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Raport de activitate al Astroclubului București pe anul 2019

Cadrul general, organizare internă, întâlniri oficiale, distincții:
În anul 2019 la nivelul organizării interne din Asociația noastră am notat următoarele evenimente
importante:
- Pe data de 23 martie 2019 a avut loc Adunarea Generală a membrilor Asociației noastre în urma căreia
s-a aprobat realizarea unor investiții în echipamente destinate observațiilor vizuale și astrofotografiei. În
acest scop s-a achiziționat ulterior un sistem binoviewer de la William Optics, un sistem de ghidaj off-axis,
un focuser mai performant pentru telescopul Celestron SCT 9.25” din dotarea Astroclubului și două camere
dedicate astrofotografiei- ZWO ASI 120 C și ZWO ASI 178 M.

Membrii Astroclubului București la Adunarea Generală
23 martie 2019
- Consolidarea și menținerea la zi de către Dl. Marian Naiman a paginii web a Asociației noastre astfel încât
în acest moment ea reflectă întreaga paletă de activități și proiecte care se desfășoară în Astroclub.
Această pagină practic a înlocuit revista electronică “Vega” care și-a încetat apariția. Acest mod de a
contabiliza activitățile Astroclubului se dovedește mai practic și totodată mai fidel cu activitățile
desfășurate de către membrii noștri.
Pagina web a Astroclubului poate fi accesată la următorul link: https://www.Astroclubul.ro/
Mai mult decât atât suntem prezenți și pe pagina creată de colega noastră Irina Dinu pe Instagram.
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- Citări ale articolelor noastre în reviste internaționale de specialitate - Astronomy&Astrophysics, Monthly
Notice of Royal Astronomical Society ale colegului nostru Radu Gherase și a colaboratorilor lui pentru
observațiile spectroscopice efectuate în anul 2013 la nova din Constelația Delfinul și ulterior la asteroizii
Near Earth.
Aceste articole pot fi accesate la linkurile următoare:
https://www.Astroclubul.ro/articole-stiintifice/Astroclubul-bucuresti-a-ajuns-si-in-celebra-revista-astrono
my-astrophysics/
https://www.Astroclubul.ro/articole-stiintifice/articol-publicat-in-celebra-revista-monthly-notices-of-royalastronomical-society-in-care-suntem-citati/
- Pe data de 18 aprilie, Astroclubul București a primit invitația venită din partea Excelenței Sale, Doamna
Michele Ramis, Ambasadorul Franței la București de a participa la recepția organizată la Muzeul Național
de Artă al României cu ocazia deschiderii sezonului de cooperare științifică România-Franța. Astroclubul
București a fost reprezentat de către Dl. Marian Naiman, Președintele Asociației noastre, prilej cu care s-au
discutat aspecte legate de participarea Astroclubului București la evenimentul “Bucharest Science Festival”
organizat de Institutul Francez împreună cu Institutul Astronomic al Academiei Române.

Astroclubul București la deschiderea sezonului de cooperare științifică România-Franța
18 aprilie 2019
Pe data de 7 iunie 2019, Asociația noastră a avut onoarea ca împreună cu Institutul Astronomic al
Academiei Române să primească vizita Dnei Prof. Dr. Yael Naze de la Universitatea din Liege, Belgia. Cu
acest prilej, domnia sa a ținut o serie de conferințe în Aula Bibliotecii Academiei Române, la Institutul
Astronomic precum și la Facultatea de Fizică.
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Conferință în Sala Planetariu a Institutului Astronomic
Prof. Dr. Yael Naze, Universitatea din Liege, Belgia

Prof. Dr. Yael Naze în vizită la Cupola Solară
din cadrul Institutului Astronomic al
Academiei Române

Astroclubul București partener în seria de conferințe susținute de Dna. Prof. Dr. Yael Naze
7 iunie 2019
Pe data de 27 iunie 2019, ca parte din expediția dedicată observării eclipsei totale de Soare vizibilă din
America de Sud organizată de Societatea Astronomică Română de Meteori, 4 membri ai Asociației noastre
au fost invitați la Ambasada României din Chile unde au avut parte de o primire foarte călduroasă din
partea Doamnei Ambasador E.S. Monica Mihaela Știrbu și a personalului Ambasadei.
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Membrii Astroclubului București onorați să fie primiți de
Excelența Sa, Monica Mihaela Știrbu, Ambasadorul României în Chile
Cu ocazia expediției sud-americane dedicată observării eclipsei totale de Soare din 2 iulie 2019
Pe data de 26 septembrie 2019, cu sprijinul colegului nostru Mihai Crețu, am transferat biblioteca
Astroclubului într-o locație mai adecvată. Cu această ocazie am efectuat inventarul de carte, colecții și
periodice existent în patrimoniul Asociației noastre și am descoperit cu această ocazie existența unor
lucrări vechi de mare valoare documentară și istorică: “Astronomie Populară” tipărită în anul 1879,
“Telescopul modern cu reflexie” de Ritchey (1904), “Istoria cometei Halley” (1910), colecțiile
Sky&Telescope etc.

“Astronomie Populară”, 1879

“Telescopul modern cu reflexie”, Ritchey, 1904
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“Istoria cometei Halley” tipărită în 1910

Descoperind în biblioteca Astroclubului exemplarul
Sky&Telescope din noiembrie 1957 dedicat
lansării satelitului Sputnik 1

Pe data de 18 noiembrie 2019 Astroclubul București a avut deosebita onoare sa fie invitat la vizita Dl. Dr.
Guy Consolmagno, Directorul Observatorului Astronomic al Vaticanului la Institutul Astronomic al
Academiei Române.
Dr. Guy Consolmagno este frate Iezuit planetolog și om de știință de origine americană specializat printre
altele și în studiul asteroizilor. La Biblioteca Institutului Astronomic găzduită de către Casa Bosianu, Dl.
Director Dr. Dan Alin Nedelcu a găsit un articol științific publicat de către Dr. Guy Consolmagno în anul
1975 într-o colecție de articole despre Jupiter, pe care Dl. Dr. Guy Consolmagno a depus un autograf.
Gazdele noastre de la Institutul Astronomic al Academiei Române l-au condus prin parcul științific și i-au
arătat cele mai reprezentative instrumente ale Institutului precum și activitatea desfășurată.

Dl. Dr. Guy Consolmagno, Directorului Observatorului Astronomic al Vaticanului în vizita istorică la
Institutul Astronomic al Academiei Române
Întrevederea a avut loc în prezența Directorului Institutului Astronomic, Dr. Dan Alin Nedelcu, Dr. Cristiana
Dumitrache, Dr. Diana Ionescu Beșliu, Sorin Marin care a făcut oficiile de gazdă și președintele
Astroclubului București, Marian Naiman
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Dl. Dr. Guy Consolmagno vizitând parcul de instrumente al Institutului Astronomic al Academiei Române
Cu ocazia împlinirii în anul 2019 a 100 de ani de activitate, Uniunea Astronomică Internațioanlă, a invitat
țara noastră să propună două nume românești pentru sistemul XO-1 din constelația Coroana Boreală.
Procedura de selecție a numelor propuse s-a realizat în 3 etape: propunerile venite din partea,
profesioniștilor, amatorilor și a terților au fost înregistrate pe pagina web “Name an exoplanet” găzduită de
site-ul Institutului Astronomic al Academiei Române iar în etapa a doua un comitet național format din
specialiști în astronomie, educație și media au selectat cele mai potrivite 12 nume dintre cele 181 de
propuneri. Pe lista scurtă de 12 nume asociația noastră a fost prezentă cu 4 propuneri:
Negoiu-Moldoveanu, Tomis-Constantiana, Tomis-Ovidius și Oradea-Tabula Varadiensis. Cele 12 propuneri
selectate de comitetul național au fost supuse ulterior votului public și cele mai multe voturi au fost date
pentru perechea Negoiu-Moldoveanu propusă de Dl. Ioan Cătălin Tudor, membru al Asociației noastre.
Pe data de 17 decembrie 2019 Uniunea Astronomică Internațională a făcut anunțul oficial de atribuire a
numelui pentru sistemul XO-1 după cum urmează: steaua XO-1 va fi denumită “Moldoveanu” iar
exoplaneta XO-1b va purta numele “Negoiu”.
Nominalizarea propunerii noastre de către Uniunea Astronomică Internațională reprezintă un moment
istoric atât pentru Ioan Tudor cât și pentru România deoarece se întâmplă foarte rar ca cineva să aibă
șansa să denumească un obiect ceresc. Astfel propunerea venită din partea Asociației noastre se alătură
celorlalte nume românești existente deja pe cer și prin care țara noastră a intrat încă o dată în astronomia
universală.
Anunțul oficial de atribuire a perechii Moldoveanu-Negoiu pentru sistemul XO-1 poate fi accesat la linkul
următor:
http://www.nameexoworlds.iau.org/romania
Mai multe informații despre sistemul XO-1 puteți găsi la linkul următor:
https://exoplanets.nasa.gov/exoplanet-catalog/5164/xo-1-b/
Regulile de denumire pentru stea-exoplanetă se pot găsi aici:
http://www.astro.ro:8080/articles/ExoPlanet/
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Moment istoric pentru România și Astroclubul București
Propunerea Dl. Ioan Cătălin Tudor ca sistemul XO-1 din constelația Coroana Boreală să se numească
Moldoveanu-Negoiu a fost adoptată de Uniunea Astronomică Internațională.
În perioada 28 martie-24 aprilie 2019 Astroclubul București a coordonat un grup de elevi de liceu cu care a
participat la un proiect de survey de tip citizen-science organizat de International Astronomical Search
Collaboration. Au fost selectate 33 de școli participante din întreaga lume și timp de o lună de zile elevii au
primit online săptămânal câte un set de cadre trase cu rețeaua de telescoape Pan-STARRS din Insulele
Hawai în care trebuiau să găsească asteroizi. Cu acest prilej Astroclubul a oferit elevilor de clasa a IX a de la
Liceul Teoretic “Școala Mea” suport tehnic ce a constat în realizarea unor sesiuni de instruire pentru
învățarea programului Astrometrica și dobândirea de către aceștia a rutinei necesare analizei cadrelor.
Pe toată perioada surveyului membrii noștri au verificat rapoartele astrometrice generate de elevi pe care
le-au trimis ulterior organizatorilor. Deși elevii nu au găsit nici un asteroid NEA, participarea lor la acest
survey a fost o experiență unică ce i-a pus în contact cu astronomia profesionistă, tehnicile moderne de
analiză instrumentală și cu una din cele mai productive rețele de telescoape din lume- Pan-STARRS. Pentru
contribuția la educația prin astronomie și observarea asteroizilor pe care a coordonat-o în acest program
de citizen-sicience, Asociația noastră a fost onorată să primească aprecierea organizației International
Astronomical Search Collaboration.
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Diplomă de apreciere pentru contribuția pe care unul din membrii Asociației noastre a avut-o în
coordonarea grupului de elevi care au efectuat surveyul la asteroizi utilizând cadrele trase cu rețeaua de
telescoape Pan-STARRS
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În anul 2019 activitățile desfășurate în Astroclubul București se pot organiza în 6 mari categorii: activități
educaționale, activități de popularizare a astronomiei, activități cu caracter științific, consiliere tehnică,
activități observaționale și astrofotografie.
1. Activități educaționale:
Institutul Astronomic al Academiei Române în parteneriat cu Astroclubul București a organizat vizite de
lucru pentru grupuri de elevi din școli și licee cu ocazia unor evenimente precum “Ziua Porților Deschise la
Insitutul Astronomic”, Săptămâna Școala Altfel, Ziua Educației și Noaptea Cercetătorilor.
De-a lungul anului ne-au trecut pragul aproximativ 400 de elevi din diferite instituții de învățământ din
București: studenții anului I de la Facultatea de Geografie a Universității București, Liceul Teoretic “Școala
Mea”, Școala Centrală, Școala nr.194, Centrul Educațional “Education Beyond Borders” precum și câteva
grupuri de profesori.
În cadrul acestor ateliere elevii au efectuat observații astronomice la Soare prin luneta Lunt B50 a
Asociației noastre, au participat la prezentări generale de introducere în astronomie și orientare pe bolta
cerească sau la ateliere experimental-demonstrative de analiză instrumentală prin care au putut asista la
procedura de identificare a elementelor chimice în compoziția stelelor, a determinării dimensiunilor
corpurilor cerești sau la calcularea distanțelor în Univers.

Ziua Porților deschise, 1 aprilie 2019
Atelier de orientare pe bolta cerească și vizitarea Cupolei solare din incinta
Institutului Astronomic al Academiei Române
Pe data de 4 și 5 aprilie 2019 Institutul Astronomic al Academiei Române și Astroclubul București au primit
într-o vizită un grup de 60 de membri de la Clubul Seniorilor, cu ocazia desfășurării programului “Educație
pentru toate vârstele”. Cu acest prilej participanții au vizitat Sala Lunetei Meridiane și Marele Ecuatorial
din cadrul Institutului Astronomic unde au beneficiat de explicații și ghidaj de specialitate din partea
Domnului Sorin Marin, documentarist în cadrul Institutului și membru al asociației noastre. Ulterior seniorii
au efectuat observații astronomice la Soare prin luneta noastră solară cu care au observat protuberanțele
iar apoi au participat în Sala Planetariu la o incursiune în constelațiile reper de pe bolta cerească și
alcătuirea Sistemului Solar.
Entuziasmul participanților a fost mare, vizita prelungindu-se mult peste orarul inițial dovadă că
astronomia este un domeniu incitant și educativ indiferent de vârstă.
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Dl. Sorin Marin prezentând Luneta Meridiană
membrilor de la Clubul Seniorilor

Dl. Sorin Marin și membri de la Clubul Seniorilor
în Marele Dom Ecuatorial din cadrul IAAR

Dl. Sorin Marin vorbind seniorilor despre
istoria Institutului Astronomic al Academiei Române

Seniori la prezentarea despre Sistemul Solar

Observații la Soare prin luneta Lunt a Astroclubului

Membri de la Clubul Seniorilor,
Poza de grup de la sfârșitul activităților
4-5 aprilie 2019
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La începutul lunii aprilie în cadrul săptămânii tematice “Școala Altfel” echipa de profesori-ghizi de la
Institutul Astronomic al Academiei Române și Astroclubul București au avut agenda plină de evenimente.
La câteva zile după vizita unui grup de 33 de copii de clasa I de la Școala nr.194 din București am primit o
scrisoare de la ei despre cele întâmplate în timpul vizitei lor. Iată aici povestea micuților:
“Am auzit că pe bolta cerească ar exista un Urs Mare și vestit care în mișcarea lui pe cer trage cu sine după
el mulțimea de stele și toate constelațiile. În spatele lui ar fi doi Câini de Vânătoare iscusiți și repezi care-l
gonesc din urmă și nu-l lasă să se oprească, astfel că bolta cerească este într-o continuă mișcare de rotație.
Iar de Ursul s-ar opri, nu știm ce am păți!

Pluto, Mikey, Săgetătorul, Andromeda și Perseu au prins viață și contur
sub îndrumările iscusite ale ghizilor noștri
Pe urmă domnii profesori ne-au arătat în Ursul Mare șapte stele mari și atât de iuți la strălucire că pot fi
observate din orașe în fiece seară chiar și de noi copiii mici indiferent de anotimp. Ele ar compune un Car
Mare și vestit de la care pornind într-un anume chip vom ajunge la o stea mândră în jurul căreia toate
celelalte par să dea ocol. Se numește Steaua Nordului și este bună la drum lung de le arată călătorilor
direcția în care să meargă fără rătăcire. De ținem calea și trecem dincolo de ea, ajungem în ținuturile
îndepărtate ale lui Cefeu și ale Cassiopeiei a căror fiică preafrumoasă- Andromeda- fu izbăvită de la
năprasnică sortire de către viteazul Perseu care zburând pe înaripatul Pegas îl lăsă pe balaurul Cetus
împietrit și fără de izbândă.

Colega noastră Diana Chiriță povestind cu măiestrie copiilor despre
ținuturile îndepărtate ale lui Cefeu și ale Cassiopeiei
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Aceste fapte minunate le-am aflat pe 9 aprilie 2019 în urma vizitei noastre la Institutul Astronomic al
Academiei Române unde gazdele și membrii Astroclubului București ne-au arătat și învățat multe lucruri
iscusite despre meșteșugul stelelor: în domul principal am văzut cea mai mare lunetă din România așa de
strașnică încât astronomii suie podeaua cu totul pentru a ajunge la oculare în timp ce telescopul cu oglinda
de 400 mm al Astroclubului este atât de mare încât am fi putut zăbovi înăuntrul lui 4 copii deodată.
Adeverim și că am văzut la microscop mai multe fragmente de pietre arse căzute din cer ce se cheamă
meteoriți- și că la atelierul de lumină ni s-a înfățișat în ochelarii spectroscopici cum toată albeața din
lu m i n ă e co mp u s ă di n ame s t e c u l ce l o r l a l t e cu l o r i pr e c u m se ve d e sp e c t r u l î n cu r c u b e u .

Domul ecuatorial din incinta IAAR
“Această lunetă este atât de strașnică încât astronomii
suie podeaua cu totul pentru a ajunge la oculare”

Lucru în echipă pentru
cunoașterea principalelor constelații

Cum nouă ne-au plăcut foarte atelierele acestea, lăsăm mărturie a vizitei noastre aceste fotografii cu
poveștile din ele. Le mulțumim domnilor profesori și ghizi de la Institutul Astronomic și Astroclubul București
pentru această zi minunată!”

Grup de elevi de la Școala nr.194 din București în vizită la
Institutul Astronomic în cadrul săptămânii tematice “Școala Altfel”, 9 aprilie 2019
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Pe data de 10 decembrie 2019 la Institutului Astronomic al Academiei Române a venit în vizită un grup de
studenți de la Facultatea de Geografie din cadrul Universității București însoțiți de către Dna Prof. Univ. Dr.
Iuliana Armaș. O echipă formată din Sorin Marin, din partea Institutului Astronomic, Marian Naiman,
Vladimir Ștefănescu și Prof. Daniel Berteșteanu din partea Astroclubului București au făcut oficiile de gazdă.
Cu această ocazie s-a vizitat infrastructura de cercetare din cadrul Institutului Astronomic, s-au făcut
prezentări de astronomie și laboratoare de microscopie la meteoriți și de analiză instrumentală iar ulterior
studenții au făcut observații astronomice prin telescoapele Astroclubului. Mulțumim Domnului Dr.
Octavian Mihai Bădescu, Cercetător Științific Principal I în cadrul Institutului Astronomic pentru inițiativa
acestei întâlniri.

Astronomia în viața de zi cu zi explicată de
Dl. Vladimir Ștefănescu

Studenți de la Facultatea de Geografiie ghidați de
Dl. Sorin Marin în Sala Lunetei Meridiane din
cadrul Institutului Astronomic

Observații microscopice la fragmente de meteoriți
Explicații oferite de Dl. Marian Naiman

Laborator de analiză instrumentală
Ce putem afla despre stele prin spectroscopie

În acest an Astroclubul București a continuat predarea astronomiei prin susținerea unui curs opțional de
curriculum la decizia școlii (CDS) susținut în cadrul Școlii Germane Hermann Oberth din București. La
propunerea Dl. Adrian Bănuță de la Revista “Știință și Tehnică” în perioada octombrie-decembrie Asociația
noastră a organizat un curs gratuit de astronomie și pentru liceenii de la Liceul Teoretic C.A. Rosetti din
București.
Obiectivele urmărite în cadrul cursului au fost istoria misiunilor spațiale, recunoașterea principalelor stele,
asterisme și constelații vizibile din oraș, utilizarea hărților și atlaselor stelare pentru identificarea obiectelor
13

Raport de activitate al Astroclubului București pe anul 2019

cerești, studiul mișcării planetelor, luminozității, compoziției chimice și a distanțelor până la stele. Lectorii
din partea Astroclubului au fost Marian Naiman și Prof. Daniel Berteșteanu.
În paralel cu activitățile educaționale adresate elevilor, începând cu luna septembrie 2019 Asociația
noastră a reluat cursul de astronomie dedicat adulților pentru al 51-lea an consecutiv.
Acesta s-a desfășurat săptămânal, în fiecare miercuri în Sala Planetariu a Institutului Astronomic al
Academiei Române, sub forma a 11 ședințe la care s-au înscris 30 de cursanți. Pe lângă noțiuni teoretice,
ședințele au propus cursanților și experimente demonstrative de spectroscopie, aplicații practice de analiză
instrumentală, fotometrie, calculul distanțelor stelare, detecție de asteroizi, observații astronomice și
astrofotografie.
Lectorii cursului au fost: Dr. Diana Ionescu, Dr. Octavian Bădescu, Dr. Maximilian Teodorescu, Drd. Simon
Anghel, Sorin Marin, Vladimir Ștefănescu, Cristian Stancu, Marian Naiman, Zoltan Deak și Prof. Daniel
Berteșteanu.

Studiul stelelor și constelațiilor reper pe bolta cerească
Lector Vladimir Ștefănescu

Asteroizii- clasificare, origini și proiecte de survey
Lector Drd. Simon Anghel

Coordonatele cerești
Lector Dr. Octavian Bădescu

Instrumente astronomice
Lector Cristian Stancu
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Astrofotografie
Lector Zoltan Deak

Cursanți în timpul observațiilor astronomice
2 octombrie 2019

Cursanții seriei 2019 împreună cu membrii Astroclubului București
Ședința festivă de acordare a diplomelor de absolvire a cursului de astronomie
4 decembrie 2019
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În perioada 16-26 octombrie a avut loc la Piatra Neamț ediția cu nr.24 a Olimpiadei Internaționale de
Astronomie la care au participat 240 de elevi și profesori din 21 de țări. Din partea organizatorilor ne-a fost
solicitată trimiterea unei echipe de membri cu experiență observațională care să fie profesori evaluatori la
proba practică-observațională a olimpiadei. Din partea Asociației noastre au participat ca evaluatori Radu
Gherase, Vladimir Ștefănescu și Simon Anghel.

Participanții la ediția nr.24 a Olimpiadei de Astronomie de la Piatra Neamț
Asociația noastră a fost reprezentată de 3 membri ca profesori-evaluatori la proba observațională
În perioada 7-10 februarie 2019 la invitația Domnului Conf. Dr. Marc Frîncu din partea Societății Române
pentru Astronomie Culturală din Timișoara, Asociația noastră a participat la Băile Herculane la o tabără de
inițiere în astrometrie și spectroscopie organizată de SRPAC și dedicată elevilor și studenților din zona
Banatului și a Crișanei. Invitația a venit ca urmare a preocupărilor constante, a expertizei și rezultatelor
observaționale ale membrilor noștri în aceste domenii al astronomiei. Lector din partea Asociației noastre
a fost Prof. Daniel Berteșteanu.
În cele 3 zile de tabără s-au desfășurat 6 ateliere după cum urmează:
- introducere în astrofizică- Conf. Dr. Marc Frîncu
- introducere în analiza astrometrică a asteroizilor- concepte și resurse online, modul de lucru în programul
Astrometrica; programe de survey la asteroizi accesibile amatorilor- EURONEAR. Reacția în urma acestui
atelier a fost foarte bună astfel încât doi dintre participanți -Iulia Elisa Dima și Mihai Oancea- au fost
ulterior incluși în sesiuni de instruire aprofundată și au putut participa cu succes ca reducători la surveyul
EURONEAR din perioada 25-30 octombrie 2019.
- atelier experimental-demonstrativ de spectroscopie- concepte, tipuri de spectre, observarea liniilor de
emisie ale sodiului și mercurului în diferite becuri economice precum și a liniilor hidrogenului, heliului,
argonului și neonului în tuburi cu descărcare în gaze rarefiate.
- sesiune foto cu SharpCap- fotografierea spectrelor stelelor Sirius și Pollux, procesarea imaginilor și analiza
spectrelor.
- atelier de analiză a datelor- prezentarea programului de analiză spectroscopică BASS: concepte, mod de
lucru și aplicații practice.
- aplicații ale spectroscopiei în astronomie- determinarea vitezelor radiale și a distanțelor până la stele și
galaxii.
16
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Conf. Dr. Marc Frîncu la sesiunea de
deschidere a atelierelor

Mihai Oancea, cooptat ulterior în programul
EURONEAR
Observații microscopice la fragmente de
meteoriți din dotarea Astroclubului

Cât de mari pot fi stelele?
Temă din atelierul de introducere în astrofizică
Conf. Dr. Marc Frîncu
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Prin participarea Astroclubului București la această tabără, Asociația noastră a strâns legăturile de
cooperare cu Societatea Română pentru Astronomie Culturală și deschis noi posibilități de abordare a
astronomiei pentru studenții participanți. Competențele dobândite la aceste ateliere permit participanților
să utilizeze programele Astrometrica și BASS pentru analiza astrometrică a asteroizilor, respectiv pentru
caracterizarea spectrală a stelelor și includerea lor în proiecte de tip citizen-science cum ar fi programul de
survey EURONEAR coordonat de Dr. Ovidiu Văduvescu. Datorită faptului că participanții sunt absolvenți
sau studenți la facultăți cu profil tehnic (matematică, fizică, automatică sau inginerie) și sunt membrii activi
entuziaști în popularizarea și studiul astronomiei, experiența acestor ateliere poate va contribui pe viitor la
abordarea unei cariere profesioniste în astronomie.

Atelier de analiză spectrală utilizând programul BASS

Discuții despre tipurile de meteoriți

Societatea Română pentru Astronomie Culturală și Astroclubul București,
Parteneri în Educația prin Astronomie
Tabăra de inițiere în astrometrie și spectroscopie, 7-10 februarie 2019, Băile Herculane
18
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În perioada 28 martie-24 aprilie 2019 Astroclubul București a coordonat un grup de 6 elevi de liceu cu care
a participat la un proiect de tip citizen-science organizat de International Astronomical Search
Collaboration. Participarea lor la acest survey a fost o experiență unică ce i-a pus în contact cu astronomia
profesionistă, cu tehnicile moderne de analiză instrumentală și cu una din cele mai productive rețele de
telescoape din lume- Pan-STARRS. De asemenea participarea elevilor la acest program este și un câștig
important la CV-ul lor.

Educație prin astronomie coordonată de Astroclubul București
Parteneriat Astroclubul București&Liceul Teoretic “Școala Mea”
Elevii participanți la programul de citizen-science organizat de
International Astronomical Search Collaboration
28 martie-24 aprilie 2019
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2. Activități de popularizare a astronomiei:
Și în acest an Astroclubul București a participat la cele două acțiuni astronomice majore de peste anAstrofest și SciFi Fest- desfășurate pe esplanada Park-Lake Mall. Publicul a venit la standul nostru pentru
ghidaj de specialitate, observații astronomice și observații microscopice la meteoriți.
Instrumentele vedetă al acestor acțiuni au fost luneta solară Lunt iar noaptea telescopul de 400 mm
diametru al Asociației noastre care a oferit publicului imagini impresionante ale craterelor lunare.

Mihai Crețu: Monstrul? Cât de mult mărește?
Veniți să vedeți!

Public vizitator, Cristi Stancu și o lunetă:
Neobosiții observatori ai Soarelui

Atracții la standul Astroclubului de Astrofest:
Acolo unde sunt Diana, Irina și Sorin, vin și copiii!

Adrian Voinic și secretul lui:
Singura lunetă solară Lunt de la festivalul Astrofest

Diana Chiriță și Sorin Marin, profil de membri AB:
Pasionați de astronomie și mereu zâmbind

Pe locuri, fiți gata, start la concurs!
Vladimir Ștefănescu pe scena Astrofest
20
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Agentul 09 venit tocmai din Bulgaria
Colegul nostru, Ivo Dinev

Atracția astronomică principală de la Astrofest:
Telescopul de 400 mm diametru din dotarea AB

La planetariul AB: știu, știu, se învârte culcat pe o parte? O parte din cei 1000 de vizitatori care au trecut
Uranus se numește!
la Astrofest pe la standul nostru

Colegii noștri de la Clubul Nautic din Mangalia
Dl. Amiral Tiberiu Chodan și Dl. Comandor Vasile Chirilă
21

Instrumente folosite în navigație prezentate de
Dl. Comandor Vasile Chirilă

Raport de activitate al Astroclubului București pe anul 2019

Dl. Marian Naiman despre aplicațiile
spectroscopiei în astronomie

Workshop de colimare a telescoapelor
SciFi Fest 2019

Apariții “fantomatice” la standul Astroclubului:
Spectre generate de becuri cu incandescență

Mihai Crețu despre cursul de astronomie organizat de AB

Astronomia povestită la standul Astroclubului cu
Prof. Dr. Cristian Presură

Observații microscopice la fragmente de meteoriți
cu Diana Chiriță
22
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O parte din echipa de membri AB ghizi la festivalul SciFi Fest
14 septembrie 2019
În perioada 6-8 mai 2019 a avut loc la Cluj-Napoca conferința intitulată Future Law organizată de Asociația
European Law Student’s Association (ELSA) pe trei mari secțiuni: Space Law, Cybersecurity și Artificial
Intelligence. Invitat să conferențieze din partea Asociației noastre a fost Dl. Vladimir Ștefănescu care a
discutat despre Stația Spațială Internațională ca prim pas pentru cucerirea spațiului cosmic și pentru
colaborarea internațională în domeniul cercetării spațiale. De asemenea a fost trecută în revistă activitatea
Astroclubului București iar la final s-a discutat despre practica de a cumpăra sau vinde stele și care sunt
reglementările în acest domeniu.

Despre legislația în domeniul
spațiului cosmic cu
Vladimir Ștefănescu

Astroclubul București
la Conferința “Future Law”
6-8 mai 2019
23

Dl. Dumitru Prunariu
și Vladimir Ștefănescu
Lectori la Conferința “Future Law”
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Pe data de 18 mai 2019 Astroclubul București a fost invitat la Mangalia să susțină o prezentare în cadrul
Conferinței TEDx. Misiunea TEDx este de a face posibilă diseminarea de idei și experiențe care să
contribuie la îmbunătățirea comportamentului și a atitudinilor și mai general, a interesului pentru anumite
domenii de activitate. Conferințele TEDx aduc în prim plan oameni inovatori sau cu rezultate remarcabile în
anumite domenii pe care le fac cunoscute comunității în scop motivațional.
Astroclubul București a fost reprezentat la această conferință de Prof. Daniel Berteșteanu care a vorbit
despre activitățile observaționale care se desfășoară în Asociația noastră și despre cum astronomia se
poate dezvolta într-un hobby prin care amatorii pot contribui la proiecte de citizen-science prin observațiile
la stele duble, stele variabile, petele solare, ocultații sau descoperirea unor fenomene astronomice
tranzitorii precum cometele sau stelele de tip nove.

Membrii comunității locale prezenți la TEDx
18 mai 2019, Mangalia

Tripleta de galaxii din Leu și obiectele de câmp
profund din câmpul fotografic- Quasarii

Pe data de 31 mai 2019 în cadrul Salonului Internațional de Carte- Bookfest a avut loc lansarea cărții
“Timpul și Calendarele” scrisă de Dl. Prof. Marc Frîncu, Președintele Societății Române pentru Astronomie
Culturală din Timișoara.
Asociația noastră a fost onorată să fie invitată să ia cuvântul la prezentarea acestei cărți care propune
publicului din România o incursiune în arheoastronomia universală și în încercările milenare ale omului de
a găsi un mecanism perfect de măsurare a anului pornind de la diferite interpretări ale unor noțiuni
fundamentale, cum sunt cele ale mișcărilor aparente ale Lunii și ale Soarelui. Drumul spre un mecanism
ideal de organizare a timpului a fost lung, complex și departe de o soluție universală.

Prezentarea cărții “Timpul și Calendarele”, autor Marc Frîncu, Salonul Internațional de Carte- Bookfest
24

Raport de activitate al Astroclubului București pe anul 2019

Tot pe data de 31 mai cu ocazia GeoScience Day a avut loc Sesiunea de Comunicări Științifice organizată
de Institutul Astronomic și Academia Română, eveniment la care Astroclubul București a avut onoarea să
fie invitat.
În prima parte a zilei a avut loc o sesiune de comunicări științifice în Aula Magna a Academiei Române
privind contribuțiile științifice, printre alții și ale Dl. Dr. Mirel Bîrlan și Dl. Dr. Octavian Mihai Bădescu.
În partea a doua a zilei sesiunea s-a desfășurat la Institutul Astronomic unde au avut loc prezentări
susținute de Dna Dr. Ioana Boacă despre proiectul de monitorizare a meteorilor (numit “MOROI”) și, din
partea Astroclubului, o prezentare a colegului nostru Prof. Daniel Berteșteanu care susținut o prezentare
practică de analiză instrumentală.
Cu această ocazie participanții au putut asista la procedura de obținere a curbelor de lumină la stele
variabile, la identificarea și măsurarea poziției asteroizilor aflați într-o serie de cadre fotografice și la
procedura de identificare a principalelor linii spectrale caracteristice diferitelor clase de stele. Prezentarea
a avut un caracter demonstrativ, participanții observând atât spectrul continuu generat de lămpi cu
incandescență cât și liniile de emisie din spectrul hidrogenului, heliului și al neonului.
Asistența a fost deosebit de selectă, în public aflându-se academicieni, profesori de la diferite universități
din Europa, cercetători științifici din țară și străinătate și studenți care au putut vedea “live”cum arată
spectrele diferitelor elemente conținute de tuburile cu descărcare în gaze. S-au comparat spectrele
observate cu cele obținute de la diferite stele și s-au tras concluzii despre temperatura și compoziția lor
chimică. După prezentările care au avut loc în sala Planetariu invitații însoțiți de ghizii Institutului și ai
Astroclubului au avut ocazia să viziteze principalele dotări ale Institutului Astronomic: Marea luneta
ecuatorială, sala Meridian, Cupola solară și Casa Bosianu.
Astroclubul București mulțumește Domnului Dr. Octavian Mihai Bădescu, organizatorul evenimentului,
pentru invitația primită.

Observarea spectrelor continue și de emisie
cu ajutorul unor ochelari cu rețele de difracție
GeoScience Day
31 mai 2019

Laborator de analiză instrumentală- Fotometrie
Obținerea curbei de lumină în urma ocultației
asteroidului Huya
GeoScience Day

Ziua Internațională a Copilului a fost marcată în Astroclubul București la Mega Mall prin organizarea în
parteneriat cu Cătălin Beldea a unor ateliere specifice în care cei mici au efectuat observații la Soare și au
participat concursuri de imaginație și cunoaștere și la proiecții interactive cu temă astronomică. La acest
eveniment Astroclubul a participat cu luneta solară Lunt iar ghizi pentru cei mici au fost Dl. Marian Naiman
și Prof. Daniel Berteșteanu.
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Observații astronomice la Soare de Ziua Internațională a Copilului cu
Astroclubul București

Capacitatea de observare și investigare se educă încă din copilărie
Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului
26
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Pe data de 13 iulie 2019 Astroclubul București s-a alăturat campaniei internaționale intitulată “On the
Moon again” în care s-au celebrat 50 de ani de la prima aselenizare. Evenimentul s-a desfășurat
concomitent în întreaga lume și a fost decalat cu 7 zile în avans astfel încât publicul să poată a beneficia de
o fază a lunii cat mai favorabilă observațiilor astronomice.
Pentru a marca evenimentul Astroclubul București a fost prezent cu telescoapele pe esplanada din fața
centrului comercial Mall Băneasa unde timp de 3 ore publicul a efectuat observații astronomice în care a
putut vedea suprafața selenară și a beneficiat de explicații de specialitate din parte membrilor noștri.

Astroclubul București participând la Campania Internațională “On the Moon again”
Mall Băneasa, 13 iulie 2019

Echipa de membri AB prezenți
la evenimentul “On the Moon again”

Observații astronomice la Lună cu ocazia
împlinirii a 50 de ani de la prima aselenizare
27
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Pe data de 20 iulie 2019 la împlinirea a 50 de ani de la prima aselenizare, Astroclubul București a fost
invitat să participe la un eveniment dedicat acestui moment aniversar organizat de Roaba de Cultură în
Parcul Regele Mihai I al României (Herăstrău). Cu această ocazie membrii noștri au realizat ateliere de
modelaj pentru copii și de recunoștere a constelațiilor, experimente de difracție a luminii, observații
microscopice la fragmente de meteoriți, observații astronomice prin telescoape precum și o prezentare
despre istoria aselenizărilor. În cadrul acestei prezentări, publicul a putut vedea o machetă a modulului
lunar și ediția specială istorică a ziarului New York Times din 21 iulie 1969 în care a fost descrisă și
comentată prima aselenizare.
Acest eveniment public s-a desfăurat cu succes prin implicarea membrilor noștri Dna Prof. Erika Suhai,
Dr.Ștefan Mirică, Vladimir Ștefănescu, Drd.Simon Anghel, Mihai Crețu, Adrian Voinic, Marian Naiman și
prof.Daniel Berteșteanu

Astroclubul București invitat la Roaba de Cultură
Dl. Marian Naiman vorbind despre prima aselenizare

Atelier hands-on pentru copii
Coordonator Vladimir Ștefănescu

Public participant la atelierul de difracție a luminii
“Roaba de Cultură”
20 iulie 2019

Participanți la atelierele susținute de
Astroclubul București la evenimentul
“Roaba de Cultură”

Pe data de 27 septembrie 2019 Astroclubul București a fost invitat de către Institutul Astronomic al
Academiei Române să participe alături de Institutul Francez la organizarea evenimentului “Descoperă cerul
și pământul: o experiență inedită!” din cadrul Festivalului “Bucharest Science Festival”.
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Prin temele propuse în cadrul programului evenimentul a marcat 100 de ani de cercetare științifică la
Institutul Astronomic al Academiei Române. Manifestarea s-a bucurat de un deosebit succes participarea
publicului la evenimentul de la Institutul Astronomic fiind peste așteptări (aproximativ 500-600 de
persoane).
Programul evenimentului “Descoperă cerul și pământul: o experiență inedită!” din cadrul festivalului a
cuprins:
- expoziție informativă despre găurile negre realizată de Institutul Francez.
- conferință cu titlul „Soarele și efectele sale asupra vieţii” susținută de Dr.Diana Ionescu Beșliu din partea
Institutului Astronomic al Academiei Române.
- transmisie live de la Observatorul din Paris în care Dl Dr. Mirel Bîrlan a prezentat istoria celebrei instituții
franceze, noile proiecte de cercetare ale asteroizilor și dinamica relațiilor franco-române în domeniul
astronomiei.
- conferință cu titlu „Spargerea extraordinară a Insulei Sahalin din Delta Dunării" susținută de Dr.Florin
Zăinescu din partea Facultății de Geografie, Universitatea din București.
- conferință cu titlu „Introducere în spectroscopie” susținută de Prof.Daniel Berteșteanu din partea
Astroclubului București.
- observații astronomice la Saturn și diferite tipuri de stele realizate cu instrumentele Astroclubului.
Explicațiile de specialitate din timpul observațiilor au fost asigurate de membrii noștri: Irina Dinu, Dr.
Ștefan Mirică, Vladimir Ștefănescu, Drd. Simon Anghel, Ioan Tudor, Marian Naiman și Daniel Berteșteanu.
- vizitarea instrumentelor de referință din patrimoniul Institutului Astronomic: Dublul Astrograf
Prin-Merz și a Lunetei Meridiane.
Ghidajul și explicațiile de specialitate pentru cele 14 grupuri de vizitatori (un veritabil tur de forță) au fost
realizate de Dl.Sorin Marin.
Desfășurarea acestui eveniment s-a făcut cu implicarea Institutului Astronomic al Academiei Române (prin
Dl. Director Dr. Dan Alin Nedelcu, Dl. Dr. Octavian Mihai Bădescu și Dna. Dr. Diana Ionescu), a Institutului
Francez (prin Dl. Alexandre Courtoux, responsabil de cooperare științifică la Institutul Francez), a
Ambasadei Republicii Franceze la București și a Astroclubului București.
Mai multe detalii legate de acest eveniment puteți găsi aici:
https://www.bucharestsciencefestival.ro/evenimente/2019/descopera-cerul-si-pamantul-o-experienta-ine
dita/
http://www.astro.ro:8080/news/BSF/

Afișul evenimentului “Descoperă cerul și pământul: o experiență inedită!” din cadrul
Bucharest Science Festival
Organizatori: Institutul Astronomic, Institutul Francez, Ambasada Republicii Franței și Astroclubul București
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Instrumente astronomice- Telescopul reflector
Bucharest Science Festival

Explicații despre Luneta Meridiană din cadrul
Institutului Astronomic

Observații astronomice pentru publicul vizitator
Bucharest Science Festival

Conferință live de la Observatorul din Paris

Analiza spectrului stelei Betelgeuse și evidențierea
liniilor de absorbție ale oxidului de titan

Observarea Planetei Saturn cu telescopul de 16”
al Astroclubului București
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Observarea meteoriților la microscop

Morfologia sferulitelor caracteristice meteoriților

Echipa care a organizat evenimentul “Descoperă cerul și pământul: o experiență inedită!” din cadrul
Bucharest Science Festival:
Institutul Astronomic al Academiei Române, Ambasada Republicii Franței, Institutul Francez și
Astroclubul București

31

Raport de activitate al Astroclubului București pe anul 2019

3. Activități având caracter științific:
Interesul pentru cercetarea științifică și colaborarea cu astronomii profesioniști sunt o preocupare
constantă a clubului nostru. În acest an membrii noștri au fost implicați în 4 direcții de cercetare:
- detecția de asteroizi “near earth” în cadrul proiectului internațional EURONEAR coordonat de Dr. Ovidiu
Văduvescu și în cadrul căruia membrii noștri Drd. Simon Anghel, Mălin Stănescu, Radu Gherase, Andra
Stoica și Daniel Berteșteanu au lucrat în calitate de asistenți reducători la cadrele luate cu Telescopul Isaac
Newton de la Observatorul Roque de los Muchachos din La Palma, Insulele Canare. În urma acestor
observații membrii noștri au fost citați în 2 articole științifice, încă o dovadă a expertizei tehnice și a
preocupărilor noastre de a lucra împreună cu astronomi profesioniști la proiecte serioase.Felicitări echipei!
Articol 1: NEARBY Platform for automatic asteroids detection and EURONEAR surveys
Articol 2: Ready for EURONEAR NEA surveys using the NEARBY moving source detection platform
Linkuri articole: http://www.euronear.org/publications.php
- participarea la campania internațională de observare a ocultației stelei TYC 5061-513-1 de către
asteroidul transneptunian 38628 Huya. Observațiile s-au făcut sub coordonarea Dr. Marcel Popescu din 3
stații diferite: București, Vălenii de Munte (jud.Prahova) și Traian (Jud. Ialomița). Rezultatele colegilor
noștri se găsesc aici:
https://www.Astroclubul.ro/galerie/asteroizi/ocultatia-stelei-de-catre-asteroidul-huya-observata-de-catre-radu-gherase-de-la-v
alenii-de-munte/

În urma acestor observații membrii noștri au fost citați în următorul articol:
The multi-chord stellar occultation by the Transneptunian object (38628) Huya on March 18th 2019
Abstractul pate fi consultat aici:
https://drive.google.com/open?id=12t7f1Sja8N6EXjkoIAjrm5g-mHffqzoh

Ocultației stelei TYC 5061-513-1 de către asteroidul transneptunian 38628 Huya
18 martie 2019
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- fotometrie la stele variabile, exoplanete și asteroizi;
Observarea tranzitului exoplanetei TrES-3b: http://var2.astro.cz/tresca/transit-detail.php?id=1563111447&lang=en
Observarea tranzitului exoplanetei HD189733b:http://var2.astro.cz/tresca/transit-detail.php?id=1571209146&lang=en

Tranzitul exoplantei TrES-3b, 3 iulie 2019
Link observații:

https://www.Astroclubul.ro/articole-stiintifice/tranzitul-unei-exoplanete-vazut-de-astrocolegul-daniel-bertesteanu/

Tranzitul exoplanetei WASP-10 b, 20 august 2019

33

Raport de activitate al Astroclubului București pe anul 2019

Exoplaneta HD 189733b este ceva mai mare decât Jupiter și orbitează steaua gazdă în 2,21 zile la o viteză
medie de 341.000 km/oră și la 4.6 milioane de kilometri distanță de aceasta. Fiind cea mai apropiată
exoplanetă de tip “Hot Jupiter” de Pământ, HD 189733b a fost de-a lungul timpului obiectul a numeroase
observații și studii care au adus mai multă lumină în înțelegerea acestui sistem planetar exotic. Ea a fost
prima exoplanetă la care a fost realizată o hartă termică a atmosferei și la care s-a determinat culoarea
precum și prima exoplanetă la care s-a detectat prezența dioxidului de carbon, a sodiului și a hidrogenului
în atmosferă.

Tranzitului exoplanetei HD189733b, 19 august 2019
Link observații:

https://www.Astroclubul.ro/galerie/deep-sky/trei-iepuri-astronomici-dintr-un-foc-by-daniel-bertesteanu/

Fotometrie la steaua variabilă HS Vulpeculae
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Steaua XX Cygni este o stea variabilă din clasa stelelor de tip SX Phoenicis care cuprinde stele de populație
II cu metalicitate scăzută, abundente în regiunile mai vechi ale galaxiei cum ar fi roiurile globulare și haloul
galactic și care pulsează atât în mod radial cât și nonradial motiv pentru care se bucură de un mare interes
în cercetările de astroseismologie.

Fotometrie la steaua variabilă XX Cygni
Link observație:

https://www.Astroclubul.ro/galerie/stele-variabile/doua-stele-variabile-dintr-un-foc-by-daniel-bertesteanu/

Ida, Cimbria și Sequoia sunt 3 asteroizi din centura principală pe care i-am observat în luna august 2019
pentru a pune în evidență cum variază strălucirea lor de-a lungul unei nopți de observații. Curbele de
lumină obținute ne arată că acești asteroizi reflectă lumina solară uneori mai mult, alteori mai puțin în
funcție de suprafața pe care o expun către noi la un moment dat, fenomen care este determinat de rotația
în jurul propriei axei și de forma lor neregulată după cum se poate observa în următoarele exemple:

Curba de lumină a asteroidului 243 Ida, 11 august 2019
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Curba de lumină a asteroidului 1103 Sequoia, 10 august 2019

Observații fotometrice la asteroidul 1275 Cimbria, 14 august 2019
Link observații:

https://www.Astroclubul.ro/galerie/asteroizi/curbe-de-lumina-pentru-trei-asteroizi-by-daniel-bertesteanu/

- observații spectroscopice la stele exotice de tip Be, Wolf-Rayet, stele simbiotice sau stele de carbon. Cu
această ocazie un fragment din studiul nostru referitor la stele de tip Wolf-Rayet a fost publicat în Revista
Perseus a Astroclubului Perseus de la Bârlad. Ne bucurăm astfel că studiile noastre de spectroscopie pot
contribui la deschiderea orizontului de cunoaștere în astronomie a tinerilor din țară.
Rezultatele observațiilor la stelele de tip Wolf-Rayet le puteți citi accesând linkul următor:
https://www.Astroclubul.ro/articole-stiintifice/articol-despre-spectroscopie-la-stele-exotice-de-daniel-bertesteanu/
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Stelele Wolf-Rayet sunt stele exotice foarte luminoase și cu existență scurtă (<1-2 milioane de ani) și
reprezintă un stadiu târziu al evoluției celor mai masive și mai luminoase stele din galaxia noastră- stelele
de tip OB. Stelele Wolf-Rayet au suprafețe extrem de fierbinți și generează un vânt stelar deosebit de
intens (> 2000 km/sec) ce duce la pierderea unei cantități considerabile de material sub formă de ejecții de
gaz care vor forma în jurul lor nebuloase de emisie cu formă sferoidală cum ar fi Sharpless 308, NGC
2359-Thor’s Helmet, NGC 6888–Crescent Nebula sau NGC 7635- Bubble Nebula.
Aceste stele joacă un rol foarte important deoarece prin vântul stelar generat sunt o sursă majoră de
energie cinetică în norii moleculari contribuind la formarea de noi stele și injectarea de elemente chimice
în mediul interstelar.
De asemenea, aceste stele joacă un rol dominant în evoluția galaxiilor din care fac parte și sunt considerate
precursori atât pentru supernovele de tip Ib și Ic cât și pentru unele explozii de raze gamma.

Observații spectroscopice la stele de tip Wolf-Rayet

Observații spectroscopice la stele simbiotice
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Pe data de 10 ianuarie 2019 în cadrul unui survey coordonat de Dr. Marcel Popescu am avut posibilitatea
de a efectua observații la supernova SN2019np din galaxia NGC 3254 pe care am reușit să o fotografiem în
infraroșu apropiat folosind Telescopul Carlos Sánchez de 1.52 metri aflat în cadrul Observatorului Teide și
sub administrarea Institutului de Astrofizică din Insulele Canare (IAC). Imaginea s-a realizat folosind
sistemul MuSCAT2 dotat cu patru camere CCD care observă simultan același câmp, fiecare printr-un filtru
diferit. Magnitudinea supernovei măsurată de noi la momentul respectiv a fost de 16.7 (R).
Raportul nostru fotometric se află pe site-ul Rochester Academy of Science:
http://www.rochesterastronomy.org/sn2019/sn2019np.html

La sesiunea de observații efectuată de la Institutul Astronomic al Academiei Române, au participat Simon
Anghel, Radu Gherase, Marian Naiman și Daniel Berteșteanu aflați sub coordonarea Dr. Marcel Popescu.
Link observații:
https://www.Astroclubul.ro/galerie/deep-sky/o-supernova-sn2019np-in-galaxia-ngc-3254-fotografiata-cu-un-telescop-de-1-52m/

Survey cu telescopul Carlos Sánchez la supernova SN2019np din galaxia NGC 325
Astroclubul București colaborează cu echipa de științe planetare din cadrul Institutului Astronomic
coordonată de astronomul Dr. Marcel Popescu pentru a realiza atât proiecte de cercetare cât și de
popularizare a astronomiei.
Pe lângă aceste rezultate, în acest an Asociația noastră a avut și 2 citări în reviste internaționale de
specialitate- Astronomy&Astrophysics, Monthly Letters of Royal Astronomical Society- pentru observațiile
spectroscopice efectuate de colegul nostru Radu Gherase și ale colaboratorilor acestuia în anul 2013 la
nova din constelația Delfinul și ulterior la asteroizii Near Earth.
https://www.Astroclubul.ro/articole-stiintifice/Astroclubul-bucuresti-a-ajuns-si-in-celebra-revista-astrono
my-astrophysics/
https://www.Astroclubul.ro/articole-stiintifice/articol-publicat-in-celebra-revista-monthly-notices-of-royalastronomical-society-in-care-suntem-citati/
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Participarea la conferințe ale astronomilor profesioniști și contactul cu colegi implicați în cercetarea
științifică au fost preocupări constante ale membrilor noștri și în anul 2019. Pe lângă participarea la seriile
de conferințe susținute de Prof. Dr. Yael Naze de la Universitatea din Liege, Belgia, membrii noștri au mai
participat și la următoarele conferințe:
- "Waves and Solar Flares seismology from the photosphere to Corona" susținută pe data de 9 ianuarie
2019 de către Dr. Alina Donea, cercetător în cadrul Institutului de Astrofizică Monash de la Universitatea
Monash, Australia.
- “Stele variabile cu perioadă scurtă în survey-ul Omegawhite” susținută pe data de 27 februarie 2019 de
către Dr. Ruxandra Toma, cercetător în cadrul Institutului Astronomic al Academiei Române.
- “Umbrella software implementation in EURONEAR survey” susținută pe data de 10 aprilie 2019 de tânărul
nostru coleg Mălin Stănescu absolvent al Univesității Cambridge, Anglia. Programul Umbrella este un
program de detecție automată a asteroizilor conceput de Mălin și implementat cu succes în surveyul
EURONEAR care s-a desfășurat în luna octombrie sub coordonarea Dr. Ovidiu Văduvescu.

Conferința “Stele variabile cu perioadă scurtă în
survey-ul Omegawhite”, Dr. Ruxandra Toma
27 februarie 2019

Conferința “Umbrella software implementation
in EURONEAR survey”, Mălin Stănescu
10 aprilie 2019

- “Astronomia în emisfera sudică” susținută pe data de 5 iunie 2019 de către Dr. Haritina Mogoșanu,
astrobiolog și Directorul “New Zealand Astrobiology Network” din Wellington, Noua Zeelandă. Cu această
ocazie Dr. Haritina Mogoșanu împreună cu Dr. Samuel Leske, astrofizician, au vorbit despre rețeaua de
observatoare publice din Noua Zeelandă și proiectele educationale și de popularizare a astronomiei
organizate de acestea în arhipelag și despre fascinantul cer sudic.
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Conferința “Astronomia în emisfera sudică”
Dr. Haritina Mogoșanu
5 iunie 2019
4.Consiliere și expertiză tehnică:
În anul 2019 membrii noștri au fost implicați și în activități de consiliere, expertiză tehnică și mentorat atât
în planul achiziției de instrumente și accesorii cât și în dobândirea de noi competențe în utilizarea unor
softuri dedicate analizei instrumentale sau astrofotografiei (AstroImage J, Astrometrica, Hyperion Prism,
RSpec, AstroPhotography Tool, FireCapture, Sequence Generator Pro, PoleMaster, PhD Guiding, Pixinsight).
Aceste activități s-au desfășurat atât în cadrul ședințelor noastre săptămânale cât și în cadrul taberei de
vară.
Parteneriatul nostru cu Observatorul Astronomic al Muzeului “Vasile Pârvan” din Bârlad s-a concretizat și
în acest an prin realizarea împreună cu Dl.Ciprian Vîntdevară a unei liste de achiziții de produse și accesorii
cu care s-a făcut un upgrade setupului existent la Observator. În acest scop colegul nostru Daniel
Berteșteanu a efectuat 2 vizite tehnice de lucru la Bârlad pentru montarea noilor accesorii și efectuarea
reglajelor la partea mecanică și în sistemul optic care au dus ulterior la creșterea performanței întregului
ansamblu atât din punct de vedere al calității cadrelor obținute cât al gradului de automatizare al
Observatorului. Sperăm astfel ca pe viitor de la Bârlad să se facă observații valoroase și descoperiri.
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5.Activități curente observaționale:
În acest an membrii Asociației noastre au efectuat ședințe observaționale desfășurate atât din incinta
Institutului Astronomic cât și sub forma de starparty la Silstra sau Comana. Cel mai important eveniment
de acest gen a fost tabăra de astronomie desfășurată la Măliniș, județul Brașov în perioada 29 iulie-4
august 2019. La tabără au participat 18 membri.

Membrii Astroclubului București în tabăra de astronomie
Măliniș, Jud. Brașov

Instrumente folosite în navigație
Sextantul

Observații solare
Măliniș, Brașov
41
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Rețeta succesului pentru observații reușiteCer senin, un telescop bun și un coleg experimentat:
Adrian Voinic

Starparty la Alfatar, Bulgaria
30-31 martie 2019

Observații astronomice de vară
6 iulie 2019

Poluare luminoasă, frig și ceață groasă?
Pasiunea pentru cerul nopții rezistă!
22 octombrie 2019

În anul 2019 preocuparea pentru observații a fost o pasiune constantă în rândul membrilor noștri care au
ieșit la observații cu ocazia apariției unor curenți de meteori sau comete, a unor ocultații sau opoziții ale
planetelor sau a tranzitului planetei Mercur peste discul Soarelui.
Două clipuri timelapse realizate de colegul nostru Ioan Tudor cu ocazia excursiei la Alfatar și a Geminidelor
se găsesc la linkurile următoare:

https://www.Astroclubul.ro/iesiri/un-timelapse-spectaculos-realizat-de-catre-ioan-tudor-pe-data-de-5-ianuarie-2019-de-la-alfat
ar-langa-silistra-bulgaria/
https://www.youtube.com/watch?v=i-otDTAGcSA&fbclid=IwAR2fZs9VYp2o4FiZ0kaAsVF4csMu86BI820RnlDcslhjs91tZ3rUoTtLzZ
w

În perioada 24 august-1 septembrie 2019 câțiva membri din Asociația noastră au participat în Tabrăra de
astronomie de la Curmături unde au luat cu ei telescopul de 400 mm diametru al Astroclubului. Cu această
ocazie membrii participanți ai taberei au putut observa cu “monstrul” nostru obiecte deep-sky inaccesibile
telescoapelor obișnuite. Colegul nostru Ivo Dinev a realizat un raport al observațiilor realizate la Curmături
pe care vă recomandăm să-l citiți aici:
https://www.Astroclubul.ro/galerie/deep-sky/iata-cam-ce-se-poate-face-cu-telescopul-nostru-de-400-mmby-ivo-dinev/
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Tranzitul lui Mercur peste discul Soarelui a avut loc pe 11 noiembrie și a fost observat de colegi din 4 locații
diferite: Institutul Astronomic al Academiei Române, terasa București Mall Vitan (eveniment destinat
publicului), Silistra-Bulgaria și județul Călărași. Un timelapse al pregătirilor pentru tranzit realizat de colegul
nostru Zoli Deak se află la linkul următor:
https://www.youtube.com/watch?v=Y2c2j9ww-cs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR08norLqmjG_rgLCFMpTHgmOutRqJOvavQygY
sl-K_kRy_D2J2W8nhgOnA

Live de la locul faptei- Tranzitul lui Mercur
Cu Adrian Voinic și Cristian Stancu
11 noiembrie 2019

Cum să devii popular chiar și în mijlocul pustietății?
Ia un telescop cu tine!
11 noiembrie 2019

Serenitate și culoare pe câmpiile tomnatice ale Bărăganului
Nu priviți niciodată Soarele fără filtre speciale. Riscați să orbiți instantaneu!
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Cu ocazia eclipsei totale de Soare din 2 iulie 2019 o echipă de 4 membri din Asociația noastră- Ioana
Ciuciulică, Mihai Macovei, Daniel Zăvoianu și Radu Gherase- au participat timp de 3 săptămâni la
expediția sud-americană organizată de Societatea Astronomică Română de Meteori prilej cu care au vizitat
principalele situri astronomice, istorice și naturale din Chile, Bolivia, Peru, Argentina și Brazilia și au
împărtășit cu noi emoția observării și fotografierii cerului sudic din locuri în care poluarea luminoasă este
inexistentă.

Localitatea Vicuna- Chile
Locul de unde 4 membri ai Astroclubului au observat
eclipsa totală de Soare din 2 iulie 2019

Marea de sare- Salar de Uyumi
Membrii noștri ducând numele Asociației pe
“acoperișul” lumii- Bolivia

Daniel Zăvoianu, Astroclub și Norii lui Magelan
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6. Astrofotografie:
Pe parcursul anului 2019 portofoliul Astroclubului s-a îmbogățit cu astrofotografii realizate de membrii noștri
în cadrul taberei de astronomie, a expediției în America de Sud, a sesiunilor observaționale de la Comana sau
pe cont propriu.

Lanțul de galaxii Markarian’s Chain
Radu Gherase

Messier 31- Galaxia Andromeda
Radu Gherase

Fotografie de câmp larg din constelația Auriga
Zoli Deak

Cometa C2018 Y1
Zoli Deak
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Nebuloasele Laguna și Trifidă
Alex Georoceanu

NGC 7000 și IC 5070
Nebuloasele America de Nord și Pelican
Alex Georoceanu

Geminidă
Ioan Tudor

Perseide
Zoli Deak

Messier 101- Galaxia “Vârtelniță”
Cristian Stancu

Calea Lactee
Cristian Stancu
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Cometa Wirtanen
Radu Gherase

Messier 46
Radu Gherase

Messier 45-Roiul deschis Pleiade
Zoli Deak

Messier 46
Zoli Deak

Messier 31- Galaxia Andromeda
Cristian Stancu

Messier 44- Roiul deschis “Stupul de albine”
Cristian Stancu
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Tripletul de galaxii din constelația Leu
Cristian Stancu

Luna
Cristian Stancu

Messier 13- imagine adnotată
Daniel Berteșteanu

Messier 27- Nebuloasa “Halteră”
Daniel Berteșteanu

Messier 74
Daniel Berteșteanu

NGC 225- Roiul deschis “Corabia cu pânze”
Daniel Berteșteanu
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Tranzitul planetei Mercur peste discul Soarelui
Cristian Stancu

Tranzitul planetei Mercur peste discul Soarelui
Zoli Deak

NGC 457- Roiul deschis “Bufnița”
Daniel Berteșteanu

NGC 5906- Galaxia “Așchie”
Daniel Berteșteanu

Tripletul de galaxii din constelația Leu
Daniel Berteșteanu

NGC 7380- Nebuloasa “Vrăjitorul”
Daniel Berteșteanu
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NGC 7789- Roiul deschis “Trandafirul Carolinei”
Daniel Berteșteanu

VdB 141- Nebuloasa întunecată “Fantoma din Cefeu”
Daniel Berteșteanu

Structura minerală a suprafeței selenare
Daniel Berteșteanu

Luna - proiecție la ocular, no tracking
Adrian Voinic
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Concluzii și perspective:
În anul 2019 diversitatea și multitudinea proiectelor realizate în Asociația noastră au făcut ca Astroclubul
București să fie un factor activ în popularizarea și educația prin astronomie. În cadrul comunității locale
acest lucru s-a realizat prin participarea Asociației noastre la cele 2 evenimente anuale majore- Astrofest și
SciFi Fest, prin ateliere susținute cu ocazia unor evenimente internaționale sau naționale (On The Moon
Again, Geoscience Day, Bucharest Science Festival, Școala Altfel) precum și prin organizarea cursului anual
de astronomie dedicat adulților. Colaborarea cu partenerii noștri (Observatorul Astronomic al Muzeului
“Vasile Pârvan” din Bârlad, Societatea Română pentru Astronomie Culturală, Clubul Nautic din Mangalia,
Liceul Teoretic “C.A. Rosetti” din București, Revista “Știință și Tehnică) s-a concretizat prin susținerea de
ateliere și cursuri cu tematică astronomică sau suport în modernizarea, achiziția și utilizarea de
echipamente astronomice lucru ce confirmă valoarea și expertiza tehnică și educațională a Asociației
noastre.
În plan observațional, tabăra anuală de astronomie precum și sesiunile de starparty de la Comana și Silistra
au adus entuziasm, schimb de experință și proiecte comune între membrii noștri mai ales că în acest an
parcul de instrumente din dotarea Astroclubului s-a mărit prin achiziționarea a două camere foto dedicate,
al unui dispozitiv de ghidaj și al unui sistem binoviewer. Observarea tranzitului la trei exoplanete,
observațiile fotometrice la asteroizi, stele variabile sau supernova SN2019np precum și participarea cu
succes la campania de observare a ocultației asteroidului transneptunian Huya sunt realizări importante în
urma cărora rapoartele realizate de membrii noștri au fost transmise asociațiilor internaționale de profil.
Colaborarea strânsă cu Institutul Astronomic al Academiei Române și participarea membrilor noștri la
conferințe de profil și proiecte de survey (EURONEAR) au contribuit la menținerea unui tonus științific care
a condus la includerea câtorva membri în articole științifice, la citări în reviste internaționale
(Astronomy&Astrophisics, Monthly Notice of Royal Astronomical Society) și la abordarea unor proiecte de
fotometrie, spectroscopie și interferometrie cu rezultate promițătoare pentru următorul an.
Invitația, venită din partea Uniunii Astronomice Internaționale cu ocazia împlinirii a 100 de ani de activitate,
ca țara noastră să aibă două nume românești pe cer pentru sistemul XO-1 din constelația Coroana Boreală
a reprezentat un moment istoric deoarece propunerea unui membru al Astroclubului ca sistemul să se
numească Moldoveanu-Negoiu a întrunit cele mai multe voturi motiv pentru care a fost adoptată,
asocierea Moldoveanu-Negoiu alăturându-se astfel celorlalte nume românești existente deja pe cer și prin
care țara noastră a intrat încă o dată în astronomia universală.
Considerăm astfel că în anul 2019 Astroclubul București a fost un jucător activ atât în popularizarea și
educația prin astronomie cât și din punct de vedere observațional și științific.
In anul 2020 ne propunem să continuăm colaborarea cu Institutul Astronomic al Academiei Române și cu
asociațiile din țară, să continuăm proiectele observaționale cu membrii noștri și să implicăm cât mai mult
public în educația prin astronomie.
Cer senin!
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