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Editorial

Salutări dragi cititori!
Vă găsim în același context de restriște medicală,
Astroclubul continuând cu activitățile online și individuale, deși am avut și câteva ieșiri la Comana,
care s-au organizat păstrând o distanțare corespunzătoare. Aceste ieșiri au fost concentrate în particular
pe observarea cometei C/2020 F3, care a oferit un
spectacol pe cer la începutul verii. Această cometă
este vizibilă și pe coperta revistei, prin imaginea obținută de Daniel Berteșteanu.
Tendința de a lucra de acasă s-a întins și peste
activitățiile individuale ale membrilor noștri, așa că
am avut parte de un număr prolific de imagini și măsurători în proiecte de citizen science. Despre toate
acestea, găsiți mici texte în rubrica de noutăți, precum și articolul excelent despre măsurarea paralaxei
a 2 stele apropiate de Pământ – Proxima Centauri și
Wolf 359.
Pe partea de prezentări și activități cu publicul
Astroclubul a reușit să treacă cu brio peste dificultățile situației actuale – nu doar că în fiecare săptămână
am avut parte de o prezentare, dar am reușit să organizăm și Ziua Asteroidului online.
În final, îi mulțumim fostului nostru președinte,
Marian Naiman, pentru munca depusă în organizarea și reprezentarea Astroclubului în toți acești ani.

Mălin Stănescu
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Istoricul Astroclublui

Observatorul Urseanu și Luneta Bertha
Ca prim obiectiv al SAR a fost construirea unui
sediu pentru astronomii amatori. Astfel, din fonduri proprii, în anul 1910, Amiralul Urseanu ridică o
splendidă clădire în formă de navă cu elemente decorative marine pe Bulevardul Colței la numărul 21
(actual Lascăr Catargiu).
În punctul cel mai înalt al clădirii s-a montat o
cupolă astronomică având diametrul de 5 m în care
a fost plasată o excelentă lunetă Zeiss cu diametrul
obiectivului de 150 mm şi o distanţă focală de 2695
mm, cumpărată în anul 1910 şi utilizată până în anul
2014 (timp de 104 ani !), când clădirea Observatorului a intrat într-un amplu proces de consolidare,
reparaţii, restaurare şi modernizare. Între „prieteni”,
această lunetă a fost numită Bertha.

Luneta Bertha2

Luneta a fost poziționată de la început pe o montură ecuatorială prevăzută cu o mișcare controlată de
un mecanism de ceasornic, ceea ce permitea compensarea mișcării de rotație a Pămâtului și astfel obiectul
ceresc vizat să rămână mereu în câmpul lunetei.
Mulți din celebrii astronomi români au utilizat-o în
observațiile lor, iar printre aceștia putem să enumerăm pe Nicolaie Donici, Acad. Gheroghe Demetrescu,
Acad. Calin Popovici, Matei Alexescu, Ion Corvin
Sângerzan, Dr. Harald Alexandrescu și alții.
Cu ocazia marii opoziții a planetei Marte din data
de 27 august 2003, când planeta s-a aflat la cea mai
mică distanță fața de noi din ultimii 60 000 de ani
(și anume la numai 55,76 milioane de kilometri) s-a
format în fața Observatorului o coada „kilometrică”
de persoane care doreau să urmărească pe viu discul
planetei (care avea 25,1 secunde arc!). Eu1 însumi am
reușit să arunc o privire prin acestă lunetă minunată
– care având o distanță focală mare, era foarte potrivită pentru observații planetare – și am fost uimit să
descopăr cu ochii mei detalii pe planetă așa cum nu
le văzusem până atunci cu niciun alt instrument.

Cupola lunetei Bertha înainte de renovare3

Luneta a fost perfect funcțională (sigur, cu diferite
reparații de întreținere necesare) până la demontarea
ei în anul 2014. Acum poate fi văzută într-o vitrină
exterioară cladirii și poate fi admirată din afara ei,
dar desigur ca nu mai este utilizată pentru observații
deoarece a fost înlocuită în cupolă de un instrument
modern având caracteristici mult superioare.
1 Nota

redacției: Marian Naiman
CC-BY-SA Oana Pavelescu
3 Sursa: Credo Design
2 Copyright
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Noutăți

Un soft de detecție automată a asteroizilor
realizat de către Mălin Stănescu
Colegii noștri din Astroclub au dezvoltat un
software de detecție (automată) a asteroizilor,
cu o eficiență apropiată (88%) de cea umană.
Recent, aceștia au trimis un articol ce descrie
acest software către Astronomy and Computing,
pre-print-ul articolului fiind disponibil pe arXiv:
https://arxiv.org/abs/2008.04724
Software-ul a fost dezvoltat de Mălin Stănescu
sub îndrumarea Dr. Ovidiu Văduvescu în
cadrul proiectului EURONEAR (http://www.
euronear.org/. Ambii sunt membri ai Astroclubului București.

proprietăților fizico-chimice ale acestor obiecte
este unul din domeniile de cercetare cele mai
importante dintre științele planetare.
În noaptea de 16 mai 2020 am efectuat observații
cu caracter științific la planeta pitică Haumea în
urma cărora am determinat perioada de rotație
pe baza datelor obținute în aproape 5 ore de
observații. Rezultatul ne arată că Haumea
se rotește în jurul axei în 3,96 ore, raportul
fotometric obținut fiind trimis către Asteroid
Lightcurve Photometry Database (ALCDEF).
Haumea este o planetă pitică cu o formă ovoidală descoperită în anul 2004 și care orbitează
Soarele în 285 de ani la o distanță medie de
43 de unități astronomice. Ea este considerată
al treilea cel mare obiect transneptunian după
Pluto și Eris, iar numele ei provine de la zeița
mamă a insulelor Hawai, unde este asociată cu
nașterea și fertilitatea.
În rândul obiectelor transneptuniene ea este
un obiect destul de exotic deoarece este primul
obiect de acest tip în jurul căruia a fost detectat
un sistem de inele, dar și pentru că se rotește
foarte repede în jurul axei probabil ca urmare
a unei coliziuni într-un trecut îndepărtat cu un
alt obiect, coliziune care a dus și la formarea a
doi sateliți ce orbitează în jurul ei.
Poziția în sistemul solar și elementele orbitale pot fi vizualizate aici:
https:
//ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=haumea;
old=0;orb=1;cov=0;log=0;cad=0
La data observației Haumea avea magnitudinea
de 17.3 (V) și se afla la aproximativ 2 grade sud
de steaua Arcturus.
Observațiile au fost efectuate la distanță, din
București, folosind un telescop de 0,5m diametru
din cadrul rețelei private SkyGems Observatory
– Namibia. Analiza fotometrică și obținerea
curbei de lumină le-am realizat cu ajutorul
programului Tycho.
Text, foto : Prof. Daniel Berteșeanu

Un asteroid Marte-Intersector văzut, fotografiat, filmat și studiat pe toate fețele de
către Daniel Berteșteanu
Pe data de 6 iulie 2020 am făcut ceva observații
la asteroidul (699) Hela. Acesta este un asteroid
Marte-intersector cu diametrul cuprins între 1432 km și care orbitează Soarele în aproximativ 4
ani. Hela se rotește în jurul axei sale destul de
rapid – în 3,4 ore – fiind acum o țintă ideală de
urmărit de-a lungul nopților scurte de vară, în 5
ore de observații prinzând o tură și jumătate din
rotația lui.
Având suficiente observații adunate am analizat
datele în MPO Canopus și am obținut o curbă
de lumină bimodală cu variații destul de bruște,
semn că avem de-a face cu un obiect destul de
turtit.
Autor text, foto, filmare, curba de lumina : Daniel Berteșteanu
Un cartof cu inel și două pietre, dincolo de
Pluto, observat, inspectat pe toate fețele
cu un telescop exotic de către Daniel
Berteșteanu
Obiectele transneptuniene sunt o clasă de obiecte
din sistemul solar care se află la o distanță medie
mai mare de 30 de unități astronomice, dincolo
de orbita planetei Neptun. În prezent se cunosc
peste 2500 de astfel de obiecte iar despre ele se
crede că sunt fragmente rămase de la formarea
sistemului solar motiv pentru care sunt de un
interes deosebit pentru astronomi în înțelegerea
evoluției nebuloasei primordiale și a modului
în care s-au format planetele. Determinarea
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Negoiu încearcă să îl eclipseze pe Moldoveanu și îi fură ceva lumină, eveniment
văzut peste mări și țări de Daniel Berteșteanu
Pe data de 17 decembrie 2019, în cadrul campaniei “Name an ExoWorld” și la propunerea
colegului nostru Ioan Cătalin Tudor, Uniunea
Astronomică Internațională a atribuit numele
“Moldoveanu” și “Negoiu” pentru steaua XO-1
și exoplaneta ei XO-1b din constelația Coroana
Boreală.
La această campanie (“Name an
ExoWorld”) a participat și Institutul Astronomic al Academiei Române în calitate de
reprezentant al țării noastre. Nominalizarea
din partea UAI reprezintă un moment istoric
atât pentru Ioan Cătalin Tudor cât și pentru
România deoarece se întâmplă foarte rar ca
astronomi amatori să aibă șansa să denumească
un obiect ceresc. Astfel, propunerea lui Ioan
Cătalin Tudor se alătură celorlalte nume
românești existente deja pe cer, și prin care
țara noastră a intrat încă o dată în astronomia
universală.
Pe data de 4 iulie 2020 am efectuat observații cu caracter științific pentru observarea
tranzitului exoplanetei Negoiu.
Ea se află
la distanța de 536 de ani lumină și este o
planetă gazoasă foarte fierbinte de dimensiuni
asemănătoare lui Jupiter care se rotește în
jurul stelei gazdă în doar 3,9 zile la o distanță
de aproximativ 7 milioane de kilometri. Noi
am observat steaua gazdă timp de aproape
3 ore și am putut măsura durata tranzitului
exoplanetei la 165 de minute, raportul observațional fiind trimis către Exoplanet Transit
Database:
http://var2.astro.cz/tresca/
transit-detail.php?id=1595180005&lang=en
Detalii despre această planetă extrasolară puteți
găsi: http://exoplanet.eu/catalog/xo-1_b/
Sistemul Negoiu-Moldoveanu poate fi vizualizat 3d aici (click&drag pe imagine):
https://exoplanets.nasa.gov/
exoplanet-catalog/5164/xo-1-b/ .
Observațiile pentru tranzit s-au efectuat la distanță folosind telescopul de 0.5 metri al rețelei
private SkyGems Observatory din Namibia. Fotografia cu câmpul stelei Moldoveanu a fost obținută din integrarea a 4 ore de observații LRGB
folosind un telescop newtonian 130/650 mm.
https://www.skygems-observatories.com/en
Text, grafice și foto: Prof.
teanu

Daniel Berteș-

Ocultația unei stele din constelația
Delfinul de către asteroidul Aidamina,
observată de Daniel Berteșteanu
Ocultațiile sunt fenomene astronomice de scurtă
durată în care corpuri din sistemul solar trec,
din perspectiva noastră terestră, prin dreptul
unor stele sau alte planete diminuându-le astfel
pentru câteva secunde strălucirea.
Datele
observaționale culese în timpul ocultațiilor oferă
informații deosebit de precise despre poziția,
dimensiunea, forma și existența unor eventuali
sateliți, inele sau chiar a vreunei atmosfere
la obiectul care le-a generat. Deși ocultațiile
sunt fenomene frecvente la nivel global, ele se
observă destul de rar deoarece fie au banda de
vizibilitate în afara țării, fie nu sunt accesibile
instrumentelor noastre, fie se produc în timpul
zilei sau noaptea pe cer acoperit.
În noaptea de 6 spre 7 august 2020 am afectuat
observații cu caracter științific la ocultația stelei
UCAC4 533-130636 din constelația Delfinul
de către asteroidul Aidamina. Acesta este un
obiect din centura principală cu diametrul de 92
de kilometri și care se rotește în jurul axei sale
în aproximativ zece ore. Diagrama orbitală și
poziția lui în sistemul solar se pot vedea la linkul
următor (click and drag când se afișează orbita):
https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=
aidamina;old=0;orb=1;cov=0;log=0;cad=0#
phys_par
Ocultația a avut o bandă de vizibilitate în estul
și sudul României pe direcția Babadag-Bechet
și a fost observată de noi, din județul Ialomița.
La campanie au participat și colegi astronomi
din Italia și Algeria, datele culese fiind raportate
către International Occultation Timing Association (IOTA). Din Judetul Ialomița, de unde am
observat noi, ocultația a avut o durată de 12
secunde și s-a produs în intervalul 22h26’50” –
22h27’02” UTC, timp în care steaua UCAC4
533-130636 și-a redus strălucirea cu aproximativ
o magnitudine.
Text, foto, grafice, film: Prof. Daniel Betreșteanu
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O nouă fotografie inedită de Cristian Mircea Stancu
O imagine a nebuloaselor Trifidă și Lagună –
M20 și M8 (sau NGC 6514 și NGC 6523) – capturată ca urmare a ieşirii la stele împreună cu
Astroclubul Bucureşti în noaptea de 27/28 iunie
2020, poate fi văzută în Galeria revistei, la p. 16.
Nebuloasa Trifidă (în centrul imaginii), a fost
descoperită de astronomul francez Charles Messier în anul 1764 și inclusă în faimosul său catalog
la numărul 20, numele său însemnând” împărțită
în trei lobi/părți”. Se află în constelația Sagittarius (Săgetătorul) la o distanță de aproximativ
5200 ani-lumină.
Această nebuloasă este o interesantă și neobișnuită combinație: nebuloasă de emisie (stelele
tinere care s-au format în nebuloasă excită gazul nebuloasei și îl fac să emită în lumină vizibilă) care se poate vedea cu culoarea roșiatică,
nebuloasă de reflexie (reflectă lumina stelară) de
culoare albăstruie, nebuloasă obscură (zonele întunecate care seamănă cu niște nervuri, de fapt
niște nori de praf interstelar care obturează stelele aflate în spatele lor) și un roi deschis de aproximativ 3100 stele tinere.
Nebuloasa Lagună a fost descoperită de astronomul italian Giovanni Battista Hodierna undeva înainte de anul 1654 și inclusă ulterior de
Charles Messier în catalogul său la numărul 8.
Este un gigant nor interstelar aflat tot în constelația Sagittarius la o distanță estimată între 4000
și 6000 ani-lumină.
Este clasificat de astronomi ca nebuloasă de emisie, un alt loc unde se nasc stele – în interiorul
lui se poate vedea roiul deschis de stele catalogat
ca NGC 6530.
Capturile sunt efectuate în noaptea de 27/28 Iunie 2020, pe un câmp lângă Comana/Prundu,
Jud. Giurgiu, la o sesiune de observații vizuale și astrofotografie cu partenerii din Astroclubul București. Expuneri: 22 x 180 sec (total 1
oră și 6 minute) plus cadre de calibrare darks +
flats, post procesare în PixInsight și Photoshop.
Echipament: Refractor Skywatcher ED80 cu reducător de focală/corector de planeitate a câmpului 0,85x, montură ecuatorială iOptron CEM
25P, lunetă polară electronică QHY PoleMaster,
lunetă de ghidaj Orion mini 50mm, cameră de
ghidaj Orion Starshoot Autoguider, aparat foto
DSLR Canon 6d.
Software pentru controlul monturii și achiziție
imagini: APT – Astrophotography Tool, iOptron Commander, autoghidaj cu PHD Guiding,
software planetariu Cartes du Ciel.
Autor: Cristian Stancu

Planeta Marte fotografiată de către Radu
Gherase
Planeta Marte nu conteneşte să ne surprindă prin
dinamica detaliilor ce pot fi observate chiar şi
printr-un telescop cu diametru modest în condiţii
de “seeing” (turbulenţa atmosferică) acceptabile.
Colegul nostru Radu Gherase a surprins o imagine a acestei planete în data de 18 august 2020
din oraşul Vălenii de munte, folosind instrumente
din dotarea Astroclubului (telescopul Schmidt –
Cassegrain de 235mm diametru şi camera AŞI
178MM). Această imagine poate fi văzută în Galeria Astroclubului, la pagina 16.
În imagine se observă de-a lungul meridianului
central vizibil de la sud la nord formaţiuni geografice binecunoscute astronomilor amatori: calota polară sudică, Planum Australe, Noachis
Terra, Terra Meridiani, Arabia Terra. Totodată,
în emisfera sudică, spre est, aproape de terminator, este vizibil uriaşul bazin de impact Hellas,
cu diametrul de aproximativ 2300 km şi adâncimea de 8 km!
Foarte interesant, în partea vestică iese în evidenţă o formaţiune noroasă alungită pe direcţia
sud nord de câteva mii de km lungime, ce traversează Margaritifer Terra, Ares Vallis şi Arabia Terra!
În nord pot fi observaţi de asemenea nori de mare
altitudine. “Limb-ul” (marginea discului planetei) este într-adevăr strălucitor şi nu un artefact de procesare a imaginii, fenomen denumit şi
“limb brightening” în engleză, cauzat de difuzia
luminii în atmosfera marţiană de către particulele de gheaţă şi praf – mai multe detalii despre fenomenele atmosferice marţiene puteţi citi
în numărul 51 al revistei Vega a Astroclubului
Bucureşti.
Marte va fi poziţionată în perioada următoare
din ce în ce mai favorabil pentru observaţii, urmând să ajungă la opoziţie în luna octombrie, aşa
că profitaţi de ocazie pentru a vizualiza această
planetă extrem de interesantă!
Pentru mai multe fotografii de acest gen vizitaţi
site-ul autorului www.stardreamsobservatory.
com.
Text și foto: Radu Gherase

Ședințe și prezentări

Observații astronomice la distanță cu un
observator complet robotizat by Radu
Gherase
Miercuri seara, pe data de 3 iunie 2020, s-a
ţinut prin videoconferinţă prezentarea cu titlul
“Planificarea şi desfăşurarea observaţiilor astronomice în regim complet robotizat, cu mijloace
accesibile astronomilor amatori”, susținută de
către Astrocolegul nostru Radu Gherase.
A fost prezentată o sesiune complet automatizată de observaţii a unor ţinte multiple la
observatorul privat a lui Radu Gherase, inclusiv o prezentare a programelor de calculator
(software) folosite şi a setărilor specifice necesare, precum şi măsurile de siguranţă şi protecţie
a echipamentelor în situaţia schimbării bruşte a
vremii sau a unei pene de curent.
Echipamentele
folosite,
proiectele
observaţionale şi galeria de imagini se
pot viziona pe site-ul autorului aici:
https://www.stardreamsobservatory.com/.
Autor,
constructor
al
Observatorului
si
operare:
Radu
Gherase.

tru publicul larg, interesat de astronomie. Cu
această ocazie, vorbitorii au arătat importanţa
acestei zile pentru ştiinţă.
Au avut prezentări furnizate de către Astrocolegii Marcel Popescu, Simon Anghel, Daniel
Berteşteanu și Marian H. Naiman. „Maestru de Ceremonii” a fost Astrocolegul Vladimir
Ştefănescu.
La finalul sesiunii Astrocolegul nostru Daniel
Berteşteanu s-a conectat în direct la un telescop din Australia de 430 mm în diametru şi
ne-a efectuat observaţii în direct la un asteroid
care era vizibil numai din emisfera sudică. Astfel
participanţii au avut plăcuta surpriză să vadă cu
ochii lor cerul sudic, într-o zonă foarte aglomerată apropiată de centrul Galactic, cu un asteroid
aflat în mişcare prin puzderia de stele din câmpul vizual.

Cursul de fizică teoretică la Astroclub ținut și prezentat de către Mălin Stănescu
Între data de 17 iunie 2020 și date de 15 iulie
2020, a avut loc un curs despre fizica teoretică
și limbajul secret al astronomiei și anume matematica. Inițiativa aceasta a venit de la tânărul
nostru astrocoleg Mălin Stănescu, absolvent de
la Cambridge University și de la King’s College
din UK, care a elaborat și susținut acest curs.

De Ziua Asteroidului la Astroclub s-a organizat o sesiune de prezentări si o observație live din Australia !
De ziua Asteroidului (30 iunie 2020 la ora 19:30)
Astroclubul Bucureşti a organizat o sesiune în direct, pe pagina de Facebook a Astroclubului pen-
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Articolul ediției
Calculul distanței până la două stele apropiate de Pământ
utilizând efectul de paralaxă
de D. Berteșteanu, M. Popescu, M. H. Naiman

O echipă a Astroclubului Bucureşti a participat la proiectul internaţional #NHParallax care are ca scop
evidențierea efectului de paralaxă pe baza cadrelor primite de la sonda spaţială New Horizons combinate cu
observaţii de la sol, cu telescoape automate, la distanță, situate în Australia și Statele Unite.

6.1

Context

Din punct de vedere istoric prima determinare a distanţei până la stele a fost efectuată de către astronomul
Friedrich Bessel în anul 1838 pentru steaua 61 Cygni utilizând metoda paralaxei. Această metodă a rămas
procedura standard pentru calibrarea altor metode de determinare a distanţelor în Univers.
Prin paralaxa unei stele se înţelege unghiul prin care se vede din stea raza medie a orbitei Pământului
când aceasta este perpendiculară pe direcţia Pământ-Stea. Modelul simplificat al efectului de paralaxă este
ilustrat în figura 6.1. Acesta presupune modificarea poziției aparente a unei stele în raport cu stelele îndepărtate din fundal atunci când este observată din două locații diferite. Faptul este cuantificat de unghiul p
– numit parlaxă.
Pentru calculul distanței, ne raportăm la figura 6.1. Se pot scrie următoarele ecuații:
tg(p”) =

Distanța Pământ-Soare
Distanța Soare-Stea

(6.1)

Adică:
tg(p′′ ) =

1 UA
D

de unde rezultă că:
D=

1 UA
tg(p′′ )

(6.2)

Pământul în luna iulie
Poziția aparentă în ianuarie
1 UA
p′′
D

Soarele

Stea apropiată
Poziția aparentă în iulie

Pământul în luna ianuarie
Figura 6.1: Ilustrarea schematică a efectului de paralaxă
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6.2. OBSERVAȚII
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Deoarece unghiul p′′ este foarte mic (mai mic decât o secundă de arc) se poate aproxima tg(p′′ ) = p′′ și
formula devine:
1
D = ′′
p
unde D este exprimată în parseci (pc), p′′ este exprimat în secunde de arc și 1 UA reprezintă o unitate
astronomică, adică distanța medie Pământ-Soare.
În mod tradițional distanțele până la Proxima Centauri și Wolf 359 au fost calculate utilizând această
metodă și au rezultat următoarele date confirmate și de misiunile spațiale specializate Hiparchos si Gaia:
p′′Proxima Centauri = 0.7685′′ ± 0.0002′′
Distanța până la steaua Proxima Centauri = (1.3012 ± 0.0003) pc, adică (4.244 ± 0.001) ani lumină.
p′′Wolf 359 = 0.415 16′′ ± 0.000 162′′
Distanța până la steaua Wolf 359 = (2.409 ± 0.009) pc, adică (7.86 ± 0.03) ani lumină.

6.2

Observații

Pe data de 22 şi 23 aprilie 2020 am efectuat observaţii în tandem cu sonda spaţială americană New Horizons
(NASA) la cele două stele apropiate (Proxima Centauri și Wolf 359). Observaţiile le-am efectuat de la
distanţă, prin intermediul internetului. Pentru steaua Proxima Centauri am folosit telescopul T17 de 430
mm diametru din cadrul reţelei ITelescope aflat în Australia iar pentru steaua Wolf 359 am folosit telescopul
ATEO-1 de 400 mm diametru situat în New Mexico – SUA. Expunerile au variat ca durată între 30 şi 300
de secunde.
Avantajul acestor observaţii în tandem constă în faptul că sonda New Horizons este la o distanţă de 46 de ori
mai mare decât distanţa Pământ–Soare, ceea ce face ca perspectiva sondei asupra stelelor Proxima Centauri
şi Wolf 359 să se schimbe vizibil faţă de perspectiva observată de pe Pământ. Având o distanță între cele
două puncte de observație (Pământ - New Horizons) atât mare, efectul de paralaxă este ușor de evidențiat
prin compararea fotografiilor luate de pe Pământ cu cele primite de la sonda New Horizons. Acest lucru este
evidențiat în figura 2 care prezintă o vizualizare stereo a acestui fenomen.
Imaginile brute obținute de sonda New Horizons au fost descărcate de la web-site-ul dedicat acestui proiect1 .
Camera folosită de misiunea spațială a fost Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI). Imaginile brute
necesită o procesare pentru a elimina defectele de imagine cauzate de instrument. Acest lucru s-a făcut în
următorii pași:
• realizare flat sintetic și îndepărtarea artefactelor de tip raze cosmice și hot pixels
• convoluția ușoară a stelelor

Pentru imaginile brute obținute de noi, folosind cele două telescoape (ITelescope – T17 și ATEO-1), s-au
aplicat procedurile standard de calibrare a imaginilor cu darks pentru îndepărtarea zgomotului termic al
camerei CCD și flats pentru corectarea imperfecțiunilor optice ale sistemului.
Pentru a putea măsura unghiul de paralaxă trebuie să calibrăm cele două imagini în coordonate raportate
la sfera cerească. Acest calcul s-a efectuat folosind programul Astrometry.net2 . Am determinat soluția
astrometrică a plăcii în sistemul de referință ICRS J200 (International Celestial Reference System). Deoarece
camera LORRI de la bordul sondei New Horizons a fost concepută pentru a obține imagini ale obiectelor
trans-neptuniene, rezoluția sa este de numai 4.09 arcsec/pixel spre deosebire de rezoluția mult mai bună
pentru cele două telescoape terestre utilizate, adică 0.917 arcsec/pixel respectiv 1.237 arcsec/pixel.
1 http://pluto.jhuapl.edu/Learn/Parallax/Parallax-Images.php
2 http://astrometry.net/
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(a) Proxima Centauri văzută de pe Terra

(b) Proxima Centauri văzută de pe New Horizons

(c) Wolf 359 văzută de pe Terra

(d) Wolf 359 văzută de pe New Horizons

Figura 6.2: Paralaxa celor două stele între Pământ și New Horizons

6.3

Rezultate

Deoarece geometria observațiilor este mai generală decât în modelul simplificat, respectiv cele două stele nu
sunt centrate în raport cu baza de observație, am măsurat prima data distanța unghiulară între fiecare stea
și sonda New Horizons la data observației.
S-au obținut:
• θNH-Proxima Centauri = 63.712 874 deg – separația unghiulară dintre New Horizons și Proxima Centauri
• θNH-Wolf 359 = 125.207 85 deg – separația unghiulară dintre New Horizons și Wolf 359
Conform site-ului Jet Propulsion Laboratory3 la data observațiilor distanța între Pământ și sonda New
Horizons a fost de 46.8534 UA, adică 7, 028 miliarde de kilometri.
Am măsurat poziția celor două stele pe cadrele New Horizons și pe imaginile obținute cu telescoapele
utilizate de noi de pe Pământ. Am folosit toate imaginile (3 pentru fiecare stea oferite de sonda New Horizons
și 4 achiziționate cu telescoapele utilizate de noi) și am făcut media acestor măsurători. Pentru a evalua
3 https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#results

6.3. REZULTATE

Observator
New Horizons
Terra
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RA [°]
217.36303
217.38242

Proxima Centauri
σRA [′′ ]
Dec [°]
0.9
-62.67649
0.3
-62.67545

σDec [′′ ]
0.9
0.3

RA [°]
164.09431
164.09866

Wolf 359
σRA [′′ ] Dec [°]
2.8
7.00148
0.1
6.99995

σDec [′′ ]
1.9
0.0

Tabela 6.1: Coordonatele celor două stele de interes în diferitele imagini, în sistemul de referință ICRS J2000
Proxima Centauri
d′′

distP - Proxima Centauri

Terra

θ
distP-NH

New Horizons

Figura 6.3: Geometria observației din ziua de 22 aprilie 2020
eroarea de măsură am calculat deviația standard a acestora. Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul
6.1.
Un aspect important al acestor măsurători, în condițiile în care dimensiunea pixelului este mare comparativ
cu profilul stelei, este algoritmul de identificare în imagini a centroidului fiecărei stele. Pentru acest lucru
am folosit două metode: poziția celui mai strălucitor pixel și algoritmul propus de programul AstroImageJ4 .
Pentru a calcula paralaxa, am folosit formula5 de calcul a separației unghiulare6 . În această formulă α și δ
sunt ascensia dreaptă și declinația iar indicii 1 și 2 corespund măsurătorii cu telescopul nostru, respectiv cu
sonda New Horizons.
cos d = sin δ1 sin δ2 + cos δ1 cos δ2 cos(α1 − α2 )

(6.3)

Pe baza acestei formule am obținut următoarele paralaxe. Am notat cu d pentru a diferenția față de
semnificația descrisă în introducere.
d′′Proxima Centauri = 32.254′′ ± 1.256′′
d′′Wolf 359 = 16.479′′ ± 3.390′′
Ținând cont de geometria observației (figura 6.3) se poate calcula distanța folosind teorema sinusului:
distP-STEA =

distP-NH
sin(θ)
sin(d′′ )

4 https://www.astro.louisville.edu/software/astroimagej/
5 Jean

Meus – Astronomical Algorithms
formulă se poate deduce aplicând teorema cosinusului în triunghiul sferic format de zenit și cele 2 stele:
(π
)
(π
)
(π
)
(π
)
cos d = cos
− δ1 cos
− δ2 + sin
− δ1 sin
− δ2 cos(α1 − α2 )
2
2
2
2

6 Această

(6.4)

ARTICOLUL EDIȚIEI: CALCULUL DISTANȚEI PÂNĂ LA DOUĂ STELE APROPIATE DE
PĂMÂNT UTILIZÂND EFECTUL DE PARALAXĂ

14

unde distP-STEA este distanța de la Pământ la stea (Proxima Centauri sau Wolf 359), distP-NH = 46.8534 UA
este distanța de la Pământ la sonda New Horizons, iar sin(θ) este factorul ce ține cont de geometria observației. În particular, folosind aproximația sin(d′′ ) ≈ tg(d′′ ), recuperăm forma din definiția paralaxei (ecuația
6.1).
Formula de calcul al erorilor7 se aproximează8 în acest caz la
∆distP-STEA
∆d′′
≈ ′′
distP-STEA
d
∆d′′ =

√

2
2
2
2
σRA,NH
+ σDec,NH
+ σRA,Terra
+ σDec,Terra

(6.5)

(6.6)

Se obțin următoarele distanțe
distP - Proxima Centauri = (4.248 ± 0.165) ani lumină
distP - Wolf 359 = (7.576 ± 1.559) ani lumină

6.4

Concluzii

Cele două rezultate obținute corespund cu determinările recente raportate de misiunea spațială Gaia și
prezentate în introducere. Măsurătoarea noastră are un grad mai mic de precizie din cauza rezoluției mici a
camerei LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) cu care au fost înregistrate imaginile de la sonda New
Horizons. Această cameră are o rezoluție de 4,09 arcsec per pixel, ceea ce înseamnă că o eroare de măsurare
de un pixel a poziției reprezintă o eroare de 10 − 20% a paralaxei (în funcție de stea). Aproximațiile efectuate
în cadrul acestui calcul sunt nesemnificative în raport cu eroarea de determinare a poziției.
Proiectul NASA de măsurare a paralaxei prin efectuarea de observaţii în tandem la aceste două stele cu sonda
spaţială New Horizons a avut un scop pur educaţional, NASA încurajând astronomii amatori din toată lumea
să efectueze cu instrumentele lor observaţii în aceeaşi perioadă cu cele ale sondei spaţiale. Mai multe detalii
despre acest proiect se găsesc pe site-ul oficial al misiunii New Horizons: http://pluto.jhuapl.edu/Learn/
Get-Involved.php#NHparallax
Fișierele de tip fits de la sonda New Horizon se pot descărca aici: http://pluto.jhuapl.edu/Learn/
Parallax/Parallax-Images.php
Deplasarea celor două stele este foarte greu de vizualizat în cadrele înregistrate de pe Pământ, la șase luni
distanță, deoarece unghiul de paralaxă este extrem de mic (p′′ = 0.7687′′ ± 0.0003′′ ) –- comparabil cu profilul
stelelor cauzat de perturbația atmosferică înregistrată de cele mai bune observatoare.
Proiectul de față a reușit sa ilustreze clar acest efect.

7 Formula

se poate obține presupunând că erorile sunt mult mai mici decât valoarea măsurată (astfel încât se poată aplica
calculul diferențial) și distribuite independent, caz în care varianța sumei devina suma varianțelor (https://ocw.mit.edu/
courses/physics/8-044-statistical-physics-i-spring-2013/readings-notes-slides/MIT8_044S13_ProbabilityCh4.pdf)
8 sin(x) ≈ tg(x) ≈ x, cos(x) ≈ 1
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Lună plină
Primul/ultimul pătrar
Lună nouă
.
Planete pitice
Planete
Meteoriți
Stele

Evenimente
1 Octombrie – Mercur la elongație
estică maximă
3 Octombrie – Luna la 0.4 grade de
Marte pe cerul dimineții
4 Octombrie – Erna ocultează
steaua HIP 15181
4 Octombrie – Algol la minim
6 Octombrie – ∆ Cephei la minim
8 Octombrie – Draconide
8 Octombrie – Alsatia ocultează
steaua UCAC4 548-028296
11 Octombrie – NEA (159402) 1999
AP10 aproape de Terra, mag 12.3
12 Octombrie – Cometa C/2020 P1
la maxim
14 Octombrie – Marte la opoziție
16 Octombrie – HU Tau la minim
21 Octombrie – Orionide
29 Octombrie – Mira la maxim
31 Octombrie – Uranus la opoziție
1 Noiembrie – Flora la opoziție
3 Noiembrie – Emma ocultează
steaua UCAC4 613-020395
10 Noiembrie – Mercur la elongație
vestică maximă
14 Noiembrie – Cometa C/2020 M3
la maxim
15 Noiembrie – Conjuncție strânsa
Jupiter-Pluto (0.41 grade)
17 Noiembrie – Leonide
29 Noiembrie – 2000 WO107
aproape de Terra, mag 13.7
8 Decembrie – Psyche la opoziție
13 Decembrie – Geminide
17 Decembrie – Conjuncție
Luna-Jupiter-Saturn
21 Decembrie
– Conjuncție rara
17
Jupiter-Saturn, separație 6 arcminute
22 Decembrie – Urside

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/

