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Editorial

Bine v-am regăsit dragi cititori!
După o lungă perioadă de inactivitate, am decis
să repornim revista Vega, într-un model nou. În contextul anului 2020, am considerat că ar fi cel mai util
ca Vega să compileze articolele de pe site-ul Astroclubului într-un format compact, util atât membrilor
cât și (sperăm noi) viitorilor membri.
Pentru a nu repeta din greșelile trecutului, vom
publica Vega trimestrial, la fiecare echinocțiu și solstițiu (pentru a întări tema astronomică). Conținutul
va fi în mare parte preluat din activitatea Astroclublui din sezonul anterior (de ex. pentru acest
număr, intervalul decembrie-februarie), dar vom include și indica evenimentele astronomice notabile
până la următoarea ediție.
Pe lângă schimbarea formatului de publicare, am
schimbat și structura revistei. Noua Vega va pune
mai mult accent pe activitatea noastră, astfel încât
să devină cu adevărat „revista Astroclubului” și nu
doar o simplă altă revistă de astronomie, care, având
în vedere multitudinea de resurse disponibile pe Internet, ar fi fost superfluă. Ca o excepție de la cele
spuse înainte, vom păstra totuși câte un articol educativ pe o temă astronomică în fiecare ediție. Pentru
că membrii noștri sunt dinamici și activi, vom include și o pagină despre câte un proiect desfășurat
în Astroclub în fiecare ediție. Vom dedica ultimele
pagini informațiilor utile astronomilor amatori.
Sperăm să vă placă noul format.

Mălin Stănescu
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Istoricul Astroclublui
Fondarea Societății Astronomice Române
În secolul al XIX-lea au fost înființate primele societăți de astronomie din lume, începând cu Royal
Astronomical Society la Londra în 1820. Poetul Camille Flammarion a avut o influență majoră în acest
sens, fiind unul dintre cei mai mari popularizatori ai
astronomiei, prin fondarea revistei „L’Astronomie” și
înființarea, la Paris, în 1887, Société astronomique de
France (SAF), societate la care au aderat primii astronomi români (începând cu Nicolae Coculescu, în
1891). Publicațiile lui Camille Flammarion au ajuns
și la Craiova, la Victor Anestin, căruia i-au provocat o adâncă fascinație pentru domeniul astronomic.
După ce a terminat Colegiul „Carol I” din Craiova,
Victor Anestin s-a mutat la București, unde a publicat cronici științifice la la revista „Foaia Populară”.
În 1902, acesta scrie într-un articol:

Victor Anestin

„De ce să nu avem şi noi un observator
astronomic popular, o societate astronomică după modelul celor existente în celelalte ţări? [...] Nu ar fi un lux înfiinţarea
unei asemenea societăţi, ci o necesitate.”
În 1905, Victor Anestin devine membru al SAF, iar
în 1907 publică prima revistă de astronomie populară
din România, numită „Orion”. Odată cu publicarea
revistei, a adus împreună membrii români ai SAF,
formând nucleul pentru Societatea Astronomică Română „Camille Flammarion”, la 11 noiembrie 1907.
Prima adunare generală a societății a avut loc la 27
ianuarie 1908, sub conducerea contra-amiralului Vasile Urseanu1 , când a fost discutat statutul societății,
urmând ca la data de 17 februarie statutul să fie votat în întregime la a doua adunare generală. Astfel,
în aprilie 1908, în nr. 8 al revistei Orion, statutul societății a fost publicat în întregime. Primul comitet
al asociației a fost format din Contra-amiral Vasile
Urseanu (președinte), Căpitan Comandor Alexandru
Cătuneanu2 (vice-președinte), Victor Anestin (secretar), Avocat Mihail Negureanu (casier). La început,
societatea a avut 106 membri, din care 71 din București și 35 din provincie, 2 dintre aceștia din Transilvania (menționăm că în acea perioadă Transilvania
făcea parte din Austro-Ungaria).
Revista Orion, Nr. 1, Pagina 1
1 În

1910, amiralul construiește din fonduri proprii un observator, pe baza planurilor faimosului arhitect Ion Berindey,
spre a fi întrebuințat de membrii Societății Astronomice Române. În 1933, după moartea amiralului, soția acestuia donează
observatorul primăriei, în custodia căruia rămâne și astăzi, sub numele Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.
2 Cunoscut pentru prima hartă a litoralului românesc la Marea Neagră
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Noutăți

Oferta din partea James Webb Space
Telescope la Institutul de Științe Spațiale

Cărți rare în biblioteca Astroclubului
București

Astroclubul București a avut onoarea să fie invitat,
pe 17 și 18 feb 2020, la o prezentare a misiunii James
Webb Space Telescope, alături de comunitatea de astronomi profesioniști, la sediul Institutului de Științe
Spatiale din București. Cu această ocazie a venit o
delegație din partea Agenției Spațiale Europene care
ne-a prezentat, în prima zi, instrumentele și capabilitățile JWST ce urmează să fie lansat în martie 2021
cu o rachetă Ariane 5 de la baza spațială din Guyana
Franceză. În cea de-a doua zi a fost prezentată interfața cu ajutorul căreia se vor face cererile de timp de
telescop.
Binenînțeles, va fi o luptă acerbă la nivel internațional pentru a câștiga timp de telescop; ideile de
cercetare formulate vor trebui să fie extrem de atractive pentru a fi alese. Timpul de telescop va fi acordat
unor echipe internaționale, din care, sperăm noi, vom
regăsi și cercetători români. Detalii și fotografii găsiți
pe site-ul Astroclublui.

Asocierea astronomilor amatori din România este
întinsă pe mai bine de 100 de ani; prima organizație
de acest fel fiind înființată la inițiativa lui Victor
Anestin în anul 1908, în București, sub numele de
Societatea Astronomică Română.
Astfel, în biblioteca Astroclubului București (continuatorul direct al acestei societăți) se regăsesc
cărți foarte rare și vechi, adevărate documente
istorice de mare valoare documentară privind istoria
astronomiei. Printre cărțile prezente în bibliotecă,
puteți găsi o „Astronomie Populară” tipărită în anul
1879. De remarcat este că în carte apare o referire
la cometa Halley care și-a făcut simțită prezența pe
cer și în anul 1066 (anul când Anglia a fost cucerita
pentru ultima oara în istoria ei de către William
Cuceritorul prin bătălia de la Hastings), când a fost
imortalizată pe tapițeria de la Bayeux (reprodusă în
carte, în imaginea de mai jos).
Avem și o carte a lui Ritchey din anul 1904 despre
construcția „telescopului modern cu reflexie”. Din
anul 1910, avem o carte tot despre istoria cometei
Halley.
Desigur, în colecția noastră există pe lângă o
mulțime de cărți mai vechi sau mai noi, reviste,
pliante, calendare și periodice despre astronomie.
Spre exemplu avem o revistă „Sky and Telescope”
publicată în luna noiembrie 1957, în care radioamatorii americani au interceptat semnalele radio
emise de primul Sputnik (care trecea peste teritoriul
lor) la numai o zi de la lansare. Așadar, biblioteca
Astroclubului este extrem de atractivă atât din
punct de vedere istoric cât și modern.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul astroclublui,
inclusiv fotografii ale cărților (mulțumită efortului
depus de Mihai Crețu).

Raportul de activitate al Astroclubului
București pentru anul 2019
Prof. Daniel Berteșteanu a sintetizat activitățile
Astroclublui București pe anul 2019 într-un raport și
într-un tabel sinoptic, ambele disponibile pe site-ul
nostru.
Din acest raport notăm că Astroclubul București a
avut 40 de activități, întinse pe un total de peste 60
zile, inclusiv multiple evenimente internaționale.
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Un meteorit interesant, cadou de la Dr.
Mirel Bîrlan
Iată mai jos câteva fotografii foarte interesante
făcute la un microscop cu putere de mărire de până
la 500 de ori prin care se pot observa sferulitele care
se formează prin răcire în lipsa gravitației. Deasupra
imaginii este un link către documentul însoțitor al
acestui meteorit.
De fapt cadoul are în componență încă doi meteoriți, dar aici în imagini îl găsiți pe cel descris în fișă.
Mulțumim Domnului Dr. Mirel Bîrlan pentru
acest cadou interesant.
Fișa
meteoritului:https://www.astroclubul.
ro/wp-content/uploads/2019/12/
Detalii-despre-meteorit.pdf.

Nume românești pe cer propuse de către
Ioan Tudor, membru al Astroclubului
București, și acceptate de către UAI
17 dec 2019 este o zi istorică pentru Astroclubul
București și în particular pentru un membru al
organizației noastre, Dl. Ioan Cătălin Tudor:
Uniunea Astronomica Internațională (UAI) a aprobat ca o exoplaneta XO-1b să primească numele
Negoiu și steaua ei, XO-1, respectiv Moldoveanu.
Aceste nume au fost propuse la nivel național de
către colegul nostru Dl. Ioan Cătălin Tudor și
apoi votate și aprobate de către UAI.
Pe lista scurtă care a ajuns la Comitetul Național au ajuns și alte două propuneri ale altor doi
membri ai Astroclubului București, Dna. Prof.
Erika Suhay, membru de onoare și refondator al
Astroclubului București, precum și Prof. Daniel
Berteșteanu.
Este o mare onoare pentru Asociația noastră că a
reușit să pună pe cer două nume românești.
Sigur că mai sunt și alte nume românești pe cer.
ex. craterul Spiru Haret de pe partea invizibilă
a Lunii, craterul Mihai Eminescu de pe planeta
Mercur, sau Elena Văcărescu și Hariclea Darclee de
pe Venus.
De asemenea, sunt mai multi asteroizi cu nume
românești: asteroizii Nedelcu, Bîrlan, Popescu,
Popovici, Marcus, Demetrescu, Coculescu și alții;
dar până acum, însă, nicio stea sau planetă (fie ea
și din afara sistemului nostru solar) nu a primit un
nume românesc.
Așa că Dl. Ioan Cătălin Tudor merită toate
felicitările noastre.
Detalii puteți sa găsiți pe site-ul UAI adică aici:
http://www.nameexoworlds.iau.org/romania

Ședințe și prezentări

Ultima ședință de Atelier de Astronomie din
anul 2019.

Fotografierea planetelor în condiții dificile de
Constantin Sprianu

Iată că a venit și ultima ședință de Atelier de Astronomie din cel de-al 51-lea an în care Astroclubul
București a organizat astfel de cursuri.
După ce participanții au învățat să se orienteze
pe cer, să cunoască coordonatele cerești, să afle
cum funcționează și cum se utilizează instrumentele
astronomice, cum funcționează Soarele, cum se află
compoziția stelelor și cum se măsoară distanțele în
astronomie, cum se face astrofotografie la obiecte de
tip deep sky sau la Lună și Planete și ce software
se utilizează în acest domeniu, iată că în ultima
ședință, participanții am beneficiat de un tur ghidat
profesional prin Institutul Astronomic al Academiei
Române, în care gazda noastră primitoare a fost
Sorin Marin, membru atât al Institutului Astronomic cât și al Astroclubului București. În acest sens,
cursanții au vizitat sala Meridian și Marea lunetă
ecuatorială (cea mai mare lunetă din România).
Seara s-a încheiat cu înmânarea diplomelor de
participare la curs.
Toată manifestarea a fost documenta fotografic și
pe film de către colegul nostru Cristian-Mircea
Stancu. La final, șase cursanți s-au înscris în cadrul
clubului nostru.
Vă așteptăm la următorul curs!

La întâlnirea săptămânală a Astroclubului București din sala Planetariu a avut loc o prezentare
cu tema: „Astrofotografie planetară în condiții
dificile de vizibilitate”. Au fost prezentate tehnici de
captură specifice astrofotografiei planetare, precum
și provocările întâlnite la fotografiile executate la
o distanță focală lungă, de 5 metri, în condiții
dificile de vizibilitate cum ar fi: poluarea luminoasă,
seeing slab, circulația maselor de aer în apropierea
Pământului, curenții jetstream care circulă între
troposferă și stratosferă.
S-a subliniat necesitatea folosirii unor echipamente
performante cum ar fi camerele CCD monocrome și
filtrele LRGB. La final au fost prezentate tehnici de
calibrare și procesare a cadrelor brute, un crucial în
obținerea imaginii finale.
Lector: Constantin Sprianu
Text și foto din timpul prezentării: CristianMircea Stancu

8

9
Primul curs de Găuri Negre la Astroclubul
București de Cristian Mircea Stancu
Avem plăcerea să vă informăm că în cadrul Astroclubului nostru a început, în premieră, un curs
despre Găuri Negre. Cursul a fost conceput și este
susținut de către colegul nostru Cristian-Mircea
Stancu, după ce a absolvit un curs specializat,
organizat de către Universitatea Alberta din Canada. Pe data de 22 ianuarie 2020 a avut loc prima
ședință de „încălzire”; urmată de alte ședințe în
săptămânile următoare. Mai multe detalii găsiți pe
site-ul astroclublui.
Imagini și foto: Mihai Crețu

Vizita studenților de la Facultatea de
Geografie la Institutul Astronomic al
Academiei Române
La inițiativa Institutului Astronomic al Academiei
Române a avut loc, pe data de 10 dec 2019, o vizită
a studenților de la Facultatea de Geografie din
cadrul Universității București, conduși de către Prof.
Univ. Dr. Iuliana Armaș. O echipă formată din
Sorin Marin (din partea Institutului Astronomic),
Prof. Daniel Berteșteanu, Vladimir Ștefanescu și
Marian Naiman (din partea Astroclubului București)
au făcut oficiile de gazdă. Studenții au vizitat
infrastructura de cercetare din cadrul Institutului
Astronomic, gazdele au făcut prezentări de astronomie, urmate de observații astronomice printr-un
telescop astronomic la Lună și câteva stele de pe
cer. În final s-au efectuat observații microscopice
la câțiva meteoriți. Mulțumim Dr. Octavian Mihai
Bădescu, Cercetător Științific Principal gr. I pentru
inițiativa acestei întâlniri.

Articolul ediției
Spectroscopia stelelor Wolf-Rayet
de Prof. Daniel Berteșteanu

În anul 1867 astronomii francezi Charles Wolf și Georges Rayet observă în constelația Lebăda trei stele
la care profilul spectral era diferit față de ce se știa până atunci. În timp ce majoritatea stelelor prezintă un
spectru continuu în care există din loc în loc linii de absorbție, în spectrul continuu al celor 3 stele analizate
de Wolf și Rayet se găseau numeroase linii de emisie. În următorii ani au fost descoperite și alte stele cu
profile spectrale asemănătoare – denumite ulterior stele Wolf-Rayet – dar natura acestor linii de emisie a
rămas necunoscută.
Pe 18 august 1868, în timpul unei eclipse de Soare vizibilă din India1 , astronomul francez Jules Janssen
efectuează primele observații spectroscopice la proeminențele solare și descoperă că sunt parte din Soare (și
nu din Lună, așa cum se credea la vremea respectivă) și că sunt alcătuite în principal din hidrogen. Pe lângă
aceasta, Janssen descoperă o linie galbenă, intensă, necunoscută nici unui element chimic de până atunci2 .
Timp de 2 săptămâni Janssen continuă să observe morfologia și evoluția protuberanțelor solare iar pe 19
septembrie trimite din Concanada3 o scrisoare cu concluziile observațiilor. Scrisoarea ajunge la Academia
Franceză de Științe cu întârziere, abia pe 22 octombrie 1868.4
La 8000 km depărtare, pe 20 octombrie, din Londra, astronomul Norman Lockyer observă în spectrul
solar o linie galbenă misterioasă (aceeași cu cea observată în august de Janssen). Neștiind ce ar putea fi, îi
scrie chimistului Edward Frankland care îi sugerează că ar putea fi vorba despre un element chimic necunoscut încă, și căruia decid să-i pună numele helium (heliu)5 . Scrisoarea cu descoperirea lui ajunge la Academia
Franceză tot pe 22 octombrie și este primită cu îndoială de comunitatea științifică. Existența unor elemente
chimice noi în stele și care nu se regăsesc pe Pământ era de neconceput.
Abia 27 de ani mai târziu, în 1895 Sir William Ramsay a reușit să izoleze heliul terestru, iar povestea
întortocheată a acestor linii se încheie fericit: Wolf și Rayet au confirmarea că liniile de emisie observate de
ei la cele 3 stele din Cygnus sunt caracteristice heliului, iar Lockyer realizează că în comunitatea științifică
descoperirile și ideile circulă cu dificultate, motiv pentru care în 1869 decide înființarea jurnalului „Nature”.6

1 Eclipsa din 18 august 1868 mai este denumită și Eclipsa Regelui Siamului (Mongkut, Rama al IV lea al Siamului) deoarece
acesta a calculat cu doi ani înainte data producerii eclipsei, zona de observabilitate și durata fazei de totalitate cu o precizie
uimitoare. Calculele regelui arătau că faza de totalitate va dura mai mult cu 2 secunde decât preziseseră astronomii francezi,
lucru care s-a adeverit spre consternarea delegației europene prezentă la eveniment. Observarea acestei eclipse a fost unul din
proiectele științifice internaționale ale acelor vremuri deoarece a fost prima eclipsă totală de lungă durată produsă după ce
în 1859 Kirchhoff și-a publicat legile conform cărora liniile Fraunhofer vizibile în spectrul solar nu sunt altceva decât liniile
caracteristice diferitelor elemente chimice existente în Soare. Pentru prima dată astronomii puteau determina compoziția
chimică a Soarelui, iar miza era uriașă. Pentru detalii legate despre personalitatea regelui Rama al IV lea, cadrul politic al
vremii și pregătirile pentru observarea eclipsei – un veritabil star party – vă recomandăm următoarele lecturi: http://www.
cosmicelk.net/eclipsesinSiam.pdf și https://webusers.imj-prg.fr/~david.aubin/publis/accepte-b.pdf
2 conform https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhistory/SEhistory.html#1868
3 astăzi orașul Kakinada din Statul Andhra Pradesh– India
4 Scrisorile prin care Lockyer și Janssen își anunțau către Academie descoperirea acestui element chimic se pot lectura integral aici, paginile 836-841: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3024c/f836.image.r=comptes-rendus+hebdomadaires+
Académie+des+Sciences.langFR
5 de la numele Zeului-Soare grec Helios, fiul titanilor Theia și Hyperion și frate cu Selene (Luna) și Eos (Aurora)
6 cităm din cadrul primului număr al jurnalului Nature, scopul editării lui:

„First, to place before the general public the grand results of scientific work and scientific discovery, and to urge
the claims of science to a more general recognition in education and in daily life; and secondly, to aid scientific
men themselves, by giving early information of all advances made in any branch of natural knowledge throughout
the world.”
Vă recomandăm să lecturați primul număr al jurnalului Nature accesând linkul următor, apoi click pe fiecare titlu de la secțiunea
news pentru a vizualiza pdf-ul respectiv: https://www.nature.com/nature/volumes/1/issues/1
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Proprietățile stelelor Wolf-Rayet
Stelele Wolf-Rayet sunt stele exotice foarte luminoase și cu existență scurtă (<1-2 milioane de ani)7 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 (> 5 × 105 K) și generează un vânt stelar
deosebit de intens (> 2000 km s−1 )8 ce duce la pierderea unei cantități considerabile de material sub formă
de ejecții de gaz ( 10−6 M⊙ an−1 to10−5 M⊙ an−1 )9 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 7635Bubble Nebula.
Stelele Wolf-Rayet joacă un rol foarte important]n univers 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 Ic10 cât și pentru unele explozii
de raze gamma11 .
În galaxia noastră stelele Wolf-Rayet sunt foarte rare. Acest lucru este legat de durata lor scurtă de viață
și de condițiile inițiale necesare formării precursorilor lor – stelele OB. Raritatea acestor stele și existența
lor “efemeră” explică de ce supernovele de tip Ib sunt mai puțin frecvente decât cele de tip II. Majoritatea
stelelor Wolf-Rayet se întâlnesc la latitudini galactice mici și nu sunt distribuite uniform, fiind mai abundente
în zonele Carina-Săgetător-Scorpion și Lebăda-Cefeu, în timp ce în partea opusă a centrului galactic (OrionTaur-Auriga) ele par a fi inexistente12 . Până în luna martie 2019 în galaxia noastră se cunoșteau 661 de stele
Wolf-Rayet13 , dar în ciuda luminozității lor extraordinare, aceste stele sunt departe de noi (majoritatea la
mai mult de 6000 de ani lumină)12 și emit mai ales în ultraviolet, singurele vizibile cu ochiul liber fiind �
Velorum și � Muscae care se pot observa din emisfera sudică.

Analiza spectrelor
În funcție de predominanța anumitor linii de emisie în spectrul lor, stelele Wolf-Rayet se clasifică în stele
WN și stele WC. La primele se întâlnesc linii abundente de azot și heliu iar la celelalte predomină liniile de
carbon, heliu și oxigen.
Cele 9 stelele Wolf-Rayet analizate de noi au fost următoarele: HD 211853, HD 192103, HD 192163 (asociată cu NGC 6888–Nebuloasa Crescent), HD 192641, HD 193077, HD 193576, HD 193793, HD 214419 și HD
219460. În profilele lor spectrale se observă un continuum în care din loc în loc există linii mai strălucitoare
– linii de emisie – specifice diferitelor stări de ionizare ale heliului, carbonului și hidrogenului. Temperatura
ridicată a stelelor Wolf-Rayet generează fotoni cu energie mare (UV) care ionizează materia gazoasă ejectată de vântul stelar intens, ducând la apariția liniilor spectrale de emisie caracteristice elementelor chimice
ajunse la exterior. Astfel aceste stele expun, strat după strat, etape succesive din interiorul lor în care a
avut loc fuziunea elementelor14 , pornind de la hidrogen, trecând prin heliu, carbon, oxigen, neon, siliciu și
terminând cu fierul. În spectrele noastre cele mai intense, linii de emisie sunt în albastru la 4650 Å pentru
CIII, în verde la 5411 Å pentru HeI și la 5808 Å pentru CIV și în roșu la 6560 Å & 6563 Å pentru heliu și
hidrogen. Doar la stelele HD 211853 și HD 193077 se evidențiază linia specifică azotului de la 7109 Å.
7 G. Meynet și A. Maeder; Stellar evolution with rotation- Wolf-Rayet star populations at different metallicities; pag 520 în
https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2005/02/aa0106-04.pdf
Un tabel cu durata de viață a stelelor Wolf-Rayet în funcție de masa inițială a precursorului lor puteți găsi aici la pagina 591:
https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2005/02/aa0106-04.pdf
8 conform http://www.astrosurf.com/buil/survey/wrstars/wrstars.html
9 conform https://www.roe.ac.uk/~pmw/
10 pagina 13 din “Wolf-Rayet Stars Proceedings of an International Workshop held in Potsdam”, Germany, 1.–5. June
2015, University of Potsdam; https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/8426/file/
wr_stars_proceedings.pdf
11 pagina 85, idem
12 conform tabelului nr 1, pag 433-436 din Conti, P. S. & Vacca, W. D, “The distribution of massive stars in the Galaxy. I –
The Wolf-Rayet stars” http://adsabs.harvard.edu/full/1990AJ….100..431C
13 conform Galactic Wolf-Rayet Catalogue http://pacrowther.staff.shef.ac.uk/WRcat/
14 conform pag 595 din G. Meynet și A. Maeder, “Stellar evolution with rotation” https://www.aanda.org/articles/aa/
pdf/2005/02/aa0106-04.pdf
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Detalii tehnice
Pentru obținerea spectrelor am folosit un telescop newtonian de 200 mm diametru/F5 pe o montură
ecuatorială Heq5 Pro. Cadrele au fost trase printr-o cameră monocromă QHY 163M la care am atașat un
spectroscop Star Analyser 100. Controlul întregului setup și desfășurarea sesiunilor de captură fost realizat
cu programul Hyperion Prism Advanced iar extragerea și analiza profilelor spectrale cu RSpec. Expunerile
au variat între 20-60 secunde în funcție de magnitudinea stelei țintă.

Procedura de lucru
Capturile raw au fost procesate în programul BASS astfel:
• aliniere și stacking – pentru creșterea raportului SNR;
• calibrare în RSpec – inițial pe o stea de de tip A0V (Vega) pentru determinarea coeficientului de
dispersie (stelele din această clasă au profile de absorbție ale hidrogenului foarte ușor de identificat și
sunt ideale pentru calibrare), coeficientul de dispersie rămânând același pentru toată seria de capturi
câtă vreme setup-ul nu este dezasamblat;
• obținerea curbei de răspuns a instrumentului;
• calibrarea spectrului stelei țintă prin împărțirea profilului ei la curba de răspuns a instrumentului;
• în cazul liniilor discrete și de mică amplitudine am verificat prezența lor comparându-le cu cele de
referință din atlasele și bazele de date disponibile online15 .

Spectrele obținute

15 Richard Walker, “Spectral Atlas for Amateur Astronomers”, 2012; Bază de date cu spectre online: http://atlas.obs-hp.
fr/elodie/
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Galerie

Tranzitul lui Mercur
de Cristian Mircea Stancu

Instrument
Montură
Captură

Refractor SW ED80 + filtru solar Baader
iOptron CEM25p
Canon 6D

O fotografie a tranzitului lui Mercur peste Soare din 11 noiembrie 2019. Imaginea este luată printr-un strat
subțire de nori. Mercur (mai precis, umbra sa) se poate observa deasupra avionului, care și el a „tranzitat”
Soarele.
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Marte printre nori
de Cristian Mircea Stancu

Instrument
Captură
Expunere

Obiectiv Sigma 20mm F/1.4 Art
Canon 6D
Single-shot 12s la ISO 3200 si f/2.2

Imaginea a fost luată în pădurea de la Drajna de Sus, județul Prahova.

Calea Lactee
de Cristian Mircea Stancu
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Instrument
Captură
Captură

Obiectiv Sigma 20mm F/1.4 Art
Canon 6D
27 × 30 s, 18× dark + 15× bias

Încă o imagine a Galaxiei noastre din seara de 10 Noiembrie, din pădurea de la Drajna de Sus, județul
Prahova. Este fotografiată zona care trece prin constelațiile Cygnus (Lebăda) si Aquila (Vulturul). Stelele
cele mai luminoase sunt Vega (alpha Lyrae) si Altair (alpha Aquilae); Marte se află la granița constelatiilor
Aquarius (Vărsătorul) si Capriconus (Capricornul).

Perseide
de Cristian Mircea Stancu

Instrument
Captură
Expunere

Obiectiv Sigma 20mm F/1.4 Art
Canon 6D
11s la ISO 3200 si f/2.2

Fotografie a 2 meteori din curentul „Perseide”, 9-14 August 2018.
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2 Aprilie – Asteroidul Juno la
opoziție
4 Aprilie – Venus în Pleiade
15 Aprilie – Conjuncție
Lună-Jupiter-Saturn
16 Aprilie – Planeta pitică Haumea
la opoziție
18 Aprilie – Maxim de strălucire
Delta Cephei
22 Aprilie – Liride ZHR 20
26 Aprilie – Conjuncție Lună-Venus
28 Aprilie – Venus la strălucire
maximă (mag -4.5)
2 Mai – Minim de strălucire Beta
Persei
6 Mai – Eta Aquaride (Cometa
Halley) ZHR 15
13 Mai – Cometa C/2017 T2
(PANSTARRS) la strălucire maximă
14 Mai – Maxim de strălucire Delta
Cephei
1 Iunie – Maxim de strălucire V
Canis Venatici
5 Iunie – Eclipsă parțială de Lună
prin penumbră
21 Iunie – Elipsă parțială de Soare
22 Iunie – Cometa C/2019 U6 la
strălucire maximă
28 Iunie – Asteroidul Iris la opoziție
29 Iunie – Minim de strălucire Beta
Persei

19

Link-uri utile
• Site-ul Astroclubului București
https://astroclubul.ro/
• Stellarium
https://stellarium.org/
• Cartes du Ciel
https://www.ap-i.net/
skychart/en/start
• NASA WorldWind
https://worldwind.arc.
nasa.gov/
• Celestia
https://celestia.space/
etc.

