastrã acest lucru, adicã sã determinaþi momentele contactelor II 
si III! Ca sursã de timp, puteþi folosi un ceas electronic - din acelea care afiºeazã secundele în mod 
permanent -, pe care îl sincronizaþi dupã semnalul de orã exactã de la "Radio România Actualitãþi" (nu altã 

sursã), cu cel mult 1-2h înainte de fiecare din aceste douã contacte. Daþi 
ceasul unui asistent, ºi în momentul când vedeþi cã se 'rupe picãtura', 
strigaþi ceva ('in','oau') ºi asistentul noteazã exact ora. Sau, folosind 
cronometrul digital al ceasului, începeþi cronometrarea la semnalul de 
orã exactã ºi opriþi-o în momentul ruperii/creeãrii picãturii.

Dacã obtineþi momente cu precizia necesarã (1 sec), vã rugãm sã ne 
trimiteþi determinãrile împreunã cu detalii despre instrumentul folosit 
(diametru obiectiv, focalã, puterea de mãrire folositã, tipul filtrului solar, 
etc..) ºi, nu în ultimul rând, coodonatele geografice ale locului de 
observaþie (pentru acest fenomen, o precizie de 1' în latitudine ºi 
longitudine este suficientã). Puteþi sã vã determinaþi poziþia folosind baza 
de date de pe site-ul . Sau, vã putem 
ajuta noi cu poziþia.

Intenþionãm sã publicãm o listã cu observatorii în Vega, pe pagina de 
web a Astroclubului, ºi sã trimitem ºi o listã din România la revista 

Sky&Telescope (Roger W. Sinnott, ºeful departamentului 'Celestial Calendar' al revistei, este interesat de 
aceste observaþii).

De asemenea, pentru aceia dintre dumneavoastrã interesaþi de mecanica cereascã, avem o temã. 
Cum puteþi determina distanþa faþa de Pãmânt/Soare a lui Mercur folsind aceste determinãri simple?

Adresa de e-mail a Astroclubului Bucureºti este astroclubul@yahoo.com. Pentru mai multe amãnunte (ºi 
timpi de contact preciºi la 2 secunde), vizitaþi pagina de web a lui Sorin Hotea, 

http://www.heavens-above.com

http://www.astroclubul.org/sorin.

Predicþii generate cu programul WINOccult. Toate orele sunt date în timp de varã (TLR+1h)



Eclipsele din mai 2003

Luna mai a anului 2003 este este aºteptatã de mult de iubitorii eclipselor. Cu toate cã în þara noastrã 
nu vom avea decât fazele parþiale ale unor eclipse centrale, cele douã eclipse vor avea loc în condiþii 
deosebite: eclipsa de Lunã – apusul în eclipsã parþialã iar eclipsa de Soare – rãsãritul în eclipsã parþialã. În 
plus, în luna mai 2003 avem ºi tranzitul lui Mercur peste discul solar din ziua de 7. Putem spune cã avem 
ocazia sã observãm trei fenomene deosebit de interesante. Un alt lucru mai deosebit e cã avem douã 
eclipse într-o singurã lunã. Ultima situaþie de acest fel a fost tot în luna mai a anului 1994 când în 10 mai avea 
loc o eclipsã inelarã de Soare ºi la noi în þarã se 
vedea o eclipsã parþialã cu apusul Soarelui în 
eclipsã iar pe 30 mai o eclipsã parþialã de Lunã cu 
apusul în eclipsã parþialã. Urmãtoarea situaþie 
asemãnãtoare va fi dupã mai 2003 în august 2008. 
Atunci, pe 1 august, va fi o eclipsã parþialã de Soare, 
eclipsa fiind totalã pe glob iar în noaptea de 16/17 
august de asemenea o eclipsã parþialã de Lunã 
vizibilã în totalitate din þara nostrã. Deci o ocazie, sã 
zicem, unicã în mai 2003.

Cu toate cã eclipsele sunt unele dintre cele 
mai spectaculoase fenomene astronomice pe care le poate vedea oricine, cred cã mai mult ca oricând noi, 
astronomii amatori, care suntem mai dedicaþi acestei deosebite ºtiinþe ar trebui sã ne mobilizãm pentru a 
face niºte observaþii bune ºi utile. Este recomandabil ca pentru cele douã eclipse sã alegem din timp locurile 
de observaþie cu vizibilitate bunã spre orizont. Eu, mi-am propus ca eclipsa de Soare sã o vãd de pe o culme 
muntoasã de la 1100 m altitudine. Dacã alegeþi locul de observaþie cei care aveþi posibilitatea ar trebui sã va 

pregãtiþi de fotografie. Momentele de apus/rãsãrit a aºtrilor în eclipsã pot 
fi fotografiate destul de uºor ºi pot sã iasã niºte imagini deosebite.

Deci, eclipsele se apropie, citiþi Vega pentru detalii ºi pregãtiþi-vã !

Eclipsa de Lunã din 16 mai 2003
În dimineaþa zilei de 16 mai 2003 va avea loc o eclipsã totalã de Lunã. 

Aceasta va fi vizibilã în þara noastrã numai ca o eclipsã parþialã, Luna 
apunând înainte de începutul fazei de totalitate în eclipsã parþialã. 
Eclipsa face parte din ciclul Saros 121 fiind eclipsa cu numãrul 55 din cele 
84 ale întregului ciclu. Duratele ca ºi fazele maxime ale eclipselor ciclului 
sunt în scãdere. Eclipsa totalã din 16 mai va dura 52m44s ºi acoperirea 

discului lunar la faza maximã va fi de 113,383%. Luna se va afla în constelaþia Libra iar la începutul eclipsei 
parþiale pe boltã se va afla la sud-vest.

La începutul eclipsei parþiale, primul moment observabil al eclipsei, Luna va avea altitudinea pe cer 
de 6°51’ (Bucureºti), fiind deci foarte aproape de orizont. Aceasta se va întâmpla la 5h02m49. Umbra 
planetei noastre va invada Luna pânã la 5h52m când aceasta va apune (Bucureºti). Deci eclipsa va dura 
pentru noi doar 50 de minute. În realitate ºi aceste minute vor fi mai 
puþine pentru cã în multe locuri orizontul vestic nu are 0° ci 2-3° cel puþin. 
Deci pentru a observa trebuie sã fim foarte atenþi cum alegem locul de 
observaþie. În momentul apusului Luna va fi acoperitã cca. 70% iar 
apusul va fi deosebit de interesant datoritã aspectului discului lunar.

Pe glob eclipsa va putea fi observatã în totalitate din Portugalia 
ºi SV Spaniei, vestul ºi sud-vestul Africii, Oceanul Atlantic, America de 
Sud ºi Centralã ºi centrul ºi estul Americii de Nord.

Momentele de contact ale eclipsei sunt:
Intrarea Lunii în penumbrã 4h05m23s
Începutul eclipsei parþiale 5h02m49s
Începutul eclipsei totale 6h13m46s
Faza maximã 6h40m08s
Sfârºitul eclipsei totale 7h06m31s
Sfârºitul eclipsei parþiale 8h17m28s
Ieºirea Lunii din penumbrã 9h14m55s

de  Sorin  Hotea
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Apusul Lunii eclipsate

Intrarea Lunii în umbrã



Eclipsa inelarã de Soare este vizibilã ºi de pe teritoriul þãrii noastre, dar ca o eclipsã parþialã. 
Banda de centralitate trece prin Europa (dupã cum vedeþi ºi în figurile de mai jos) dar eclipsa va fi 
greu de observat pentru cã Soarele se aflã la rãsãrit.

Ce o sã pot vedea?
O sã se observe, în dimineaþa zilei de 31 mai, Soarele rãsãrind parþial eclipsat. Ora de rãsãrit 

a Soarelui variazã de la 5h40m, în sudul þãrii, la 5h23m, în nord. 
Cam 70% din discul Soarelui va fi acoperit (procentajul depinde de locul unde vã aflaþi). De 

exmplu: la Constanþa va fi acoperit 72% din discul Soarelui, iar la Satu-Mare 79%.
Desigur cã fenomenul o sã se observe cu ochiul liber (potejat de un filtru Solar- ochelari de 

eclipsã) dar ºi prin instrumentele astronomice. Soarele fiind  foarte jos, va fi spectaculos de 
observat discul deformat al cestuia.

De unde o sã pot observa fenomenul?
Eclipsa parþialã poate fi observatã de pe tot 

teritoriul þãrii noastre. Sunt favorizate zonele din nordul 
þãrii, de unde Soarele se va observa mai devreme ºi o 
parte mai mare din eclipsã poate fi observatã. O altã 
condiþie este sã aveþi orizontul estic  liber, fãrã copaci 
sau clãdiri. De exemplu, din Bucureºti eclipsa se 
observã numai de la marginea oraºului, din cauza 
blocurilor. De la sediul Astroclublui Bucureºti nu se 
poate vedea Soarele decât dupã ce atinge o altitudine 
de 10-15°. La faza maximã Soarele va avea o 

altitudine de 7° ºi nu va putea fi 
observat. La sfãrºitul eclipsei 
Soarele atinge 14° deci 
inobservabil de la noi. 

Aºa cã fiþi foarte atenþi 
de unde o sã observaþi eclipsa, 
cãci alfel o sã o pierdeþi. Dacã 
vã hotãrâþi pentru un loc 
anume, mergeþi sã observaþi 
rãsãritul Soarelui, înainte de 
eclipsã pentru a vedea modul 
în care se vede Soarele. Dacã 
vreþi sã faceþi fotografii alegeþi 
un loc în care sã existe un 
fundal adecvat.

Astroclubul Bucureºti 
organizeazã o expediþie la 
mare, pentru observarea 
eclipsei parþiale. Pentru mai 
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Atenþie: acest fenomen necesitã protecþie specialã a ochiului prin filtre sau geam de  sudurã. O privire 

scurtã aruncatã spre Soare poate duce la orbire. La un instrument astronomic (inclusiv binoclu) filtrul solar se 

pune ÎN FAÞA OBIECTVULUI.Încercaþi ca “Vega” sã nu fie ultima publicaþie pe care aþi citit-o. 

de  Adrian Sonka,



multe informaþii luaþi legãtura cu managerul acestui proiect dl. Eugen Bãlan 
(impresa@dial.kappa.ro)

Cu ce pot observa eclipsa?
Eclipsa va putea fi observatã prin orice instrument astronomic ºi cu ochiul liber. Dar atenþie: 

orice instrument astronomic ºi ochiul trebuie protejate de filtre solare, ce atenueazã lumina solarã. 
O privire scurtã aruncatã spre Soare poate duce la orbire. 

Un binoclu poate fi cel mai bun instrument pentru observarea acestei eclipse, mai ales dacã 
este pus pe un trepied. El are un câmp larg de vedere ºi permite observarea peisajului. În cazul în 
care se vrea observarea acoperirii de cãtre Lunã a petelor solare trebuie folosit un instrument care 
sã permitã o putere de mãrire mai mare.

Un aspect mai neobiºnuit al acestei eclipse este faptul cã deplasarea umbrei se va face pe 
Pãmânt de la est spre vest, datã fiind proiecþia conului de umbrã dinspre nord cãtre terminator (se 
întâmplã de obicei atunci când suntem la o latitudine destul de mare ºi e varã în emisfera noastrã).

Explicaþia coloanelor din tabel
Sunt date fazele principale ale eclipsei, pentru diferite  din România.
În prima coloanã este trecut oraºul. Urmeazã momentele pentru  care nu sunt observabile de 
la noi, Soarele find sub orizont (primul contact este atunci când discutile celor doi aºtri sunt tangente la exterior, iar al 
doilea este când discurile lor sunt tangente la interior). Momentul de maximã acoperire a soarelui este trecut în coloana 

(mometul când discurile aºtrilor sunt tangente la interior) ºi (discul Lunii 
ºi al Soarelui sunt tangente la exterior, semnificã sfârºitul eclipsei) sunt trecute în utimele coloane. - însemnã 
“position angle” ºi este unghiul de poziþie unde se produce contactul, mãsurat de la nord spre est). t. este altitudinea 
Soarelui. se referã la fracþiunea din Soare acoperitã de Lunã. Se considerã cã discul Soarelui este 1. Aºadar 0,78 
înseamnã 78%.

oraºe
primul si al doilea contact

maximum. Al treilea contact  al patrulea contact 
 PA

Al
Mag. 

TLR+1h PA Alt TLR+1h PA TLR+1h Alt TLR+1h PA TLR+1h PA Alt Mag
h  m  s o o h  m  s o h  m  s o h  m  s o h  m  s o o

Alexandria .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 09 09 4 .. .. .. ... 07 07 39 56 13 0.747
Arad .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 14 36 3 .. .. .. ... 07 13 09 59 12 0.788
Bacau .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 12 19 6 .. .. .. ... 07 12 06 57 16 0.764
Baia Mare .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 15 29 5 .. .. .. ... 07 15 03 59 15 0.789
Barlad .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 11 27 7 .. .. .. ... 07 11 15 57 16 0.757

Braila .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 09 47 6 .. .. .. ... 07 09 18 56 16 0.746
Brasov .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 11 32 5 .. .. .. ... 07 10 43 57 15 0.762
Bucuresti .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 09 26 4 .. .. .. ... 07 08 16 56 14 0.748
Buzau .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 10 10 5 .. .. .. ... 07 09 25 56 15 0.751
Calarasi .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 08 26 5 .. .. .. ... 07 07 24 56 15 0.739

Cluj .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 14 17 5 .. .. .. ... 07 13 29 59 14 0.783
Constanta .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 07 47 6 .. .. .. ... 07 07 00 55 16 0.732
Craiova .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 10 29 3 .. .. .. ... 07 08 51 57 13 0.759
Focsani .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 10 49 6 .. .. .. ... 07 10 19 57 16 0.755
Giurgiu .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 08 41 4 .. .. .. ... 07 07 17 56 14 0.743

Hunedoara .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 13 06 4 .. .. .. ... 07 11 48 58 13 0.777
Iasi .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 12 58 7 .. .. .. ... 07 13 05 57 17 0.766
Miercurea-Ciuc .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 12 33 6 .. .. .. ... 07 12 02 58 15 0.768
Oradea .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 15 33 4 .. .. .. ... 07 14 31 60 13 0.793
Ploiesti .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 10 14 5 .. .. .. ... 07 09 14 57 14 0.753

Satu-Mare .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 16 13 5 .. .. .. ... 07 15 36 60 14 0.795
Targoviste .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 10 32 4 .. .. .. ... 07 09 26 57 14 0.756
Targu-Mures .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 13 27 5 .. .. .. ... 07 12 45 58 15 0.776
Timisoara .. .. ..... .. .. .. .. ... 06 14 02 3 .. .. .. ... 07 12 24 59 12 0.785

Primul  contact Al doilea contact Maximum Al treilea contact Al patrulea contact 

Oraº

Predicþii generate cu programul WINOccult. Toate orele sunt date în timp de varã (TLR+1h)
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