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Editorial

Salutări dragi cititori!
Primăvara aceasta a fost marcată de situația epi-
demiologică specială ca urmare a înmulțirii rapide a
cazurilor infectărilor cu SARS-CoV-2. În urma re-
stricțiilor impuse de autorități, astroclubul și-a mu-
tat activitățile colective în mediul online. Ca ur-
mare, prezentările susținute în această perioadă au
avut un număr record de participanți. Pe această
cale, am dori să îi mulțumim colegului nostru Daniel
Berteșteanu care ne-a pus la dispoziție facilitățile lui
de videoconferință pentru ședințele clubului.
De asemenea, acest sezon membrii noștri au fost
foarte activi și pe plan individual, astfel că site-ul
nostru și galeria revistei sunt pline de astrofotografii
din această perioadă. Totodată, membrii noștri cu
mai multă experiență au participat în proiecte de cit-
izen science; datele adunate de aceștia fiind trimise
la reputate organizații internaționale.
Întâmplarea face ca această ediție să fie publicată nu
doar odată cu solstițiul de vară, dar și cu o eclipsă de
soare (deși acoperirea discului solar de pe teritoriul
României a fost doar între 0.5%− 7%). Ultima dată
când o astfel de eclipsă de soare chiar la solstițiu a
fost vizibilă de pe teritoriul României era anul 1870,
iar Jules Verne publica „În jurul Lunii”, continuarea
romanului „De la Pământ la Lună”. Totuși un ast-
fel de eveniment nu este atât de rar pe glob – alte 2
eclipse la solstițiu au avut loc în 1962 și 2001, dar au
fost vizibile în emisfera sudică.
Cerul variabil a încurcat planurile de observație ale
colegilor noștri, dar cerul s-a mai înseninat în această
dimineață și membrii norocoși au reușit să observe
eclipsa individual.

Mălin Stănescu

3



Cuprins

Editorial p 3

Sezonul prezentărilor online

Istoricul Astroclublui p 5

Sic itur ad astra. Revista Orion.

Noutăți p 6

Observații individuale

Ședințe și prezentări p 8

Prezentări în izolare

Articolul ediției: Tranzitul exoplanetei TrES-3b p 12

Curba de lumină a tranzitului unei exoplanete

Galerie foto p 16

Dintre rezultatele observațiilor

4



Istoricul Astroclublui

Revista Orion

Revista Orion a fost prima revistă românească de
popularizare a astronomiei, și, conform V. Anestin, a
13-a de acest fel din lume (deși un înscris al lui Spiru
Haret o menționa ca pe a 11-a din lume). În decur-
sul a celor 5 ani cât a fost publicată (aproape) lunar,
revista a adunat nu mai puțin de 1000 de pagini.
Orion a fost bine primită atât de comunitatea de
astronomi română, cât și de cea internațională. În
acest sens, menționăm dintre colaboratorii inter-
naționali pe prolificul astronom Spiridon Gopčević
(cunoscut ca Leo Brenner), care a fost fondatorul
și directorul observatorului „Manora-Sternwarte” din
Croația. Bineînțeles, nici Camille Flammarion, cel
după care a fost numită Societatea Astronomică
Română, nu a fost străin de societate și de revista
Orion. În urma discuțiilor cu Victor Anestin, acesta
i-a transmis următorul mesaj, publicat în întregime
și în nr. 3 din Orion:

E mai uşor să întemeiezi o societate, decât
să-i asiguri viaţa ei. [...] Curaj, deci.
Opera dv. va avea aripi: sic itur ad astra.

Dintre reacțiile pe plan național, menționăm decizia
lui Spiru Haret, atunci ministrul Instrucțiunii Pub-
lice, de a abona toate bibliotecile școlilor secundare
la Orion. De altfel, în afara membrilor SAR, la
Orion au fost abonați și dintre marile personalități
ale timpului. Menționăm aici scriitorii Duiliu Zam-
firescu și Mihail Sadoveanu, doctorii Cantacuzino și
Minovici, arhitectul Ion Berindey și profesorul Ion
Nonna Otescu.
Revista Orion a supraviețuit până în 1912, numărul
din octombrie fiind ultimul tipărit. Cunoaștem destul
de puține detalii despre activitatea Societății Astro-
nomice Române după încetarea revistei Orion; infor-
mațiile provenind în mare parte din „Ziarul Științelor
Populare și al Călătoriilor”, al cărui director a fost tot
Victor Anestin (până în anul 1916). După începerea
bombardamentelor din primul război mondial (tot în
1916), activitatea SAR s-a redus mult, iar moartea
lui Anestin în 1918 lovește din nou în activitatea so-
cietății. Astfel, Bulletin de la Société Astronomique
de France o menționează ca pe o societate prin core-
spondență până în anul 1926, când încetează din
viață și Amiralul Urseanu.

Membrii Societății Astronomice Române

Cometa Halley în Revista Orion
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Noutăți

Asteroizi și comete văzute de la Silistra
de Ivo Dinev

Colegul nostru Ivo Dinev a surprins imagini ale
unor asteroizi și comete, mult discutate în presă
în această perioadă, de pe terasa Observatorului
Astronomic din Silistra (Bulgaria). Câteva poze
se află în galeria revistei Vega, restul, inclusiv un
filmuleț, le găsiți pe site-ul Astroclubului.
Obiectele observate (și link-uri cu detalii):

• Asteroidul (52768) 1998 OR2: https://
theskylive.com/1998or2-info

• Cometa 88P/Howell: https:
//theskylive.com/88p-info

• Cometa C/2019 Y4 (ATLAS): https://
theskylive.com/c2019y4-info

O cometă pozată de astrocolegul Radu
Gherase utilizând observatorul propriu
de la 110 km distanță

Cometa C/2019 Y4 (ATLAS) a fost descoperită
iniţial cu ajutorul imaginilor luate în data de 28
decembrie 2019 de survey-ul Asteroid Terrestrial-
impact Last Alert System (ATLAS). Observaţi-
ile ulterioare au stabilit pentru corpul respec-
tiv o orbită aproape parabolică, cu periheliul
în data de 31 mai 2020 şi cel mai aproape de
Pământ în data de 23 mai 2020 (face parte din
clasa obiectelor denumite “Kreutz sungrazer”).
Dată fiind creşterea în strălucire și consistenţă
de la data descoperirii, astronomii sperau până
recent că la sfârşitul lunii mai cometa va deveni
foarte strălucitoare astfel încât să fie uşor ob-
servabilă cu ochiul liber chiar şi în crepuscul.
Din păcate această speranţă a fost năruită la în-
ceputul lunii aprilie, când astronomii au observat
un comportament ciudat al cometei, cu o frag-
mentare vizibilă a nucleului asociată de o scădere
abruptă a strălucirii. Totuşi, fragmentarea nu-
cleului cometelor din clasa “Kreutz sungrazer”
aflate în apropierea Soarelui nu este ceva foarte
neobişnuit.
Colegul nostru Radu Gherase a capturat,
folosind observatorul său privat din Vălenii de
Munte (Prahova) în regim remote, 10 imagini
între 15 martie și 21 aprilie (2020), pe care le-a
prelucrat într-o animație disponibilă și pe site-

ul astroclubului. În această animaţie se poate
observa iniţial nucleul bine definit şi strălucitor
al cometei care treptat îşi pierde consistenţa şi
strălucirea, apoi se fragmentează vizibil, cometa
devenind din ce în ce mai difuză.
Text, foto și animație: Radu Gherase
www.stardreamsobservatory.com

S-a deschis sezonul la vânatoare de
supernove: încă trei impușcate de Ivo
Dinev

Bravul nostru coleg, Ivo Dinev nu se dezminte.
Se vede că este un vânator iscusit. Într-o sin-
gură noapte (23-24 Mai 2020) a mai reușit să
„împuște” încă trei supernove:

• Supernova SN 2020ftl
Este o supernovă de tip Ia, descoperită
de Catalina Real-Time Transient Survey şi
Mirco Villi pe data de 2 Aprilie 2020 în
galaxia NGC 4277, aflată la o distanţă de
95 milioane de ani-lumină în direcţia con-
stelaţiei Virgo (Fecioară). Magnitudinea
aparentă măsurată fotometric este de 16,2.

• Supernova SN 2020ue
Este o supernovă de tip Ia, descoperită
de Koichi Itagaki pe 12 Ianuarie 2020 în
galaxia NGC 4636, aflată la o distanţă de
55 milioane de ani-lumină în direcţia con-
stelaţiei Virgo (Fecioară). Magnitudinea
aparentă măsurată fotometric este de 16,9.

• Supernova SN 2020dpw
Este o supernovă de tip II, descoperită
de Patrick Wiggins pe data de 26 Febru-
arie 2020 în galaxia NGC 6952, galaxie de
tip Seyfert aflată la o distanţă de 70 mil-
ioane de ani-lumină în direcţia constelaţiei
Cepheus (Cefeu). Magnitudinea aparentă
măsurată fotometric este de 16,6.

• SN 2020ftl
Este o supernovă de tip Ia din NGC 4277,
descoperită de Catalina Real-Time Tran-
sient Survey pe data de 2 Aprilie 2020.

Mai multe informații despre supernove:
http://www.rochesterastronomy.org/
supernova.html
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O ispravă extraordinară a colegului
nostru Ioan Cătălin Tudor

Iată că Uniunea Astronomică Internaţională
(UAI) a trimis colegului nostru Ioan Cătălin
Tudor o diplomă pentru faptul că a reuşit să
câştige competiţia naţională pentru denumirea
unei stele şi a exoplanetei ei la sfârşitul anului
2019. (Moldoveanu si Negoiu) Aşa că îmi face
deosebită plăcere să îl onorăm pe Ioan Cătălin
Tudor pentru această reuşită extraordinară
recunoscută internaţional de către UAI, ceea
ce nu-i puţin lucru. Colegii din Astroclubul
Bucureşti te felicită călduros, Ioan, pentru
această ispravă extraordinară prin care ai reușit
să pui două nume românești pe cer.
Iată aici link-ul catre documentul respec-
tiv: https://www.astroclubul.ro/wp-
content/uploads/2020/04/Diploma-de-
la-IAU-pt-Ioan-Tudor-.pdf

O stea care nu se simte prea bine de
Radu Gherase

Nebuloasa „Eschimosul” (NGC 2392), denumită
astfel după aspectul similar cu al unei figuri
învelite de glugă a unui eschimos, a fost de-
scoperită de William Herchel în anul 1787 în
constelaţia Gemini (Gemenii), și conform es-
timările moderne, distanţa în raport cu sistemul
nostru solar este între 4000 şi 7000 ani-lumină.
Aceasta este o nebuloasă planetară, denumită
astfel după aspectul său aparent al unui disc
„planetar” bine delimitat (de altfel are di-
ametrul aproximativ egal cu cel al planetei
Jupiter vizibile la opoziţie). Însă asemănările se
opresc aici. Din punct de vedere fizic reprezintă
ultimul stadiu de evoluţie al unei stele similare
Soarelui, când straturile exterioare ale stelei
sunt expulzate în spaţiul înconjurător şi în
centru rămâne doar nucleul fierbinte al stelei ce
îşi va sfârşi evoluţia ca o pitică albă.
În cadrul învelişului gazos aflat în imediata
vecinătate a rămăşiţei stelare sunt vizibile fila-
mente aflate în expansiune împinse de un vânt
stelar puternic, iar către marginea exterioară a
discului sunt vizibile filamente radiale cu dimen-
siuni apreciabile până la câţiva ani-lumină.
Imaginea la rezoluţie mare se poate
găsi pe site-ul autorului, la: https:
//www.stardreamsobservatory.com/
?attachment_id=824#main
Detalii captură şi echipamente:
Capturi din martie – aprilie 2020: L: 42x60sec,
R: 46x45sec, G: 50x45sec, B: 36x45sec, toate bin
2×2.

Telescop Astro-Tech 8 inch f/8 RC, camera
CCD Atik 460ex.
Locaţie: Vălenii de Munte.
Autor foto şi text: Radu Gherase.

Patru supernove dintr-un singur foc și în
aceeași noapte de Ivo Dinev

Iată o performantă rară: într-o singură noapte
Ivo Dinev, din Silistra, Bulgaria, membru cu
vechi state de serviciu în Astroclubul Bucureşti
a reuşit să fotografieze nu mai puţin de patru su-
pernove într-o singură noapte (15-16 Mai)!
Îl felicităm pe Ivo pentru acest record personal,
un veritabil maraton de explozii stelare.

• Supernova SN 2020jfo
Este o supernovă de tip II descoperită în
noaptea de 6 Mai 2020 de către survey-
ul american Zwicky Transient Facility în
galaxia Messier 61, aflată la o distanţă de
52 milioane de ani-lumină în direcţia con-
stelaţiei Virgo (Fecioară). Magnitudinea
aparenta măsurată fotometric este de 15,1.

• Supernova SN 2020hvf
Este o supernovă de tip Ia descoperită
în noaptea de 21 Aprilie 2020 de grupul
de telescoape american ATLAS în galaxia
NGC 3643, situată la o distanţă de 80 mil-
ioane de ani-lumină în direcţia constelaţiei
Leo (Leul). Magnitudinea aparenta mă-
surată fotometric este de 13,4.

• Supernova SN 2020fqv
Este o supernovă de tip II b descoperită în
noaptea de 31 Martie 2020 de către survey-
ul american Zwicky Transient Facility în
galaxia NGC 4568, situată la o distanţă de
aproximativ 60 milioane ani-lumină în di-
recţia constelaţiei Virgo (Fecioară) şi cat-
alogată cu numele SN 2020fqv. Magni-
tudinea aparenta măsurată fotometric este
de 16,1.

• Supernova SN 2020hvp
Este o supernovă de tip I b descoperită
în noaptea de 21 Aprilie 2020 de grupul
de telescoape american ATLAS în galaxia
NGC 6118, situată la o distanţă de 83 mil-
ioane de ani-lumină în direcţia constelaţiei
Serpens (Şarpele). Magnitudinea aparentă
măsurată fotometric este de 13,3.

Autor text și foto : Ivo Dinev
Imaginile se regăsesc și în galeria revistei.
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Ședințe și prezentări

Tinerii de azi, astronomii de mâine,
tele-ghidați de către Prof. Daniel
Berteșteanu

În perioada 14 aprilie – 12 mai 2020 Astroclubul
București în colaborare cu Institutul Astronomic
al Academiei Române și Societatea Română pen-
tru Astronomie Culturală au coordonat un grup
de 25 de elevi într-un proiect de citizen-science
în căutare de asteroizi.
Proiectul a fost organizat de International As-
tronomical Search Collaboration (IASC) și As-
tronomers Without Borders (AWB) care au pus
săptămânal la dispoziția elevilor participanți mai
multe seturi de imagini obținute cu telescoapele
Pan-STARRS din Insulele Hawai, una din cele
mai productive rețele de telescoape în detecția
de asteroizi și comete. La proiect au participat
20 de elevi de la Complexul Educațional Lauder-
Reut din capitală, 3 elevi de la Liceul Grigore
Moisil din Timișoara precum și doi studenți, unul
din București la Facultatea de Fizică iar altul în
Cluj-Napoca la Facultatea de Matematică.
Înainte de începerea survey-ului elevii au partic-
ipat la mai bine de 6 ore de instruire sub îndru-
marea Prof. Daniel Berteșteanu care le-a asigu-
rat noțiunile teoretice legate de mișcarea aster-
oizilor pe cer și deprinderile practice de lucru în
programul Astrometrica. În urma analizei imag-
inilor au fost identificați și măsurați mai mult de
20 de asteroizi din centura principală precum și
5 asteroizi care la momentul analizei cadrelor nu
existau în baza de date a Minor Planet Center.
Rapoartele astrometrice cu măsurătorile aster-
oizilor din câmpurile analizate de elevi au fost
trimise către IASC pentru validarea posibilelor
descoperiri.
Ieri, 25 mai 2020, am primit de la organizatori
diplomele pentru participanți și încheiem astfel
acest proiect educațional în care elevii au avut:

• șansa de a analiza seturi de imagini ale un-
eia din ele mai productive rețele de tele-
scoape din lume – Pan-STARRS.

• experiențe de învățare noi cu care până
acum nu s-au mai întâlnit prin contactul
cu astronomia profesionistă și dobândirea
competențelor de lucru în programele As-
trometrica și Aladin.

• satisfacții personale: șansa de a observa
obiectele cerești cu telescoape profesioniste
de prim rang și ocazia de a îmbunătăți prin
măsurătorile lor orbitele asteroizilor.

• includerea acestui proiect de citizen science
în portofoliul personal ceea ce va aduce val-
oare CV-ului lor și va crește șansele de apli-
care la universitățile de profil din țară sau
străinătate.

Tot în cadrul acestui suvey, pe data de 20
aprilie 2020 Astroclubul București împreună cu
Institutul Astronomic al Academiei Române au
organizat o videoconferință cu Dr. Mirel Bîrlan,
cercetător în cadrul Institutului de Mecanică
Cerească al Observatorului din Paris care le-a
vorbit copiilor despre importanța cunoașterii
asteroizilor, clasificarea lor și tehnicile de in-
vestigație pe care profesioniștii le folosesc în
cercetarea acestor obiecte.
Prin mentorat și educație putem aducem tinerii
față în față cu fascinația astronomiei! Felicitări
copii!
Text și foto: Prof. Daniel Berteșteanu
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Ședințele cursului despre Găurile Negre
prezentat de către dl. Cristian-Mircea
Stancu

Cursul de Găuri Negre al dl. Stancu a con-
tinuat prin videoconferință pe toată perioada
primăverii, miercurea în fiecare săptămână (cu
excepția zilei de 22 aprilie, când colegul nostru
Daniel Berteșteanu a susținut o prezentare în
complementul acestui curs). Astfel, amintim
următoarele ședințe:

Ședința nr. 7

Ședința cu nr. 7 a cursului despre găuri negre
care s-a ținut prin videoconferință cu 25 de par-
ticipanți, un număr record. În această prezentare
am ajuns la orizontul evenimentelor unei găuri
negre, am trecut dincolo de el și am ajuns in
zona unde știinta actuală se oprește: singulari-
tatea. Subiectele prezentării:

• definitia orizontului evenimentelor
• ecuația simplificată a razei Schwarzschild
• umbra găurii negre, sfera de fotoni și inelul

de foc
• singularitatea
• Ipoteza Cenzurii Cosmice a lui Sir Roger

Penrose
• reprezentarea în coordonatele spațiu-timp

a interiorului unei găuri negre –- diagrama
Penrose

• timpul de cădere de la orizontul eveni-
mentelor spre centrul unei găuri negre

• tipuri de singularitați: Schwarzschild, in-
elare și goale

• găuri negre rotative de tip Kerr
• ergosfera și orizontul interior Cauchy

Ședința nr. 8

Astrocolegul nostru Dl. Cristian Mircea
Stancu a atacat următoarele subiecte:

• găurile de vierme (wormholes) și puntea
Einstein-Rosen

• aprofundarea unor noțiuni de mecanică
cuantică: radiația corpurilor negre, con-
stanta lui Planck și postulatul lui Planck

• dualitatea undă-particulă a luminii
• lungimea de undă de Broglie
• Principiul Incertitudinii al lui Werner

Heisenberg
• aplicarea mecanicii cuantice la orizontul

evenimentelor unei găuri negre – spuma
cuantică și radiația Hawking

Au participat 22 de membri ai Astroclubului Bu-
curești.

Ședința nr. 10

Prezentarea cu nr. 10 a cursului despre găurile
negre s-a ținut pe data de 15 aprilie 2020 prin sis-
tem videoconferință cu un grup de 22 de membri



10 ȘEDINȚE ȘI PREZENTĂRI

ai Astroclubului București.
Prezentarea a fost compusă din două părţi:
În prima parte au fost arătate unele dintre
echipamentele folosite de astronomii profesionişti
în identificarea găurilor negre precum şi studiul
luminii emise din structurile din jurul găurilor
negre, cum ar fi discurile de acreţie şi jeturile, cu
următoarele subcapitole:

• telescoape terestre şi spaţiale
• telescoape în domeniul vizibil şi în dome-

niul invizibil al undelor electromagnetice,
cum ar fi în infraroşu, raze X şi în unde
radio (radiotelescoape)

În a doua parte s-a discutat despre domeniul şti-
inţei denumit spectroscopie, acest puternic in-
strument pe care astronomii îl folosesc la studiul
luminii şi interacţiunile sale cu materia:

• difracţia luminii
• spectroscopia imagistică
• legile lui Kirchhoff, legea Stefan-

Boltzmann şi legea lui Wien
• tranziţiile atomice rezultate din interacţi-

unea atomilor cu cuanta de lumină
• spectrele de emisie şi absorbţie

Ședința nr. 11

Prezentarea cu nr. 11 a cursului despre Găurile
Negre a avut loc  pe 29 aprilie 2020.
S-a discutat despre radiaţiile emise de structurile
din apropierea găurilor negre, detectarea lor şi
cum interpretează astronomii observaţiile, cu ur-
mătoarele capitole:

• consideraţiuni teoretice despre mişcarea
particulelor într-un câmp magnetic şi
emisia de radiaţii:

– radiaţia sincrotron
– împrăştierea Compton
– împrăştierea inversă Compton
– emisia sincrotron Compton auto-

indusă

• radiaţia emisă din discul de acreţie și mod-
elul discului multicolor

• radiaţia emisă din coroana, cu cele două
modele teoretice ale coroanei: stâlpul cu
felinar şi sandwich

• radiaţia emisă din jeturi: jeturi continue şi
jeturi cu ejecţii; modul în care orientarea
sistemului găurii negre faţă de observator
influenţează observaţiile astronomilor

Ședința nr. 12

Prezentarea cu nr. 12 de pe data de 6 mai 2020, 
prin videoconferinţă, a avut ca subiect observaţi-
ile la găuri negre. Mai concret:

• diferenţe între observaţiile care se fac la
găurile negre cu acreţie şi la cele fără
acreţie

• observaţii la sisteme binare cu gaură nea-
gră şi stea însoţitoare (binare în raze X),
precum şi clasificarea acestora în funcţie de
masa stelei însoţitoare

• observaţii la găuri negre supermasive,
evenimente de perturbare mareică, ejecţii
de gaze fierbinţi din apropierea orizontului
evenimentelor

• cazul special al lui SGR A*
• observaţii la găuri negre izolate: efectul

de lentilă gravitaţională, inelul Einstein
şi crucea Einstein, efectul de microlentila
gravitaţională

Ședința nr. 13

Prezentarea cu nr. 13 din 13 mai 2020 a avut
următoarele capitole:

• stările de luminozitate, ciclurile de activi-
tate ale găurilor negre şi detectarea lor în
spectru:

– starea scăzută de luminozitate
– starea înaltă
– starea foarte înaltă
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– cicluri eruptive
• impactul găurilor negre supermasive

asupra galaxiilor:
– corelaţia între masă găurilor negre şi

masa galaxiei
– schimbul de masă şi energie între

galaxii şi găurile lor negre centrale
(feedback-ul găurilor negre)

• raze cosmice (radiaţii cosmice):
– raze cosmice cu energie ultra-inaltă
– radiaţia Cerenkov
– detectarea particulelor în razele cos-

mice, precum particula OMG şi a neu-
trinilor

– sursele razelor cosmice: certitudini şi
ipoteze

• în căutarea găurilor negre de masă inter-
mediară:

– prezentarea unor candidate la catego-
ria găurilor negre de masă intermedi-
ară

– rezultatele observaţiilor şi inter-
pretarea acestora

Ședința nr. 14

Prezentarea cu nr. 14 de pe data de 20 mai 2020
a atacat următoarele capitole:

• efectul de lentilă gravitaţională, cu
subiectele:

– efectul de lentilă gravitaţională pro-
dus de o stea neutronică asupra lu-
minii pe care o emite

– Amplificarea Doppler
– efectul de lentilă gravitaţională

asupra luminii emise din discul de
acreţie al unei găuri negre

– sfera de fotoni, inelul de foc şi umbra
unei găuri negre

• radiaţia gravitaţională/undele gravi-
taţionale (partea a I-a), cu subiectele:

– teoria relativităţii a lui Einstein vs.
legea atracţiei Universale a lui New-
ton

– analogia undelor gravitaţionale cu
undele electromagnetice/undele
transversale

– detectarea primelor unde gravi-
taţionale

– sunetul a două găuri negre care
fuzionează

La prezentare au participat 23 de persoane.
Text, foto, realizarea și prezentarea cursului:
Cristian-Mircea  Stancu

Spectroscopia în astronomie by Daniel
Berteșteanu

Miercuri 22 aprilie 2020, în cadrul întâlnirii
noastre virtuale săptămânale am avut o
prezentare dedicată spectroscopiei susținută
de către astrocolegul nostru Prof. Daniel
Berteșteanu.
Cu acest prilej am asistat la procedura de
obținere și analiză a spectrelor la diferite tipuri
de stele cu ajutorul programului RSPEC, pre-
cum și la aplicații care au simulat atât formarea
spectrelor de absorbție și de emisie pentru
atomul de hidrogen cât și importanța efectului
Doppler-Fizeau în identificarea exoplanetelor și
a stelelor binare spectroscopice.
Iată câteva din imaginile prezentate si discutate
la videoconferință.
Text și foto: Prof. Daniel Berteșteanu



Articolul ediției

Tranzitul exoplanetei TrES-3b
  de Prof. Daniel Berteșteanu

Constelația Hercule urcă mult pe cer în această perioadă și este asociată în mitologie cu cea de-a 11-a
muncă a lui Heracles prin care acesta trebuia să fure merele de aur din grădina Hesperidelor, mere care erau
păzite cu strășnicie de dragonul Ladon (constelația vecină-Draco). Deși constelația Hercule conține stele
puțin strălucitoare, iar noaptea la vizual nu sare în ochi precum vecinele sale Boarul, Lira sau Vulturul, aici
se află obiecte de interes cum ar fi roiurile globulare M 13 și M 92, roiul de galaxii Abell 2151, numeroase
stele variabile precum și stele cu exoplanete.

Săptămâna trecută, profitând de faptul că Luna a fost în faza de Crai Nou, am decis să observăm tranzitul
exoplanetei TrES-3b. Ea orbitează steaua GSC 03089-0092 aflată la distanța de 750 de ani lumină față de
noi, stea puțin mai mică decât Soarele și care poate fi observată prin telescop la aproximativ 1° vest de
steaua � Herculis, strălucind cu magnitudinea aparentă de 12, 4.

Exoplaneta TrES-3b este o planetă gazoasă extrem de fierbinte, de două ori mai masivă decât Jupiter și
care se află la numai 3.3 milioane de kilometri față de steaua GSC 03089-0092 pe care o orbitează în 31 de
ore cu viteza de 680.000 km/oră1,2. Punând lucrurile în perspectivă, Mercur se află la distanța de 57 de
milioane de kilometri față de Soare și îl orbitează în 88 zile cu o viteză de 170.000 km/oră.3

Pentru amatori, exoplanetele de tip “Hot Jupiters”4 cum este și TrES-3b sunt ținte ușor de observat prin
metoda tranzitului deoarece sunt suficient de mari pentru a bloca o parte decelabilă din lumina stelei în jurul
cărora orbitează. În plus aceste exoplanete au perioada de revoluție foarte scurtă, faza de tranzit putând fi
observată într-o singură noapte așa cum a fost și în cazul nostru. Astfel, tranzitul exoplanetei a durat aprox-
imativ 75 de minute timp în care am observat o reducere a strălucirii stelei cu 0.03 magnitudini. Raportul
cu observația noastră se află pe serverul Exoplanet Transit Database (EDT) al Societății Astronomice Cehe:
http://var2.astro.cz/tresca/transit-detail.php?id=1563111447&lang=en

1conform cu https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/ și http://exoplanet.eu/catalog/tres-3_b/
2pentru determinarea vitezei orbitale a exoplanetei TrES-3b am folosit următorul calculator disponibil online: https:

//www.omnicalculator.com/physics/orbital-velocity
3o reprezentare artistică animată a sistemului TrES-3 din Hercule în care puteți compara distanța la care se află exoplaneta

față de stea, puteți găsi aici (click pe planet/system/star): https://exoplanets.nasa.gov/exoplanet-catalog/5352/tres-3-b/
4mai multe despre originile planetelor de tip “Hot Jupiters” și despre cum observarea lor a revoluționat modul în care

astronomi înțeleg dinamica sistemului solar și a exoplanetelor puteți citi aici: https://arxiv.org/pdf/1801.06117.pdf
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În urma analizei fotometrice a obiectelor din câmpul observat de noi, am identificat 5 stele variabile cu
perioadă scurtă de tip W Ursae Majoris. Această grupă de variabile cuprinde sisteme binare cu eclipsă în
care stelele vin în contact și transferă masă și energie de la una la alta5. În cele 3 ore de observații pe care
le-am dedicat exoplanetei, am reușit să surprindem o parte din dansul acestor stele după cum se poate vedea
în curbele de lumină din imaginile atașate. Fotografia adnotată cu poziția stelei TrES-3 (cu roșu), a celor 4
stele de comparație (cu verde) și a celor 5 stele variabile (cu galben) identificate în câmp se află mai jos.

Datorită faptului că tranzitul exoplanetei a durat puțin, am avut timp în aceeiași noapte și de ceva
astrofotografie. Cum M13 era în apropiere, am decis că merită o integrare cât să vedem ce este acolo. În
centrul imaginii se află Marele Roi din Constelația Hercule, roi globular format din sute de mii de stele
a căror lumină a străbătut 22.000 de ani ca să ajungă până la noi. Trecând din centru spre periferia lui,
undeva la ora 2, un ochi antrenat observă faimoasa “elice” trilobată iar în plan mai îndepărtat galaxioarele
de diferite forme și mărimi ale catalogului PGC.

Detalii tehnice:
Sesiunea de lucru pentru observarea tranzitului exoplanetei s-a desfășurat din localitatea Traian (Jud.
Ialomița) pe data de 3 iulie 2019 între orele 00:04-03:05 (TLR+1), timp în care am tras 145 de cadre
cu durata de 1 minut fiecare. Pentru captură am folosit o cameră QHY 163 atașată la un newtonian Sky-
watcher 130/650.
După calibrarea imaginilor cu darks și flats, extracția fotometrică am efectuat-o în Hyperion Prism folosind
4 stele de comparație6, iar raportul generat l-am urcat în Peranso pentru obținerea curbei de lumină. Pentru
cele 5 stele variabile, curbele de lumină au fost generate direct cu Prism.
Imaginea cu pozițiile adnotate ale stelelor variabile, ale celor de comparație și cu poziția stelei TrES-3 a
rezultat din integrarea a 145 de cadre x 1 min:

Imaginea cu M13 este formată din integrarea a 25 cadre x 30 sec trase pe 2 iulie 2019 între orele 23:30-23:48.

5conform cu https://www.aavso.org/vsots_wuma
6stelele de comparație au fost UCAC4 638-056397, UCAC4 638-056382, UCAC4 638-056345 și UCAC4 638-056347

https://www.aavso.org/vsots_wuma


14 ARTICOLUL EDIȚIEI: TRANZITUL EXOPLANETEI TRES-3B

Task Software
Control telescop și sesiune Sequence Generator Pro

Calibrare imagini, aliniere și adnotări PixInsight
Reducere fotometrică Hyperion Prism

Curba de lumină la exoplanetă și îndepărtare outliers Peranso
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Galerie foto

Detalii despre toate aceste imagini din galerie puteți găsi la secțiunea „Noutăți”.

Supernova SN2020ftl

de Radu Gherase

Instrument Astro-Tech 8 inch f/8 RC
Captură camera CCD Atik 460ex

Estimarea fotometrică a magnitudinii supernovei SN2020ftl a fost trimisă de colegul nostru la AAVSO.

Nebuloasa Eskimo

de Radu Gherase

Instrument Astro-Tech 8 inch f/8 RC
Captură camera CCD Atik 460ex

Imaginile lui Radu Gherase le găsiți la rezoluție completă pe site-ul propriu, la www.stardreamsobservatory.
com.

16
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Supernova SN2020hpv

de Ivo Dinev

Instrument Telescop 254mm f/4.7
Captură camera ASI 174, expuneri 30x40s

Supernova SN2020fqv

de Ivo Dinev

Instrument Telescop 254mm f/4.7
Captură camera ASI 174, expuneri 30x40s
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Supernova SN2020hvf

de Ivo Dinev

Instrument Telescop 254mm f/4.7
Captură camera ASI 174, expuneri 30x40s

Supernova SN2020jfo

de Ivo Dinev

Instrument Telescop 254mm f/4.7
Captură camera ASI 174, expuneri 30x40s
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Măsurători la supernova SN2020dpw

de Ivo Dinev

Instrument Telescop 254mm f/4.7
Captură camera ASI 174, expuneri 30x40s
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Cometa 88P/Howell

de Ivo Dinev

Instrument Luneta 100mm f/5
Captură camera ASI 174 mini, expuneri 11x60s



Calendar astronomic

.Iulie – Septembrie
L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Legendă

Lună plină
Primul/ultimul pătrar
Lună nouă
.
Planete pitice
Planete
Meteoriți
Stele

Evenimente

2 Iulie – Cometa C/2019 U6
(Lemmon) la strălucire maximă
6 Iulie – Asteroidul (335) Roberta
oculteaza steaua UCAC4 373-168897
13 Iulie – Steaua Algol la minim de
strălucire
14 Iulie – Jupiter la opoziție
15 Iulie – Asteroidul Pallas la
opoziție în constelatia Sagitta
16 Iulie – Pluto la opoziție
17 Iulie – Cometa C/2017 T2
(PanSTARRS) vizibilă in Ursa Mare
17 Iulie – Asteroidul (893)
Leopoldina oculteaza steaua TYC
5722-01181-1
20 Iulie – Saturn la opoziție
22 Iulie – Mercur la elongație vestică
maximă pe cerul de dimineață
28 Iulie – Curentul de meteori Delta
Aquaridae, ZHR=12
29 Iulie – Steaua Delta Cephei la
strălucire maximă
3 August – Asteroidul (893)
Leopoldina ocultează steaua TYC
5712-00330-1
7 August – Asteroidul (978)
Aidamina ocultează steaua UCAC4
533-130636
11 August – Curentul de meteori
Perseide, ZHR=60
13 August – Venus la elongație
vestică maximă pe cerul de dimineață
28 August – Asteroidul Ceres la
opoziție în constelația Aquarius
29 August – Asteroidul Massalia la
opoziție in constelația Aquarius
11 Septembrie – Neptun la opoziție
17 Septembrie – Cometa
88P/Howell la strălucire maximă

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/
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