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Salut prieteni,

Iată că a mai trecut un an! Întrebarea, firească pentru această perioadă a anului, este dacă a fost un an bun 
sau rău?

Putem răspunde fiecare individual şi atunci eu pot spune liniştit că da, a fost unul foarte bun din punct de 
vedere al astronomiei. Am avut multe ieşiri din Bucureşti în condiţii bune şi foarte bune de cer. Pot spune 
că am făcut astronomie plecând de la malul mării (eclipsa de Soare din 29 martie 2006 - Costineşti) până în 
văile munţilor (tabăra SARM de la Crasna, jud. Buzău). Am început să mă apropii de ceea ce îmi doream să 
realizez ca astrofotograf, activităţile de observaţii făcute cu prietenii au fost mai multe decât în orice alt an 
s.a.m.d.

Mult mai dificil este răspunsul dacă încercăm să privim din punctul de vedere al unei asociaţii. Cum eu fac 
parte din Astroclubul Bucureşti voi încerca să răspund cât mai bine. Dacă la eclipsa de Soare din martie ne-
am dispersat, mult mai coerenţi am fost în activităţile ce au urmat: Astronomy Day, ziua porţilor deschise la 
Observatorul Astronomic Vasile Urseanu,  tabăra anuală de observaţii, graze-ul din 12/13 septembrie, ieşiri 
pentru observarea curenţilor majori de meteori (Perseide şi Leonide), cursul de astronomie, campania de 
recrutare de noi membri, întâlnirea din ajunul Crăciunului şi altele de care nu îmi aduc aminte în acest mo-
ment... Am participat la aproape toate cele enumerate mai sus şi pot spune deschis că lucrurile au mers mult 
mai bine decât în anul anterior. Să nu uităm şi “sincopele” anului: adunare generală amânată atât de mult, 
în loc să se ţină în martie a avut loc în mai, CD-ul - suport al cursului de astronomie - finalizat în mai 2006 
în loc de noiembrie 2005 ca să amintesc pe cele mai importante. Dar nu putem spune că nu am realizat cam 
tot ceea ce ne-am propus ca activităţi ale asociaţiei! Sunt toate semnele că începem să intrăm în normalitate 
şi că progresele de până acum nu au fost simple întâmplări. Am crescut ca dotare, ca experienţă, ca număr 
de acţiuni organizate, ca număr de membri şi nu trebuie decât să continuăm pe aceeaşi direcţie.

Şi mai greu este de răspuns ce ne va aduce viitorul dar nu ne rămâne decât să sperăm că va fi mai bine, 
că roadele pasiunii noastre vor fi mai bogate şi, în final, ne vom simţi mai împliniţi în dorinţa noastră de a 
cunoaşte mai bine universul care ne înconjoară.

Urez tuturor cititorilor revistei noastre tradiţionalele

Editorial

Zoltan DEAK
redactor şef

Sãrbãtori fericite!         La multi ani!        Cer senin!,
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“Segnoras y segnores, BRASIL tres - GHA-
NA zero” a anunţat căpitanul, după care 
un ropot de aplauze şi urale a izbucnit în 
întreg avionul Johannesburg - Sao Paolo! 
Erau colegii mei de zbor, suporterii, aco-
lo sus la zece mii de metri, în drum spre 
Brazilia, escala pe care urma să o am spre 
Chile. Veneam de la primul meu postdoc 
din Africa de Sud, în calitate de român-
canadian... deh, un astronom trebuie să 
fie universal, din cate se pare... şi musai, 
trebuie să iubească şi mondialele! :) 

O colaborare canadiano-finlandeză

A trebuit sa aplicăm de mai multe ori în 
cadrul doctoratului meu canadian pentru 
a putea ajunge să observăm în faimoasele 
locuri din Chile. Aceasta pentru că din 
păcate Canada nu posedă decât o fărâmă 
de timp de observaţie pe Gemini-South, 
un telescop care rămâne totuşi dificil de 
obţinut pentru un proiect propus în cadrul 
unei modeste teze de doctorat. Iar micuţul 
telescop de 60cm al Universităţii Toronto 
din Chile a trebuit din păcate să fie închis 
în 1997, din lipsă de fonduri... 

În cei cinci ani de doctorat canadian, 
Chile a continuat să rămână pentru mine 
un vis... nu prea îndepărtat însă! De 
sărbători, acesta a început să prindă viaţă, 
ca un cadou imediat după susţinerea 
tezei! Mă aflam în vacanţa de iarnă în 
România, când fosta mea colegă şi colab-
oratoare canadiancă Robin ne-a anunţat 
că ne-au fost aprobate nu unul, ci chiar 

două “observing runs” în Chile, separate 
de numai zece zile! Dar cele două runde 
de observaţii urmau să aibă loc abea în 
iulie, pentru că între data de aplicaţie şi 
cea de observaţie poate trece cu uşurinţă 
mai bine de o jumătate de an... 

Primul observing run urma să aibă loc 
în La Silla, acolo unde sunt instalate ce-
lebrele telescoape ale ESO (European 
Southern Observatory), organizaţie care 
conţine acum 12 state europene membre 
ce finanţează şi beneficiază de mai multe 
telescoape în ultimii 40 de ani în Chile. 
Începând din 2004, penultima membră a 
ESO este Finlanda, ţară cu care profeso-
rul meu canadian mai avusese colaborări, 
la Universitatea Turku. Acolo activează ca 
postdoc Rami Rekola, un amic mai vechi 
de-al nostru şi o figura simpatică şi mai 
aparte (marcată de o mustaţă de astronom 
à la secolul 18 :) Împreună cu Rami şi încă 
un profesor finlandez co-investigatori pe 
aplicaţie, eu, proful şi colega am putut să 

ne continuăm liniile proprii de cercetare 
a galaxiilor pitice, atacând pentru prima 
oară lista obiectelor din emisfera sudică. 
Separat de numai câteva zile distanţă de 
primul, al doilea run urma să aibă loc la 
CTIO (Cerro Tololo Inter-American Obser-
vatory), acolo unde doar colega, proful şi 
cu mine trimisesem o aplicaţie. 

Chile, o “meca” in astronomie! 

Aflată în America de Sud şi ieşită relativ re-
cent de sub comunism şi dictatură, Chile 
rămâne după părerea mea o ţară relativ 
săracă, fiind destul de asemănătoare cu 
România, nu doar prin limba şi cultura 
spaniolă latine, ci şi prin venitul mediu şi 
unele obiceiuri similare (cum ar fi câinii 
vagabonzi sau cerşetorii, ca să mă opresc 
doar aici cu comparaţia :) 

Beneficind de lanţul muntos înalt al An-
zilor ce se întinde de la nord la sud în 
lungime de peste 5000 km, situaţia în as-
tronomie în Chile nu prea suportă nici o 
comparaţie cu România! Situată în emis-
fera sudică, acolo unde acum 40 de ani nu 
prea exista nici un mare observator, Chile 
rămâne o “meca” a astronomiei mondiale 
şi o primă preferinţă a Europei, Statelor 
Unite, dar şi a altor ţări dezvoltate precum 
Japonia, Canada sau chiar Australia. 

Datorită locaţiei geografice deosebite, a 
climei uscate şi cu multe nopţi senine 
în special în nord în deşertul Atacama, 
dar şi urmare firească a deschiderii către 1
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democraţie a ţării din ultimul deceniu şi 
jumătate, nu-i de mirare că în Chile au 
văzut “the first light” unele dintre cele mai 
mari telescoape internaţionale din lume, 
urmând ca alte facilităţi ambiţioase să le 
urmeze... În domeniul optic există astăzi 
vreo cinci complexe de observatoare as-
tronomice în Chile, numite după vârfurile 
muntoase pe care se află: La Silla, Cerro 
Campanas, Cerro Tololo, Cerro Pachon 
şi Cerro Paranal. În fiecare dintre aceste 
complexe exista mai multe telescoape. 
În două dintre aceste celebre observa-
toare am avut şi eu şansa recentă să fac 
observaţii. Un vis mai vechi devenea astfel 
realitate! 

Observatorul ESO La Silla 

Aflat la altitudinea de 2400m, observatorul 
ESO La Silla se găseşte la limita sudică 
a deşertului Atacama, la 160 km nord de 
La Serena, un oraş situat la circa 500 km 
nord de capitala Santiago de Chile. 

Ideea construirii unui observator euro-
pean în emisfera sudică datează din anul 
1953 şi aparţine unui grup de iniţiativă 
condus de renumitul astronom german-
american Walter Baade. Un an mai târziu, 
12 astronomi proeminenţi din şase ţări eu-
ropene (Belgia, Franţa, Germania, Anglia, 

Olanda şi Suedia) se adunau în camera 
senatului universităţii din Leiden pentru 
a discuta ideea înfiinţării unui observator 
european. Opt ani mai târziu, după înde-
lungi negocieri cu probleme, Convenţia 
ESO este în final semnată de cinci din-
tre ţările iniţiatoare, Anglia retrăgându-se 
de la negocieri pentru a construi un tele-
scop în Australia. Abea în 1964 parlamen-
tele celor cinci state fondatoare aprobă 
finanţarea observatorului ESO. 

Prima ţară preferată de ESO pentru 
construcţia observatorului din emisfera 
sudică a fost Africa de Sud, acolo unde 
europenii deţineau mai multe facilităţi şi 
unde clima era cunoscută ca fiind foar-
te blândă. Totuşi, claritatea atmosferică 
a cerului (seeing-ul) din această ţară nu 
prea părea extraordinară. Stimulaţi de 
colegii americani care tocmai testau po-
sibilitatea amplasării unui observator în 
Chile, la începutul anilor ‘60, europenii 
iau în considerare Chile ca locaţie pentru 
amplasarea observatorului ESO. În acest 
scop, trei munţi sunt inspectaţi la nord de 
Santiago de către o echipa mixtă america-
no-europeană, pentru ca în final La Silla 
să fie ales ca viitoare locaţie a observator-
ului ESO. 

În anul 1964, ESO semnează în Santiago 

un contract cu guvernul statului Chile, 
prin care ESO cumpără un teren de 627 
km2 care include muntele La Silla. Un an 
mai târziu, primele facilităţi de construcţie 
apar pe munte, pentru ca în 1966 drumul 
de acces de 14km care leagă viitorul ob-
servator de şoseaua Transamericană să fie 
inaugurat. În martie 1969, după 14 ani de 
speranţe, observatorul ESO La Silla este 
inaugurat, primele telescoape devenind 
operaţionale pe munte!  

În cele patru decenii de existenţă a obser-
vatorului ESO La Silla, numai puţin de 
18 telescoape au fost instalate pe munte! 
Dintre acestea, zece sunt telescoapele 
ESO iar opt sunt deţinute de ţările euro-
pene membre (fiind numite şi telescoape 
naţionale). Din păcate, în ultimul deceniu 
ESO a fost nevoită să-şi reducă fondurile 
de finanţare a observatorului La Silla, în 
principal din cauza construcţiei observa-
torului VLT (Very Large Telescopes) la Cer-
ro Paranal, dar mai ales datorită implicării 
recente în observatorul internaţional ra-
dio ALMA (Atacama Large Millimeter Ar-
ray). Datorită acestor constrângeri buge- 2
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mania, (0.9m Olanda, ascunsă), 1.5m ESO Spectrographic, 
1m DENIS Franţa, 1m MARLY Franţa, 1.5m Danemarca, 
2.2m ESO-Max Planck Institute Germania, 1m Schmidt 
ESO
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tare, telescoapele mici din La Silla au 
trebuit să fie practic închise, pe munte 
astăzi rămânând active doar cinci tele-
scoape, dintre care trei ale ESO şi două 
naţionale! Cele mai mari trei telescoape 
ESO active pe munte sunt: telescopul de 
3.6m (inaugurat în 1977 şi îmbunătăţit in 
1999), New Technology Telescope de 3.5m 
(NTT, inaugurat în 1989), şi telescopul de 
2.2m (dat în folosinţă de ESO în 1984 şi 
actualmente împrumutat institutului Max 
Planck din Germania pentru operare). 

Primul apus pe La Silla! 

Cupola daneză de 1.5m şi ESO/MPI 2.2m
Nu mică mi-a fost emoţia primei după 
amieze petrecute la observatorul din La 
Silla! Deşi cerul era plin de nori, imediat 
ce am ajuns la observator mi-am pus de 
gât aparatul, pentru primele poze... Mare 
noroc cu digitalul; altfel probabil că nici 20 
de filme nu mi-ar fi fost îndeajuns măcar 
pentru prima seară! Întins pe două coame 
molcome de munte, observatorul La Sil-
la este imens; am putut număra în total 
numai puţin de 18 cupole! Cele mai mici 
sunt aşezate în lateral în prima parte a 
drumului asfaltat de acces care şerpuieşte 
urcând şi coborând peste munte, cele mai 
mari fiind amplasate către finalul aces-
tuia. Chiar în faţa mea, cupolele ESO 
străluceau mirific, în lumina soarelui ce 

apunea pentru prima oară pentru mine, 
acolo sus în Anzii Chilieni pe vârful La 
Silla! 

Am observat pe NTT! 

Dintre cele patru nopţi petrecute pe munte 
împreună cu Rami, primele două au fost 
de acomodare cu programul de noapte şi 
cu echipamentele, iar următoarele două 
pentru observaţii. Acestea le-am efectuat 
pe telescopul NTT (New Technology Tele-
scope), un telescop construit de italieni 
şi care a văzut “the first light” în martie 
1989. Beneficind de un design novator, 
NTT reprezintă primul telescop din lume 
înzestrat cu optică activă - corectarea 
deformării oglinzii principale cu ajutorul 
a 75 de “actuators” (pistoane montate 
în spatele oglinzii), aşa încât forma sa 
optică devină perfectă, operaţiune care se 
desfăşoară de obicei odată pe noapte, la 
începutul observaţiilor. 

Cupola NTT beneficiază de un design no-
vator, având o formă patrulateră. Ea este 
destul de mică comparativ cu mărimea 
telescopului, din cauza monturii alt-azi-
mutale în care acesta se roteşte. Instru-
mentele (camerele) care achiziţionează 
imaginile sunt instalate în cele două focare Nasmyth în cele două parţi laterale, lumi-

na fiind reflectată de oglinda secundară 
către acestea prin interiorul axului de 
rotaţie în înălţime al telescopului. Pentru 
a menţine un cât mai bun seeing, întrea-
ga clădire se roteşte odată cu telescopul, 
inclusiv birourile din care până în 2003 
observau astronomii, dată la care o nouă 
clădire alăturată a fost dată în folosinţă. 

Obişnuit cu camerele clasice de control ale 
telescopului, la o prima vedere “cabana” 
care deserveşte în comun telescoapele 
NTT, 3.6m si 2.2m mi s-a părut ciudată. 
Aici lucrează în fiecare noapte circa 10 3
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astronomi şi operatori, fără ca nici unul 
dintre ei să trebuiască să se deplaseze la 
telescoapele din apropiere. Postul de con-
trol al fiecărui telescop ocupă câte o latură 
a unei singure încăperi imense, deoarece 
pentru a asista comenzile fiecăruia din 
cele trei telescoape există vreo 20 de dis-
play-uri şi computere! După prima seară 
de recunoaştere m-am obişnuit cu atmos-
fera, aceasta devenind până la urmă chiar 
una de colaborare, în special în cazul 
unor situaţii mai puţin prevăzute. În cele 
două nopţi de observaţii, operatorul chili-
an al telescopului a fost foarte amabil, iar 
astronomul nostru de suport a fost foarte 
drăguţ, un italian pe care îl şi cunoşteam 
dealtfel, Ivo. Automatizate aproape com-
plet, observaţiile noastre au mers aproape 
strună, deşi vremea ne-a cam jucat feste, cu 
ciruşi de mare altitudine în fiecare noapte. 

Rami în fata oglinzii de 3.5m diametru a telescopului NTT

Alte facilităţi pe munte

În fişa fiecărui post, fiecare astronom 
rezident trebuie să urce pe munte pen-
tru maximum o treime din timp, restul 
activând în Santiago la sediul central al 
ESO. În afară de observaţii, viaţa zilnică 
la observator mai include şi cercetare, 
pentru aceasta stând la dispoziţie mai 
multe birouri, două biblioteci, computere 

şi servere cu acces la internet, partici-
parea la unele seminarii transmise prin 
videoconferinţă în Santiago, precum şi 
unele activităţi de popularizare în sâmba-
ta dedicată publicului. Pentru petrecerea 
timpului liber există câteva spaţii dotate 
cu TV-uri cu antena prin satelit şi chiar un 
mic cinema, de asemenea se mai pot prac-
tica unele sporturi precum tenis de masă 
sau biliard, precum şi alte exerciţii fizice 
cu aparatura dedicată în acest scop. 

Antena SEST (radiotelescopul suedez/ESO 15m care nu 
mai lucrează...)
Pentru astronomii rezidenţi şi personalul 
auxiliar, cazarea pe munte este asigurată 
în peste 150 de dormitoare, iar pentru as-
tronomii vizitatori există un motel cu 14 
camere single cu baie. Masa este servită 
de trei ori pe zi la cantina-restaurant, fi-
ind deosebit de gustoasă şi apreciată, 
preparată de doi bucătari din personalul 
auxiliar chilian. Pentru lucrul de noapte, 
astronomii pot comanda mâncare caldă 
la cantină sau îşi pot încălzi singuri ceva 
în mica bucătărie existentă în cabana de 
observaţii. Pentru toate aceste facilităţi 
puse la dispoziţie de ESO, am plătit 40 
Euro pe zi în calitate de astronom vizita-
tor. 

La circa 85 km de La Serena (cca 400.000 
de locuitori) şi 75km de Vallenar (cca 

50.000 de locuitori), poluarea luminoasă 
în La Silla mi s-a părut destul de mică. La 
circa 15km nord de observator, singurul 
“vecin” al La Silla este Cerro Campanas, 
un observator americano-chilian cu patru 
telescoape, cele mai mari fiind cele două 
noi Magellan de 6.5m, proprietate a cinci 
universităţi americane. Cupolele telesco-
apelor din Cerro Campanas se pot vedea 
strălucind în depărtare din La Silla. 

Oraşul La Serena şi sediul AURA

“Association of Universities for Research 
in Astronomy” (AURA) reprezintă princi-
pala organizaţie americană care operează 
marile telescoape americane din SUA, Ha-
waii, Chile, precum şi telescopul spaţial 
americano-european Hubble. Asociaţia 
reprezintă un consorţiu de universităţi şi 
instituţii de educaţie, care include 39 de 
membre (Nov 2006), între care 32 din US 
şi alte 7 internaţionale (Australia, Cana-
da, Canare, Chile, Germania şi Olanda). 
De aproape patru decenii, AURA operează 
în Chile observatorul americano-chilian 
de pe muntele Cerro Tololo, iar de circa un 
deceniu observatorul internaţional Gem-
ini-South de pe vecinul Cerro Pachon. 
Ambele sedii centrale (administraţie şi bi-
rouri) ale acestor observatoare se găsesc 
în perimetrul taberei (“compond” sau “ofi-
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cina”) AURA din La Serena, un oraş de 
vreo 400.000 de locuitori aflat la malul 
Pacificului la circa 160 km sud de La Silla 
şi 80 km nord de Cerro Tololo. 

Imediat coborât de pe munte, prăfuit 
şi uscat după La Silla, prospeţimea 
vegetaţiei îngrijite de la sediul AURA din 
La Serena şi mai ales mirosul florilor 
unor arbuşti necunoscuţi s-au dovedit 
pur şi simplu îmbătătoare! Un mic mo-
tel-cabană urma să-mi fie “casă” pentru 
următoarea săptămână, timp în care tre-
buia să-mi pregătesc următorul run, să 
cunosc astronomii de la CTIO şi Gemini-
South, să-mi verific corespondenţa email, 
şi să ţin un seminar pe tema cercetărilor 
şi observaţiilor mele. Pe întreaga durată a 
şederii în La Serena, prieten şi gazdă bine-
voitoare mi-a fost Roberto, un astronom 
de origine italian alături de care în afară 
de ştiinţă am mai avut şi alte plăcute 
activităţi mai informale, între care un tur 
de oraş, câteva ieşiri la restaurant, şi mai 
ales vizionarea victorioasei finale când Ita-
lia chiar a câştigat cupa :) 

Observatorul Inter-American Cerro To-
lolo, CTIO

În 1960, cerul nordic era mult mai cu-
noscut decât cel sudic, pentru că numai 
10 observatoare astronomice observau în 
emisfera sudică, comparativ cu cele circa 
90 care existau la nord de ecuator! Pri-
ma referinţă despre Cerro Tololo se pare 
că datează din 1960, fiind publicată într-
un raport anual al AURA. Iniţiativa de a 
construi un observator americano-chilian 
în Chile se pare că i-a aparţinut profeso-
rului chilian Federico Rutland, cel care 
le-a sugerat astronomilor americani G. 
P. Kuiper şi W. A. Hiltner de la Observa-
torul Yerkes înfiinţarea unui observator 
comun în Chile. După doi ani de discuţii 
şi cercetări pentru stabilirea locului ob-
servatorului (“site-survey”), în noiembrie 
1962 se decide construcţia “Cerro Tololo 
Inter-American Observatory” (CTIO) pe 
vârful cu acelaşi nume, la circa 2200 m 
altitudine. 

Observatorul Cerro Tololo se află situat 
la circa 85 km sud-est de oraşul La Ser-
ena, în centrul unei proprietăţi ce conţine 
30.000 de hectare de pământ cumparat în 
1962 de AURA. Poluarea luminoasă este 
destul de mică, fiind datorată în princi-
pal oraşelor La Serena plus Coquimbo 
(cca 500.000 locuitori, aflate la cca 85 km 
distanţă), iar în vecinătate localităţii Vi-
cuna (cca 25.000 de locuitori, aflată la 20 
km). În ultimii 10 ani, CTIO a colaborat cu 
autorităţile locale chiliene pentru limita-
rea poluării luminoase pe două planuri, la 
scară locală prin înlocuirea iluminării de-
fectuoase în vecinătatea observatorului, 
iar pe termen lung la implementarea unei 
legi care să controleze iluminatul public. 

Telescoapele de la Cerro Tololo

Oglinda primului telescop de la CTIO a 
măsurat numai 41cm diametru, aces-
ta fiind urcat în august 1961 în vârful 
muntelui cu ajutorul catârilor pentru a 
efectua primul site-survey. Anii care au 5
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urmat înfiinţării observatorului au fost 
cei mai activi, ulterior alte cinci telesco-
ape fiind instalate la Cerro Tololo: 0.4m 
în 1964 (al doilea site-survey), 0.6/0.9m 
Curtis Schmidt în 1966 (Michigan Univer-
sity), 0.9m în 1967 (AURA), 1.5m în 1967 
(AURA) şi 1m în 1975 (Yale University). 
Din motive financiare (aceleaşi cu cele 
amintite şi la ESO mai sus), începând din 
2003, telescoapele de 0.9m, 1.0m, 1.3m 
şi 1.5m de la Cerro Tololo sunt operate 
în cadrul unui consorţiu de universităţi 
americane, numit SMARTS. 

Pe platoul central de pe vârful Cerro To-
lolo pot fi admirate astăzi în total şase cu-
pole mai mici şi una mai mare. În afară de 
acestea însă, la observator mai există şi 
alte telescoape. Pe o culme aflată la câteva 
sute de metri mai jos lângă drum se poate 
vedea o cupolă care adăposteşte telescopul 
de 0.6m transferat în 1969 de la Lowell 
Observatory pentru observaţii planetare. 
Imediat mai jos de platoul central din vâr-
ful muntelui, un telescop de 1.3m observă 
în domeniul infraroşu apropiat, este fostul 
2MASS. Între anii 1998-2003, în tandem 
cu un instrument similar instalat la Kitt 
Peak în Arizona, telescopul 2MASS din 
Chile a observat “survey”-ul (catalog pe 
tot cerul) 2MASS din emisfera sudică. Ve-

cine cu fostul 2MASS, la Cerro Tololo au 
mai fost instalate de curând şase mici cu-
pole. Acestea alcătuiesc reţeaua PROMPT 
(Panchromatic Robotic Optical Monitoring 
and Polarimetry Telescopes), un “array” 
de şase telescoape 6x0.4m care observă 
în mod automat izbucniri de radiaţii 
gamma (GRBs). Atunci când nu observă 
GRBs, telescoapele PROMPT sunt folosite 
în mod robotic (observaţii la distanţă) de 
către o reţea de instituţii educaţionale din 
North Carolina pentru observaţii conduse 
de către studenţii americani în emisfera 
sudică. 

    Reţeaua automată PROMPT şi cupola 1.3m 2MASS
Pe o muchie muntoasă vecină cu Cerro To-
lolo, la circa 15 km nord de acesta se pot 
admira strălucind în apus două cupole. 
Este observatorul Cerro Pachon aflat la al-
titudinea de 2680m, acolo unde sunt am-
plasate două telescoape: internaţionalul 
Gemini-South de 8.1m (geamănul lui Gem-
ini-North din Hawaii pe care l-am avut din 
nou vecin de două ori în anii trecuţi când 
am observat la CFHT - articolul din Vega 
nr. 20), şi telescopul braziliano-american 
SOAR de 4.1m (despre care gurile rele 
vorbesc că n-ar functiona nici acum, la 
doi ani după ce a văzut “first light” - orice 
asemănare cu telescopul SALT din South 
Africa este desigur întâmplătoare :) 

Profitând de penultima zi splendidă pe 
Cerro Tololo, am “furat” Toyota ce mi-a 
fost repartizată pentru o plimbare şi 
foarte multe fotografii pe drumul către 
Cerro Pachon. Rezultatul poate fi admi-
rat pe pagina mea personală indicată la 
finalul acestui articol. 

Am observat pe Telescopul Blanco de 4m! 

Cel mai mare telescop de la observatorul 
Cerro Tololo are 4m diametru. Se numeşte 
Blanco, în onoarea lui Victor Blanco, as-
tronomul care s-a implicat cel mai mult în 
construcţia lui, cel care a fost şi director al 
CTIO între 1967 şi 1980. Pentru trei nopţi, 
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în iulie 2006 am avut onoarea să observ 
şi eu pe telescopul Blanco! Construită pe 
şapte etaje şi în greutate totală de 475 de 
tone, cupola acestuia este pur şi simplu 
uluitoare! Telescopul are trei focare şi o 
montură “horseshoe” (potcoavă), fiind 
identic cu telescopul Mayall de la obser-
vatorul Kitt Peak din Arizona. 

Ca şi pe NTT în La Silla, împreună cu co-
laboratorii mei canadieni, propunerea de 
observaţii la Cerro Tololo au fost galaxii pi-
tice în infraroşu apropiat (NIR). Obiectele 
urmau să fie alese din aşa-numitul “Local 
Sheet” (stratul local) care formează struc-
tura locală aflată în vecinatatea Galaxiei 
noastre (până la cca 4 Mpc distanţă). În 
această structură galaxiile nu sunt distri-
buite la întâmplare, ci în jurul unui plan 
destul de subţire, dintr-un motiv încă ne-
cunoscut. În paralel cu acest proiect (su-
biect al tezei de doctorat a colegei Robin), 
datele obţinute în Chile îmi vor servi pen-
tru a îmbunătăţi aşa-numitul Plan Fun-
damental al galaxiilor pitice, rezultat pub-
licat recent într-o lucrare în cadrul tezei 
mele de doctorat canadiene. 

Ca şi în La Silla, din păcate norii mi-au 
cam jucat feste şi la Cerro Tololo, această 
perioadă de iarnă în emisfera sudică fiind 
destul de acoperită (ceea ce poate explica 
faptul că americanii ne-au acordat tim-
pul de observaţie :) Cu chiu cu vai, parţial 
printre nori şi cu un rezultat final încă 
necunoscut, în cele trei nopţi care ne-au 
fost repartizate la Cerro Tololo, împreună 
cu cei doi operatori de telescop chilieni, 
am reuşit să observ în total şase galaxii. 
Astfel, am fost bucuros să îi trimit prin 
FTP colegei din Canada toate cele 5 GB de 
imagini obţinute în Chile în zilele imediat 
următoare observaţiilor. Mission accom-
plished! :) 

Alături de cupola telescopului Blanco... (care nu prea în-
cape în câmp; mi-au trebuit 10 sec până să fug acolo... şi 
tot n-am ajuns lângă zid :)

Cele mai îndrăzneţe proiecte astro-
nomice în Chile! 

LSST (Large Synoptic Survey Telescope) 
va fi un telescop de 8.4m care se speră 
să devină operaţional în anul 2012. 
Finanţat din 2003 de către o corporaţie 
non-profit de universităţi şi institute 
americane, LSST va avea un câmp de 10 
grade pătrate, un lucru absolut extraordi-
nar pentru mărimea sa! Acesta va fi posi-
bil graţie unei camere CCD cu 3 miliarde 
de pixeli care va “vărsa” în fiecare noapte 
câte 30 TB (terabytes - 1012) de imagini, 
cu care LSST va putea acoperi întreg cerul 
vizibil odată la fiecare trei nopţi! În luna 
mai 2006, observatorul Cerro Pachon a 
fost ales ca locaţie pentru LSST, în defa-
voarea observatorului mexican San Pedro 
Martir (acolo unde am observat şi eu de 
două ori - articolele din Vega nr. 47 şi Bo-
lidul nr. 8). 

ALMA (Atacama Large Millimeter Array) 
va fi cea mai mare reţea astronomică de 
antene radio în domeniul submilimetric 
din lume! Aceasta va conţine 64 de an-
tene a câte 12m aşezate pe o suprafaţă 
de câteva zeci de km pătraţi, la altitudi-

nea de 5000m pe platoul muntos Llano de 
Chajnantor, în nordul deşertic al Anzilor 
chilieni. Un proiect internaţional foarte 
costisitor, finanţat de ESO, US, Japonia 
şi Canada, în colaborare cu statul gazdă 
Chile, observatorul radio ALMA se speră 
să devină operaţional între 2010-2012. 

TMT (Thirty Meter Telescope) este un 
proiect americano-canadian pentru 
construcţia unui telescop segmentat cu un 
diametru de 30m! Finanţat începând din 
anul 2003 de către un parteneriat public-
privat în care se numără AURA, ACURA 
(Asociation of Canadian Universities for 
Research in Astronomy), California Insti-
tute of Technology şi University of Califor-
nia, TMT se doreşte să vadă “first light” 
în anul 2014, atunci când noul telescop 
spaţial James Webb ar putea fi pe orbită 
în locul lui Hubble. Din câte se pare, în ve-
derea amplasarii TMT, observatoarele din 
Chile şi cel din Hawaii reprezintă opţiunile 
principale. 

OWL (OwerWhelmingly Large Telescope) 
reprezintă un proiect îndrăzneţ al ESO 
pentru construcţia unui telescop segmen-
tat cu un diametru total între 60-100m! 
Conform paginii web a acestui proiect, 
costul total al OWL s-ar putea ridica la 
circa 1.2 miliarde de Euros! În funcţie 
de mărimea şi finanţările existente în vi-
itorii ani, se estimează că OWL ar putea 
deveni operaţional între anii 2016-2020. 
Deocamdată locaţia în care OWL va fi am-
plasat nu se cunoaşte încă, dar site-uri 
din Chile apropiate de La Silla şi Paranal 
sunt luate serios în consideraţie, alături 
de Insulele Canare sau Argentina. 

La sediul ESO din Santiago de Chile

Coborât mai devreme cu o zi de la Cerro 
Tololo decât speram iniţial, am decis să 
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avansez cu o zi întoarcerea mea în capitala 
Santiago de Chile. Am schimbat planul 
pentru a vizita sediul ESO din Santiago 
şi pentru a ţine un seminar, ocazie de a 
mă face cunoscut, un lucru foarte indi-
cat în căutările extrem de dificile de job 
ale oricărui astronom aflat la început de 
carieră... 

Cum pe la casa de oaspeţi a ESO din San-
tiago trebuie să treacă orice astronom, 
nici eu nu am făcut excepţie. Cumparată 
în 1964 de către ESO, aceasta este un loc 
deosebit, unde confortul şi discuţiile de la 
masă şi din salon, “motivate” de un “pisco 
sower” (ţuica tradiţională chiliană :) se 
leagă armonios între astronomii vizitatori 
şi rezidenţi, în limba engleză, spaniolă sau 
oricare dintre celelalte “limbi” ESO. 

Aflat în Vitacura, o mică suburbie înghiţită 
astăzi de metropola de aproape 6 milioane 
de locuitori care este capitala Santiago, 
sediul ESO din Chile este impunător încă 
de la poartă, acolo unde 12+1 steaguri 
reprezintă statele membre ESO. Colega 
care mi-a aranjat seminarul a fost Julia, 
o nemţoaică astronom postdoc aflată pen-
tru patru ani aici. Viaţa la ESO pare des-
tul de bună, cu un salariu mai mult decât 
semnificativ (peste 3000 de Euro scutiţi 
de taxe), comparativ cu viaţa relativ ieftină 
din Chile, plus alte diverse bonus-uri da-
torate traiului departe de Europa. 

După seminar am putut discuta cu 
Dr. Mirabel, directorul actual al ESO 
Chile, astronom brazilian de origine. Cu 
această ocazie, i-am înaintat o scrisoare 
de intenţie semnată de cinci astronomi, 
în fapt o echipă de iniţiativă majoritar... 
românească! În cadrul acestui proiect, 
echipa noastră solicită ESO alocarea unui 
telescop de 1m nefolosit din La Silla pen-
tru a fi automatizat şi utilizat în cadrul 

unui viitor proiect european de observaţii 
de asteroizi NEAs (Near Earth Asteroids). 
Botezat EURONEAR (European Near 
Earth Asteroids Research), în speranţa că 
vom găsi ceva fonduri şi ceva colaborato-
ri, acest proiect se speră să devină primul 
telescop dedicat european care să observe 
asteroizi NEAs posibil periculoşi! 

Amintire de la Cerro Tololo (vulpile de preerie sunt ade-
menite zilnic de mirosul de mâncare de la cantină :)

Hasta luego Chile, y mucho gracias! 

Munţi deşertici sau înzăpeziţi pe crestele 
înalte, învăluiţi în liniştea impunătoare a 
Anzilor chilieni, o mare de nori deasupra 
Oceanului Pacific în depărtare, iar Norii 
lui Magelan şi Crucea Sudului strălucind 
deasupra mea, pe boltă... Pisco sower şi 
muzică sud-americană pe o plajă golaşă de 
iarnă primăvăratecă jos în La Serena, un 
condor uriaş învârtindu-se ameninţător 
căutându-şi prada deasupra Cerro Tololo, 
un apus de soare mirific peste La Silla... şi 
multe cupolele strălucind în depărtare... 

Câteva lacrimi de despărţire... şi o 
sfâşietoare îmbrăţişare a uriaşei cupole 
Blanco, în ultima zi înainte de a coborî de 
pe munte, la gândul că poate aceasta avea 
să rămână ultimul loc unde am observat 
vreodată... Un vis împlinit, deşi puţin cam 

trist, în care se făcea că ajunsesem să 
studiez galaxii şi să admir cerul la două 
observatoare celebre ale lumii, tocmai în 
Chile, acolo unde de fapt nici n-am prea 
visat să ajung vreodată... La Silla şi Cerro 
Tololo, un vis nu prea îndepărtat... 

Multe mulţumiri Chile, şi poate pe 
curând... 

Ovidiu VĂDUVESCU

Referinţe suplimentare: 

http://www.ls.eso.org/ - ESO La Silla
http://www.ls.eso.org/lasilla/user-info/
aboutls.html - Istoric La Silla

http://www.ctio.noao.edu/ - CTIO Cerro 
Tololo
http://www.ctio.noao.edu/diroff/ctio_
history.htm - Istoric CTIO 

http://www.lsst.org/lsst_home.shtml - 
LSST
http://www.eso.org/projects/alma/ - 
ALMA
http://www.tmt.org/ - TMT
http://www.eso.org/projects/owl/ - OWL

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:
Astronomical_observatories_in_Chile

http://www.geocities.com/ovi_v4/ - Pagi-
na mea (imagini La Silla, CTIO, Santiago, 
La Serena)... 
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În urma articolelor despre stele du-
ble apărute în ultimele numere din 
Vega, interesul meu pentru aceste 
obiecte a crescut. 

Am reluat acest tip de observaţii, 
făcute vizual acum 3 ani, dar de 
data aceasta cu o webcamera Phil-
ips Vesta Pro şi un telescop mai 
performant Celestron de 235 mm 
în diametru. 

Am ales stelele duble din lis-
ta de la www.astroleague.com, 
recomandată de Lucian Curelarul 
în articolele sale. Aceste stele du-
ble au avantajul că sunt uşor de 
găsit.

Expunerea în toate cazurile a fost 
de 1/25 secunde, iar pentru o 
a scoate o imagine mai bună am 
suprapus căteva zeci de imagini, 

pentru fiecare obiect în parte. Tele-
scopul are focala de 2350 mm. Am 
folosit o lentilă barlow de 2x la ste-
lele Righel şi Castor.

Prezint mai jos câteva din 
observaţiile  la stele duble făcute în 
seara de 11 noiembrie 2006.

Adrian Şonka
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Rigel este cea mai strălcitoare 
stea din Orion. Este situată la 
777 ani lumină depărtare. Com-
panionul său, vizibil jos, este sit-
uat la  9,5” de steaua principală 
şi are magnitudinea 6,8.

Rigel Polaris

Steaua Polară are un compan-
ion de magnitudinea 9,1 situat 
la 18,8” depărtare. Este vizibil 
în stănga stelei strălucitoare.

Castor

Castor este una dintre cele mai 
strălucitoare stele de pe cer. 
Este o stea dublă compusă din 
două stele de magnitudinea 2,0 
şi 2,9 situate la 4,4” una de alta.  
Ele orbitează în jurul centrului 
comun de masă odată la 445 de 
ani. Mai departe de ele, vizibil în 
colţul din dreapta jos al imagi-
nii se vede al treilea companion, 
mai slab ca strălucire numit YY 
Geminorum.

La Silla şi Cerro Tololo

Cerul lunii ianuarie

De la Saturn la Regulus

Stele duble
- observaţii -
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Algieba este  compusă din două 
stele situate la 4,4” una de alta, 
una de magnitudinea 2,2 şi alta 
de 3,5. Amăndouă stelele au 
culoare gălbuie şi sunt situate 
la 126 ani lumină de Soare. 

Algieba Chi Tauri

O stea de magnitudinea 5,5 şi 
un de 7,6 la 19” una de alta.

Eta Cassoipeiae

Cele două componente sunt 
situate la 12” una de alta. Com-
panionul are magnitudinea 
7,5.

Gamma Arietis

Două stele gemene de magni-
tudinea 4,8 la 7,8” depărtare. 
Stelele la 204 ani lumină 
depărtare. 

Almach

Componetele au culori diferite, 
rosu şi albastru. Sunt separate 
de 9,8”. Companionul este şi el 
o stea dublă cu o separaţie de 
0,3” şi o perioadă orbitală de 64 
ani.

Iota Trianguli

Doar 3,9” despart cele două 
componente ale acestei stele 
duble.  Între ele este o diferenţă 
mai mare de o magnitudine.

Iota Orionis

Stelele sunt situate la 11,3” 
una de alta şi între ele este o 
diferenţă de 4,1 magnitudni.

O stea de magnitudinea 3,6  şi 
una de 5,5 separate de 4,4”. 
Sunt aproape de limita instru-
mentului. Sunt situate la 1069 
ani lumină de Soare.

Lambda Orionis

La Silla şi Cerro Tololo

Cerul lunii ianuarie

De la Saturn la Regulus
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Seara îşi face apariţia planeta Ve-
nus, Saturn este vizibil toată no-
aptea, iar dimineaţa se vede  Ju-
piter. 

La începutul lunii planeta Venus se 
vede imediat după ce apune Soarele, 
în direcţia sud-vest. În primele două 
săptămâni Venus apune în jurul ore-

lor 17:30-18, dar spre sfârşitul aces-
teia se poate observa până la ora  
18:30, în plină noapte. Pe 20 ianua-
rie secera foarte subţire a Lunii se va 
vedea sub Venus. Observaţi această 
conjuncţie până în ora 18. În Capri-
cornus şi Aquarius.

Mercur se vede la sfârşitul lunii, 
seara. Prima oară se va vedea în ju-
rul datei de 23 ianuarie, spre orizon-

tul sud-vestic în dreapta jos de Ve-
nus, până în ora 17:20. Va urca pe 
cer, ajungând la 7 grade sud-vest de 
Venus la sfârşitul lunii. În Capricor-
nus.

Uranus se vede doar prin instrumen-
tele astronomice, seara, pe tot parcur-
sul lunii. Se află lângă steaua lambda 
Aquarii. Este ultima lună în care mai 
puteţi observa această planetă. 

Neptun se află la numai 1,5 grade vest 
(dreapta) de Venus pe 19 ianuarie. 

Planeta pitică Ceres se observă seara 
fiind situat în constelaţia Aquarius 
(Vărsătorul), dar numai prin instru-
mentele astronomice. Apune în ju-
rul orei 20 dar în serile de 22, 23 şi 
24 ianuarie se află foarte aproape de 
steaua delta Aquarii. Cei ce privesc 
spre această stea cu un binoclu în 
serile respective vor vedea că o steluţă 
se mişcă de la noapte la noapte. Este 
Ceres, planeta pitică. 

Saturn se vede toată noaptea, răsărind 
la ora 21 la începutul lui ianuarie şi la 
ora 19 la sfârşitul acesteia. Se află în 
dreapta stelei Regulus, de care se va 
îndepărta în următoarele luni. Puteţi 
identifica această planetă în seara de 
6 ianuarie. Luna se va afla sub Sat-
urn, foarte aproape de acesta. Căutaţi 
Luna pe cer, iar steaua care se vede 
deasupra ei este Saturn. Sub Lună se 

află steaua Regulus. În Leo. 

Dimineaţa, înainte să de lumineze 
complet, puteţi vedea în direcţia sud-
est, nu foarte sus de orizont, un astru 
mai strălucitor. Este planeta Jupiter 
ce se îndepărtează din ce în ce mai 

mult de Soare. Sub Jupiter se vede 
o stea. Este Antares din constelaţia 
Scorpius. Luna trece pe sub aceşti 
aştri în dimineţile de 15 şi 16 ianu-
arie. Şi mai jos, spre stânga se vede 
planeta Marte. 

Luna vizitează câteva stele: Elnath în 
seara de 2 ianuarie, Castor şi Pollux 
pe 4 şi 31 ianuarie, Spica pe 12 ianu-
arie, Antares pe 15 ianuarie şi Plei-
adele pe 27 ianuarie. 

Pământul se află la cea mai mică 
distanţă de Soare pe 3 ianuarie, 
în jurul orei 20. Se află la “numai” 
147.093.630 km de Soare.

Adrian Şonka

Cerul lunii ianuarie

Luna
21 ianuarie

Luna
20 ianuarie

Venus

Conjuncţie Lună - Venus
20, 21 ianuarie, ora 17:20 Luna

14 ianuarie
Luna
15 ianuarie

Luna
16 ianuarie

Jupiter

Marte

Antares

Dimineaţa de 14, 15 şi 16 ianuarie. 
Privind spre sud-est. Ora 07:45.

La Silla şi Cerro Tololo

De la Saturn la Regulus
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În seara de 6 ianurie, ora 8:30 
Luna, aflată la numai două zile 
după Lună Plină va răsări aflân-
du-se la numai 33’ de planeta 
Saturn. Dacă priviţi printr-un 
instrument la putere mică, veţi 

putea vedea şi limbul lunar şi 
planeta Saturn în acelaşi câmp. 

Dar asta nu e tot. Pe tot parcur-
sul nopţii Luna se va mişca de la 
vest la est. Adică se va îndepărta 
de Saturn. Luna se va deplasa 
în aşa fel încât va ajunge lângă 
steaua Regulus, aflată la 5 grade 
est de Saturn. În jurul orei 7 
dimineaţa limbul lunar va fi si-
tuat la numai 45’ de Regulus. 

Şi nici asta nu este tot. În ju-

rul orei 9 Luna va trece 
peste Regulus. Pentru cei 
aflaţi în nord estul ţării 
se va produce o ocultaţie 
razantă. Pentru ceilalţi 
limbul Lunii va trece 
foarte aproape de stea. 
Ora 9 înseamnă zi, Soarele 
răsărind pe la 7:50. 

Pentru a putea vedea 
steaua în timpul zilei 
aveţi două posibilităţi. 
Prima ar fi folosirea unui 
telescop cu o montură 
ecuatorială motorizată. 
Înainte să răsară Soarele 
puneţi telescopul pe 
Regulus şi lăsaţi-l să 
urmărească steaua până 
la ora 9. Atunci, dacă 
aţi pus montura bine în 
pol,Regulus se va afla în 
câmpul instrumentului. 

Altă metodă, cu mai 
puţine şanse de reuşită, 
ar fi să prindeţi Luna în 
instrument, la ora 9 şi să 
căutaţi steaua la margin-
ea de jos a limbului.

Adrian Şonka
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7 ianuarie ora 8. Luna se află foarte aproape de Regulus. Priviţi în direcţia vest.
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6 ianuarie ora 22. Luna se află foarte aproape de Saturn. Priviţi în direcţia est.

direcţia în care pare că se deplasează steaua
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