
Crepusculul astronomic

 Data Început Sfârºit

1   3:13  23:32
6   3:19  23:28
11   3:26  23:22
16   3:34  23:15
21   3:43  23:07
26   3:52  22:58
31   4:01  22:49

Calendar

Rãsãrit  Apus Rãsãrit  Apus
Soare Lunã

Data

01   5:33  21:03   6:40  22:45
02   5:34  21:03   7:47  23:21
03   5:35  21:03   8:57  23:50
04   5:35  21:03  10:09
05   5:36  21:02  11:22   0:16
06   5:36  21:02  12:35   0:39
07   5:37  21:02  13:48   1:01
08   5:38  21:01  15:04   1:23
09   5:39  21:01  16:22   1:49
10   5:39  21:00  17:41   2:18
11   5:40  21:00  18:59   2:55
12   5:41  20:59  20:11   3:42
13   5:42  20:59  21:11   4:41
14   5:43  20:58  22:00   5:49
15   5:43  20:57  22:37   7:03
16   5:44  20:57  23:06   8:18
17   5:45  20:56  23:30   9:29
18   5:46  20:55  23:50  10:38
19   5:47  20:55  11:43
20   5:48  20:54   0:09  12:46
21   5:49  20:53   0:28  13:49
22   5:50  20:52   0:47  14:52
23   5:51  20:51   1:09  15:55
24   5:52  20:50   1:35  16:59
25   5:53  20:49   2:06  18:02
26   5:54  20:48   2:44  19:02
27   5:55  20:47   3:31  19:56
28   5:56  20:46   4:29  20:42
29   5:57  20:45   5:34  21:21
30   5:58  20:44   6:45  21:53
31   6:00  20:43   7:58  22:20
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Opoziþia lui NeptunOpoziþia lui Neptun
Planeta Neptun se va afla la opoziþie la sfârºitul lunii iulie. Ea se va afla în constelaþia 

Capricornus unde va sta încã mulþi ani de acum încolo. Neptun are magnitudinea 7,8 ceea ce o face 
vizibilã cu un binoclu mediu (8X30 sau 8X40). Printr-un instrument cu un diametru mai mare de 
60mm Neptun va arãta un mic disc de culoare verzuie, nu mai mare de 2”. Desigur cã nu se pot 
observa multe detalii pe acel minuscul disc dar, totuºi, observarea acestei îndepãrtate planete 

prezintã o oarecare satisfacþie. Pentru a-l putea gãsi am 
pregãtit o hartã cu mersul planetei prin-tre stele, pânã în 
luna octombrie. Stelele cele mai slabe, de pe harta 
noastrã, au magnitudinea 8,5. La începutul lui iulie Neptun 
se va afla la 1 grad de steaua θ Capricornii. 

În seara zilei de 6 iulie, Luna va oculta steaua de magnitudine 
2,1- γ Virginis (Porrima). Luna va trece exact peste aceastã stea 
fãcând-o sã disparã ºi sa aparã. Dispariþia va avea loc la  
22h01m52s, iar apariþia la 22h46m47s. Orele de mai sus sunt 
calculate pentru oraºul Bucureºti. Desigur cã fenomenul va fi 
observabil de pe tot teritoriul României ºi de aceea vom da predicþiile 
pentru momentele de dispariþie ºi apariþie pentru mai multe oraºe.

Steaua va dispare în partea stângã a Lunii ºi locul de 
dispariþie variazã pentru locaþii diferite. De aceea, în figura de mai jos 
prezentãm o diagramã ce aratã traiectoria Lunii pentru oraºele 
pentru care sunt date ºi predicþiile de timp. 

Nu este nevoie de un instrument mare pentru a observa 
aceastã ocultaþ ie,  
dispariþia observându-
se ºi cu ochiul liber. 
Apariþia stelei se va 
observa mai greu 
pentru cã va avea loc 
în partea luminoasã a 
limbului lunar. Dacã 
d o r i þ i  s ã  f a c e þ i  
observaþii folositoare, determinaþi timpii de 
dispariþie ºi apariþie a stelei. Metoda este aceeaºi 
ca ºi pentru ocultaþiile razante. Rezultatele le puteþi 
trimite la unul din redactorii noºtri pentru publicare, 
analizã ºi punerea la dispoziþia organizaþiilor 
internaþionale.

Ocultaþia lui γ VirginisOcultaþia lui γ Virginis
Aspectul ocultaþiei

Oras Disparitie Alt. Soare Alt. Lunã Apariþie Alt. Soare Alt. Lunã

Alexandria 22h02m46s -9 29 22h46m25s 23

Arad 21 56 07 -5 31 22 38 47 -10 25

Bacau 21 57 05 -7 28 22 45 04 21

Baia Mare 21 53 24 -5 29 22 40 21 -10 23

Barlad 21 58 08 -8 28 22 46 16 20

Braila 22 00 32 -9 28 22 47 47 20

Brasov 21 58 43 -8 29 22 44 48 22

Bucuresti 22 01 52 -9 29 22 46 47 22

Buzau 22 00 23 -9 28 22 46 43 21

Calarasi 22 02 53 -10 28 22 48 26 21

Cluj 21 55 20 -5 30 22 41 04 -11 23

Constanta 22 03 24 -11 27 22 49 48 20

Craiova 22 01 27 -8 30 22 44 06 24

Focsani 21 59 15 -8 28 22 46 27 21

Giurgiu 22 03 13 -10 29 22 47 14 22

Hunedoara 21 57 36 -6 30 22 41 22 -11 24

Iasi 21 55 58 -7 27 22 44 59 20

Miercurea-Ciuc 21 57 06 -7 29 22 44 07 22

Oradea 21 54 08 -4 31 22 38 40 -10 25

Ploiesti 22 00 35 -9 29 22 46 07 22

Satu-Mare 21 52 41 -4 30 22 38 57 -10 24

Targoviste 22 00 25 -8 29 22 45 28 22

Targu-Mures 21 56 11 -6 29 22 42 29 -12 23

Timisoara 21 57 07 -5 31 22 39 04 -10 26



Fenomene astronomice
Zi  TLR        fenomen                                                                             Zi TLR        fenomen
01 03  Pollux 2.5°N de Lunã            16 23  Uranus 4.3°N de Lunã
01 05  Mercur 1.5°N de Saturn         17 12  Marte 0.3°S de Lunã       
03 02  Jupiter 4.3°S de Lunã           21 11  Ultimul Pãtrar- în Pisces
03 23  Regulus 4.7°S de Lunã           22 24  Luna la apogeu
05 14  Pãmântul la afeliu              26 08  Mercur 0.3°N de Jupiter 
05 14  Mercur conjuncþie sup.   27 04  Saturn 4.0°S de Lunã
07 06  Primul Pãtrar- în Virgo            28 11  Pollux 2.5°N de Lunã
07 22  Spica 4.9°S de Lunã             28 23  Venus 3.6°S de Lunã
08 12  Venus 0.8°N de Saturn- de fotografiat 29 10  Lunã Nouã- în Gemini
10 10  Mercur 5.0°S de Pollux         30 17  Mercur 0.2°N de Regulus 
11 01  Lunã la perigeu                30 19  Jupiter 4.2°S de Lunã
11 03  Antares 3.5°S de Lunã           31 02  Marte staþionar
13 23  Lunã Plinã- în Sagittarius 31 04  Regulus 4.6°S de Lunã
15 12  Neptun 4.9°N de Lunã           31 07  Mercur 4.5°S de Lunã
26 00  Asteroidul 2000 PH5 trece la 0,012 UA de Pãmânt- foarte aproape!

Sateliþii Iridium ºi ISS în iulie 2003
  Data       Ora Satelit Mag.  Az(°) Alt(°) RA DEC(°)
iul 1       22:59:52  Iridium 25   -5 266 24 11h42m 13.8
iul 2       22:55:05  Iridium 47   -4 268 24 11h37m 14.8
iul 3       12:22:18  Iridium 60   -4.5 224 40 15h40m 2.9
iul 4       22:51:58  Iridium 49   -6.4 272 20 11h20m 15.8
iul 5       22:42:34 ISS           -3.2 323 46 11h30m 64.3
iul 6       22:07:40 ISS           -3.7 27 47 20h34m 71.1
iul 6       22:50:30  Iridium 26   -6.1 277 18 11h06m 16.9
iul 7       04:46:54  Iridium 43   -6.2 90 24 03h20m 16.2
iul 7       22:49:08  Iridium 76   -5.9 280 16 10h55m 17.8
iul 8       19:34:07  Iridium 68   -7.1 323 46 08h32m 64.4
iul 8       23:57:49  Iridium 29   -4.9 236 35 14h58m 4.4
iul 9       04:41:00  Iridium 40   -6.6 95 26 03h03m 14.8
iul 9       21:57:41  Iridium 25   -5.5 344 14 05h50m 57
iul 9       22:51:03  Iridium 26   -5.6 285 13 10h41m 19.1
iul 9       22:53:07  Iridium 22   -5.5 285 12 10h39m 19.2
iul 11     04:33:43  Iridium 81   -6.4 99 28 02h46m 13.4
iul 11     21:39:40   Iridium 23   -5.6 343 19 06h00m 60.6
iul 12     04:30:08  Iridium 17   -4.6 101 29 02h39m 12.7
iul 12     23:42:13  Iridium 28   -7.4 243 32 14h32m 6
iul 13     19:05:32  Iridium 63   -7.1 315 51 09h08m 59.2
iul 13     21:23:03  Iridium 25   -6.2 342 23 06h16m 64.1
iul 14     23:35:10  Iridium 57   -5.8 247 31 14h19m 6.7
iul 16     23:29:52  Iridium 59   -5.1 251 28 14h03m 6.8
iul 17     04:09:33  Iridium 39   -7 112 32 02h04m 8.8
iul 18     23:21:43  Iridium 29   -4.9 254 27 13h50m 8.2
iul 21     23:14:47  Iridium 33   -6.7 260 22 13h27m 9.1
iul 22     23:13:15  Iridium 60   -6.6 262 21 13h22m 9.4
iul 25     23:10:42  Iridium 28   -6.1 269 16 12h58m 10.7
iul 28     23:11:24  Iridium 28   -5.5 276 12 12h37m 12.7
iul 28     23:13:03  Iridium 60   -5.7 277 11 12h37m 12.5
iul 29     03:16:54  Iridium 42   -7.6 137 35 00h43m -1.1
iul 29     19:40:52  Iridium 45   -7.1 329 48 10h12m 68.3
iul 30     08:26:20  Iridium 57   -6.4 104 44 06h56m 21.5
iul 30     17:30:46  Iridium 72   -6.8 274 56 09h50m 37.5
iul 31     03:08:30  Iridium 43   -7.5 141 35 00h32m -2.7
iul 31     21:53:49  Iridium 59   -5.7 347 15 06h52m 59.1

Sunt date momentele când sateliþii Iridium ºi Staþia Spaþialã Imternaþionalã (ISS) au cea mai mare strãlucire, orele 
sunt în ora de varã (TLR+1h). Puteþi identifica poziþia satelitului dupã azimut ºi altitudine sau dupã ascensie 



Meteori
Curent Perioada Data lambda alpha delta v r ZHR Cod

de activitate maxim maxim radiant radiant

Pegasids           iul 07-iul 13   iul 10   107.5   340    +15   70  3.0    3    JPE
July Phoenicids     iul 10-iul 16   iul 13   111      32     -48    47  3.0  var   PHE
Piscis Austrinide   iul 15-aug 10   iul 28   125      341    -30    35  3.2    5    PAU
delta-Aquaride S    iul 12-aug 19   iul 28   125      339    -16    41  3.2   20   SDA
alpha-Capricornide  iul 03-aug 15   iul 30   127      307    -10    23  2.5    4    CAP
iota-Aquaride S     iul 25-aug 15   aug 04   132      334    -15    34  2.9    2    SIA

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

(TU)  (s) stea mag.      ascensia   declinaþia

iul 02 21:15 346 Hermentaria 9 TYC 6842-01052-1 11.42 0.6 18h06m -24d01'
iul 10 23:31 58 Concordia 8.9 TYC 5737-00035-1    9.72 2.9 19h52m -14d52'
iul 11 1:02 405 Thia 13.3 TAC +00#08821 11.15 1.6 21h10m -00d50'
iul 17 22:40 205 Martha 7.5 TYC 5140-03455-1 11.96 1.6 19h02m -06d18'
iul 23 0:32 379 Huenna 8 TYC 0025-00703-1 10.82 2.9 01h01m +06d30'
iul 26 21:50 978 Aidamina 15.3 TYC 1691-01024-1 11.5 2.4 21h59m +21d26'
iul 29 0:34 147 Protogeneia 12.5 TYC 5794-00324-1 11.33 1.7 21h33m -11d41'
iul 31 20:48 141 Lumen 14.3 TYC 7411-01009-1 11.17 1.2 18h44m -32d05'

Planete

 rãsãrit  apus   rãsãrit apus rãsãrit apus rãsãrit apus rãsãrit    apus

  asc.  dec.     asc.         dec.  asc. dec.      asc. dec. asc. dec.
01 6:13 +24° 07' 5:39 +23° 05' 22:34 -13° 36' 9:22 +16° 13'   6:15       +22° 36'
06 7:01 +24° 05' 6:06 +23° 22' 22:40 -13° 19' 9:26 +15° 55'   6:17       +22° 35'
11 7:47 +22° 55' 6:32 +23° 22' 22:45 -13° 08' 9:30 +15° 36'   6:20       +22° 34'
16 8:29 +20° 51' 6:59 +23° 04' 22:50 -13° 02' 9:34 +15° 17'   6:23       +22° 33'
21 9:07 +18° 10' 7:25 +22° 30' 22:53 -13° 03' 9:38 +14° 57'   6:26       +22° 31'
26 9:41 +15° 06' 7:52 +21° 39' 22:55 -13° 10' 9:42 +14° 37'   6:28       +22° 30'
31 10:10 +11° 52' 8:18 +20° 32' 22:55 -13° 23' 9:46 +14° 16'   6:31       +22° 28'
 

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

Mercur Venus Marte Jupiter Saturn

01 5:08 20:48 4:38 20:05 00:07 10:23 8:53 23:10 5:15 20:33
06 5:36 21:15 4:44 20:13 23:49 10:11 8:38 22:53 4:58 20:16
11 6:09 21:34 4:51 20:19 23:34 09:57 8:24 22:36 4:42 19:59
16 6:42 21:45 4:59 20:25 23:18 09:42 8:09 22:18 4:25 19:42
21 7:13 21:49 5:09 20:28 23:01 09:25 7:55 22:01 4:08 19:25
26 7:41 21:48 5:20 20:30 22:44 09:07 7:41 21:44 3:51 19:08
31 8:04 21:43 5:32 20:31 22:26 08:47 7:27 21:27 3:34 18:51

01 -1.8 5.6 -3.9 13.4 -1.4 123.4 -1.8 39.3 0 5.2
06 -2.1 1.5 -3.9 12 -1.6 126.6 -1.8 35.5 0.1 9.3
11 -1.5 6.7 -3.9 10.7 -1.7 130.1 -1.8 31.7 0.1 13.5
16 -1 11.9 -3.9 9.3 -1.9 133.8 -1.8 27.9 0.1 17.6
21 -0.6 16.4 -3.9 8 -2 137.8 -1.7 24.2 0.1 21.7
26 -0.3 20.1 -3.9 6.6 -2.1 142.1 -1.7 20.5 0.1 25.9
31 -0.1 23.2 -3.9 5.3 -2.3 146.7 -1.7 16.8 0.1 30.1



Zoltan Deak

Planificarea ºi organizarea observãrii

unei ocultaþii lunare razante

Planificarea ºi organizarea observãrii

unei ocultaþii lunare razante

Prin comparaþie cu o problemã de matema- ºosele, în mijlocul comunei. Personajele pe care 
ticã putem spune cã existã câteva condiþii iniþiale le-am vãzut în zonã ne-au fãcut sã ne dãm seama 
de la care putem pleca: data ºi ora fenomenului, cã nu va fi un loc bun sã staþionãm noaptea pe 
stabilirea zonei favorabile observãrii ºi obþinerea acolo. În plus gardurile curþilor erau chiar lângã 
unei hãrþi cât mai detaliate a zonei alese. Data ºi ºosea neexistând loc suficient pentru instalarea 
ora se pot afla cu ajutorul programului WinOccult instrumentelor. Aliniamentul sudic propus de Alin 
(sau cu varianta de DOS: Occult). Harta ar trebui era de-a lungul unei uliþe înguste pe care maºinile 
sã fie la scara 1:100.000 sau mai bunã; 1:200.000 noastre ar fi blocat-o. Sau în cazul în care era 
este o limitã acceptabilã. În cazul ocultaþiilor instalat un instrument ºi ar fi trecut pe acolo o 
razante din 9 mai 2003, pe care le vom folosi ca cãruþã în perioada observaþiilor ar fi fost necesarã 
exemplificare, aceste condiþii iniþiale au fost scoaterea instrumentului de pe poziþie - lucru 
obþinute de cãtre colegul nostru Alin Þolea. Tot el a inacceptabil pentru o desfãºurare normalã a 
procurat o hartã rutierã ºi a ales douã aliniamente acþiunii. Studiind harta am gãsit un aliniament 
favorabile. intermediar de-a lungul albiei unui râu ceea ce ar fi 

Am putea spune cã ceea ce vine ca parte de oferit locuri de observaþii deschise ºi sigure. Dar 
planificare poate fi consideratã ca o procedurã apãreau douã incoveniente majore datorate 
care poate fi urmatã pas cu pas: depãrtãrii de ºosea: am fi fost nevoiþi sã lãsãm 
1. Anal iza  hãr þii  rut iere pentru stabi lirea maºinile departe de proprietari (neprotejate ºi 
itinerariului optim pentru atingerea zonei încurcând circulaþia) în timp ce unii dintre 
favorabile. Se determinã distanþa în km de unde observatori ar fi fost nevoiþi sã facã drumuri destul 
putem deduce cu aproximaþie timpii necesari de lungi, pe întuneric, pe un teren accidentat. Aºa 
deplasãrii la ºi de la zona vizatã. cã am abandonat ºi aceastã variantã. Eugen 
2. Se stabilesc 2-3 aliniamente favorabile. Ele Bãlan, cel cu care am fost în recunoaºtere, 
trebuie sã acopere de preferinþã toatã lãþimea analizând atent harta a gãsit soluþia care s-a 
fâºiei ºi sã permitã un acces uºor. Alin ne-a ales dovedit salvatoare. Mai la sud de aliniamentele 
douã linii de observatori.
3. Determinarea coordonatelor posturilor din 
capetele aliniamentelor favorabile. Rolul hãrþii 
zonei de observaþii este aici esenþial cãci de pe ea 
se aflã coordonatele într-un anumit sistem de 
referinþã. În acelaºi timp harta oferã repere 
topografice dupã care ne putem orienta pe teren 
(intersecþii, poduri, curbe etc.). În cazul nostru, al 
dublei ocultaþii razante din zona comunei 
Apostolache am neglijat calculul prealabil al 
coordonatelor fiind convins cã reperele 
topografice vor fi suficiente. Eroare! - vom vedea 
mai târziu de ce.
4. Se stabileºte numãrul exact de observatori 
pentru o distribuire eficientã ºi uniformã a lor de-a 
lungul liniei de observaþii. Noi estimam cã vor fi 7 
observatori.
5. Se face o recunoaºtere a terenului! Un lucru 
foarte, foarte important! Realitãþile nu corespund 
de obicei planificãrii de acasã. Cel douã linii de 
observatori alese de Alin nu erau favorabile din 
motive diverse, mai mult sau mai puþin obiective. 
Aliniamentul nordic era situat pe marginea unei 

1.



propuse de Alin (cruciuliþele roºii de pe hartã) se va mãsura poziþia fiecãrui observator, pe rând, în 
afla un drum secundar. Cercetarea zonei timp ce acesta din urmã îºi împacheteazã 
respective ne-a arãtat cã a fost o opþiune bunã ºi instrumentul în maºinã. Repartiþia pe maºini va 
am ºi ales locurile observatorilor (cruciuliþele þine cont ºi de ordinea de desfãºurare a 
galbene de pe harta de mai jos). participanþillor. Fiecare om trebuie sã ºtie precis 
Nu pot sã nu subliniez încã o datã importanþa cu cine merge ºi cu cine se întoarce. Mai apare 
decisivã a recunoaºterii. Datele obþinute pe teren problema “bagajelor”. Unii au instrumente mai 
ne-au scutit de pierderea unui timp foarte preþios volumi-noase ºi în consecinþã au nevoie de mai 
în seara observaþiilor: mult spaþiu de transport în portbagaj - trebuie deci 
- am stabilit drumul de apropiere/plecare. Am repartizaþi pe maºini corespunzãtoare.
mers pe ambele rute ºi am ales-o pe cea mai  Se stabileºte clar ora de plecare astfel încât 
bunã, starea drumurilor fiind criteriul decisiv. observatorii sã fie pe poziþie cu cel puþin o orã 
- am determinat mai precis durata deplasãrilor. înaintea evenimentului . Noi am spus cã plecãm la 
- am stabilit definitiv zona favorabilã. ora 17:30 (primul graze începea la 21:35!) 
- am mãsurat coordonatele punctelor din cape- estimând cã drumul va dura circa 2 ore. În realitate 
tele liniilor. Aici am greºit notând numai am fãcut cam douã ore ºi un sfert din cauza 
coordonatele geografice obiºnuite în timp ce harta opririlor ºi regrupãrilor (4 maºini total diferite ca 
foloseºte alt sistem de coordonate (UTM). vitezã ºi gabarit). Nici plecarea nu s-a fãcut la timp 
Aparatul GPS este obligatoriu. din motive mai mult sau mai puþin obiective. Doar 
- am stabilit locul exact al fiecãrui observator ºi l- trãim în România! Aºa cã am plecat abia la ora 
am fo tografia t. Camera foto  digi talã  ne-a 18:00. Desfãºurarea observatorilor a necesitat 
simplificat mult acestã treabã ºi a permis ca la aproximativ o jumãtatea de orã cu toate peripeþiile 
prima întâlnire de lucru sã arãtãm observato-rilor de rigoare. Sã nu uitãm cã s-a fãcut o 
locurile fixate. repoziþionare a primelor 6 posturi! Dacã eu am 

S-a dovedit cã postul ales la unul din capetele ajuns în postul meu (nr. 7) cu vreo trei sferturi de 
aliniamentului (cel din stânga de pe hartã) era în orã înaintea începerii ocultaþiei razante ºi mi-am 
afara fâºiilor ºi a fost nevoie de o repoziþionare a montat instrumentul în numai 15 minute nu acelaºi  
lui. Am mãsurat acasã coordonatele în UTM ale lucru îl poate spune Victor Kaznovsky, situat în 
punctului de intersecþie dintre drumul nostru ºi postul urmãtor ºi având un instrument mult mai 
linia ce delimiteazã la sud fâºia de observaþie ºi mare ºi mai greu de asamblat. El a fost gata abia în 
am repoziþionat punctul chiar pe teren. O  a l t ã  ultimul moment! În ultimul post (nr. 9) Emil Neaþã a 
pro-blemã a constituit-o faptul cã numãrul de fost mult mai mobil având un mic dobsonian gata 
observatori (9) a fost mai mare decât cel estimat de utilizare foarte rapid.
(7) ºi a fost nevoie de o reeºalonare a posturilor. Acest material nu se vrea ca o referinþã 
Cunoaºterea terenului a ajutat enorm la aceste absolutã ci numai un îndreptar în organizarea ºi 
“ajustãri”. planificarea ocultaþiilor razante. Fiecare 

Având toate aceste elemente corectate ºi asemenea eveniment are specificul sãu care nu 
stabilite definitiv s-a putut trece la organizarea poate fi anticipat. Distanþa de parcurs poate fi 
propriu-zisã: foarte mare sau foarte micã, pot fi numai 3 - 4 

 Lista de participanþi ºi ce instrument are fiecare. participanþi cu o singurã maºinã, se pot folosi 
Cei fãrã instrument propriu au împrumutat de la cesuri bune acordate numai dupã un post de radio 
colegi sau au luat de la Club. etc. Experinþa a arãtat cã folosirea unor 

 Fiecare dintre observatori a primit la plecare un instrumente uºor transportabile reprezintã un 
ceas foarte precis. În cazul nostru este vorba de mare avantaj.
ceasuri care se acordeazã radio cu un ceas Nu neglijaþi nici un amãnunt în planificare ºi 
atomic din Germania. organizare cãci acesta poate da diferenþa dintre o 

 Fiecare participant ºi-a procurat un reportofon acþiune plinã de satisfacþii ºi rezultate ºi un eºec 
sau un casetofon portabil cu înregistrare. Colegii usturãtor, greu de ºters din memorie.
au mai folosit cu succes ºi alte mijloace de Observarea uno r asemenea fenomene 
înregistrare audio: direct pe un laptop, pe o necesitã un corp de observatori buni ºi serioºi, 
camerã foto digitalã sau pe o camerã video. care sã fie dispuºi sã se supunã rigorilor unei 

 Se face repartiþia observatorilor pe posturi ºi pe activitãþi  în echipã, cu toate avantajele ºi 
maºini. Se anunþã ºi se discutã într-o ºedinþã de dezavantajele corespunzãtoare. Aici nu este loc 
pregãtire, obligatorie înaintea plecãrii. Este pentru acþiuni individuale: trebuie sã ºtii ºi sã faci 
recomandabil ca persoana care face mãsurãtorile exact ceea ce este programat, o micã scãpare 
cu receptorul GPS sã fie plasatã, dacã se poate, în poate afecta rezultatele întregului grup!
postul cel mai îndepãrtat. Acest lucru este 
necesar deoarece la întoarcerea de la observaþii 

e.

a.

b.

c.

d .



Participanþii la observarea ocultaþiei razante:
1- Emil Neaþã (Craiova, SARM)

2- Radu Gherase (Astroclubul Bucureºti)

3- Radu Corlan, Andreea Corlan
4- Eugen Bãlan (Astroclubul Bucureºti)

5- Alexandru Conu (SARM)

6- Adrian Bruno ªonka (Astroclubul Bucureºti)

7- Deak Zoltan (Astroclubul Bucureºti)

8- Victor Kaznovsky (Astroclubul Bucureºti)

9- Haritina Mogoºanu (Astroclubul Bucureºti)
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Graze reuºit! Observatori fericiþi!

În imaginile de mai  sus sunt date rezultatele observaþiilor fãcute la ocultaþia razantã dublã, 
din 9 mai 2003. Au fost ocultate razant douã stele: ZC1435 ºi ZC1436, la un interval de o orã. Sunt 
date profilurile limbului lunar în regiunea pe unde au trecut cele douã stele, peste care sunt 
suprapuse observaþiile propriuzise. Observaþiile sunt trecute cu cercuri roºii, limbul lunar mediu cu 
linia neagrã ºi forma reliefului lunar, determinat de Watts, cu linie roºie. Dupã cum ºtiþi observaþiile 
la asemenea fenomene pot corecta valorile unghiurilor lui Watts, adicã corecteazã forma reliefului 
lunar. 

Se observã uºor corelarea observaþiilor rezultate din ocularea razantã a stelei ZC 1435 
(stânga) cu observaþiile la ocultaþia razantã a celei de-a doua stele (dreapta).

Aceasta este a doua ocultaþie razantã observatã cu succes de astronomii amatori, din 
Astroclubul Bucureºti. La observarea acestei ocultaþii s-au alãturat Conu Alexandru ºi Emil Neaþã 
(din Craiova) - membrii SARM ºi Radu Corlan. Un mare ºi necesar ajutor am primit (ca de obicei) 
din partea lui Alin Þolea (acum în Baltimore, MA). 

Grupaj de Adrian ªonka



Roiul deschis Melotte 111, aflat la o distanþã strãlucitor ºi difuz. Dacã priviþi cu atenþie nucleul veþi 
de 300 de ani luminã, constituie cea mai mare parte observa cã nu are formã tipicã rotundã, ci la rândul 
a constelaþiei Coma Berenices, vizibilã seara pe sãu pare alungit. Urmãtoarea galaxie, NGC 4494, se 
cerul de primãvarã. Asta înseamnã cã este plasat aflã la un grad în est, lângã dubla 17 Comae 
exact în centrul roiului de galaxii Virgo – Coma, Berenices, uºor separabilã la 36x în componente de 
devenind astfel un loc excelent pentru amatorul magnitudine 5.5 ºi 6.6. Galaxia este slab 
interesat de observarea câtorva galaxii mai dificile strãlucitoare cu nucleu difuz. Lângã marginea 
din catalogul NGC. nordicã se vede uºor o stea de magnitudine 8. La 

Pentru observaþii am folosit un telescop de douã grade în nord, lângã Gamma Comae 
114 mm, la un grosisment de 36x, dar dacã o sã Berenices se aflã NGC 4448 de magnitudine 11.1. 
încercaþi sã vedeþi galaxiile descrise aici este Este vizibilã uºor cu privire directã, alungitã ºi fãrã 
recomandabil un telescop de 150 mm. condensare înspre nucleu. 

Nu încercaþi sã observaþi dintr-un loc poluat Douã grade mai la est se aflã una din cele 
luminos, o sã aveþi parte în mod sigur de o mai interesante galaxii vãzute de mine pânã acum, 
experienþã frustratã. Mergeþi într-un loc cu cer este vorba de NGC 4559. În corpul alungit al galaxiei 
negru, cât mai departe de oraº, eu am observat se observã trei stele aliniate pe direcþia nord – sud. 
dintr-un sat aflat la 10 Km sud de Calafat, cu cer Cea mai nordicã stea se vede cu privire directã, 
decent, de clasa patru pe scara Bortle (vezi articolul pentru cele douã aflate mai la sud este nevoie de 
“Judecând calitatea cerului” de Alin Þolea, apãrut în privire perifericã. Steaua cea mai strãlucitoare din 
Vega 45).  nord este TYC-1992-1757-1 (magnitudine 11.86), 

Punctul de plecare este steaua 31 Comae iar urmãtoarele douã din sud sunt GSC 1992-1659 
Berenices, de magnitudine 5, uºor vizibilã cu ochiul (magnitudine  12.35) ºi GSC 1992-2058 de 
liber, pe un cer negru. Dupã ce aþi centrat telescopul magnitudine 13.4, extrem de dificilã pentru un 
pe aceastã stea deplasaþi-l douã grade înspre sud ºi telescop de 114 mm.
în centrul câmpului vizual o sã aparã galaxia NGC Dupã ce aþi observat cu atenþie aceastã 
4725, de magnitudine 9.8. Poate fi observatã uºor ºi galaxie reveniþi la Gamma  Comae Berenices ºi 
cu privire directã, este alungitã ºi se observã uºor deplasaþi telescopul douã grade în vest pânã la NGC 
condensare spre nucleu. Dupã aceastã primã 4251, cu formã rotundã ºi dimensiuni mici. Are 
galaxie reveniþi la 31 
Comae Berenices ºi 
folosind harta de mai jos 
faceþi un starhopp  pânã la 
NGC 4565  ( “Needle 
Galaxy” = Galaxia Acul) 
aflatã la 4 grade în SE. La 
magnitudinea 10 este una 
din cele mai strãlucitoare 
galaxii din roi, unii amatori 
reuºesc sã o vadã în 
binocluri obiºnuite de 50 
mm, din locaþii cu cer 
excelent. Este o galaxie 
spirala vãzuta din profil, 
iar daca veþi folosi un 
telescop de 150 sau 200 
mm, pe un cer negru, este 
posibil sa vedeþi dunga de 
praf  ecuator ia l .  Are 
dimensiunile 15’x2’, deci 
în ocular apare extrem de 
a l u n g i t ã  c u  n u c l e u  

Galaxiile din Coma Berenices
-Melotte 111-

Galaxiile din Coma Berenices
-Melotte 111-

Emil Neatã 



O b ie c t A s c e n s i e D e c l i n a t i e C o ns t . D i m e n s i u n i M a g S b

N G C  4 0 6 2 1 2 h 0 4 m 0 6 s + 3 1 ° 5 4 ' U M A 4 . 0 'x 1 .8 ' 1 1 . 1 1 3 . 1

N G C  4 2 0 3 1 2 h 1 5 m 0 6 s + 3 3 ° 1 2 ' C O M 3 . 5 'x 3 .2 ' 1 0 . 9 1 3 . 3

N G C  4 4 1 4 1 2 h 2 6 m 3 0 s + 3 1 ° 1 3 ' C O M 3 . 6 'x 2 .0 ' 1 0 . 1 1 2 . 1

N G C  4 6 3 1 1 2 h 4 2 m 0 6 s + 3 2 ° 3 2 ' C V N 1 5 . 2 'x 2 .8 ' 9 . 2 1 3 . 1

N G C  4 6 5 6 1 2 h 4 4 m 0 0 s + 3 2 ° 1 0 ' C V N 1 5 . 3 'x 2 .4 ' 1 0 . 5 1 4 . 5

N G C  4 6 5 7 1 2 h 4 4 m 0 6 s + 3 2 ° 1 3 ' C V N 1 . 1 'x 0 .7 ' 1 0 . 6 1 0 . 0 6

N G C  4 1 3 6 1 2 h 0 9 m 1 8 s + 2 9 ° 5 6 ' C O M 3 . 9 'x 3 .6 ' 1 1 1 3 . 8

N G C  4 2 4 5 1 2 h 1 7 m 3 6 + 2 9 ° 3 6 ' C O M 3 . 3 'x 2 .4 ' 1 1 . 4 1 3 . 3

N G C  4 2 5 1 1 2 h 1 8 m 0 6 s + 2 8 ° 1 0 ' C O M 3 . 6 'x 2 .5 ' 1 0 . 7 1 2 . 4

N G C  4 2 7 4 1 2 h 1 9 m 4 8 s + 2 9 ° 3 7 ' C O M 6 . 8 'x 2 .4 ' 1 0 . 4 1 3 . 3

N G C  4 2 7 8 1 2 h 2 0 m 0 6 s + 2 9 ° 1 7 ' C O M 4 . 0 'x 3 .9 ' 1 0 . 2 1 3 . 1

N G C  4 3 1 4 1 2 h 2 2 m 3 0 s + 2 9 ° 5 4 ' C O M 3 . 9 'x 3 .7 ' 1 0 . 6 1 3 . 4

N G C  4 4 4 8 1 2 h 2 8 m 1 8 s + 2 8 ° 3 7 ' C O M 3 . 6 'x 1 .3 ' 1 1 . 1 1 2 . 8

N G C  4 4 9 4 1 2 h 3 1 m 2 4 s + 2 5 ° 4 6 ' C O M 4 . 5 'x 4 .3 ' 9 . 8 1 2 . 9

N G C  4 5 5 9 1 2 h 3 6 m 0 0 s + 2 7 ° 5 8 ' C O M 1 1 . 0 'x 4 .9 ' 1 0 1 4

N G C  4 5 6 5 1 2 h 3 6 m 1 8 s + 2 5 ° 5 9 ' C O M 1 4 . 9 'x 2 .0 ' 9 . 6 1 3 . 3

N G C  4 7 2 5 1 2 h 5 0 m 2 4 s + 2 5 ° 3 0 ' C O M 1 0 . 4 'x 7 .2 ' 9 . 4 1 4

N G C  4 8 8 9 1 3 h 0 0 m 0 6 s + 2 7 ° 5 9 ' C O M 2 . 8 'x 2 .0 ' 1 1 . 5 1 3 . 3

Explicaþiile coloanelor din tabel

Obiect: numãrul din catalogul NGC; ascensie: ascensia dreaptã (epoca 2000); declinaþie: declinaþia obiectului 
(epoca 2000); const: constelaþia în care se aflã obiectul; dim: dimensiunile unghiulare; mag: magnitudinea 
obiectului; Sb: strãlucirea suprafeþei, cu cât este mai micã cu atât se vede mai uºor obiectul- este funcþie de 
magnitudinea ºi dimensiunile obiectului.  

magnitudinea 11.7, dar este observabilã chiar ºi cu marginea constelaþiei Coma Berenices. Deoarece 
privire directã dacã vã concentraþi. Nucleul este diametrul galaxiei este de doar 0.8’ în ocular apare 
stelar, foarte strãlucitor. extrem de micã, trebuie sã o cãutaþi cu atenþie. Este 

În continuare, un grad în Nord o sã gãsiþi vizibilã direct, apare ca o micã patã rotundã fãrã 
patru galaxii în acelaºi câmp. NGC 4278 are condensare înspre centru. 
magnitudine 11.1, dar este uºor vizibilã cu privire Dupã ce aþi vãzut toate galaxiile prezentate 
directã. Are formã rotundã, cu nucleu strãlucitor, mai sus întoarceþi-vã la steaua iniþialã de plecare, 31 
aproape stelar. NGC 4274 - magnitudine 11.2 - are Comae Berenices, pentru un ultim starhopp pânã la 
formã puþin alungitã, este mai strãlucitoare spre grupul NGC 4631 (magnitudine 9.6) ºi NGC 4656 
centru decât galaxia precedentã, (magnitudine 10.6). Acestea se aflã la graniþa dintre 
dar nu se observã nucleu. A treia galaxie din grup Coma Berenices ºi Canes Venatici la patru grade în 
este NGC 4245 de magnitudine 11.4. Este vizibilã nord faþã de steaua 31. Cele douã galaxii sunt 
dificil cu privire directã, are formã rotundã fãrã identice ca dimensiuni, fiecare are 15’x2.5’, deci o 
nucleu evident. Ultima galaxie este NGC 4314 de lungime egalã cu jumãtate din diametrul aparent al 
magnitudine 11.3, cu formã puþin alungitã ºi nucleu Lunii! NGC 4631 se vede uºor cu privire directã, dar 
difuz uºor observabil.   NGC 4656 fiind de 2.5 ori (o magnitudine) mai slab 

Dupã acest grup compact de galaxii miºcaþi strãlucitoare este abia vizibilã cu privire perifericã. 
telescopul patru grade în nord pânã la NGC 4203, la 

Câmp
1,4°
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 va organiza în 
 a XI-a ediþie a manifestãrii PERSEIDE. Prima parte a manifestãrii va consta într-o tabãrã 

de astronomie pentru tineret, unicã de acest fel în România. Dar iatã mai jos programul 
manifestarii, extras din  
(http://www.astroclubul.org/astroclub/diverse/circularasarm22.txt) a SARM dedicatã acestui 
foarte important eveniment din activitatea astronomilor amatori romîni:

Partea I, Corbasca, Bacãu, 15-26 iulie
Tabãra naþionalã de astronomie pentru tineret

- cursuri/ateliere de lucru: iniþiere în astronomie, meteori (începãtori ºi avansaþi), fotografie, instrumente, 
stele variabile, obiecte deep-sky, soft astronomic, meteorologie; cursurile vor fi însotite de materiale ºi 
proiecþii de imagini
- observaþii: meteori (Perseide ºi curenþii de varã), obiecte deep-sky, fotografie ghidatã, desene ºi schiþe 
folosind instrumentele, etc.
- propuneri proiecte ºi programe viitoare

Vor fi susþinute cursuri/ateliere de lucru tradiþionale sau în premierã, cele expuse aici fiind propuneri, 
programul urmând a fi finalizat þinând cont de interesul participanþilor ºi de prezenþa lectorilor. Acolo 
unde este posibil, acestea se vor susþine in paralel.
La final, participanþii la ºcoala de varã vor susþine un mic test, în urma cãruia vor primi o diplomã de 
absolvire. Vã rugãm citiþi circulara 22 a SARM în intregime pentru mai multe detalii.

Partea a II-a, 26 iulie - 14 august
Reþea naþionalã de observare a curentului meteoric Perseide ºi a maximului curenþilor de varã. 

Anul acesta observarea maximului Perseidelor va fi afectatã de Lunã. Dar se poate observa în condiþii 
partea de dinainte de maxim, bogatã în meteori ºi apariþii de bolizi datoritã curenþilor de varã (Complexul 
Aquaride ºi Capricornidele) cu maximul în ultimele zile din iulie. Totuºi, se poate observa activitatea 
Perseidelor în toatã perioada fãrã Lunã pe cer, precum ºi maximul din 12 august, chiar dacã prezenþa 
Lunii creeazã unele probleme. Aceastã a doua etapã constã în realizarea a cât mai multe expediþii, mini-
tabere sau puncte de observare pe teritoriul României.

Participaþi la Perseide 2003!!! 
În primul rând, citiþi  a SARM , ºi apoi completaþi ºi trimiteþi  
(http://www.astroclubul.org/astroclub/diverse/FormularInscrierePerseide2003.doc). Dacã încã 
nu sunteþi convinºi cã acesta este cel mai bun loc unde vã puteþi afla în acele zile de iulie ºi 
august, doar vizitaþi  (http://www.geocities.com/valisarm/Perseids2002) dedicatã 
ediþiei din 2002 a Perseidelor!

! 1. Scoala astronomicã de varã: 

! 2. Expuneri, referate discuþii, proiecþii imagini ºi video 

! 3. Expoziþie internaþionalã de fotografii, publicaþii ºi postere astronomice 

! 4. Biblioteca de cãrþi, reviste ºi atlase astronomice 

! 5. Concurs naþional de astronomie pentru tineret 

! 6. Târg de instrumente (ediþia a II-a) 

! 7. Gala a Festivalului de cosmopoezie 

! 8. Excursii ºi drumeþii, program cu publicul ºi mass-media 

EDIÞIA A XI-A
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