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(actualmente Observatorul Astronomic: Amiral Vasile Urseanu)
perioada 1950 – 1968

Câteva explicaţii: Timpul trece repede, multe lucruri se transformă, lumea de astăzi diferă
mult faţă de cea de acum 50 de ani şi foarte
mult de cea de acum 100 de ani. Totuşi existenţa şi experienţa trecutului, pe lângă faptul că dă
legitimitate Observatorului Astronomic Vasile
Urseanu, poate constitui şi un ajutor pentru o
activitate prezentă, localizată pe direcţiile fundamentale concepute de ctitorii săi şi cei care
i-au susţinut activitatea, chiar dacă nivelul tehnic şi tehnologic a evoluat semnificativ.
Având în vedere că în scurtă vreme se împlinesc 100 de ani de la înfiinţarea Observatorului
(1910 construcţia şi 1912 instalarea instrumentului principal), o privire retrospectivă asupra
unei părţi din viaţa sa poate fi deosebit de utilă.
Ca urmare, se prezintă, mai jos, o prelucrare
după o notă realizată de regretatul profesor Matei Alexescu, în februarie 1991, asupra activităţii Observatorului în perioada 1950 - 1968.
Pe lângă evidenţierea evoluţiei Observatorului
propriu-zis, ea conţine şi propuneri ce pot fi utile
pentru continuarea cu succes a activităţilor.
(Pentru conformitate : Dan Vidican)

finele lunii ianuarie 1968, când subsemnatul a
schimbat locul activităţii.
Documentele existente atestă faptul ca Ioana
amiral Urseanu (1870 – 1942) a donat clădirea
respectivă, în anul 1933, Primăriei Municipiului Bucureşti. Iniţial ea a adăpostit Pinacoteca Municipală, temporar închisă şi ea în anii
războiului, ca urmare a necesităţii asigurării
valorilor faţă de bombardamentele aeriene
(componentele de baza ale instrumentului –
refractorul ZEISS - fiind păstrate împachetate
în subsolul clădirii).
Dotări pentru observaţii
După război, ca urmare a organizării muzeului
Anastasie Simu, Pinacoteca a fost dezafectată – încăperile fiind folosite ocazional pentru
repetiţiile Fanfarei Primăriei.

În noiembrie 1990 s-au sărbătorit 80 de ani de
existenţă a Observatorului Astronomic din bd.
Ana Ipătescu (actualul Lascăr Catargiu, nota
red.) nr. 21, Bucureşti, pornind de la determinări
bazate pe note şi articole apărute în « ORION » renumita, dar şi, din păcate, efemera revistă a
lui Victor Anestin.

Concomitent, astronomul român Nicolae Donici
(1874 – 1956) a sondat posibilităţile reinstalării refractorului ZEISS, de 150 mm diametru,
în cupolă : obiectivul instrumentului se găsea
în permanenţă pe masa din biroul savantului,
situat la etajul II, chiar lângă uşa de acces în
cupolă (actualul sediu al ASTROCLUBULUI
Bucureşti). La acea epocă, numai partea inferioară a piedestalului metalic al lunetei se afla
pe pilastrul din cupolă. După plecarea astronomului în Egipt, pentru continuarea studiilor
sale asupra luminii zodiacale, s-a pus capăt
acestor încercări.

Prezenta notă încearcă să clarifice unele aspecte ale istoriei Observatorului, cu precădere,
după inaugurarea sa, din mai 1950, şi până la

Ele au fost reluate, în 1949, de către academicianul Călin Popovici, care, cu ajutorul prof.
dr. Aurel Iacovache şi cu sprijinul academicia-

nului George Demetrescu – pe atunci director
al Observatorului Astronomic al Academiei (din
Bucureşti) – a reuşit să determine autorităţile
municipale de atunci să se ocupe de repunerea
în valoare a ecuatorialului.
Ca urmare, în aprilie 1950 a fost definitivată
reinstalarea lunetei – la această operaţie participând lucrători de la Industria Optică Română şi, mai ales, ing. Cyril Petrescu, prof. dr.
Aurel Iacovache, mecanicii Mircea Marcopol şi
Gaspar Ştefan de la Observatorul Astronomic
al Academiei.
Este de remarcat că observaţiile efectuate
(acad. Călin Popovici, ing. Vladimir Boico, Matei
Alexescu), au demonstrat calitatea deosebită a
opticii instrumentului. Având o distanţă focală
de 2695 mm (F : 18), obiectivul de tip A – semiapochromat – a permis, în condiţii atmosferice
adecvate, separarea unor cuple de stele duble
– test cu distanţe unghiulare de 0,72 – 0,75 secunde de arc (sub cele obişnuite pentru diametrul obiectivului (0,8 – 0,85 secunde de arc).
Astfel, refractorul, împreună cu două pendule
electrice LEROY, reparate de aceeaşi mecanici
şi reglate pentru timp solar mijlociu şi pentru
timp sideral, au constituit baza instrumentală
iniţială a Observatorului. Ea a permis ca, în
condiţii precare – totală lipsă de mobilier, serioase defecţiuni ale trapei de observaţii a cupolei etc. Observatorul să fie inaugurat, pentru
public, la începutul lunii mai 1950 ; vizitele
puteau fi efectuate zilnic – în afară de luni –
între orele 17 – 22.
Concomitent, sub îndrumarea acad. Călin Po-
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povici, a fost iniţiată şi o activitate cu caracter
ştiinţific care cuprindea : observaţii solare –
statistici asupra petelor, observarea morfologiei petelor / prin desene (direct pe un ecran
ataşat lunetei); observaţii asupra Lunii – desene ale unor zone mai importante; observaţii
asupra planetelor principale – Venus, Marte,
Jupiter şi Saturn); observaţii asupra unor stele
variabile cu perioadă lungă. Multe din rezultatele obţinute în aceşti primi ani de activitate, au
fost publicate, la finele anului 1959, într-un volum intitulat «Note şi Observaţii
Astronomice».

În 1957 a fost instalat, pe ecuatorial, un micrometru destinat observării stelelor duble şi
măsurătorilor micrometrice în câmpul instrumentului (el a fost obţinut de la Observatorul
Astronomic al Universităţii «Al. I. Cuza» din
Iaşi, prin grija prof. dr. Victor Nadolschi, cu
care timp de mulţi ani a existat o colaborare în
domeniul observaţiilor solare).
În 1956, tot pe refractorul de 150 mm a fost
instalat un refractor Bardou de 108/1600 mm,

Este de subliniat şi faptul că aceste activităţi nu au rămas exclusiv în sarcina
unicului cadru de specialitate al instituţiei (Matei Alexescu). Cam într-un an de
zile s-a constituit un grup de astronomi
amatori, cuprinzând elevi şi studenţi,
oameni de diferite profesii.
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În aceeaşi perioadă, un cunoscut
astronom amator, ing. Dinu Dobrovici, a donat Observatorului
un telescop, realizare personală,
de 257/2610 mm (oglindă realizată de Ion Zeidel din Piteşti).
Telescopul fusese utilizat prin
anii 1938 – 1942 de câţiva amatori – Dinu Dobrovici, Ion Drăgescu, Sergiu Aloman şi alţii. După
1944 grupul se destrămase, Jean
Drăgescu s-a stabilit definitiv în
Franţa, devenind un reputat savant în domeniul microbiologiei
(fără să renunţe la pasiunea de o
viaţă : Astronomia). Telescopul a
fost totuşi utilizat în mod sporadic, timp de câţiva ani, dar calitatea opticii nu a justificat vreun
efort de modernizare, pentru exploatare sistematică.

Primul dintre aceşti amatori, de fapt
astronom neprofesionist, a fost inginerul Vladimir Boico, venit prima dată în
Observator în luna mai 1950. Lui i se
datorează o prima contribuţie serioasă
– aceea a instalării unui astrograf (personal) cu obiectiv Petzval Hermagis F/5;
F=500 mm, în primavara anului 1951.
În acelaşi an a construit o cameră fotografică la ocular, pentru fotografierea
Lunii şi a planetelor (o a doua construind-o în 1956).
În anul 1951, utilajul observaţional a
mai obţinut o piesă importantă – spectroscopul de protuberanţe, realizat din
piese de binoclu, de către ing. Boico secondat de Matei Alexescu, aparat utilizat
des până în 1957, când o piesă similară
(proiectată tot de ing V. Boico) a fost obţinută prin transfer de la Observatorul
din Bucureşti al Academiei. La rândul
său acest instrument a cedat locul (în
1960) unui instrument similar de fabricaţie germană (ZEISS), un coronograf
destinat observaţiilor de protuberanţe.
Instrumentele scoase din uz şi-au găsit
locul în ampla expoziţie deschisă în cadrul Observatorului.

împreună cu o veche cameră fotografică pentru
plăci de 9X12 cm (putând accepta şi de 13X18
cm). Instrumentul era destinat fotografierii solare sistematice şi timp de mai mulţi ani – atât
cât s-a putut dispune de plăci fotografice diapozitiv (fabricaţie indigenă) – au fost obţinute
imagini ale Soarelui (disc integral / la 75 mm
diametru, sau pe zone / la echivalent de 150
mm diametru). Este vorba de un fond de circa
1000 de plăci fotografice, de fineţe deosebită.
Pe lângă imaginile la Soare există
un fond extins de clişee la Lună
şi planete.

Matei Alexescu lucrând la ecuatorialul de 150 mm

În epoca anilor ’60, unitatea, devenită între timp “Muzeul Ştiinţelor Experimentale”, a fost dotată
în mod substanţial de către Consiliul Muzeelor, din fostul Comitet
de Stat pentru Cultură şi Artă, cu
aparatură fotografică modernă şi
laborator fotografic: o lunetă ecuatorială ZEISS 80/1200 mm, o
lunetă azimutală de 80/500 mm,
un celostat polar ZEISS de 120
mm diametru (plus spectroscopul deja menţionat). Cât priveşte
schimbarea denumirii unităţii, ea
a avut o dublă motivaţie : în cali-
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tate de unitate muzeală, ea putea beneficia de
sprijinul material al Consiliului Muzeelor. Între
anii 1950 – 1960, funcţionaseră aici mici laboratoare de fizică şi chimie. Tot în anul 1950 se
înfiinţase aici, cu concursul Institutului Meteorologic Central, o staţie meteorologica de ordinul II (climatologică) dotată cu o dublă serie de
aparate : una cu caracter demonstrativ şi una
(în funcţiune) pentru observaţii. Observaţiile
meteorologice efective erau transmise decadal
Institutului şi în contrapartidă Observatorul
dispunea şi de buletinul meteorologic zilnic, ce
era afişat sistematic pe exteriorul clădirii.
Dacă observaţiile meteorologice erau executate
de supraveghetorul încadrat la muzeu (Nicolae
Ghinea), laboratoarele au beneficiat, în perioada existenţei lor, de cadre de specialitate (ing.
Sergiu Grotper / pentru fizică; ing. Draga Micropol şi ing. Maria Cabadian / pentru chimie).
În fine, până în anul 1956 a funcţionat, în subsolul clădirii, un seismograf orizontal Nord –
Sud cu masa de 80 kg. instalat prin grija prof.
dr. Aurel Iacovache – pe atunci colaborator de
specialitate al Serviciului Seismologic Român,
condus de către acad. George Demetrescu.
Treptat laboratoarele s-au autodesfiinţat, staţia meteorologica rămânând până în 1965. Interesul major al vizitatorilor se manifesta mai
departe pentru Observatorul Astronomic.
Deşi, în timp, sprijinul material al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă s-a diminuat s-au mai adus unele îmbunătăţiri locale,
pe linia ameliorării condiţiilor de observaţie.
Eliminarea unei părţi şi recondiţionarea acoperişului de tablă al terasei iniţiale a permis
instalarea de noi instrumente : luneta de 80
/ 1200 mm, luneta de 80 / 500 mm, celostatul polar de 120 mm diametru (pe un pilastru
independent), luneta Bardou de 108 / 1600
mm, demontată de pe ecuatorialul principal ca
urmare a lipsei de material fotografic pentru
fotografia solară (pe un pilastru independent).
Luneta Bardou a fost înlocuită în 1965 cu un
telescop Newton de 140 mm diametru (construcţie Ion Zeidel), ca urmare a unui accident
prin care i s-a distrus obiectivul.
Redeschiderea terasei, a permis ca în 1966 să
se poată procura, de la I. Zaidel, optica unui

telescop Newton-Cassegrain de 450 mm diametru şi 4160/12600 mm distanţă focală.
Pentru finalizarea instrumentului, s-a procurat (în primăvara anului 1967), de la uzinele
ZEISS (prin Comitetul de Stat pentru Cultură
şi Artă), o montură ecuatorială electrică. Tubul
optic şi anexele sale mecanice, au fost realizate
prin bunăvoinţa unor entuziaşti : ing. şef de la
Uzina de Ţevi Sudate (Ion Şerban), mecanicul
Ion Gavriliţă, strungarul Ion Nicu, fotograful
Vasile Marciuc. Ca urmare, la finele lunii septembrie 1967, telescopul de 450 mm diametru
(unul dintre cele mai mari din ţară), era dat în
exploatare.
Telescopul a fost utilizat cu succes, cu imagini
impresionante asupra Lunii, planetei Jupiter,
planetei Saturn, deşi din punctul de vedere al
puterii de rezoluţie, puterea separatoare nu a
ajuns, chiar în condiţii de turbulenţă redusă,
sub 1,2 – 1,5 secunde de arc. Gabaritul foarte
mare şi condiţiile pretenţioase de exploatare şi
protecţie la intemperii, au dus totuşi la demontarea sa ulterioară. La revenirea la Observator
(a lui Matei Alexescu), pentru o scurtă perioadă de timp (decembrie 1975 – octombrie 1979),
s-a constatat că piesele mecanice erau grav
deteriorate. Intenţia de refacere a telescopului
(pe o montură mai solidă / în furca dublă), au
fost anulate de cutremurul din 4 martie 1977
– gradul de afectare al clădirii nemaipermiţând
instalarea unui telescop mare şi greu, nici pe
terasă nici în cupola observatorului.
Expoziţia
Statutul de muzeu, implica însă şi existenţa
unei expoziţii cu caracter permanent, a unui
colţ informativ general.
O primă expoziţie astronomică, bazată exclusiv pe fotografii şi desene originale, rezultate
din observaţiile proprii – în special ale lui V.
Boico, V. Marciuc, S. Merlescu, S. Boştinescu,
A. Florescu, alături de cele ale lui Matei Alexescu – a fost organizată încă din 1952 întruna din sălile de la etajul I. Ea era completată
prin expunerea unor piese rezultate din activităţi practice: spectroscopul de protuberanţe, o
cameră fotografică pentru Lună şi planete, un
ecran pentru observaţii solare, câteva oglinzi

de telescop, şlefuite de unii dintre amatorii de
pe lângă muzeu, aflate în diverse stadii de lucru etc.
O a doua expoziţie, cu acelaşi caracter, cuprinzând tot materiale rezultate din observaţiile
proprii, s-a organizat în 1954 şi a fost utilizată
până în 1956.
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Ca urmare a unor energice intervenţii, în 1956
a fost organizată o a treia expoziţie astronomică, mult mai dezvoltată şi documentată,
ocupând toate cele 7 încăperi de la etajul I al
clădirii (cu excepţia uneia rămasă ca laborator
de fizică). Tema generală a acesteia era «Universul Astral» - tematica fiind executată de M.
Alexescu (între timp devenit director al unităţii), cu colaborarea acad. Călin Popovici şi a
ing. Vladimir Boico. (Încăperile de la demisol şi
mezanin fuseseră atribuite Secţiei de Numismatica a Muzeului de Istorie al Municipiului
Bucureşti, până în 1966). O singură încăpere
de la demisol a fost atribuită laboratorului fotografic al unităţii. (O realizare deosebită era o
reprezentare spaţială a Sistemului Solar / la
circa 2 metri diametru / care se putea roti, evidenţiind eclipsele de Soare şi de Lună, poziţia
relativă a planetelor vizibile pe cer).
În anul 1966, ca urmare a intervenţiei la forurile superioare, s-a realizat cea mai complexă
expoziţie astronomică din ţară. Tematica, iniţiată de Matei Alexescu, a fost transpusă expoziţional de către prof. Gh. Ivancenco, de la Institutul de Arte Plastice şi arhitect N. Corradino,
şef de lucrări la Institutul de Arhitectură. O
splendidă frescă al secco a fost realizată de Gh.
Ivancenco pe plafoanele unor săli de expoziţie,
cuprinzând reprezentarea mitologică a constelaţiilor, inclusiv stelele principale ale acestora.
Observaţii astronomice realizate
în cadrul Observatorului
Soarele a constituit un subiect de predilecţie
pentru observaţii.
După ce primele observaţii la protuberanţe au
fost realizate cu spectroscopul de protuberanţe
realizat în Observator, în 1962 M. Alexescu a
proiectat primul coronograf din ţară (destinat
observării integrale a acestora). El a fost reali-

4

Astroclubul

Bucureşti

zat cu optică şlefuită la Întreprinderea Optică
Română, filtrul de interferenţă centrat pe linia
Ha a hidrogenului fiind produs de firma germana SCHOTT (filtru DSIF 656, cu o semibandă de trecere de 70 Å). Cu o deschidere de 120
mm şi o distanţă focală finală de 1440 mm,
instrumentul (montat pe refractorul ZEISS de
150 mm) a dat deplină satisfacţie, atât pentru
observaţii vizuale, cât şi fotografice.
Reuşita deosebită a determinat proiectarea

tă (erori cel mult de 0,3 sec de arc), dar şi studierea variaţiilor morfologice ale grupurilor de
pete (în perioada 1964 – 1968). În 1976 Matei
Alexescu a reinstalat staţia, utilizând-o până
în 1979 (cu o mică întrerupere după cutremurul din 4 martie 1977).
Principalele observaţii efectuate în cei 18 ani
de activitate (acoperiţi de prezenta notă) au
cuprins:
● Observaţii statistice asupra petelor solare
(iulie 1950 – februarie 1968 şi ianuarie 1978

Matei Alexescu, Dan Vidican, Boico Vladimir, Constantin Oprişeanu

unui al doilea instrument, cu diametrul de 170
mm şi 5400 mm distanţă focală. Totuşi după
plecarea lui Matei Alexescu de la Observator,
optica a rămas părăsită, iar la revenirea în decembrie 1975 şi primul coronograf era demontat.
În 1964 s-a instalat, în premieră în România,
prima staţie de observare a fotosferei solare,
într-o încăpere cu totală obscuritate. Deşi luneta utilizată avea un diametru relativ redus
(65 mm, focar 1000 mm), imaginile erau suficient de luminoase, pentru a permite proiecţia
în condiţii excelente a unei imagini a discului
solar de 500 mm diametru. Acestea au permis
nu numai determinarea coordonatelor heliografice ale grupurilor de pete cu precizie spori-

– decembrie 1979). Ele au permis încă din primii ani determinarea unei valori a coeficientului k = 0,79 cu eroare de 0,01 (din formula
R=k(10g+p)).
● Punerea în evidenţă a unei oscilaţii cu caracter sinusoidal amortizat, în longitudinea
unei pete (solare) unipolare de mari dimensiuni, care a persistat în perioada aprilie – august 1978.
● Executarea unui planisfer hemisferic al planetei Mercur, pe baza observaţiilor efectuate,
cu predilecţie, în plină zi în anii 1951 – 1956.
● Identificarea unor pete strălucitoare cu caracter persistent, pe suprafaţa vizibilă a planetei Venus, în special în perioada 12 septembrie
– 1 decembrie 1951, precum şi determinări ale

alungirii coarnelor secerii planetei Venus în
preajma conjuncţiei inferioare din 1956.
● Observarea sistematică a planetei Marte,
în perioadele opoziţiilor din anii 1952, 1954,
1956 şi 1958. Cu ocazia opoziţiei perihelice din
1956, observaţiile efectuate asupra furtunii de
praf ce a avut loc în august – septembrie se
numără printre primele din lume.
● Depistarea uneia dintre marile perturbaţii
din Banda Ecuatorială Sud a planetei Jupiter,
care s-a declanşat la 16 octombrie 1952 şi care
a fost urmărită sistematic până la conjuncţia
planetei cu Soarele (25 mai 1953).
● Deşi majoritatea observaţiilor de stele variabile au avut un caracter aleator, este de semnalat că lucrarea pentru examenul de diplomă
al Elenei Preotescu : «Determinarea elementelor componentelor unei stele duble, folosind
metoda stelelor variabile cu eclipsă», a cuprins
în latura aplicativă, tratarea celor circa 500 de
observaţii efectuate asupra stelei β Lyrae. Rezultatele au fost apreciate în mod deosebit de
acad. Călin Popovici, conducătorul lucrării.
● Lucrarea de diploma a lui Matei Alexescu
«Suprafeţe optice deformate utilizate în astronomie», având ca parte practică executarea
unei oglinzi parabolice de 265 mm diametru şi
1260 mm distanţă focală (F : 4,75).
● Studii de astroclimat, o premieră în România
la data respectivă. Iniţiate şi puse în practică
de ing. Vladimir Boico, aceste studii au fost
desfăşurate pe o perioadă de mai mulţi ani cu
începere din 1951. Ele au cuprins: studiul procentajului mediu de zile şi nopţi în care pot fi
realizate observaţii astronomice în Bucureşti,
evaluarea turbulenţei şi transparenţei cerului nocturn, atât în Bucureşti, cât şi în munţii Bucegi (Piatra Arsă, Vârful cu Dor, Babele,
Omul), ajungându-se la concluzii deosebit de
importante în vederea creării unui observator
astronomic de munte. Cu această ocazie s-au
iniţiat primele observaţii astronomice în munţi
cu telescoape de 120 şi 150 mm diametru.
[ F2 – Matei Alexescu prelucrând desenele la
planeta Jupiter]
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Relaţiile cu publicul
Observatorul s-a bucurat de o bună popularitate în rândul publicului, de multe ori procen-
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tul de vizitatori individuali depăşindu-l pe cel
al grupurilor planificate.
În cele 7 luni ale anului inaugurării, s-au consemnat 7.700 vizitatori, respectiv o medie lunară de 1.100 de persoane. Destul de rapid,
această medie s-a ridicat la 1500 – 1600 de
persoane, circa 20.000 de vizitatori pe an, chiar
în condiţiile introducerii unei taxe de vizitare.
La aceste rezultate au contribuit nu numai posibilităţile de observare directă (destul de bune
la nivelul anilor ’60), dar şi celelalte mijloace,
puse în aplicare, cu scopul unic de popularizare a ştiinţei, prin excelenţă a astronomiei.
La sediul Observatorului au fost organizate mai
multe serii de cursuri de astronomie populară,
cu durata de 6 luni, între 1960 – 1966. Afluenţa de înscrieri a fost suficient de mare, ajungându-se la 3 şi 4 grupe de câte 60 – 70 participanţi, frecvenţa lecţiilor fiind săptămânală.
Simultan se desfăşura o activitate prin conferinţe atât în Bucureşti, cât şi în alte oraşe. De
exemplu, autorul acestei note a susţinut în perioada respectivă 4500 de lecţii şi conferinţe,
prelegeri la radio şi televiziune, precum şi circa
350 de articole în presă.
Realizarea de expoziţii temporare la Observator (afişarea în avizierele de pe gardul Observatorului) şi în afară. Circulaţia intensă pe bd.
Ana Ipătescu (actualmente Lascăr Catargiu) a
prilejuit o largă cunoaştere a materialelor.
La frecventarea Observatorului a contribuit
mult şi popularizarea fenomenelor astronomice observabile cu aparatura din dotare. Cu
ocazia apariţiei cometei Arend-Roland (aprilie
– mai 1957), timp de câteva săptămâni s-a înregistrat o medie zilnică de circa 500 vizitatori,
fapt ce a necesitat organizarea unui serviciu
special de ordine. Situaţii similare s-au produs
şi la apariţia cometelor Mrkos (1957) şi Burnham (1965).
Cu ocazia eclipsei totale de Soare din 15 februarie 1961, chiar în condiţii nefavorabile
(cer mai mult acoperit), peste 5000 de persoane erau strânse în preajma observatorului.
Este de subliniat că, mai ales în aceste ocazii,
astronomii amatori grupaţi în jurul Observa-

torului constituiau un sprijin cu totul deosebit, în calitate de ghizi voluntari – tineri, dar
cu serioasă pregătire. Mulţi dintre ei, aflaţi azi
în deplină maturitate (nota a fost realizată în
1991), deşi au alte profesii şi specialităţi continuă să îşi consacre o parte din timpul lor liber
astronomiei. De exemplu: ing. Boico Vladimir
– aflat acum la o vârstă respectabilă, Gheorghe
Fălcoianu – ofiţer de marină, Mihai Fălcoianu
– medic, Constantin Oprişeanu – tehnician tipograf, ing. Dan Vidican sunt doar o parte din
aceştia. Nu trebuie să îi uităm pe cei dispăruţi
de-a lungul anilor : general dr. Andrei Baicov,
Vasile Marciuc – fotograf, Iosif Strobah – inginer.
Aprecieri privind direcţiile de dezvoltare
ake Observatorului
(la nivelul anului 1991, când Matei Alexescu a realizat nota)

Comparaţia celor de mai sus cu situaţia din
1991 poate evidenţia unele direcţii de bază
pentru revigorarea activităţii:
● Reinventarierea atentă a patrimoniului ştiinţific şi a stării sale, începând cu ecuatorialul
ZEISS de 150 mm (ex. pentru recondiţionarea
sistemului de orologerie).
● Recondiţionarea sistemului mecanic de mişcare a cupolei, inclusiv pentru trapa de observaţii.
● Repunerea în valoare a telescopului de 450
mm diametru (atât pentru public, cât şi pentru
vizitatori)
● Realizarea unui sistem unitar şi eficient
de popularizare a unităţii, prin 3 sau 4 vitrine exterioare cu anunţuri privind fenomenele
astronomice mai importante şi posibilităţile de
observare.
● Formarea unui grup (chiar şi restrâns la 3-4
persoane), ce să poată sprijini periodic activitatea în calitate de ghizi voluntari (în paralel cu
alcătuirea unei expoziţii de înaltă ţinută, care
să trezească interesul vizitatorilor)
Dacă în domeniul popularizării problemele pot
fi rezolvate relativ uşor, problemele legate de
activitatea ştiinţifică ar comporta unele precizări. Este vorba în primul rând de stabilirea
unor direcţii de cercetare. Este totuşi inutilă
planificarea unor domenii în care activitatea
amatorilor – cu dotările existente – nu ar putea
da rezultate. Chiar dacă în prezent sunt apre-

cieri că activitatea observaţională clasică este
depăşită, e bine să se nu se uite ca această
veritabilă «muncă de Sisif» este cotată în mod
deosebit, cu condiţia să fie corect orientată.
Desenul la ocular, măsurătoarea la micrometrul ocular sunt tot atât de valoroase precum
fotografia CCD sau fotometria fotoelectrică. De
aceea este util de stabilit un serviciu de «veghe»
în sensul accesului amatorilor la instrumente,
pe probleme concrete, după un calendar prestabilit (similar sistemului practicat la Pic du
Midi pentru telescopul de 600 mm diametru).
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Este utilă organizarea periodică (anual sau
chiar semestrial) a unor reuniuni de comunicări în cadrul cărora să se facă bilanţul rezultatelor.
Trebuie să se aibă în vedere crearea unui sistem de relaţii internaţionale, pe baza rezultatelor observaţionale concrete, a unor lucrări
reprezentative, cel puţin la nivelul celor executate de amatorii astronomi din străinătate.
În condiţiile în care atenţia statului se îndreaptă spre o adevărată promovare a ştiinţei, rolul
Observatorului Astronomic (Amiral Vasile Urseanu) din bd. Ana Ipatescu (în prezent Lascăr
Catargiu), nr. 21 devine tot mai important.
Este o necesitate dintre cele mai presante de
a se reface unitatea, de a pune în practică tot
ceea ce poate contribui la promovarea astronomiei, de a fi în situaţia unor oameni de ştiinţă
a căror misiune de onoare este de a învăţa şi
pe alţii din ceea ce ştiu.
Bacău, februarie 1991

Matei Alexescu

fost Director al
Observatorului
Astronomic Popular,
membru al B. A. A.,
al S. A. F.,
al A. L. P. O.,
laureat al S. A. F.
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2009 – ANUL INTERNAŢIONAL AL ASTRONOMIEI
Anul Internaţional al Astronomiei 2009 este o campanie iniţiată de
Uniunea Astronomică Internaţională
şi UNESCO ce reuneşte, într-un efort
concertat, toate structurile care au
ca scop studierea şi promovarea astronomiei. Această campanie va fi o
celebrare globală a astronomiei şi a
contribuţiilor pe care această ştiinţă
le are asupra societăţii în ansamblul
ei şi asupra culturii universale.
Anul 2009 a fost ales în mod special
pentru că acum se împlinesc 400 de
ani de la utilizarea primului telescop
de către Galileo Galilei, în 1609.
Galileo Galilei (15 feb. 1564 – 8 ian.
1642) a fost fizician, matematician şi
astronom şi a jucat un rol major în
cadrul revoluţiei ştiinţifice. Realizările sale includ printre altele observaţii astronomice, utilizarea şi
îmbunătăţirea calităţilor lunetei ca instrument de observaţii astronomice şi susţinerea prin observaţii a modelului heliocentric
copernician. În anul 1608, Galileo construieşte prima lunetă cu
o mărire de 3x şi apoi altele cu măriri de până la 30x. În august
1609 a demonstrat puterea lunetei sale mai marilor urbii, care
au fost uimiţi de ceea ce vedeau şi au fost de acord cu susţinerea
proiectelor sale. În ianuarie 1610, Galileo descoperă cu ajutorul
lunetei sateliţii lui Jupiter, care mai apoi au primit numele de
„sateliţi galileeni”, în cinstea marelui astronom. Descoperă fazele
planetei Venus care erau prezentate în modelul heliocentric al
lui Copernic şi realizează imediat importanţa descoperirii pentru susţinerea acestui model. Galileo a observat planeta Saturn,
Soarele cu petele sale, munţii şi mările selenare, Calea Lactee cu
multitudinea sa de stele şi planeta Neptun. De aceea, pe bună
dreptate, Galileo Galilei a fost numit, „părintele fizicii şi astronomiei observaţionale moderne”.
Anul Internaţional al Astronomiei 2009 (AIA 2009) are menirea
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de a stimula interesul general pentru astronomie, dar în mod
special de a incita tinerii în a descoperi minunăţiile cerului şi
spaţiului. Pentru acest motiv sloganul Anului Internaţional al
Astronomiei este : „Descoperă singur Universul”. Pe întreg mapamondul activităţi ce cuprind observaţii de zi şi de noapte, informări, conferinţe, expoziţii, nu vor face altceva decât să aducă
în faţa oamenilor diferitele aspecte ale astronomiei ca ştiinţă, cu
multiplele sale implicaţii în viaţa umanităţii.
La nivel internaţional UAI şi UNESCO au propus o serie de 11
proiecte pentru a veni în sprijinul celor care vor participa anul
acesta la eveniment. Acestea sunt programe de activităţi centrate
pe anumite teme şi vor fi principalele proiecte care vor contribui
la realizarea scopului AIA 2009: descoperirea Universului de către fiecare pământean.
100 DE ORE DE ASTRONOMIE
Acesta este un eveniment care va avea loc între 2-5 aprilie 2009.
Acţiunea cuprinde transmisii în direct prin camere web, observaţii efectuate de observatoarele profesioniste şi cele publice, observaţii cu public şi alte activităţi ce se vor desfăşura pe parcursul a 100 de ore consecutive, în jurul globului.
GALILEOSCOPUL
Proiectul are ca scop distribuirea unui număr cât mai mare de
lunete asemănătoare cu cea a lui Galilei pentru a se ajunge la
10 milioane de oameni care au privit pentru prima dată printr-o
lunetă şi poate pentru a-i atrage către hobby-ul minunat care
este astronomia.
JURNALUL COSMIC: VIAŢA UNUI ASTRONOM
Jurnalul cuprinde discuţii cu astronomi profesionişti, dar nu pe
teme de astronomie ci de viaţă, familie, prieteni, hobby, vise, realizări, confruntări, descoperiri. În acest jurnal vor scrie astronomi
de pe cinci continente, în diverse limbi. Toate aceste „comentarii”
vor fi adunate la finalul AIA 2009 într-o carte ce va fi o mărturie
a acestui proiect.
PORTALUL CĂTRE UNIVERS
Portalul reuneşte informaţii legate de toate domeniile astronomi-
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ei la nivel global. Portalul AIA 2009 îşi propune trei lucruri: să
crească accesul la informaţii legate de astronomie, să indexeze şi
să arhiveze informaţiile pentru a putea fi găsite cât mai uşor, să
dezvolte comunicarea şi colaborarea pe termen lung între toate
structurile interesate de astronomie.
EA ESTE ASTRONOM
Promovarea egalităţii între sexe şi accesul femeii la funcţii de
răspundere reprezintă unul dintre Obiectivele de Dezvoltare Milenară ale Naţiunilor Unite. „Ea este astronom” va promova egalitatea dintre sexe în astronomie (şi în ştiinţă în general) şi va
avea ca scop furnizarea de informaţii neutre şi accesibile femeilor astronom profesionist sau amator, studenţilor sau tuturor
celor interesaţi de egalitatea dintre sexe din cadrul ştiinţei.
CE ÎNSEAMNĂ CERUL NEGRU
Proiectul îşi propune să conştientizeze populaţia globului asupra fenomenului de Poluare Luminoasă şi implicaţiile acestuia
în astronomie, dar şi în economia globală.
ASTRONOMIA ŞI MOŞTENIREA UNIVERSALĂ
UNESCO şi UAI vor lucra împreună pentru a implementa o colaborare educaţională şi de cercetare ca parte a tematicii iniţiate
de UNESCO, „Astronomia şi Moştenirea Universală”. Obiectivul
principal este acela de a realiza o legătură între ştiinţă şi patrimoniul cultural universal.

ASTRONOMIA PENTRU TOŢI
Acest proiect doreşte să dezvolte astronomia în anumite zone
cheie: astronomia profesionistă (la nivel de universităţi şi cercetare); publicitate (comunicare, media, grupuri de amatori); educaţie (şcoli şi structuri educaţionale informale).
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Până acum, 136 de ţări s-au alăturat acestei sărbători internaţionale, printre care şi România. Astroclubul Bucureşti participă
la acest regal astronomic cu următoarele proiecte:
● EA ESTE ASTRONOM – 8 martie 2009
● 100 DE ORE DE ASTRONOMIE – 2 - 5 aprilie 2009
● AI DREPTUL LA NOAPTE! – campania împotriva Poluării Luminoase — pe parcursul anului 2009
Pentru mai multe detalii despre aceste proiecte vizitaţi paginile:
www.astroclubul.ro
www.poluareluminoasa.ro
Vă aşteptăm să vă alăturaţi nouă pentru a sărbători minunile
Universului!
Ruxandra Popa

Preşedinte al
Astroclubului
Bucureşti

PROGRAMUL GALILEO PENTRU INSTRUIREA PROFESORILOR
Acest program este unul educaţional ce îşi propune să ofere profesorilor toate informaţiile necesare şi toate metodele pentru a
implica elevii în descoperirea astronomiei. Acest proiect are ca
scop menţinerea informărilor şi observaţiilor astronomice în şcoli şi după anul 2009.
CUNOAŞTEREA UNIVERSULUI
Programul îşi propune să aducă la cunoştinţa copiilor de grădiniţă şi de şcoală primară frumuseţea universului şi a locului
Terrei în acest univers.
DE LA PĂMÂNT LA UNIVERS
AIA 2009 reprezintă o oportunitate deosebită de a aduce astronomia în cele mai neobişnuite locuri. Minunate imagini astronomice vor fi transformate în expoziţii postate în locuri publice
precum parcuri, staţii de metrou, muzee etc.
DESCOPERIREA ASTRONOMIEI LA NIVEL GLOBAL:
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POSIDONIUS DIN APAMEA
toate domeniile. Şi-a terminat studiile la
Atena sub îndrumarea filosofului stoic
Panaetius, liderul şcolii stoice din Atena, succedându-i în această poziţie după
moartea sa în anul 110 Î.Hr. . Printre discipolii săi s-au regăsit şi figuri importante
ale acelor timpuri Cicero şi Pompei. A scris
peste 20 de cărţi despre filosofie, astronomie, matematică, geografie, meteorologie
şi cartografie care s-au pierdut. S-a aflat
de existenţa acestora din citatele menţionate în operele altor autori.

Ultimul reprezentant al astronomiei greceşti dinainte de Era noastră este Posidonius din Rodos sau Posidonius din Apamea (135 - 51 I.Hr.), un nume mai puţin
cunoscut nouă dar care merită menţionat.
Deşi s-a născut în Apameia, Siria, Posidonius provine dintr-o familie greacă şi a
fost crescut după tradiţia grecească. Este
cunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari
polimatici printre semenii de aceeaşi vârstă, având cunoştinte aprofundate din

Geminus of Rhodes, elev al lui Posidonius,
menţionează în lucrările sale mai multe teorii ale mentorului său. Din această sursă
aflăm că Posidonius a studiat fenomenele
fizice precum refracţia luminii în atmosferă, influenţa Lunii şi Soarelui asupra
mareelor şi a împărţit Pământul pe de o
parte în funcţie de criterii astronomice cu
ajutorul gnomonului în tropice şi cercuri
polare iar pe de altă parte în funcţie de
distribuirea temperaturii pe glob în şapte
zone, două zone reci situate la poli, două
zone temperate aceleaşi ca în prezent, alte
două extrem de aride situate de-a lungul
tropicelor cu Soarele la zenit jumătate de
lună în fiecare an şi o zonă ecuatorială
cu o climă temperată şi ploi abundente.
A estimat diametrul Soarelui şi al Lunii,
a determinat distanţa de la cei doi aştri
până la Pământ şi paralaxa Soarelui şi a
calculat circumferinţa Pământului. Potrivit convingerilor sale Soarele este un astru ce emană o forţă vitală ce întreţine viaţa pe Pământ. Munca sa nu s-a bazat în
totalitate pe cunoştinţele celorlalţi filosofi,
în toate studiile sale a venit cu idei ino-
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vatoare şi experimente noi pentru a testa
presupunerile precursorilor săi.
O altă parte din opera sa a supravieţuit
prin intermediul tratatului lui Cleomede,
“Asupra mişcării circulare a corpurilor cereşti”. Se pare că acesta cuprinde fragmente întregi copiate din lucrarea lui Posidonius. De aici aflăm că în urma încercărilor
sale de a măsura distanţa până la Soare
şi dimensiunea acestuia a obţinut în anul
90 î.H. valoarea de 9893 pentru distanţa
astronomică, cu jumătate mai mică decât
valoarea reală. În ce priveşte dimensiunea
Soarelui a reuşit să obţină o valoare mai
mare şi mai exactă decât a celorlalţi astronomi greci sau cea a lui Aristarh din
Samos. Calculele sale nu s-au oprit aici,
Posidonius a determinat şi distanţa până
la Lună.
În ceea ce priveşte calcularea dimensiunii
Pământului a folosit o metodă proprie cu
ajutorul stelei Canopus situată la 310 ani
lumină distanţă de Pământ.
Canopus sau Alfa Carine, este a doua stea
a strălucire de pe cer cu o magnitudine de
-0,72. Este uşor vizibilă în emisfera sudică la paralela -52° 42’ (2000) şi abia se observă în oraşele cele mai sudice din SUA
şi coasta Africană a Mării Mediteraneene.
Dacă pentru locuitorii Greciei Canopus nu
este vizibilă, în insula Rodos steaua apare puţin deasupra orizontului şi se ridică
încet, încet deasupra acestuia pe măsură
ce observatorul se deplasează spre Sud.
Posidonius a observat ca la Rodos steaua
atinge linia orizontului în timp ce la Alexandria are o altitudine de 70 30’. Cunos-
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Coordonate:
Diametru
Adâncime
Colongitudine
Eponim

când distanţa dintre Rodos şi Alexandria,
5.000 de stadii, Posidonius a obţinut pentru circumferinţa Pământului valoarea de
240.000 de stadii. Această valoare are de
fapt două erori ce se compensează reciproc. Altitudinea de 7o 30’ era în realitate
5o 15’ iar distanţa dintre cele două oraşe
nu este de 5.000 de stadii. Totuşi aceasta este doar o variantă a calculelor sale
legate de circumferinţa Pământului. Mai
târziu Ptolemeu ne aduce la cunoştinţă
prin intermediul operelor lui Cleomede că
Posidonius în realitate a utilizat în calculele sale matematice valoarea de 3.750 de
stadii, păstrând totuşi latitudinea incorectă de 7o 30’. În aceste condiţii rezultatul
obţinut pentru circumferinţa Pământului

este de 180.000 de stadii.
O altă realizare a lui Posidonius a fost
construirea unui planetariu, sub forma
unui dispozitiv mecanic care arată poziţia
şi mişcarea planetelor şi sateliţilor acestora în modelul heliocentric al sistemului
solar, cu ajutorul căruia a încercat să-şi
înveţe elevii legile cosmosului. Potrivit lui
Cicero, planetariul lui Posidonius prezintă mişcarea diurnă a Soarelui, Lunii şi a
celor cinci planete cunoscute în acele timpuri.
Pentru realizările importante avute în domeniul ştiinţei un crater de pe suprafaţa
Lunii a primit numele Posidonius. Este un

31,8° N, 29,9° E
95 km
2,3 km
343° la răsărit
Posidonius

crater de impact ce s-a format în urma coliziunii unui asteroid cu suprafaţa lunară.
Este situat la marginea vestică a mării Serenitatis şi la sud de lacul Somniorum.

Mihaela Şonka

Bibliografie:
În căutarea aştrilor de Virgil V. Scurtu –
Ed. Albatros
www.wikipedia.org
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…4, 3, 2, 1, aprinderea
motoarelor… şi avem
ascensie pentru racheta
Delta II ce îl poartă pe
Spirit de pe Pamânt către
planeta Marte! Strigăte de
bucurie şi ropote de aplauze cuprind mulţimea
ce urmăreşte lansarea de la câţiva kilometri
distanţă de rampă şi nu se sting decât trei minute mai târziu, când doar o coloană şerpuită
de vapori ce se pierde în înaltul cerului rămâne
pentru privitorii entuziasmaţi dovada efemeră
a unei lansări reuşite.
27 de zile mai târziu, evenimentul se repetă în
mijlocul nopţii, de data aceasta racheta Delta II
lansând Opportunity către aceeasi destinaţie.
Două vehicule solare de teren cu tracţiune 6x6,
nu mai mari decât un mini-automobil de oraş,
fiecare dintre ele dotate cu o pleiadă de camere fotografice, panoramice şi microscopice,
sonde de temperatură, două spectrometre,
câte o freză geologică şi cu un computer de
bord cu o putere de calcul aproximativ egală
cu cea a unui telefon mobil ceva mai răsărit se
indreaptă catre mica planetă roşie.
Scopul misiunii Mars Exploration Rover (MER)
este acela de a căuta urme ale prezenţei apei
cândva în trecutul îndepărtat la suprafaţa
planetei, de a-i studia clima şi geologia cât
mai în amănunt, chiar dacă instrumentele
nu-i permit decât accesul la câţiva centimetri
adâncime de sol şi fireşte la rocile existente la
suprafaţă, principala ţintă a frezei cu care este
dotat fiecare rover.
7 ani au trecut de la ultima aventură marţiană,
cea a lui Pathfinder, aventură ce a reprezentat primul pas al noului val de explorări la
suprafaţa lui Marte, şi care val sperăm că se
va încheia cu asolizarea unui echipaj uman în
următoarele decenii. 7 ani în care două misiuni marţiene - Climate Orbiter in 1998 şi Polar Orbiter/Deep Space2 în 1999 au eşuat. Ca
multe alte misiuni de până atunci, misiuni
americane şi sovietice, două misiuni din trei
nu au reuşit să-şi îndeplinească obiectivele.
Marte a aprins imaginaţia ultimelor generaţii
de pământeni mai mult decat oricare alt obiect

ceresc, începând cu “canalele” descrise de
Schiaparelli în observaţiile sale, canale (canali) ce printr-o traducere nefericită au ajuns a
fi considerate un rod al civilizaţiei marţiene,
canale ce s-au dovedit în final a fi doar rodul
unor aberatii optice ale instrumentelor folosite în epocă, culminând cu adaptarea cât se
poate de originală a romanului lui H.G.Wells
“Războiului Lumilor” de către Orson Wells în
1938. 40 de ani mai târziu chipul de pe Marte,
fotografiat de Viking Orbiter stârneşte din nou
imaginaţia celor pasionaţi de civilizaţii extraterestre pentru câteva decenii. Însăşi faptul că
mai mult de jumătate din misiunile îndreptate
către Marte au eşuat în a-şi atinge obiectivele
trebuie să fie un semn că cineva acolo are ceva
de ascuns… Misiunile Mariner, Mars şi Viking,
concepute şi lansate în toiul cursei spaţiale din
anii `60-`70 au dezvăluit o planetă pustie şi
dezolantă la prima vedere, care însă la o cercetare mai amănunţită, graţie celor două sonde
Viking ce au asolizat în 1976, nu a făcut decât
să nască noi întrebări.
Pe 4 ianuarie 2007 capsula conţinându-l pe
Spirit asolizează spectaculos pe Marte, iar câteva ore mai târziu transmite primele imagini din
zona craterului Gusev, în uralele tuturor celor
aflaţi la centrul de control al misiunii şi spre
încântarea celor care urmăreau evenimentul
în direct la TV şi pe Internet.
După 21 de zile Opportunity asolizează într-o
zonă situată la antipozi, într-un mic crater de
impact din podişul Meridiani Planum. Primele
imagini recepţionate, după o călătorie de peste
10 minute între cele 2 planete stârnesc din
nou un val de bucurie printre toţi cei implicaţi
în proiectul MER. La suprafaţa lui Marte
sunt funcţionale două vehicule de cercetare
geologică!
Orice misiune spaţială are o serie de obiective
primare şi o serie de obiective secundare clar
stabilite cu mult timp înainte de lansarea misiunii, fiecare serie de obiective cu perioade de
timp bine stabilite. Pentru Spirit şi Opportunity acestea sunt de 90 şi respectiv 120 de zile.
În ianuarie 2009 cele două rovere au împlinit 5 ani de operare. 5 ani în care, cu ceva
intermitenţe, cu incidente şi accidente, au
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parcurs la un loc 22 de kilometri la supraţa
planetei, fotografiind, săpând în solul şi rocile
marţiene şi cercetându-şi împrejurimile.
Toate cercetările efectuate de cele două rovere duc astăzi la concluzia că la un moment
dat apa curgea la suprafaţa planetei şi că este
posibil ca în prezent solul să conţină apă
îngheţată în adâncime.
Sonda Viking 1 a operat la suprafaţa lui Marte
timp de 6 ani şi 4 luni, până în noiembrie 1982,
atunci când o comandă trimisă de pe Pământ a
dus din greşeală la dezorientarea antenei utilizate pentru comunicaţii.
Nu putem decât să sperăm că măcar unul dintre cele 2 rovere să depăşească acest record,
chiar dacă şi-au îndeplinit obiectivele iniţiale
– întotdeauna se vor găsi alte mistere numai
bune de cercetat. Relieful marţian e suficient
de variat încât să ofere multe subiecte de studiu. Nu e nevoie decât de un cer senin şi curat
pentru ca Soarele să le încarce bateriile şi din
când în când de câte o pală de vânt care să
cureţe praful de pe panourile solare.

Mircea Răduţiu
Info: marsrovers.jpl.nasa.gov
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Monoceros - Inorogul se dezvăluie
Flancată de Orion şi Canis Minor, cu Gemenii deasupra şi Canis Major dedesubt,
constelaţia Monoceros – Inorogul – este
adesea trecută cu vederea. Într-adevăr,
stelele sale nu depăşesc magnitudinea 4,
însă constelaţia ascunde obiecte extrem
de interesante.
Etimologic, numele de monoceros înseamnă un singur corn, dar prefixul mono poate sugera şi singularitatea sau uniformitatea în general. Lucru total neadevărat
despre Inorog însă. Constelaţia prezintă
numeroase aspecte contrastate şi intrigante în acelaşi timp prin formele neobiş-

nuite ale formaţiunilor de stele, precum şi
prin obiectele deep sky deosebite.
Inorogul a fost ilustrat prima dată pe un
glob în 1612 de către cartograful Petrus
Plancius, care se pare că a introdus această constelaţie datorită faptului că inorogul
apare de mai multe ori în Vechiul Testament. Din cauza datei recente la care a
fost consacrată, constelaţia nu are legende asociate. Cu toate acestea, simbolistica
lui este foarte dezvoltată. Un fapt extrem
de interesant cu privire la această creatură este faptul că inorogul este singurul
animal fabulos care nu a fost creat având
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la bază o temere umană. Încă de la început Lasa a fost considerat blând, darnic şi
curios de frumos.
Beta Monocerotis are o magnitudine de
4,60 şi este o stea triplă – un sistem triplu
foarte accesibil telescoapelor mici, printre puţinele de altfel. A fost descoperită în
1781 de William Herschel, care nota pe
atunci că steaua este „una din cele mai
frumoase privelişti de pe cer”.
Beta Monocerotis este deosebită şi prin
faptul că cele trei stele ale aceluiaşi sistem au magnitudini aproape asemănătoare. Perechea AB a sistemului este formată
din două stele de magnitudine 5, aflate la
7,4” depărtare. Componenta C
se află la 2,8” de B, cele trei stele
formând un triunghi îngust. Fără
a prezenta vreun contrast color,
toate cele trei stele apar albe.
Ross 614 este un sistem binar
slab, dar interesant prin faptul că
acesta conţine două dintre stelele cu cele mai mici mase stelare
descoperite. Steaua a fost descoperită în 1927 de către F.E. Ross
de la Observatorul Yerkes. Pitica
roşie are o magnitudine de 11,1
şi se află la o distanţă de 13,1 ani
lumină, situându-se printre cele
25 cele mai apropiate stele cunoscute. Diametrul său estimat
este de o treime din cel al Soarelui. Măsurătorile efectuate de-a
lungul timpului arată o variaţie
periodică, deci un companion ascuns. În 1950 perioada de variabilitate a fost calculată ca fiind
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de 16,5 ani. Încercările de a observa companionul au eşuat până când, în 1955,
acesta a fost descoperit cu telescopul de
la Palomar. Ross 614 este un caz clasic
de detectare a companionului înainte ca
acesta să fie observat. Alte exemple mai
cunoscute sunt Procyon şi Sirius. Companionul este o stea de magnitudine 14,8
rotindu-se în jurul primarei la o distanţă
de 3,9 u.a. Ambele stele au mase foarte
mici, având doar 0,11 şi 0,22 din masa
Soarelui.
Dacă Ross 614 conţine stele cu mase foarte mici, steaua lui Plaskett este un sistem
binar gigant, cea mai masivă pereche de
stele cunoscută. Denumirea provine de la
J.S. Plaskett, cel care l-a investigat pentru
prima oară în 1922 la Observatorul Victoria. Aflat la 1 grad ½ SE de Monoceros 13,
steaua este cel mai probabil un membru
al uriaşei formaţiuni NGC 2244 şi a nebuloasei care îi este asociată, NGC 2237.
Steaua lui Plaskett este formată din două
gigante ce orbitează în jurul centrului comun de masă într-o perioadă de 14,414
zile, având o separaţie de 80 de milioane
de km.
În 1961 J. Sahade estimează masele celor
două stele ca fiind de 40 de mase solare
pentru primară şi 60 pentru companion.
Acest fapt neobişnuit, când primara este
de fapt mai mică decât companionul este
întâlnit şi în cazul lui Beta Lyrae. Se consideră că evoluţia celor două componente
este afectată de un schimb de mase între
cele două stele, iar acest lucru conduce
la situaţia bizară când steaua mai puţin
masivă este într-o etapă de evoluţie mai
avansată decât cealaltă. Cu timpul, situaţia se va inversa. Steaua mai slabă o va
depăşi pe primară, astfel încât denumirile celor două stele vor trebui schimbate.
Astfel de sisteme binare sunt extrem de
rare. Ele pot fi însă detectate la distanţe

foarte îndepărtate datorită luminozităţii
foarte mari.
M50 este un roi stelar deschis, aflat puţin
mai departe de treimea unei linii imaginare trase între Procyon şi Sirius. Obiectul
se găseşte uşor prin binoclu, magnitudinea de 6,3 indicând posibilitatea de a fi
observat cu ochiul liber în condiţii extrem
de bune. Roiul este un grup destul de
comprimat, având 10’ în diametru. Arcele
curbate de stele dau perimetrului un contur ce aduce cu o inimă, scos în evidenţă
de o stea roşiatică aflată la 7’ sud de centrul roiului. Această stea, o gigantă roşie,
se face remarcată pe fundalul plin de stele
albastre şi albe.
NGC 2237 şi 2244 reprezintă o nebuloasă
foarte mare şi complexă, numită adesea
Nebuloasa Rosette ce înconjoară un roi
galactic foarte strălucitor. NCG 2244 este
roiul. Nebuloasa este un obiect destul de

NGC2244

Credit: NASA and The Hubble Heritage Team
(STScI/AURA)

dificil pentru telescoapele mici, deşi printr-un binoclu poate fi detectată o uşoară
aură neuniformă. În condiţii foarte bune,
roiul poate fi observat cu ochiul liber. Întins pe 40’, acesta cuprinde 5 stele de tip

0, 16 stele de tip B şi un număr nedeterminat de stele mai slabe. Cel mai strălucitor
membru este 12 Monocerotis, o gigantă
galbenă de magnitudine 5,85. Steaua are
însă o luminozitate anormal de mare dacă
se află într-adevăr la aceeaşi distanţă ca
roiul. E posibil însă ca steaua să fie mai
aproape, undeva în prim plan. Nebuloasa Rossete este un obiect spectaculos de
fotografiat. La expuneri mai lungi ea dezvăluie detalii uimitoare: printre nebulozităţile strălucitoare apar dungi întunecate,
precum şi mici puncte negre, despre care
se crede că sunt stele în formare.
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NGC 2261 este cunoscută cu numele de
„Nebuloasa variabilă a lui Hubble”. Descoperită în 1783 de William Herschel,
obiectul este o nebuloasă gazoasă ciudată, care înfăşoară steaua variabilă R Monocerotis. Forma acesteia seamănă cu o
cometă, cu nucleul aflat spre sud şi coada
întinzându-se la nord. Strălucirea totală

NGC2261

Credit: NASA and The Hubble Heritage Team
(STScI/AURA)

a nebuloasei este de 10 magnitudini, cea
mai luminoasă porţiuni fiind de 1’. Pentru telescoapele moderne, obiectul nu este
deloc dificil. El poate fi observat, de asemenea, şi la puteri mai mici.

13

Astroclubul

Bucureşti

Compararea fotografiilor care s-au realizat de-a lungul timpului la NGC 2261 au
scos la iveală faptul că nebuloasa părea
să varieze în luminozitate. Cum schimbările erau prea rapide, nebuloasa a fost
analizată mai îndeaproape şi s-a ajuns
la concluzia că variaţiile erau produse
de schimbările condiţiilor de lumină şi
de umbre provocate de mase întunecate
care se aflau în apropiere de stea. Pentru
a complica lucrurile şi mai mult, nici despre R Monoceros nu se ştie sigur că este o
stea. Obiectul apare în telescoapele mari
ca o porţiune condensată de nebulozitate.
Potrivit unui model teoretic propus de F.J.
Low şi B.J. Smith R Monoceros ar fi un
sistem protoplanetar – o stea înconjurată
de un nor dens de praf.

NGC 2264 este un roi foarte întins şi disparat, format din aproximativ 20 de stele
mai strălucitoare şi alte sute de stele slabe. Forma sa este de săgeată care arată
spre sud. Pe cer roiul poate apărea ca un
copac răsturnat. Prin telescop însă imaginea inversată ne descoperă o formă care
aduce mult cu un pom de Crăciun. Cea
mai puternică stea a sa este S Monocerotis, de magnitudine 5 – un soare extrem
de cald, despre care s-a descoperit că este
variabil. Celelalte membre ale roiului sunt
stele de tip A şi B, dar şi câteva gigante
galbene de tip G şi K.
Roiul este înconjurat de o nebulozitate
slabă, care nu poate fi observată prin telescoapele mici, doar expunerile lungi o
dezvăluie. Cea mai strălucitoare parte din
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NGC2244

Credit: NASA and The Hubble Heritage Team
(STScI/AURA)

nebuloasă este luminată de steaua #7.
Aceasta nu este însă cea mai spectaculoasă zonă a nebuloasei. Cunoscută sub
numele de nebuloasa Cone, porţiunea
seamănă cu un turn întunecat, întins pe
o lungime de 6 ani lumină, ce se remarcă
pe fundalul nebulozităţii albicioase. Porţiunea este luminată de steaua #2, vârful fiind cel mai strălucitor. Întregul ansamblu
oferă o imagine ireală, nebuloasa Cone
făcând concurenţă nebuloasei din Orion.
Este cu siguranţă unul dintre obiectele de
pe cer care nu trebuie ratate.

Oana Sandu

Bibliografie:
Burnham’s Celestial Handbook
Online:
http://www.dibonsmith.com/
http://www.ianridpath.com/startales/
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Calendar Astronomic
februarie 2009

Modul de folosire a hărţii
Pentru a ne putea orienta pe cer cu ajutorul hărţii, este nevoie să cunoaştem câteva detalii referitoare la ora la care ieşim la observaţii. Aspectul
hărţii este valabil pentru ora 21:00 în primele
zile ale lunii, respectiv ora 19:00 la sfârşitul lui
februarie.
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Cu harta în mână, orientată după punctele cardinale, căutăm să identificăm stelele mai strălucitoare din constelaţiile vizibile. Marginea hărţii
corespunde orizontului, iar în centrul ei se afla
Zenitul, proiecţia verticalei locului pe bolta cerească. Odată identificate stelele ce alcătuiesc
constelaţiile, putem să ne dăm uşor seama care
dintre “stele” este de fapt o planetă, deşi sunt şi
alte indicii ce le dau de gol.
Liniile trasate intre stelele de pe harta sunt o
reprezentare convenţională. Ele nu se regăsesc
pe cer ca atare, ci doar printr-un mic efort de
imaginaţie.

Ce se poate vedea
Cel mai strălucitor obiect vizibil pe cer încă de
la primele minute de după apus este planeta
Venus, situată la o depărtare unghiulară de Soare de 45 grade în prima parte a lunii, şi de 35 de
grade la sfârşitul lunii. O putem vedea cu uşurinţă privind spre Vest, fiind singura “stea” a cărei magnitudine vizuală trece de -4. După 30-60
minute de la apus stelele încep să se vadă din
ce în ce mai clar, apărând pe rând, în ordinea
magnitudinilor şi a depărtării de poziţia Soarelui: Sirius, Capella, Betelgeuse, Rigel, Procyon,
Aldebaran, Castor, Pollux s.a.m.d.

Hartă: Observatorul Astronomic “Amiral Vasile urseanu”, program: Celestial Maps

Soarele trece din constelaţia (nu “zodia”) Capricornului în cea a Vărsătorului. Deşi nu ne putem da seama de aceasta prin observaţii directe,
prin calcule şi proiecţii se poate stabili cu suficientă precizie poziţia lui pe boltă. Luna prezintă
un frumos prim pătrar, în drumul ei din Pisces
în Aries, în primele zile ale lui februarie. Pe 7 februarie o putem vedea pe lângă cei doi Gemeni,
dar şi la cea mai mică depărtare de Pământ (cam
361 mii km), urmând ca pe 9 să-şi dezvăluie întreaga faţă vizibilă, în apropiere de Leo. Data de
11 o găseşte aproape de planeta Saturn (acum
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fără inelele care îi întregesc lookul pentru care
este atât de admirată), la numai 6 grade Nord.
Al treilea pătrar are loc pe data de 16, iar pe
data de 17 ocultează steaua Antares (din Scorpius). Data de 19 marchează depărtarea maximă de Pământ (aproape 405 mii km). Ziua
a 23-a aduce Luna în conjuncţie cu Mercur,
Marte şi Jupiter, cu câteva minute înainte de
răsăritul Soarelui. Deşi de la noi nu se va vedea, Luna ocultează planetele Mercur şi Jupiter în aceste zile (22. 23). Pe 25 Luna devine
“invizibilă”, fiind în faza de Lună Nouă, iar pe
28 o regăsim în conjuncţie cu Venus şi aproape de steaua Eta Piscium, adică locul pe unde
trecuse la începutul lui februarie.
Planetele sunt destul de grupate pe cer în
aceasta perioadă, în sensul că foarte puţine sunt vizibile în intervalele orare accesibile
în zilele săptămânii, în timp ce multe se află
strânse într-o zona accesibilă numai la ore
foarte matinale.
În primele două-trei ore după apusul Soarelui ne putem delecta cu Luceafărul de seară,
planeta Venus, suverană pe cerul de Vest, în
constelaţia zodiacala Pisces, cu o magnitudine vizuală ce depăşeşte -4. Cu un instrument
optic fără prea mari pretenţii (binoclu > 20x,
sau lunetă cu obiectiv > 60mm) putem distinge
faza planetei, care va scădea de la 40% la mai
puţin de 20% pe parcursul lunii. Prea multe
detalii însă nu vom putea distinge, fără un filtru adecvat (UV sau albastru închis cel puţin)
ce ne va dezvălui norii din atmosfera sa încărcată, dar numai la puteri de mărire considerabile (de preferat > 60x).
Apusul lui Venus marchează însă răsăritul lui
Saturn (ora 21 la începutul lunii, respectiv 19
spre sfârşitul acesteia). Partea interesantă la
Saturn este că ni se va părea mai puţin... interesantă. Absenţa inelelor este evidentă dacă
observăm cu o lunetă ori un telescop la puteri
> 40x. Trecerea noastră prin prelungirea planului orbital al planetei ne oferă o privelişte

ce poate fi admirată numai odată la 14-15 ani,
când ocazional, putem observa câte un satelit tranzitând discul planetei, în toată splendoarea. Magnitudinea lui Saturn este acum de
+0.6 şi se află în constelaţia zodiacală Leo.
Cu puţin după ora 6 dimineaţa încep să-şi facă
apariţia şi celelalte planete mai strălucitoare,
aflate în conjuncţie, foarte aproape de poziţia
în care se afla şi Soarele, făcând observarea
lor cu atât mai dificilă. În prima parte a lunii
Mercur va răsări înaintea lui Marte, care-l va
preceda pe Jupiter.
Iar după Jupiter urmează şi planeta Neptun,
mult prea slabă şi o elongaţie prea mică faţă
de Soare pentru a putea fi observată. Ea răsare
după Soare la începutul lunii şi înaintea Soarelui la finele lunii. Jupiter răsare înaintea lui
Mercur după data de 24, când va fi în conjuncţie strânsă cu acesta (0.6 grade). Toate cele
patru planete enumerate se află în constelaţia
zodiacală Capricorn. Magnitudinile lor sunt,
în ordinea enumerării de mai sus, şi a zilelor
de la începutul/sfârşitul lui februarie: -1.8 ...
-1.5, +1.1 ... +1.0, -1.9 ... -2.0, +8 ... +8
Luna februarie ne aduce şi câteva surprize pe
cer. Mă refer la comete, desigur. Deşi numărul lor este foarte mare, pe parcursul oricărei
luni câteva zeci de comete putând fi observate
cu telescoape puternice sau în fotografii de expunere îndelungată, pentru a putea fi observată vizual dintr-un oraş intens poluat luminos
ca Bucureştiul, o cometă trebuie să fie “capabilă” de magnitudini mai mici de +6 (adică mai
strălucitoare).
Una dintre aceste comete ne va face o scurtă vizita, în drumul ei grăbit în jurul Soarelui. Este
vorba despre cometa C/2007 N3, cunoscută şi
sub numele Lulin. Aceasta cometă se va afla
la mai puţin de 2 grade de Saturn pe data de
24 februarie, şi va avea o magnitudine vizuală
în jur de +5 ... +4.5 Mai multe detalii despre
cometele vizibile puteţi găsi aici (http://www.
aerith.net/comet/weekly/current.html)

Pentru cei care sunt cât de cât familiarizaţi
cu cerul, sau sunt pe cale de a învăţa despre
ce există dincolo de “stele şi planete”, luna
februarie oferă un bun prilej de întâlnire cu
câteva dintre “minunile” cerului profund, numite şi “obiecte deep sky” (DSO). Fiind obiecte
non-stelare, sau sisteme multi-stelare, deci situate cu mult în afara sistemului nostru solar
(uneori chiar şi în afara Galaxiei), aceste DSO
pot fi observate şi/sau fotografiate numai cu
instrumente/aparate capabile să colecteze lumina lor slabă.

Vega nr. 124
revista.vega@astroclubul.ro

ISSN 1584 - 6563

Dintre acestea amintim câteva mai uşor de reperat şi observat:
Roiurile deschise M29 şi M39 în Cygnus, roiurile M52 şi M103 în Cassiopeia, roiurile deschise M34 şi NGC 869&894 în Perseus, galaxia M33 în Triangulum, galaxiile M31& M32 &
M110 în Andromeda, roiurile deschise Pleiade (M45) şi Hyade în Taurus, roiurile deschise M35, M36, M37, M38 în Gemini şi Auriga,
minunatul complex alcătuit din nebuloasele
şi roiurile M42 & M43 & NGC1977 din zona
Sabiei lui Orion, roiul deschis M41 din Canis
Major, roiurile deschise M46, M47 şi M48 din
Puppis şi Hydra, roiurile deschise M44 şi M67
din Cancer, galaxiile M49, M87 (alături de întreg roiul de galaxii) din Virgo, roiurile globulare M3, M53 din Bootes şi Canes Venatici, M13
şi M92 din Hercules, galaxiile M81 şi M82 din
Ursa Major, iar până răsare Soarele mai avem
suficient timp să observam şi roiurile globulare
M10, M12, M14 din Ophiucus, sau roiul globular M56 şi nebuloasa planetara M57 - “Inelul” din Lyra.
Pentru a observa toate aceste obiecte şi multe
altele mai puţin vizibile din oraş, dar nu mai
puţin încântătoare, este nevoie de o sesiune de
observaţii care se întinde pe întreaga durată a
nopţii.

			

Mihai Rusie
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Anul Internaţional al
Astronomiei în România
Sibiu, 6-7 februarie 2009

Bucureşti

Membrii Astroclubului Bucureşti
sunt invitaţi la

deschidere oficială
Pe 15 şi 16 ianuarie a avut loc la Paris deschiderea oficială a Anului
Internaţional al Astronomiei. La eveniment au participat reprezentanţi
guvernamentali, diplomaţi, oameni de ştiinţă, dar şi studenţi din peste
100 de ţări. Ceremonia a putut fi vizionată şi online. O descriere detaliată se regăseşte la http://www.astronomy2009.org .
După lansarea la nivel internaţional, România, participantă la această
acţiune, marchează deschiderea AIA 2009 în mod oficial la Sibiu, în
zilele de 6 şi 7 februarie.

Programul evenimentului:
Vineri 6 februarie
9:30
11:30
15:00

Conferinţa “Mari întrebări despre Univers”, acad. Basarab
Nicolescu, locaţie: Biblioteca Astra
Deschiderea oficială a AIA2009, locaţie: sala de conferinţe a
Primăriei Sibiu
Dezbateri ale membrilor Comitetului AIA 2009, prezenţi la
Sibiu, pe marginea programelor diferitelor grupuri
(prezentări de cca 15 minute fiecare)

Sâmbătă 7 februarie
10:00
15:00

Vizitarea centrului istoric Sibiu
Dezbateri şi concluzii finale ale membrilor Comitetului
Român pentru AIA 2009, prezenţi la Sibiu

Adunarea

Generală
din 21 martie 2009

