
Crepusculul astronomic

 Data Început Sfârºit

1 5:36 20:34
6 5:42 20:25
11 5:48 20:16
16 5:54 20:07
21 6:00 19:59
26 6:06 19:52
31 6:12 19:45

Calendar

Rãsãrit  Apus Rãsãrit  Apus
Soare Lunã

Data

1 7:13 18:57 13:46 22:17
2 7:14 18:56 14:55 23:15
3 7:15 18:54 15:52
4 7:16 18:52 16:37 0:20
5 7:18 18:50 17:12 1:32
6 7:19 18:48 17:40 2:43
7 7:20 18:46 18:03 3:54
8 7:21 18:45 18:22 5:02
9 7:23 18:43 18:41 6:08
10 7:24 18:41 18:59 7:13
11 7:25 18:39 19:19 8:17
12 7:26 18:37 19:40 9:22
13 7:28 18:36 20:04 10:26
14 7:29 18:34 20:33 11:30
15 7:30 18:32 21:09 12:33
16 7:31 18:30 21:54 13:33
17 7:33 18:29 22:47 14:25
18 7:34 18:27 23:49 15:11
19 7:35 18:25 15:50
20 7:36 18:24 0:56 16:21
21 7:38 18:22 2:08 16:48
22 7:39 18:21 3:23 17:13
23 7:40 18:19 4:39 17:35
24 7:42 18:17 5:57 17:58
25 7:43 18:16 7:17 18:22
26 7:44 18:14 8:40 18:50
27 7:46 18:13 10:04 19:25
28 7:47 18:11 11:28 20:09
29 7:48 18:10 12:43 21:04
30 7:50 18:08 13:47 22:09
31 7:51 18:07 14:37 23:21
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Notã: orele din efemeridele ce apar în aceastã publicaþie 
sunt exprimate în ora de varã (TLR=TU+3 ore).  Unde se 
foloseºte  alt timp , este precizat. 
În noaptea de 25-26 octombrie, ora 3 va deveni ora 2 - 
adicã se va trece la ora de iarnã. Timpul Legal Român va fi 
Timp Universal + 2 ore. Efemeridele din aceastã 
publicaþie folosesc tot timpul de varã. 
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La 17 ani de la trecerea la periheliu a celei mai crepusculului. Magnitudinea nucleului cometei corespunde cu 
celebre comete, Halley, VLT (Very Large Telescope) a aºteptãrile experþilor, luând în considerare distanþa, iluminarea 
reuºit sã detecteze cometa , de magnitudinea 28, ce sa afla Soarelui ºi reflectivitatea suprafeþei nucleului. Acest lucru aratã 
la o distanþã de 4200 milioane de kilometri de Soare. Nici cã activitatea în nucleul cometei a luat sfãrºit. Se aºteaptã ca 
o altã cometã nu a fost observatã aºa de departe sau aºa de activitatea nucleului sã se reia peste 50 de ani.Când Halley va 
slabã ca strãlucire - de 1000 de milioane de ori mai slabã ajunge la afeliu va avea o strãlucire aproximativã ºi va fi 
decât un obiect vizibil cu ochiul liber. Observarea detectabilã de VLT. Acest lucru aratã cã,  pentru prima oarã în 
cometei s-a produs în cadrul unui program de cercetare a istoria cometei, va putea fi observatã de-a lungul întregii 
obiectelor trans-neptuniene, obiecte din gheaþã ce orbite.Dupã trecerea din 1910, cometa Halley a fost vãzutã din 
populeazã marginea sistemului solar. În 1986 când nou în 1982 de cãtre David Jewitt, cu telescopul de 5 metri 
cometa Halley a trecut la periheliu a putut fi observatã cu diametru de la Palomar. Era atunci la 11 UA (Unitãþi 
ochiul liber. Ea a fost vizitatã de o micã armatã de sonde Astronomice) de Soare, ceva mai departe dacât Saturn. Pe 
spaþiale ce au filmat nucleul cometei.  Acum la 17 dupã ce mãsurã ce se apropia de Soare, nucleul de gheaþã a început sã se 
a trecut la periheliu, Halley a parcurs patru cincimi de evapore (sã sublimeze) ºi a fost încojurat de un nor imens de 
orbitã pânã la afeliu. Ea va atinge afeliul în decembrie praf  - coma cometei. Apoi s-a format coada cometei ce a fost 
2023 dupã care va începe reîntoarcerea cãtre Soare, intens observatã în 1986. Dupã trecerea la periheliu ºi 
ajungând la periheliu în 2062. Acum se aflã la 4200 îndepãrtarea de Soare s-au fãcut observaþii ce arãtau scãderea 
milioane de kilometri de activitãþii.  Când  a ajuns la 
Soare ºi la  4080 milioane de distanþa la care se aflã Saturn 
kilometri faþã de Pãmânt.  (11 UA) coma ºi coada au 

Imaginea luatã cu dispãrut complet, rãmânând 
telescopul de 8,2 metri numai nucleu de 5x5x11 km. 
diametru surprinde nucleul Dar, Halley, a surprins pe 
cometei, de 10 kilometri toatã lumea, când,  în 1991, o 
diametru, format  din gheaþã explozie giganticã s-a produs, 
ºi praf. La aceastã distanþã în nucleu, producându-se un 
lumina soarelui este de 800 nor de praf  ºi gaz în jurul 
de ori mai slabã decât în nucleului timp de câteva luni. 
vecinãtatea Pãmântului  Nu se ºtie daca explozia a fost 
cometa fiind inactivã.  Fiind produsã de o coliziune cu o 
compus ºi din praf  nucleul bucatã de rocã sau  de 
cometei reflectã doar 4% din procesele interne din nucleu. 
lumina ce o primeºte. Pânã acum, cea mai recentã 
Observaþia fãcutã cu VLT imagine a cometei a fost 
este echivalentã cu detectarea unei bucãþi de 5 cm de realizatã în 1994 cu New Technology Telescope (NTT) de la La 
cãrbune situatã la o distanþã de 20.500 km, în lumina Silla. 

Noi imagini ale cometei HalleyNoi imagini ale cometei Halley

Nici o ºansã pentru 2003 QQ47Nici o ºansã pentru 2003 QQ47
Asteroidul nou descoperit  2003 QQ47 a fost asteroizi ce trec prin preajma Pãmântului ºi care au 

subiectul mutor ipoteze cataclismice în luna ce a trecut. orbite preliminare (orbite ce nu sunt foarte precise, 
S-a discutat de un eventual impact cu planeta noastrã în calculate doar din câteva observaþii) sã fie trecuþi pe 
anul 2014. La scurt timp dupã descoperirea sa calculul lista asteroizilor periculoºi. Cam patru asteroizi anual 
orbitei  aproximative a surprins pe unii astronomi sunt catalogaþi ca 1 pe scara Torino. Pe mãsurã ce se 
datoritã unei mici posibilitãþi de ciocnire cu Pãmântul. obþin observaþii se calculeazã orbite din ce în ce mai 
Astfel el a fost trecut în categoria asteroizilor periculoºi precise ºi  se pot face predicþii din ce în ce mai sigure. 
ºi catalogat ca 1 pe scara Torino (scarã ce merge de la 0 Aºa cã asteroidul 2003 QQ47 nu se va mai ciocni cu 
la 10).  Fiind clasat ca 1 pe scara Torino însemna cã planeta nostrã dar au rãmas câteva posibile ciocniri în 
asteroidul trebuia urmãrit cu  mare atenþie dar nu era anii ce vor urma. Desigur cã asteroidul va fi observat 
nevoie de o atenþionare a pubicului larg. Posibilitatea aproape continuu pânã când va fi sigur cã nu se va mai 
lui de a se cionci cu Pãmântul era de 1/250.000 (o ciocni cu  Pãmântul. Dacã pânã la urmã va avea loc 
posibilitate mai mare decât posibilitatea celui ce scrie acest eveniment vom fi printre primii care vã vor 
aceste cuvinte sã fie angajaþ în urmãtoarea lunã la informa despre distrugerea iminentã a Pãmântului! 
Sky&Telescope). Mulþi s-au speriat ºi mai mulþi s-au M a i  m u l t e  i n f o r m a þ i i  l a  
panicat, dar fãrã motiv. Este NORMAL ca unii http://neo.jpl.nasa.gov/index.html



Un bun ghid, în aceastã toamnã va fi alpha Aquarii, de magnitudine 3. Este cea mai 
planeta Marte, nu numai pentru învãþarea strãlucitoate ºi are la est o grupare de patru stele 
constelaþiilor de cei mai începãtori, dar ºi vizibile cu ochiul liber.  La 10° sud-vest o vedeþi ºi 
pentru cei ce vor sã observe câteva obiecte pe beta Aquarii, o stea ce are aceeaºi strãlucire cu 
Messier. Planeta roºie este situatã pe cer alpha Aquarii. Dacã aveþi un binoclu, veþi gãsi la 
în constelaþia Aquarius (Vãrsãtorul) fiind patru grade nord pe M2 - un roi globular, strãlucitor 
înconjuratã  de câteva obiecte Messier  (magnitudinea 6,5) ºi mare ca dimensiuni (12' 
strãlucitoare.  La 8° vest se aflã douã stele de diametru) .  Acesta este unul  din cele mai 
magnitudinea 2,8 ºi 3,6. Sunt din constelaþia strãlucitoare roiuri globulare.  Dar nu este cel mai 
Capricornus, unde se gãseºte prima noastrã strãlucitor, pentru cã la 13 grade nord  îl veþi gãsi pe 
þintã: M30. M30 se M15 care este ºi mai 
aflã la 7°  sud de m a r e  º i  m a i  
aceste douã stele, strãlucitor decât M2. 
lângã 41 Capricorni, El poate fi gãsit cu 
o  s t e a  d e  uºurinþã scanând cu 
magnitudinea 5,2. un binoclu cerul ,  
M30 es te un  ro i patru grade nord-
g l o b u l a r ,  vest, pornind de la 
spectaculos, pentru e p s i l o n  P e g a s i  
ca  este rezolvat în (Eni f ) .  Aces t ro i  
stele chiar ºi prin poate fi cu uºurinþã 
instrumentele mici. separat  în ste le le  
Dacã ar fi fost situat care-l compun, chiar 
mai sus, pe cer, M30 ºi cu instrumente 
ar fi rivalizat cu M13 mici. 
sau M15. Iatã cã am dat 

Între epsilon un tur al obiectelor 
A q u a r i  º i t h e t a  Messier situate în 
Capricorni gãsiþi alte zona în care este 
d o u ã  o b i e c t e  s i t u a t ã  M a r t e .   
M e s s i e r ,  u n r o i  Desigur cã ºi alte 
globular, M72, ºi o obiecte Messier sunt 
grupare de stele - M73. M72 este un roi vizibile prin instrumente mici acum sunt accesibile. 
globular mic ºi strãlucitor. El poate fi vãzut ºi Dar despre ele într-un episod viitor (este fraza din 
prin binocluri.  Lângã el se aflã, la 1°20' se aflã Teleenciclopedia :-)). 
M73. Datoritã instrumentului mic, Messier, a 
vãzut un roi stelar cu nebulozitate în el. De fapt 
sunt doar patru stele destul de strãlucitoare, pe 
care le puteþi vedea ºi în instrumente mici. 

La 16° nord de Marte se vede steaua 

Clubul MessierClubul Messier

M72 ºi M72 în Aquarius

M30 în Capricornus

Adrian ªonkaAdrian ªonka



Ocultaþie spectaculoasãOcultaþie spectaculoasã
21 octombrie 2003

ora min sec TU Alt Az ora min sec TU Alt Az

Alexandria 0 20 13 10 76 1 19 53 20 86

Arad 0 22 14 8 74 1 20 20 18 84

Bacau 0 22 41 12 78 1 22 51 22 89

Baia Mare 0 23 49 10 76 1 22 25 20 87

Barlad 0 22 25 12 79 1 22 55 23 89

Braila 0 21 34 12 78 1 22 13 23 89

Brasov 0 21 42 11 77 1 21 29 21 87

Bucuresti 0 20 39 10 77 1 20 35 21 87

Buzau 0 21 20 11 78 1 21 35 22 88

Calarasi 0 20 35 11 78 1 20 57 22 88

Cluj 0 22 48 10 76 1 21 37 20 86

Constanta 0 20 48 12 78 1 21 34 23 89

Craiova 0 20 26 9 75 1 19 34 19 85

Focs ani 0 21 51 12 78 1 22 12 22 88

Giurgiu 0 20 12 10 77 1 20  2 21 86

Hunedoara 0 21 44 9 75 1 20 29 19 85

Ias i 0 23 23 13 79 1 23 41 23 90

Miercurea-Ciuc 0 22 24 11 77 1 22 10 21 88

Oradea 0 23 10 9 75 1 21 13 19 85

Ploiest i 0 21  4 11 77 1 21  2 21 87

Satu-Mare 0 24  1 10 76 1 22  5 19 86

Targoviste 0 21  2 10 77 1 20 47 21 87

Targu-Mures 0 22 34 10 76 1 21 49 20 87

Timisoara 0 21 48 8 74 1 19 56 18 84

disparitie aparitie
Locatie

O ocultaþie interesantã va avea loc în raport cu relieful selenar pentru fiecare oraº în parte. 
dimineaþa zilei de marþi, 21 octombrie 2003. Dunga cea mai de sus este a primului oraº  din tabel. 
Protagoniºti vor fi steaua eta Leonis ºi Luna, ce În cealaltã imagine este prezentat aspectul cerului 
se va afla între Ultimul Pãtrar ºi Lunã Nouã. din est la acea orã. Se observã faza Lunii ºi apropierea 

Dispariþia stelei  se va prduce pe partea de eta Leonis. Punctele portocalii reprezintã 
luminatã a discului selenar iar apariþia pe partea ecliptica.
întunecatã, deci va fi mai uºor de observat. 
Pentru Bucureºti steaua va dispare la ora 
00h20m39s (t imp universal)  iar 
a p a r i þ i a  l a  0 1 h 2 0 m 3 5 s ( t i m p  
universal). Desigur cã noi am calculat 
momentele producerii dispariþiei ºi 
apariºiei pentru oraºele mari ale 
României. Momentele acestea sunt 
trecute în tabelul din aceastã paginã.

Aceastã ocultaþie va fi uºor de 
observat prin orice instrument, chiar 
ºi printr-un binoclu sprijinit de ceva.  
cei ce vor observ aprin instrumente de 
peste 80mm diametru, la putere mare, 
pot încerca sã observe, exact  în 
momentele dispariþiei ºi apariþiei, 
douã fenomene ºi nu unul. Asta pentru 
cã eta Leonis este o stea dublã. 
Componenetele au aceeaºi strãlucire 
(magnitudinea 4) ºi sunt separate la 
0,1". De aceea, când Luna ºi steaua vor 
fi tangente, vor dispare componentele 
stelei pe rând.  Acest lucru se observã, 
cu atenþie, la putere mare.  Foarte 
multe stele au fost descoperite ca duble 
î n  m o m e n t u l  o c u l t a þ i i l o r .

Aveþi o diagramã cu partea pe 
unde va dispare ºi apare steaua, în 

Poziþia Lunii
Ieºirea ºi intrarea stelei



Fenomene astronomice
 zi  TLR        fenomen                                                                            zi   TLR        fenomen
02 22 Primul Pãtrar - 21 09 Regulus 4.7°S de Lunã
04 24 Venus 2.9°N de Spica 22 06 Jupiter 3.9°S de Lunã
05 05 Neptun 5.1°N de Lunã 23 02 Neptun staþionar
06 16 Uranus 4.3°N de Lunã 25 03 Spica 4.4°S de Lunã
06 19 Marte 1.0°N de Lunã 25 14 Mercur conjuncþie sup.
10 11 Lunã Plinã  - 25 17 Mercur 1.1°S de Lunã    
10 11 Asteroidul 1991 VA trece la 0.073 UA de Pãmânt 25 17 Lunã Nouã - în Virgo
14  3  Luna la apogeu 26 02 Saturn staþionar
17 18 Saturn 4.9°S de Lunã 26 16 Lunã la perigeu
18 13 Pollux 2.0°N de Lunã 26 23 Venus 0.0N de Lunã       
18 16 Ultimul Pãtrar - 28 04 Antares 2.9S de Lunã
20 24 Mercur 3.1°N de Spica 31 20 Primul Pãtrar 
21 21 Asteroidul 1998 FG2 trece la 0.038 UA de Pãmânt 

în Sagittarius

în Pisces

în Gemini

Mersul planetelor

Mercur - va fi uºor de observat în aceastã lunã. Planeta se va afla pe cer dimineaþa, la începutul lunii octombrie, sub Jupiter, 
aproape de orizont, cu 45 de minute înainte de rãsãritul  Soarelui. Mercur se va apropia din ce în ce mai mult de Soare ºi va 
deveni invizibil în jurul datei de 25 octombrie când va fi în conjuncþie superioarã cu Soarele.
Venus - apãrând dupã o lungã absenþã, Venus va începe sã fie vizibil, seara ºi va 
fi uºor de identificat datoritã strãlucirii sale. Cãutaþi-l pe Venus aproape de 
orizontul de sud-vest, cu 30 de minute dupã apusul Soarelui. Pe 26 octombrie 
va avea loc o conjuncþie între Venus ºi Lunã.
Marte - încã prezentând un disc aparent mare, planeta roºie dominã cerul de 
searã, aflându-se în Capricornus, spre sud. Dar pe mãsurã ce trec zilele 
diametrul aparent al planetei va scade rapid. Încã mai este timp pentru 
observarea planetei.
Jupiter - rãsare pe la ora 2 dimineaþa, în constelaþia Leo. Jupiter rãsare exact în 
timp ce Marte apune, în aceastã lunã. Totuºi diametrul aparent al lui Jupiter este 
mic în comparaþie cu mãrimea ce o va avea la începutul anului 2004.
Saturn - rãsare la miezul-nopþii ºi dominã cerul de dimineaþã. Va rãsãri din ce în 
ce mai devreme ºi va ajunge pe cerul de searã în noiembrie - decembrie. Luna 
octombrie este perfectã pentru observarea umbrei planetei pe inele. Se aflã în 
constelaþia Gemini.
Uranus ºi Neptun - cu un disc de 3.7", în octombrie, Uranus poate fi gãsit 
foarte aproape de Marte toatã luna. De asemenea, Neptun (magnitudinea 8) 
este foarte aproape, dar undeva la vest de Uranus, în
Capricornus.
Pluto - având magnitudinea 13.8 luna aceasta, Pluto se poate observa foarte jos 
spre sud-vest imediat dupã terminarea crepusculului de searã. Pentru cei ce 
folosesc un telescop mai mare de 20 cm diametru, planeta poate fi observatã, 
dar doar ca un punct luminos. Se aflã în sudul constelaþiei Ophiuchus.

Comete
Nu avem pe cer nici o cometã mai strãlucitoare, luna aceasta. În schimb cãteva comete accesibile în instrumentele 

noastre apar pe cerul de searã - dimineaþã. Este vorba de cometa LINEAR T7 (magnitudinea 11-12) în Taurus - Auriga ºi 
C/2001 HT50 LINEAR-NEAT (magnitudinea 11-12) în Taurus. C/2002 T7 LINEAR va deveni vizibilã cu ochiul liber 
în primãvara lui 2004. 

Dar câteva comete vor trece la periheliu luna aceasta, fãrã sã fie observabile prin instrumente mici: C/2002 J4 
(NEAT)  - 3 octombrie (3,634 UA), cometa Van Biesbroeck  - 9 octombrie (2,414 UA), C/2003 J1 (NEAT)  - 10 
octombrie (5,126 UA), C/2003 K4 (LINEAR)  - 13 octombrie (1,024 UA).

6 octombrie  ora 20

26 octombrie ora 19



Meteori
Curent Perioada Data lambda alpha delta v r ZHR Cod

de activitate maxim maxim radiant radiant

alpha-Aurigide aug 25-sep 08 1-sep 159 84 42 66 2.6 7       AUR
delta-Aurigide sep 05-oct 10 9-sep 166 60 47 64 3 6       DAU
Piscide sep 01-sep 30 20-sep 177 5 -1 26 3 3 SPI
Tauride S oct 01-nov 25 5-nov 223 52 13 27 2.3 5 STA
Tauride N oct 01-nov 25 12-nov 230 58 22 29 2.3 5 NTA

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

(TU)  (s) stea mag.      ascensia   declinaþia

1-oct 00:03 611 Valeri   4.7 TYC 5196-01051-1 11.4 2.6 21h00m - 02°19'
7-oct 00:55 63 Ausonia 11.1 PPMS 709674 10.4 0.7 23h28m - 01°21'
9-oct 19:49 174 Phaedra   6.3 TYC 0602-00465-1 10.4 2.6 00h28m +14°36'
10-oct 22:01 980 Anacostia 14.7 TYC 2829-01363-1 10.1 1.8 02h07m +37°54'
15-oct 01:12 1010 Marlene   4.7 TAC +03#00197 11.6 2.5 00h29m - 03°30'
23-oct 20:22 27 Euterpe   9.3 TYC 6844-03116-1   9.9 2.4 18h19m - 24°00'
26-oct 23:34 709 Fringilla 10.5 TYC 0570-01150-1 11.8 1.3 22h39m +04°03'

Planete

 rãsãrit  apus   rãsãrit apus rãsãrit apus rãsãrit apus rãsãrit    apus

1 5:43 18:29 8:13 19:27 17:52 3:54 4:34 17:55 23:52 15:09
6 6:03 18:28 8:27 19:20 17:31 3:37 4:19 17:38 23:34 14:50
11 6:28 18:25 8:40 19:14 17:11 3:23 4:05 17:21 23:15 14:31
16 6:55 18:23 8:54 19:09 16:52 3:09 3:51 17:03 22:55 14:11
21 7:22 18:20 9:07 19:04 16:33 2:57 3:36 16:45 22:36 13:52
26 7:47 18:17 9:21 19:01 16:15 2:46 3:21 16:27 22:16 13:33
31 8:12 18:15 9:35 18:58 15:58 2:37 3:05 16:10 21:57 13:13

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

1 11:27  05°16' 13:11 -06°32' 22:15 -15°40' 10:37  09°38'  06:54 22°06'
6 11:56  02°29' 13:34 -09°00' 22:16 -15°09' 10:41  09°16'  06:55 22°05'
11 12:27 -00°58' 13:58 -11°22' 22:19 -14°31' 10:44  08°55'  06:56 22°04'
16 12:59 -04°40' 14:21 -13°38' 22:22 -13°49' 10:48  08°34'  06:56 22°03'
21 13:30 -08°19' 14:46 -15°46' 22:26 -13°01' 10:51  08°14'  06:57 22°03'
26 14:01 -11°48' 15:10 -17°43' 22:32 -12°08' 10:55  07°54'  06:57 22°03'
31 14:32 -15°01' 15:35 -19°30' 22:38 -11°12' 10:58  07°35'  06:57 22°03'

  el.    mag.      el.  mag.      el.  mag.      el.     mag.   el.   mag.

Mercur Venus Marte Jupiter Saturn

1  17.0° V -0.8  11.7° E -3.9 142.6° E -2.1  30.1° V -1.7  84.7° V 0.1
6  14.3° V -1  13.0° E -3.9 138.2° E -2  34.0° V -1.8  89.4° V 0.1
11  10.7° V -1.1  14.2° E -3.9 134.0° E -1.8  37.9° V -1.8  94.2° V 0.1
16   6.9° V -1.2  15.5° E -3.9 130.1° E -1.7  41.9° V -1.8  99.0° V 0.1
21   3.3° V -1.3  16.8° E -3.9 126.4° E -1.5  46.0° V -1.8 103.9° V 0
26   0.7° E -1.4  18.0° E -3.9 123.0° E -1.4  50.1° V -1.8 108.9° V 0



Posesorii de aparate foto digitale pot privi cu obstacol era de fapt alinierea obiectivului aparatului 
încredere viitorul. Aceasta deoarece acest viitor va foto cu ocularul jumãtãþii de binoclu. Mi-am fãcut un 
avea porþile larg deschise imaginii obþinute pe cale suport simplu care mi-a permis atingerea acestui scop 
digitalã. Primele camere CCD special destinate ºi care în acelaºi timp permitea ºi montarea 
astronomiei ne-au uimit cu sensibilitatea senzorilor ansamblului pe telescopul personal, un Celestron C5. 
lor. În scurt timp astronomii amatori au descoperit cã Am încercat ºi fotografierea direct prin ocularul 
se pot face fotografii digitale ºi cu aparate cu mult mai telescopului, rezultatele au fost promiþãtoare dar m-
ieftine: webcamerele. Calitatea imaginilor obþinute cu am izbit de aceeaºi problemã a alinierii. Când eºti 
asemenea dispozitive au c o n s t r â n s  d e  l i p s a  
revoluþionat fotografia de mijloacelor perseverenþa 
înaltã rezoluþie la planete ºi este principala armã cu 
la Lunã. Producþia de masã care poþi continua lupta. 
a aparatelor foto digitale Cunoaº t e rea  tu turor  
destinate publicului larg a posibilitãþilor oferite de 
scãzut mult preþurile ºi le-a aparat este ºi ea crucialã. 
fãcut accesibile. Pasul Este o activitate pe care eu 
firesc pentru amatori a fost o numesc “fotografie 
sã încerce ut i l izarea extremã”, mai precis 
a c e s t o r  a p a r a t e  î n  utilizarea unui aparat foto 
astronomie. într-un domeniu pentru 

Mi-am cumpãrat care nu a fost proiectat. Nu 
în preajma sãrbãtorilor de cred cã cei de la Hewlett-
iarnã de anul trecut un Packard ºi-au imaginat cã 
asemenea aparat. Nu pãrea se va gãsi cineva sã facã cu 
cine ºtie ce: 1 megapixel, acest  modest  aparat  
complet automatizat ºi fotografii la Soare, Lunã, 
doar câteva posibilitãþi c o n j u n c þ i i ,  p l a n e t e ,  
modeste de setare. Am tranzitul lui Mercur ºi 
intrat în obiºnuita febrã a celui care are o “jucãrie” eclipsa parþialã de Soare din luna mai, etc. Nu existã 
nouã, fotografiam tot ce îmi cãdea în cale, indiferent “reþete” miraculoase dar se pot obþine rezultate foarte 
de loc ºi moment al zilei. Sute de fotografii în doar bune ºi cu mijloace neadecvate. Iatã, alãturat, cum 
douã sau trei luni! Dupã cum era de aºteptat am fãcut aratã Pleiadele fotografiate cu ocazia taberei anuale a 
încercãri ºi noaptea, mai ales cã în specificaþiile tehnice Astroclubului Bucureºti. Mi-am rafinat procedeele ºi 
se preciza cã timpul maxim de expunere era de 2 acum sunt departe de ceea ce am obþinut la prima 
secunde. Subiectele “normale” nu mi-au pus încercare. Date tehnice:aparat foto HP C200jumãtate 
probleme deosebite dar cele astronomice se de binoclu Celestron C510 imagini suprapuse (a câte 2 
încãpãþânau sã nu iasã. Îmi amintesc de o sec. fiecare)01:24  01:45 UTcomuna I. L. 
primã încercare la Pleiade prin jumãtatea Caragiale29 august 2003În imagine se 
de binoclu pe care o am: un trepied foto vãd foarte bine stele de 7,2 dar  
instabil, o imagine pe display la limita magnitudinea limitã este în jur de 8. 
vizibilului, zgomot de fond cât cuprinde; Ansamblul aparat foto - binoclu a fost 
ca în final sã se vadã doar ce puteam montat pe telescopul C5 pentru 
vedea ºi cu ochiul liber, magnitudinea comoditatea lucrului ºi urmãrire.
limitã în jur de 5,6  5,7. Dar marele 

Fotografia digitalã?
 Nimic mai simplu!

Fotografia digitalã?
 Nimic mai simplu!

Deak ZoltanDeak Zoltan



Novã strãlucitoare în SagittariusNovã strãlucitoare în Sagittarius
În luna septembrie, a fost descoperitã o altã novã, în constelaþia Sagittarius, de cãtre Nicholas 

Brown (Quinns Rocks, W. Australia). Nova avea magnitudinea 9,2. Descoperirea s-a fãcut pe cliºeele 
realizare de Nicholas Brown, cu un teleobiectiv de 135mm, f/2. Data descoperirii: 17,52 septembrie 
2003. Vizual nova a fost estimatã la 8,8 pe 18,43 septebmrie.  H. Yamaoka (Kyushu University, 
Japonia) a co-descoperit nova pe imagni luate cu o camerã CCD, în data de 16,07 septembrie. Nova 
avea atunci magnitudinea 10,7. Nici un obiect mai strãlucitor de magnitudinea 11,5 nu era vizibil în 
zona novei pe 13,12 septembrie.

Poziþia precisã a novei a fost mãsuratã de 
D.West ºi este: ascensie dreaptã - 18h 10m 10.42s, 
declinaþie - -27o 45' 35.2", pentru echinocþiul 
2000. 

Sunteþi invitaþi sã observaþi nova din 
Sãgetãtor, prin orice mijloc posibil, pentru a 
aduce contribuþii la curba de luminã a acestei 
stele. Observaþiile se pot trimite la AAVSO 
(www.aavso.org). Aveþi toate hãrþile necesare în 
aceastã paginã. Mare atenþie la estimarea 
strãlucirii novei: este foarte aproape de o stea de 
magnitudinea 11,9.

Hartã AAVSO

Hartã de cãutare
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