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Halou solar (stânga) ºi halou lunar (dreapta). Imagini realizate de Alexandru Conu, din
Bucureºti, în data de 1 mai 2004 (haloul solar) ºi 30 aprilie 2004 (haloul lunar - imagine
realizatã din Alexandria). La realizarea imaginilor s-a folosit o camerã digitalã Minolta
DImage Z1. Pentru haloul lunar s-a folosit o expunere de 8 secunde. În dreapta Lunii se aflã
planeta Jupiter.
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intre toate constelaþiile de varã Scorpius
(Scorpionul) are ceva special. Conþine multe
stele strãlucitoare ºi are o formã uºor de
identificat.
În Scorpius se aflã steaua Antares: ea
este una dintre cele mai colorate stele de magnitudinea
1, celelalte fiind Aldebaran (Taurus) ºi Betelgeuse
(Orion). Dar pentru cei ce locuiesc în emisfera nordicã
Scorpionul nu se ridicã prea mult deasupra orizontului.
Lunile cele mai favorabile pentru a observa aceastã
constelaþie sunt iunie ºi iulie.
Pentru a observa obiectele din constelaþie
trebuie sã cãlãtorim în afara oraºului cãrând
instrumentele cu noi. Asta poate fi incomod dar existã
un instrument uºor de cãrat ce ne poate arãta multe
obiecte interesante: binoclul.
Desigur cã aveþi nevoie ºi de o hartã pe care
sunt trecute aceste obiecte. O gãsiþi în aceste pagini. Ea
are trecute obiectele vizibile în binoclu ºi stele pânã la
magnitudinea 8,5.
1. ANTARES:CEA MAI STRÃ LUCITOARE STEA
din Scorpius este o supergigantã roºie, de tip spectral
M2. Prin binocluri se vede ca o stea portocalie ca un
briliant. Este situatã la 500 ani luminã de noi ºi este de
600 ori mai mare decât Soarele, atât de mare încât ar
ajunge pânã la Marte dacã ar fi în locul Soarelui. Ca ºi
alte stele supergigante Antares nu are formã rotundã ci
puþin alungitã. Antares este cel mai strãlucitor membru
al asociaþiei de stele Scorpius-Centaurus, asociaþie ce
conþine stele tinere ºi luminoase
Antares este încadratã de douã stele ce fac
parte din aceeaºi asociaþie: tau (τ) ºi sigma (σ) Scorpii.
Sunt douã stele albastre, de tip spectral B0 ºi B1. Au
magnitudinea 3 ºi sunt situate la 2° de Antares. Un trio
spectaculos. Când sunt observate jos pe orizont ele nu
se vãd albastre ci galbene.
Chiar la 0,5° est de Antares se aflã o stea de
magnitudinea 6 (SAO 184437). Datoritã diferenþei de
strãlucire cele douã stele par cã au culori diferite:
Antares portocalie ºi companionul roºie. De fapt ºi
companionul este portocaliu.
2. M4: ESTE UN ROI DE STELE GLOBULAR,
aºezat între Antares ºi sigma, puþin mai jos. Printr-un
binoclu 7x50 M4 se vede foarte uºor ca o patã difuzã,
fãrã o condensare centralã. Dacã folosiþi un binoclu
10x50, montat pe un trepied, M4 aproape cã este

descompus în stele, pe margine.
Situat la o distanþã de 7000 ani luminã, M4 pare
a fi cel mai apropiat roi globular de noi. Dar este mai
puþin condensat decât alte roiuri globulare ºi obscurat
de norii de praf interstelar.
Foarte aproape de M4, la sud-est, se aflã un ºir
de trei stele ce au magnitudini între 7 ºi 8. Este mai greu
de observat în binocluri 7x50 dar se vede uºor în 10x50.
3. R HO ( Ρ ) O PHIUCHI: LA NORD DE
câmpul precedent se aflã o stea triplã, vizibilã în
binocluri. Este vorba de steaua de magnitudine 5, rho
Ophiuchi. Rho are douã stele de magnitudine 7 lângã:
una spre nord, iar alta spre vest-sud-vest. Distanþa în
scunde de arc faþã de rho este: 150", respectiv 170".
Este o imagine frumoasã în binocluri 7x50 dar ºi mai
spectaculoasã în 10x50. Dacã observaþi din locuri cu
cer foarte negru, cãutaþi urme de nebulozitate în jurul
lui rho. Prin instrumente mai mari rho este o stea dublã
cu componentele separate de 3".
4. C OROANA S CORPIONULUI : MUTAÞ I
binoclul la vest de Antares, pânã ce ajungeþi la stelele
beta (β), delta (δ) ºi pi (π). Acestea formeazã coroana
Scorpionului, denumire ce nu se mai foloseºte curent.
Este o regiune splendidã în binocluri. La vest de pi,
între pi ºi delta, se aflã o grupare de stele ce seamãnã cu
constelaþia Sagitta. Aratã ca o sãgeatã ce indicã nordul.
Dacã o vedeþi odatã veþi reveni mereu cu binoclul.
5. NU (Ν) SCORPII: CEA MAI NORDICÃ
stea strãlucitoare din coroana Scorpionului este beta, o
stea dublã celebrã. Mai interesantã pentru binocluri
este nu (ν), care este tot o stea dublã cu componente de
magnitudinea 4,1 separate de 41". Componentele sunt
la limita rezoluþiei unui binoclu 7x50 dar pot fi separate
prin binoclu 10x50.
6. OMEGA1 (Ω1) ºI OMEGA 2 (Ω2): ACEASTÃ
pereche de stele strãlucitoare seamãnã cu doi ochi ce ne
privesc de acolo de departe, din capul Scorpionului.
Având tipul spectral B1 ºi G3 ele prezintã ºi o diferenþã
de culoare: alb-albastru ºi galben. Rãmâne sã ne spuneþi
voi care este una ºi care este alta.
7. M80: ACEST ROI GLOBULAR, MAI SLAB
decât M4, este situat între stelele omicron (ο) ºi
omega1, omega2. Are magnitudinea 7 ºi se zãreºte
greu prin binocluri 7x50. Lângã el se aflã o stea de

magnitudinea 8,4. Gãsiþi aceastã stea ºi cãutaþi în
jurul ei orice urmã de patã difuzã.
8. RR SCORPII: MERGEM SPRE SUD-EST
acum ºi cãutãm o grupare de stele. Aceasta
formeazã vârful unui triunghi ce mai conþine pe
Scorpii ºi Scorpii. Memoraþi poziþia acestui vârf
al triunghiului ºi veþi gãsi acolo un lanþ de stele cu
magnitudini între 6 ºi 8. Are 1,3° înãlþime. La 0,5°
de aceastã grupare se gãseºte steaua variabilã RR
Sco.
Este o stea variabilã lung periodicã
(perioada de 281 zile) a cãrei strãlucire variazã
între 6 ºi 12. O puteþi vedea în binocluri la
sfârºitul lui iulie ºi în luna august când va fi la
maxim (magnitudinea 6).
9. M62: ESTE ÎNCE PUTUL UNUI TRIO DE
roiuri globulare ce le vom observa. Este situat la
1° est-nord-est de RR Scorpii, la graniþa
constelaþiei Ophiucus. Se observã uºor în
binocluri 10x50, dar se vede ºi în 7x50. Se gãseºte
la sud de o pereche de stele de magnitudinea 8 ce
pot fi confundate cu el.
10. BF OPHIUCHI: ESTE A DOUA STEA

variabilã ce poate fi identificatã ºi urmãritã uºor
prin micile instrumente. Ea are o variaþie de
strãlucire periodicã, fiind o stea pulsantã cefeidã.
Perioada de variaþie este de 4,068 zile. La maxim
are magnitudinea 6,9 iar la minim 7,6. O stea de
magnitudinea 6,2 se aflã la 0,2° de BF. Urmãriþi
cum variazã diferenþa de strãlucire dintre ci doi
aºtri.
11. M9: ESTE UN ROI GLOBULAR SITUAT
mult mai la nord deasupra stelei Ophiuchi (la
2,5° nord). Se observã uºor prin binoclurile 7x50,
ca o patã difuzã.
Ca test puteþi încerca ºi roiurile NGC
6304, NGC 6293 ºi NGC 6356. Ele sunt sub
limita de observare a unui binoclu 10x50, dar cei
cu cer foarte negru pot încerca.
Ne aflãm acum la marginea unei regiuni
bogate a Cãii Lactee. Puteþi continua drumul spre
sud unde vã aºteaptã roiurile deschis M6 ºi M7,
situate în coada Scorpionului. Spre est puteþi
vedea celebrele nebuloase ºi roiuri din constelaþia
Sagittarius, multe accesibile unui binoclu.

Pe harta de mai jos sunt notate (în cercurile gri) fiecare dintre obiectele descrise mai sus. Sunt trecute stele pânã la
magnitudinea 8,5, magnitudinea limitã a unui binoclu 7x50 pe un cer de oraº. Hartã realizatã de autor.

Adunarea generalã
n ziua de 27 martie, a.c., a avut loc adunarea
generalã a Asociaþiei Astroclubul Bucureºti, la
Observator ul Astronomic “Amiral Vasile
Urseanu” (www.astro-urseanu.ro).
Discuþiile au fost variate, fiind acaparate de
fenomenele deosebite ale acestui an: eclipele totale
de Lunã, apariþia cometei C/2001 Q4 NEAT ºi
tranzitul planetei Venus.
Au fost admiºi noi membrii, Astroclubul
având acum 40 de membri.

Î

În fotografia de grup realizatã atunci, puteþi
vedea pe: rândul de sus, de la stânga la dreapta Ivo Dinev, Valeriu Tudose, Constantin Opriseanu,
Andrei Daniel, Deak Zoltan, Catãlin Fus, Radu
Gherase, Florin Frigioiu, ªonka Adrian, Mircea
Rãduþiu. Pe rândul de jos, de la stânga la dreapta Haritina Mogoºanu, Alexandra Vasile, Mihaela
Goliþã, Ionuþ Caºcaval ºi Ruxandra Popa.
Fotografie realizatã de Ivo Dinev.

Raportul preºedintelui
Ruxandra Popa

A

nul 2003 a fost pentru AAB unul dintre cei mai
fructuoºi ani ai sãi.

Pentru prima datã am reuºit sã punem la punct
un sistem de lucru cât de cât organizat ºi anume
MANAGEMENTUL PE PROIECTE. Faptul cã acest
mod de lucru a fost rapid adoptat, iar întreaga activitate
a anului 2003 s-a desfãºurat în acest sistem a dus atât
la optimizarea condiþiilor de lucru, cât ºi a rezultatelor.
Proiectele efectuate în anul 2003, despre care
va vorbi în detaliu dl. Zoltan Deak - secretar ºtiinþific, au
fost realizate în colaborare, iar eu personal le consider
un succes.
Maniera în care s-a lucrat în cadrul acestor
proiecte dovedeºte faptul cã acolo unde existã
organizare lucrurile merg mult mai bine, iar rezultatele
sunt pe masurã.
Dovedit fiind faptul cã sistemul de proiecte
funcþioneazã anul 2004 va fi organizat tot în acelaºi
mod. De aceea, în cele ce urmeazã aº dori sã detaliez
puþin acest termen de PROIECT, mai ales pentru cei
care nu sunt familiarizaþi cu el, cât ºi pentru cei (aflaþi
peste hotare) care vor citi acest raport în revista Vega.
Pânã în prezent proiectele sunt de mai multe
tipuri: observaþionale, administrative, publicitare.
Indiferent de tipul proiectului acestea au un MANAGER
DE PROIECT care are urmãtoarele atribuþii:
- informarea membrilor AAB asupra temei ºi
datei de desfãºurare a proiectului;
întocmirea listei de participanþi;
stabilirea instrumentelor cu care se
realizezã proiectul;
structurarea rezultatelor.
Oricare dintre membrii AAB care doreºte sã ia
parte la un anume proiect trebuie sã ia legatura cu
managerul de proiect ºi numai cu acesta. Apoi trebuie
sã completeze o fiºã tip care se aflã de asemenea la
ma na ge r. Ac ea st ã fi ºã ti p cu pr in de : nu me le
participantulu i, instrumentul cu care doreºte sã
realizeze observaþia(pentru preoiectele
observaþionale), ce anume loc doreºte sã ocupe în
cadrul proiectului, alte date cerute de managerul de
proiect. Fiºa tip va fi conceputã de secretarul ºtiinþific în
colaborare cu managerii.
La rândul sãu managerul de proiect va
transmite rezultatele centralizate secretarului ºtiinþific,
care apoi le va aduce la cunoºtinþa Consiliului de
Administraþie în cadrul ºedinþelor.
Dupã aceastã informare toate rezultatele ºi
datele despre proiect vor fi publicate în revista Vega.
Lista cu toate proiectele în desfãsurare ale
AAB pe anul în curs va fi publicatã pe pagina de Internet
a clubului, în revista Vega, dar ºi la loc vizibil în incinta
camerei AAB.
Majoritatea proiectelor existente pânã în

prezent au fost propuse de Consiliu ºi sunt în special
legate de fenomenele astronomice ale anului. Mi-aº
dori foarte mult ca de acum înainte lucrurile sã se
schimbe, iar propunerile de proiecte sã vinã de la cât
mai mulþi membrii ai AAB, dar care mai apoi sã-ºi ia ºi
rãspunderea de a devini manageri de proiect. ªtiu
foarte bine cã ideile sunt multe, dar punerea lor în
practica necesitã o munca ºi o rãspundere care nu
poate fi pusã numai pe umerii unor persoane, mereu
aceleaºi.
Pe de alta parte, observaþii la modul organizat,
proiecte extinse precum adunarea ºi structurarea
informaþiilor, CD-uri de prezentare etc. sunt numai
câteva dintre lucrurile care în cadul AAB nu au fost
niciodatã realizate, dar care acum sunt posibile. Efortul
realizãrii lor este însã substanþial ºi nevoia de o
implicare mai largã este necesarã. Odata cu
participarea la proiecte cât mai diverse va fi posibilã ºi
extinderea activitãþii clubului în domenii la care pânã
acum nici nu am îndrãznit sã visãm.
Pãstrând acelaºi registru, aº dori sã propun un
proiect extrem de ambiþios ºi de amplu la care sã
colaboreze atât membrii mai noi cât ºi cei mai vechi ºi
anume: realizarea unui ISTORIC AL AAB DE LA
ÎNCEPUTURILE ACESTEI ORGANIZAÞII ªI PÂNÃ
ASTÃZI. Acest lucru implicã o istorie scrisã documente sau istorie povestitã de membrii mai vechi;
fotografii ale membrilor în ordine cronologicã; fotografii
astronomice; schiþe; publicaþii; etc. Consider cã este
imperos necesar sã cunoaºtem cu toþii istoria
organizaþiei noastre deoarece numai cine cunoaºte
bine trecutul poate evolua. Cred cã sunteþi de acord cã
îndeplinirea unui astfel de proiect necesitã timp ºi
muncã susþinutã din partea unui numãr foarte mare de
persoane. Eu sunt dispusã sã devin managerul
proiectului pe care l-am propus ºi astept cu interes
colabo rarea cât mai multor membri i. Struct ura
proiectului trebuie discutatã ºi va rãmâne de vãzut
dacã în acest caz nu vor fi adoptaþi mai mulþi manageri
de proiect la fel ca ºi în cazul altor proiecte mai ample.
De asemenea toþi cei care doresc sã participe la acest
proiect trebuie sã fie conºtienþi cã trebuie sã depunã o
muncã serioasã ºi susþinutã.
În continuare aº dori sã vã prezint proiectele pe
anul 2004 aºa cum au fost ele propuse :
1.
TRANZITUL PLANETEI VENUS PESTE
DISCUL SOLAR - 08 iunie 2004. Manageri de proiect:
Eugen Bãlan, Mircea Raduþiu, Radu Corlan. Proiectul
se va desfãsura în colaborare cu Observatorul
Astronomic în vederea relizarii unei transmisiuni în
direct a evenimentului pe Internet.
2. COMETE - 16 mai 2004. Manager de proiect: Eugen
Bãlan.
3. ECLIPSE DE LUNÃ - mai ºi octombrie 2004.
Manager de proiect Radu Gherase.

4. EXPOZIÞIE DE FOTOGRAFIE ASTRONOMICÃ octombrie 2004. Manageri de proiect:
Zoltan Deak, Eugen Bãlan.
5. CD DE PREZENTARE AAB - termen limitã tabãra
AAB din august 2004. Manager de proiect:
Alexandra Vasile, Zoltan Deak.
6. TABÃRA ASTRONOMICA LYRA 2004 - august
2004. Manager de proiect: Ruxandra Popa,
Zoltan Deak, Alexandra Vasile.
Din câte se poate observa apar mereu cam
aceleaºi nume pentru managerii de proiect, aºa cum veþi
vedea ºi în descreierea proiectelor de anul trecut. Am
însa convingerea cã la proiecte noi vom vedea ºi oameni
noi.
Un alt punct în prezentarea mea de astãzi îl
constituie anumite aspecte peste care s-a trecut puþin
cam usor, dar care sunt lucruri exretm de importante
pentru organizaþia noastrã ºi deci meritã reþinute:
1. În ianuarie 2004, în numãrul 30 al AAVSO
newslatter a apãrut lista observaþiilor al stele variabile pe
anul 2002 - 2003. În aceastã broºurã Romania are 10
observatori (dintr-un total de 220) care au trimis în acest
an 13.316 observaþii! Noi ºtim foarte bine cã la noi în
asociaþie existã un observator constant la stele variabile
ºi anume Adrian Sonka ºi de curând un al doilea în
persoana lui Ionuþ Caºcaval; Aºa cã sincere felicitãri!! ªi
la mai mulþi!!!!
2. Un alt lucru de lãudat ºi peste care s-a trecut la fel de
uºor a fost graze-ul reuºit din 27 aug 2002 care dupã
reducerea datelor ºi transmiterea lor, a confirmat profilul
lunar din hãrþile Watts. Observaþiile participanþilor la
graze au fost confruntate de dl. Dietmar Buettner ºi cu
datele privind limbul lunar din cadrul proiectului
Moonlimb precum ºi cu cele referitoare la ocultaþiile
totale ale SAO ºi a rezultat cã acestea confirmau datele
trimise de observatorii noºtrii. Feli citã ri tutu ror
participanþilor!
Aceste confruntãri dintre observatorii noºtrii ºi
cei din afarã vin sã confirme încã o datã faptul cã aceste
lucruri sunt posibile ºi este de aºteptat ca pe viitor ele sã
devinã obiºnuinþã.
3. Un alt proiect foarte important, dar foarte puþin
mediatizat în cadrul asociaþiei noastre ºi mai ales în
afara ei este cel referitor la observaþiile la meteori în
dublã staþie. La acest proiect au participat Zoltan Deak,
Eugen Bãlan (staþia 1) ºi Radu Gherase (staþia 2) ei
obþinând rezultate absolut remarcabile: pe o vreme care
nu promitea nimic bun au reuºit totuºi sã fotografieze
acelaºi meteor, iar fotografiile au putut fi folosite pentru
interpretarea rezultatelor. Reducerea observaþiilor a fost
realizatã în totalitate de cãtre Radu Gherase printr-o
metodã originalã pentru a obþine "traectoria realã a
meteorului în spaþiu ºi apoi pentru a determina
elementele sale orbitale". Anul trecut am sperat ca
aceastã lucrare, împreuna cu alte trei lucrãri ale lui
Alexandru Conu ºi Adrian Sonka ºi resprectiv Zoltan
Deak, sã fie prezentate la Sesiunea Anualã de
Comunicãri ªtiinþifice a Institutului Astronomic al
Academiei Romane din 15 - 17 mai 2003. Dintr-un motiv
sau altul prezentãrile noastre au fost anulate, iar metoda
realizatã de Radu Gherase pentru meteori care
reprezenta o lucrare demnã de o prezentare în cadrul
Instititului a fost datã uitãrii. Sperãm ca în acest an sã
putem participa la Sesiunea de Comunicãri cu toate cele
trei proiecte, în aºa fel încât rezultate importante ale
membrilor asociaþiei noastre sã nu rãmânã doar în
interioriul acesteia.

În altã ordine de idei, doresc sã punctez faptul
cã începând cu primele luni ale acestui an s-a reluat un
proiect mai vechi care a fost început de Adrian Sonka ºi
Zoltan Deak, apoi continuat de mine ºi anume
clasificarea articolelor din revistele AAB. Pentru
continuarea acestui proiect s-a oferit o foarte nouã
membrã a AAB: Ileana Dumitraºcu. Trebuie sã ºtiþi cã
pânã în prezent au fost catalogate un numãr de 1620
articole din cele mai diverse domenii, iar ele se gãsesc în
baza de date a AAB la îndemana oricãrui membru care
are nevoie de date în vederea documentãrii sau
informãrii.
Un alt nume care a apãrut de curând în listele de
proiecte este Mircea Raduþiu care este ºi noul manager
de sistem pentru computerul clubului. Orice informaþie
privind baza de date a AAB va fi deci adresatã lui.
Un alt membru nou al AAB care s-a implicat în
special în refacerea unor instrumente ale asociaþiei, dar
ºi în realizarea unui workshop pentru construcþia de
instrumente este Cãtãlin Fus. El a reusit sã refacã
aproape complet telescopul de 200mm, iar urmãtorul
telescop pe care doreºte sã îl contruiascã, cu optica
primitã prin contribuþie de cãtre AAB de la Florin Micu, va
putea constitui un bun prilej de învãþare pentru cei
interesaþi.
Cu acest prilej nu pot sã nu amintesc de
asemenea participarea de excepþie, ºi cu un deosebit
simþ al umorului a Haritinei Mogoºanu la redactarea
articolelor despre deplasãrile efectuate de membrii
asociaþiei noastre la diferite evenimente.
Trecând acum la problemele administrative
trebuie sã ºtiþi cã legat de actele asociaþiei noastre s-au
fãcut ceva progrese în sensul cã am reuºit sã obþinem de
la Judecãtoria Sect 1 Buc, prin ºedinþa din data de
29.01.2004, admiterea cererii noastre privind adoptarea
actului adiþional la statut ºi schimbarea conducerii AAB.
Urmare a acestei hotãrâri judecãtoreºti o reprezintã
înscrierea acestor modificãri în Registrul Asociaþiilor ºi
Fundaþiilor aflat la grefa Judecãtoriei Sect 1 Bucureºti.
Acest act este obligatoriu pentru toate asociaþiile cu
personalitate juridicã ºi certificã legalitatea statutului
AAB precum ºi a conducerii sale.
Hotãrârea judecatoreascã împreunã cu actele
de constituire ale AAB, statutul vechi, actul adiþional, ºi
alte acte oficiale stau la dispoziþia tuturor membrilor AAB
spre studiere în baza de date a asociaþiei. Urmãtoarele
acte oficiale obþinute pe viitor vor fi de asemenea
introduse în aceastã bazã de date, iar Consiliul de
Administ raþie va face informãr i perodice asupra
dobândirii lor.
Un aspect de ordin administrativ care se va
constitui ca un nou proiect îl reprezintã realizarea în
viitorul apropiat a unui Regulament de Ordine Interioarã
care trebuie redactat de Consiliul de Administraþie pânã
la urmãtoarea Adunare Generalã din septembrie 2004
unde va trebui adoptat.
În încheiere, aº dori sã subliniez faptul cã
volumul de informaþii aflat în acest raport precum ºi în cel
al Secretarului ªtiinþific reprezintã reflectarea unui an de
muncã ºi de realizãri la care mulþi dintre noi am îndrãznit
în trecut doar sã visãm. Aceste reuºite trebuie sã ne facã
sã dorim mai mult ºi sã ne întrebãm care este locul
nostru al fiecãruia într-un sistem care ne poate aduce
reale satisfacþii precum ºi recunoaºterea valorilor
personale.
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nul care tocmai s-a scurs a fost, în mod clar, unul în
care asociaþia noastrã a fãcut paºi serioºi în
organizarea ºi realizarea unor evenimente.
În luna mai 2003, pe data de 7, am avut tranzitul
planetei Mercur pe discul solar. Observaþii fãcute de la
Observator. Participanþi (18): Zoltan Deak, Dan Vidican,
Constantin Opriºeanu, Eugen Bãlan, Ruxandra Popa,
Adrian ªonka, Radu Gherase, Radu Corlan*, Victor
Kaznovski, ªtefan Cãlin, Ionuþ Caºcaval, Mircea Rãduþiu,
Marian Coman, Haritina Mogoºanu, Mihai Bãnceanu, Duþã
Daniel, Mihaela Goliþã*, Cãtãlin Fus*. Motivaþi, cu maximum
de echipamente de care dispuneam, am obþinut rezultate
remarcabile la toate capitolele (Vega no. 47).
Pe 9 mai am avut o participare record la observarea
unei duble ocultaþii razante. Cinci maºini pline cu
instrumente, departe de Bucureºti, a fost un model de
planificare, organizare ºi desfãºurare. Un succes! (vezi
Vega no. 48). Participanþi (10): Emil Neaþã*, Radu Gherase,
Radu Corlan*, Andreea Corlan*, Eugen Bãlan, Alexandru
Conu, Adrian Bruno ªonka, Deak Zoltan, Victor Kaznovsky,
Haritina Mogoºanu.
Eclipsa parþialã de Soare de pe 31 mai: deplasarea
masivã la malul mãrii ca ºi observarea în grupuri mai mici
din Bucureºti au dus la obþinerea de rezultate deosebite,
fotografice ºi vizuale (vezi Vega no. 63). Participanþi la Vama
Veche (11): Radu Gherase, Radu Corlan*, Andreea Corlan*,
Eugen Bãlan, Ruxandra Popa, Adrian ªonka, Haritina
Mogoºanu, Duþã Daniel, Mihaela Goliþã, Valeriu Tudose,
Mihai Dascãlu. Din Bucureºti (8): Zoltan Deak, Maximilian
Teodorescu*, Eliza Trandafir*, Cãlin Niculae*, Caºcaval
Ionuþ, Alexandru Conu, Cãtãlin Fus*, Florin Frigioiu*.
Opoziþia lui Marte a prilejuit de-a lungul întregii veri
o serie de microcampanii de observare cu tot arsenalul de
instrumente, accesorii ºi receptoare. S-au obþinut desene,
fotografii ºi mici filmuleþe de bunã calitate ale planetei (Vega
no. 50, 52, 53, 55, 56). Participanþi (16): Zoltan Deak, Eugen
Bãlan, Dan Vidican, Constantin Opriºeanu, Adrian ªonka,
Radu Gherase, Victor Kaznovski, Florin Frigioiu, Ionuþ
Caºcaval, Cãtãlin Fus, Ivo Dinev, Maximilian Teodorescu,
Alexandra Vasile, Mihaela Goliþã, Mircea Rãduþiu, Haritina
Mogoºanu.
În perioada 25 august - 01 septembrie s-a
desfãºurat cea de-a doua ediþie a taberei anuale a
Astroclubului Bucureºti. Un alt succes din toate punctele de
vedere, favorizat ºi de faptul cã vremea a þinut cu noi ºi a fost
senin în marea majoritate a timpului petrecut acolo. Am avut
mai mulþi participanþi ºi am avut ºi rezultate pe mãsurã.
Participanþi (15): Zoltan Deak, Eugen Bãlan, Adrian ªonka,
Radu Gherase, Victor Kaznovski, Florin Frigioiu, Alexandra
Vasile, Mihaela Goliþã, Ruxandra Popa, Radu Corlan*,
Andreea Corlan*, Hari tina Mogo ºanu , Maximilian
Teodorescu*, Dan Cârstea, Daniel Incze.
În luna septembrie am ieºit la observaþii în afara
capitalei în douã rânduri, în grupuri ceva mai mici. Am cãutat
noi locuri de observaþii dar totodatã am avut parte ºi de nopþi
senine cu turbulenþe excepþional de mici. Participanþi (6):
Zoltan Deak, Eugen Bãlan, Haritina Mogoºanu, Cãtãlin Fus,
Alexandra Vasile, Florin Frigioiu.
Am avut o minunatã eclipsã de Lunã, pe 9

noiembrie 2003, care ne-a mobilizat încã o datã. În ceea ce
priveºte partea fotograficã a fost un moment foarte bun dar
parcã tot partea vizualã a oferit cele mai mari satisfacþii.
Participanþi (11): Mihaela Goliþã, Ivo Dinev, Zoltan Deak,
Adrian ªonka, Florin Frigioiu, Mircea Rãduþiu, Caºcaval
Ionuþ, Alexandra Vasile, Cãtãlin Fus, Haritina Mogoºanu,
Dascãlu Mihai. (Vega no. 65)
De Leonide, miniexpediþia la Vãlenii de Munte, la
casa lui Radu Gherase, a fost un semieºec. Reuºita din
punct de vedere organizatoric a fost umbritã de cerul plin de
nori. Participanþi (5): Ivo Dinev, Zoltan Deak, Florin Frigioiu,
Radu Gherase, Eugen Bãlan.
Anul 2004 a început promiþãtor cu o ieºire tot la
Vãlenii de Munte, dar de data aceasta cu o participare mai
redusã (3): Radu Gherase, Eugen Bãlan ºi Zoltan Deak. Am
fãcut, dupã cum era de aºteptat observaþii fotografice ºi am
utilizat camera CCD (primitã de la Radu Corlan) pentru
prima oarã în afara Bucureºtiului. A fost o noapte bunã
pentru observaþii urmatã, din pãcate, de o zi mai puþin
propice ceea ce a dus la nereuºita observãrii ocultaþiei
razante din seara de 22 februarie. Participanþi la graze (7):
Adrian ªonka, Victor Kaznovski, Alexandra Vasile, Haritina
Mogoºanu, Caºcaval Ionuþ, Dascãlu Mihai, Mircea Rãduþiu.
În perioada 18 octombrie - 15 noiembrie 2003 s-a
desfãºurat un curs de astrofotografie. Conferenþiar: Zoltan
Deak. Participanþi (8): Mihaela Goliþã, Ivo Dinev, Florin
Frigioiu, Mircea Rãduþiu, Cãtãlin Fus, Alexandra Vasile,
Aida Iordache*, Eugen Bãlan. Media auditoriului pe o
ºedinþã a fost de 4,2. O reluare a cursului în timpul taberei de
varã ar aduce mai multe beneficii: mai mulþi participanþi ºi
posibilitatea aplicaþiilor practice imediate.
Am pus accentu l pe partici pare, în dauna
evaluãrilor cantitative privind observaþiile, cãci trebuie
subliniat în mod deosebit creºterea interesului membrilor
asociaþiei noastre pentru activitãþile desfãºurate în comun
cu ocazia diverselor evenimente astronomice. Poate, în
viitorul apropiat, vom avea ºi activitãþi observaþionale
regulate, de exemplu în weekend-urile din preajma Lunii
noi. Sper de asemenea sã pot face ºi aprecieri de ordin
cantitativ (adicã numãr de observaþii vizuale, video, foto sau
desene etc.) dar acest lucru va fi posibil numai dacã cei care
vor conduce diferitele proiecte ºi programe vor întocmi niºte
rapoarte corespunzãtoare. O altã sursã pentru aceste
evaluãri ar fi fost arhiva asociaþiei (în acest moment
inexistentã în ceea ce priveºte observaþiile!).
Proiecte: tranzitul lui Venus, eclipsele de Lunã,
tabãra de varã, CD-ROM de prezentare a Astroclubului. Nu
pare prea mult dar finalizarea lor va duce în mod sigur la
rezultate deosebite. Într-o perspectivã mai îndepãrtatã se
aflã un proiect mai amplu: crearea arhivei digitale ce va
cuprinde informaþii exhaustive privind activitãþile ºi
rezultatele noastre.
Încã nu ne-am apropiat de potenþialul maxim pe
care îl avem dar suntem pe drumul cel bun. Nu ne rãmâne
decât sã ne dorim în continuare: CER SENIN!
*) în momentul desfãºurãrii activitãþii nu era
membru al Astroclubului Bucureºti
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upã o lunã de la terminarea misiunii principale,
roverul Spirit a identificat o regiune de sol
marþian, ce poate aduce indicii despre trecutul
geologic al planetei. Fratele sãu Opportunity, a culisat
braþul cu instrumente pentru a detecta urme ale apei,
lângã craterul Endurance.
Amândoi roboþi, sunt în stare de funcþionare ºi
sãnãtoºi. Inginerii de la Jet Propulsion Laboratory, din
California, au reparat pe Spirit dupã douã resetãri
neaºteptate ale calculatorului de la bordul acestuia.
Aceste resetãri nu au adus defecþiuni ulterioare.
Spirit a mers mai mult de 2,9 kilometri de când
a amatrþizat, acum cinci luni. El ºi-a încheiat misiunea
pricipalã acum o lunã, dar, fiind perfect funcþional îºi
continuã cercetãrile pe solul marþian. Mai are 400 metri
pânã va ajunge la baza dealurilor Columbia. La
începutul misiunii cercetãtorii au considerat aceste
dealuri o þintã extrem de intersantã dar de ne atins.
"Este pentru prima oarã când putem privi de
aproape dealurile marþiene", a spus Dr. James Rice, de
la Universitatea din Arizona. În 1997 dealurile numite
"Twin Peaks" , situate a 1 km de locul amartizãrii
misiuni Mars Pathfinder, au intrigat cercetãtorii. "Am
putut observa aceste dealuri de la distanþã ºi tot ce am
putut face este sã ne punem întrebãri despre ele. Acum ,
însã, putem atinge baza dealirilor ºi le putem studia de
aproape" a mai spus Rice, pe 2 iunie la o conferinþã JPL.
Rocile de lângã dealurile Columbia pot aduce
date despre formarea dealurilor ºi dacã acestea s-au
format într-un mediu ud. Imaginile luate de Spirit aratã
roci mari ºi sol marþian mai vechi decât dealurile.
Aceste roci sunt mai vechi decât cele care au fost

S

onda Cassini îºi continuã
drumul spre planeta cu
inele, fiind în stare de
funþionare excelentã. Ea este
monitorizatã zilnic ºi a luat multe
imagini cu Saturn ºi inelele sale.
Pe 12 iunie s-a produs
prima trecere pe lângã un satelit al
lui Saturn: Phoebe. Phoebe este
un satelit captat de gravitaþia lui
Saturn ºi se crede cã vine din
centura lui Kuiper.
Primele imagini ne aratã

studiate pânã acum. La baza dealurilor s-ar putea gãsi
cele mai vechi roci de pe Marte.
De cealaltã parte a planetei, roverul
Opportunity este parcat la marginea unui crater de
mãrimea unui stadion, crater numit Endurance.
Opportunity a studiat compoziþia ºi textura rocilor de
lângã crater ºi a gãsit dovezi noi despre existenþa unei
mãri sãrate în acea regiune. Acum conducãtorii
misiunii decid dacã Opportunity poate coborî în crater
ºi dacã poate ieºi din acesta.
Opportunity are probleme datoritã iernii ce se
apropie în regiunea
în care se aflã.
Conducãtorii
misiunii foloses
metoda "somn
adânc", ce le
p e r m i t e
economisirea
energiei ºi poate
face ca roverul sã
funcþioneze de trei
ori mai mult, în Drumul lui Opportunity în jurul craterului
timpul zilei. Fucþia
Vedere de sus
de "somn adânc" face ca în timpul nopþii roverul sã îºi
opreascã aproape toate funcþiile. Acest lucru poate
aduce pagube spectrometului. Deja, datoritã frigului
aceºtia se aºteaptã ca spectrometrul sã nu mai
fucþioneze.
La încheierea ediþiei am aflat cã Opportunity a
intrat în craterul Endurance, pe o pantã înclinata la 20°.

Satelitul Phoebe vãzut de la 77,441 km depãrtare
Credit NASA/JPL/Space Science Institute

Dealurile Columbia, vãzute de Spirit. Credit: NASA/JPL

TE
A
D
UP

un satelit plin cu cratere. Singura
imagine a acestui satelit a venit de
la sonda Voyager 2, în anul 1981,
când aceasta a trecut la 2 milioane
km de Phoebe. Cassini a trecut de
o mie de ori mai aproape, la 2086
km. Imaginea din acest articol ne
aratã
una din imaginile cu
Phoebe. La încheierea ediþiei nu
fuseserã date publicului imaginile
realizate în timpul apropierii
minime. Cassini mai are de
survolat 7 sateliþi. Texte de ªonka Adrian

