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23 august 2003

24 august 2003

Marte 2003 - marea opoziþieMarte 2003 - marea opoziþie
Victor Kaznovsky

Zoltan Deak, Constantin Opriºeanu, Eugen Bãlan - prelucrare imagini

Imagini realizate de Victor Kaznovsky din Bucureºti, prin telescop cassegrain Vixen VC200L, 
diametru 200mm, f/9, pe monturã escuatorialã Go To, proiecþie prin lentilã Barlow 2x. Camera folositã a 
fost Phillips ToUCam Pro, 1725 shutter speed. Imaginile sunt un stack  de 100 de cadre, 30fps.

Imaginile au fost realizat eprin filtre colorate dupã cum urmeazã: noaptea de 23 august 2003 - 
luminã integralã, filtru verde, filtru infra-roºu,  filtru albastru, filtru galben; noaptea de 24 august 2003 - 
filtru verde, luminã integralã, filtru portocaliu, filtru roºu, filtru albastru deschis;

Pentru imaginile realizate pe 23 august, longitudinea meridianului central era de 345° ºi diametrul 
planetei de 25”. Pe imaginile din 24 august, meridianul central avea 320° iar planeta un diametru de 25”. 

Data: 09 august 2003
Ora: 22:40 - 22:42 UT

Instrument: luneta Zeiss D=150mm; F=2700mm, receptor: webcamera Phillips ToUcam pro 
(PCVC740K), imagini obþinute în focarul instrumentului.

Serie de 400 de imagini din care s-au selectat în douã moduri (manual ºi automat) imaginile care 
ulterior s-au combinat pentru obþinerea celor douã versiuni finale. Longitudinea meridianului central era de 
96° ºi discul planetei avea 23.8”.



În cazul petelor mari, este posibil sã aparã singur grup dacã latitudinile petelor din capete sunt 
structuri complexe. În acest caz se aplicã urmãtoarele apropiate. Înclinarea medie a axei longitudinale a unui 

0 0 0 0recomandãri: fiecare umbrã din cadrul zonei grup de pete solare este 1 -2 ,  în domeniul 10   +10   
0 0 0înconjurate de penumbrã se considerã o patã numai latitudine ºi circa 4  în domeniul 30  + 30  latitudine 

dupã separarea completã a unei umbre în douã nuclee, (atenþie la înclinarea axei Soarelui faþã de direcþia E - V 
printr-o punte luminoasã se considerã cã avem douã pe cer).
pete (ce pot fi înconjurate de aceeaºi penumbrã ) Se evidenþiazã faptul cã fiecare amator îºi poate 
filamentele de penumbrã ºi îngroºãrile acestora nu se stabili, în timp, propriul sistem de reguli. Ceea ce este 
considerã pete. La determinarea numãrului de grupuri, important este sã îl menþinã în timp. Cei care fac sinteza 
se are în vedere cã ele apar, în general, în structuri observaþiilor (ex. AAVSO, BAA, Ucle), îi vor face 
bipolare (o patã cu polaritatea magneticã N ºi alta S), reducerea valorilor Nr. Wolf  prin determinarea ºi apoi 
deºi orice alte structuri sunt totuºi posibile (fig 6). În aplicarea coeficientului k adecvat (de aceea amatorul 
etapele iniþiale ºi finale de viaþã a unui grup numai un trebuie sã considere mereu K=1). 
pol magnetic este marcat de o patã. Este de men ionat, pentru amatorii mai 

Împãrþirea în grupuri devine dificilã în pretentio i, metoda profesorului J. Dragesco de a face 
perioadele de maxim de activitate solarã, când estimãri duble a numãrului Wolf: vizual i fotografic 
grupurile de pete au o structurã complexã (ex. (de ex. profesorul J. Dragesco lucrând cu un ETX de 
grupurile 7 ºi 8 din fig 6). În astfel de cazuri sistemul de 105mm realizeazã pe film 2415, 6 8 negative la un 
notare dublã (urmatã de ?), al numãrului de grupuri, diametru al Soarelui de 26mm, pe care le analizeazã 
comform modului de lucru al prof. Jean Dragesco, determinând un numã  Wolf suplimentar celui 
pare cel mai adecvat (ex. 13-14? / datoritã determinat vizual prin observarea directã a Soarelui 
incertitudinilor la grupul 7). prin instrumentul dotat cu filtru).

În situaþiile complexe, este utilã observarea O comparare a evaluãrilor proprii privind 
zilnicã a evoluþiei grupurilor.   Se apreciazã cã totuºi se împãr irea petelor în grupuri se poate face  
pot aplica câteva reguli generale (REFERINTA 1): (întotdeauna dupã un set de observa ii), consult nd  pe 

0 0-petele aflate într-o zonã de aproximativ 5  X 5   (pe I N T E R N E T  ,  a d r e s a :  
Soare), se considerã aparþinînd unui singur grup (dacã , 
nu se poate detecta o structurã bipolarã); sau Site  AAVSO:  ,  
-pe de altã parte, structurile bipolare pot atinge pe sec iunea: “Observing Programs”, “Solar”, “Solar 
Soare lungimi de peste Buletin”.  

0
20 : în cazul structurilor Pe mãsurã ce 
b ipo l a r e  s au  ma i  un grup se apropie de 
c o m p l e x e  s e  b o r d u l  S o a r e l u i ,  
recomandã: douã pete n u m ã r u l  d e  p e t e  
individuale de pînã la observabile în el scade. 

0
1 5  d i s t a n þ ã ,  s e  D e  a s e m e n e a ,  
considerã ca un singur activ itatea solarã pe 
g r u p ,  d a c ã  s u n t  partea nevãzutã nu se 
rãmãºiþele unui mare poate stabili. Din acest 
grup continuu (la un motiv, numãrul Wolf 
moment dat au existat z i l n i c ,  e s t e  
o  s e r i e  d e  p e t e  reprezentativ pentru 
i n t e r m e d i a r e ) ;  o  activitatea Solarã pe 
colecþie bipolarã de direcþia Soare  Pamânt 
pete se considerã ca un (foa rt e ut il  pent ru 

-

http://www.solar.ifa.hawaii.edu/ARMaps/Archive
HTTP://www.aavso.org
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Fig. 5 Elemente caracteristice ale petelor solare

Patã fãrã penumbrã

PenumbrãUmbrã Punte luminoasã
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Partea II



studiul influenþei Soarelui e x e m p l u ,  l a :  B r i t i s h  
a s u p r a  P a m â n t u l u i ) .  Astronomical Assiciation: 

Pentru descrierea Geoff  Elston, 32 Alma Road, 
a c t i v i t ã þ i i  s o l a r e  pe  Chesham, Bucks, HP5 3HD, 
ansamblu, este importantã UK (Ang li a) . Pe e -mai l:  
valoarea medie a numarului 
Wolf pe câte o rotaþie American 
s o l a r ã .   Association of  Variable Star 

Observa þ i i le  la  Observers:  AAVSO, 25 Birch 
petele solare, concretizate St., MA 02138, USA. Pe e-
prin numarul Wolf  se mail:  
raporteazã la diversele Figura 7 prezintã un 
organizaþii internaþionale exemplu de raportare a 
care fac s inteza lor .  observaþiilor la petele solare. 
Formatul de raportare Comentarii:  Acest 
diferã puþin deºi în esenþã material a fost elaborat ca o 
conþine aceleaºi elemente: mica sintezã a experienþei 
Day (ziua); S (vizibilitatea proprii în observarea petelor 
Petelor Solare, dupã o scarã solare, (primii paºi fãcuþi acum 
care merge de la P- proastã, 40 ani la Observatorul 
la F-utilizabilã, G- bunã ºi E- excelentã); T (timpul Astronomic al Municipiului Bucureºti sub conducerea 
universal); g  (numãrul total de grupuri); s (numãrul regretatului profesor Matei Alexescu, apoi sporadic 
total de pete); R (numãrul Wolf); împreunã cu ing. Boico Vladimir), iar în ultimii ani, 

Raportarea observaþiilor se face lunar sub îndrumat sistematic de profesorul Jean Dragesco (care 
formã de tabel, specificând: numele observatorului, mi-a asigurat instrumentul de observare ºi 
adresa, instrumentul folosit, metoda: vizualã, proiecþie, documentaþia necesarã).  

REFERINÞA 1: “Solar Astronomy Handbook”, William Bell fotograficã.     
Inc. (1995). Transmiterea observaþiilor se poate face, de 

geoff_elston@solarobserver.f
reeserve.co.uk, 

solar@aavso.org

Fig. 6 Prof. Jean Dragesco 
Structuri complexe de grupuri de pete solare; 
exemplu de împãrtire în grupuri si stabilire a 
numãrului de pete. (25 septembrie 2001)

Fig. 7 Prof Jean Dragesco 
Exemplu de raportare lunarã a observatiilor 

solare (septembrie 2002)



dupã lansare. Nici un alt telescop spaþial nu a dat imagini Hubble se uitã la Marte | În timp ce toþi astronomii 
aºa repede. Acum ºtiu ce însemnã sã fiu în rai" a spus amatori privesc pe Marte prin telescoapele lor, Telescopul 
Giovanni G.Fazio, ºeful echipei IRAC. În urmãtoarele douã Spaþial Hubble a fost îndreptat, ºi el, cãtre planeta roºie.
luni tlescopul va fi focusat ºi se va aºtepta sã se rãceascã la Pe 26 august 2003, la numai 11 ore de apropierea maximã, 
doar câteva grade mai sus de 0 absolut. Observaþiile au fost luate câteva imagini folosind Wide Field and 
ºtiinþifice vor începe atunci. (Sursa: NASA, JPL, Caltech)Planetary Camera 2. Imaginea de mai jos a fost realizatã 
Noi asteroizi din centura lui Kuiper | Folsind 
telescopul spaþial, astronomii au descoperit trei dintre cele 
mai mici obiecte descoperite dupã Neptun. Fiecare obiect 
este format din gheaþã si rocã la un loc ºi orbiteazã dupã 
Neptun ºi Pluto. Ei se aflã într-o regiune sub formã de inel, 
denumitã centura lui Kuiper, unde se aflã obiectele rãmase 
de  la formarea sistemului solar, obiecte numite 
planetesimale. Rezultatele cercetãrii au fost anunþate de 
cãtre Gary Bernstein 
de la Universtitatea  
din Pennsylvania. 
Rezultatele cercetãrii 
sunt  neaºteptate  
pentru cã astronomii 
s e  a º t e p t a u  s ã  
gãseascã mai multe 
obiecte. Având în 
v e d e r e  r e z o l u þ i a  
telescopului Hubble, 
se  aºtepta sã se 
gãseascã pe puþin 60 
de obiecte, peste 15 
km în diametru. Dar 
au fost gãsite doar 
trei. Descoperirea a puþine 
obiecte din centura lui compunând imagini luate prin filtru roºu, verde ºi albastru. 
Kuiper pune un semn de întCa niciodatã, imaginile au fost prelucrate ºi procesate 
rebare în privinþa teoriei cã majoritatea cometelor vin din imediat pentru a fi publicate în dimineaþa urmãtoare. În 
centura lui Kuiper. Bernstein ºi colegii sãi au folosit timpul expunerii, Marte era la o distanþã de 55.760.200 km 
telscopul spaþial Hubble pentru a cãuta obiecte din centura de Pãmânt. Cu o rezoluþie de 15 km pe pixel, se observã 
lui Kuiper. Hubble Advanced Camera for Surveys a fost multe cratere de impact ce au fundul negru. Se mai observã 
folsitã în cãutare. Telescopul a fost îndreptat cãtre o regiune o dungã ce strãbate planeta de la est la vest. Este Sinus 
din constelaþia Virgo de-a lungul a 15 zile în ianuarie ºi Meridiani. Pata triunghiularã din dreapta este Syrtis Major. 
februarie 2003. Zece computere au cãutat timp de ºase luni Bazinul de impact Hellas este pata rotundã de sub Szrtis 
obiectele miºcãtoare din imaginile luate. Aºa au fost Major. (Sursa NASA)
descoperite trei obiecte, numite 2003 BF91, 2003 BG91 ºi SIRTF - prima imagine | Lansat pe 25 august a.c., 
2003 BH91, ce au dimensiuni între 25 ºo 45 km. Toate 

Space Infrared Telescope Facility, a prdus deja prima obiectele au magnitudinea 29. Dacã telescopul Hubble ar 
imagnie. Dupã ce a fost cãuta asemenea obiecte pe întreg cerul ar descoperi cam 
scoasã masca ce-l apãra 500,000 de asteroizi în centura lui Kuiper. Dacã ar fi puse la 
de praf, s-a deschis uºiþa un loc acestea are echivala cu o planetã doar de câteva ori 
ce  acoperã ogl inda,  mai mare decât Pluto. (Sursa: STScI-2003-25)
operatorii telescopului au 

Nou satelit descoperit|  W . J. Merline, Southwest pus în funcþiune Infrared 
Research Institute (SwRI); P. M. Tamblyn, Binary Array Camera (IRAC) 
Astronomy, Golden, CO, ºi SwRI; C. Dumas, Jet Propulsion pentru a vedea dacã a 
Laboratory; L. M. Close, University of Arizona; C. R. supravieþuit lansãrii. 
Chapman, SwRI; ºi F. Menard, Observatoire de Grenoble au Telescopul, cu o oglindã 
raportat descoperire unui satelit al asteroidului 130 Electra. de 85 de centimetri, a fost 
Descoperirea s-a produs pe 15,6 august 2003. Observaþiile îndreptat cãtre o regiune 
s-au fãcut cu telscopul de 10 m diametru Keck II de la Mauna din Perseu ºi a luat o 
Kea. S-au luat imagni în banda K' ºi H. Telescopul a folosit expunere de 100 de 
opticã adaptativã (sistemul NIRC2/AO). În data de 15,6417 secunde, pe lungimea de 
august satelitul era la 0,72" de Electra (ceea ce însemna 1170 undã de 3,6 microni. Imaginea este cea de mai sus. Are un 
km). Diametrul estimat al satelitului este de 4 km. (Sursa: câmp de 5' ºi în ea se vãd stele ºi galaxii ceea ce aratã cã totul 
NASA)este în bunã funcþiune. Cei ce opereazã telescopul sunt 

entuziaºti: "A fost minunat sã vedem o imagine aºa repede 

AstroSTIRI                   septembrie 2003

“First light“ pe SIRTF

Marte vãzut de Hubble 2000 FV53 alt obiect din
centura lui Kuiper 

Rubricã de Adrian ªonka



Uniunea Astronomicã Internaþionalã, prin Central Bureau of  Astronomical Telegrams (CBAT) a 
informat comunitatea astronomilor de descoperirea unei nove în constelaþia Scutum. Descoperirea a fost fãcutã 
de Hideo Nishimura (Kakegawa, Shizuoka-ken, Japonia) pe cliºeele sale, pe film T-Max, luate în zilele de  28.58 
august 2003 ºi 29.436 august 2003.  Poziþia obiectului este: ascensie dreaptã 14h49m38s, declinaþie -09°33’45” 
(echinocþiul 2000). 

Nova a fost confirmatã vizual de cãtre observatorii AAVSO (American Association of Variable Star 
Observers) Andrew Pearce, Robert Stine, Rod Stubbings ºi Albert Jones. Willian Liller a gãsit obiectul pe cliºee 
realizate în data de 26 august. Primele observaþii ale obiectului sunt urmãtoarele:
- aug. 26.182 UT  9.8R (on two red films; William Liller, Vina del Mar, Chile);
- aug. 30.156     9.4 (Rober t Stine, Newbury Park, CA, USA);
- aug. 30.4465    9.3 (Albert Jones, Nelson, New Zealand;)
- aug. 30.461     9.3 (Andrew Pearce, Nedlands, W. Australia);
- aug. 30.576     9.4 (Rod Stubbings, Drouin, Victoria, Australia);

De atunci nova a mai crescut în strãlucire ajungând 
chiar sã aibã magnitudinea 8, observabilã cu un binoclu.

Nova este situatã în cea mai favorabilã poziþie cu 
putinþã, fiind observabilã aproape toatã noaptea. La ora 21, 
când se lasã noaptea, nova are altitudinea maximã deasupra 
orizontului. Ea se gãseºte la douã grade est de roiul stelar 
M26 ºi a stelei delta Scuti, în vecinãtatea unei stele de 
magnitudinea 5.8.

Pentru cei ce vor sã observe acestã novã am realizat 
douã hãrþi. Cea din dreapta aratã poziþia pe cer a novei, pe 
un câmp mare ºi ajutã la identificarea ei. Harta de mai jos 
foloseºte la determinarea magnitudinii stelei prin 
compararea strãlucirii acesteia cu strãlucirea unor stele de 
comparaþie. Magnitudinea stelelor de comparaþie este 
trecutã cu roºu. Comparaþi variabila cu douã stele de comparaþie, una mai slabã ºi alta mai strãlucitoare decât ea. 
Este bine ca diferenþa dintre cele douã stele de comparaþie sã nu fie mai mare de o magnitudine.

Nova a fost observatã de ªonka Adrian din Bucureºti în nopþile de 7 ºi 8 septembrie a.c., magnitudinea  ei 
fiind de 8.3 ºi 8.7.

Chiar dacã aveþi un instrument mic puteþi observa aceastã novã ºi aduce informaþii preþioase comunitãþii 
de astronomi  profesioniºti.

Nova Scuti 2003Nova Scuti 2003
Novã strãlucitoare în Scutum
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