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Schimbare
Aº compara astronomia cu un fluviu. Abia
ajuns pe malul lui atmosfera care îl înconjoarã te
acapareazã imediat. Cu puþin curaj te scalzi în apa
cãlduþã de lângã mal. Dacã eºti mai viteaz te
avânþi în mijlocul lui, acolo unde curenþii puternici
încep sã te poarte la vale. Peisajul se schimbã
continuu ºi magia care te înconjoarã te face sã uiþi
de orice altceva ºi sã trãieºti intens clipa. Partea
frumoasã este cã acest fluviu nu se varsã nicãieri
deci poþi înota un timp indefinit în apele lui. Totul
depinde doar de tine!
Mã consider un tip conservator. Nu prea
agreez schimbãrile, locuiesc de 40 de ani în
acelaºi apartament ºi, deºi nu sunt deloc mulþumit
de slujba pe care o am, de 12 ani merg la ea conºtiincios, zi de zi. Dar sunt ºi astronom amator! Iar
astronomia adorã schimbãrile, le provoacã
mereu. Când am început visam doar sã cunosc
cât mai bine constelaþiile ºi, dacã s-ar fi putut, sã
mã pot uita printr-un instrument la orice s-ar fi
putut vedea prin el. Nici nu voiam sã aud de fotografie! Am atacat cât de repede am putut obiectele
Messier, Luna ºi planetele. Am gustat puþin ºi din
observaþiile de meteori. Dar apãreau mereu noi
provocãri. Acum mi-aº fi dorit un instrument
propriu. M-am agitat din toate punctele de vedere,
ºi pe partea teoreticã dar ºi pe cea practicã, sã
învãþ ceva opticã. M-a ajutat multã lume dar
domnului Boico, regretatul nostru preºedinte, îi
datorez prima oglindã. Dupã ce mi-a dat-o am
trecut imediat la fapte ºi dupã circa un an aveam
un newtonian de 120mm. Era ceva grozav! Mã
simþeam fericit!
Dar lucrurile nu voiau sã stea pe loc ºi am
fost atras ºi de fotografia în astronomie. Acum
observaþiile vizuale nu mai pãreau aºa de
interesante. Au urmat ani fructuoºi, plini de experimente, de reuºite ºi eºecuri, cu lungi discuþii
despre filme, aparate ºi camere foto, declanºatoare, monturi ecuatoriale, sisteme de focusare
etc. Noi probleme de depãºit când fãceam observaþiile fotografice. Probleme cu trierea cliºeelor,
cu procesarea ºi arhivarea filmelor ºi fotografiilor.
Ce mai, era o nouã lume, mult diferitã de cea a
observaþiilor vizuale.
Multã vreme nu am fãcut observaþii la Soare
cãci nu aveam filtrele necesare. Tot prietenii m-au
ajutat ºi am pãºit pe un drum nou. La început
numai vizual apoi ºi foto. Am primit ºi un nou
instrument ºi tãvãlugul schimbãrilor nu se mai

opreºte.
La un prieten, tot astronom amator, am
vãzut primele programe dedicate astronomiei.
Pânã sã-mi dau seama bine ce se întâmplã eram
deja cufundat pânã peste cap în problemele
legate de folosirea calculatorului pe care mi-l cumpãrasem. Alte luni interesante cu o nouã lume de
explorat! Pe nesimþite am trecut de la preocupãrile
legate de software la cele legate de hardware.
Colecþia de programe astronom ice creºtea
continuu ºi numai astronomiei nu i se aplicau toate
restricþiile pe care mi le impusesem legate de
economisirea spaþiului de pe micul hard disk pe
care îl aveam pe atunci.
Nu a trecut multã vreme ºi s-a ivit oportunitatea aplicãrii cunoºtinþelor acumulate în toþi
aceºti ani, în observaþiile cu camera CCD. ªi o
nouã provocare: munca în echipã! Era ceva cu
totul nou pentru mine dar satisfacþiile au fost pe
mãsurã. Nu este deloc simplu sã te adaptezi “din
mers” la un stil cu totul nou de a aborda
problemele! La un moment dat am fost invitat sã
particip la editarea unei publicaþii de astronomie.
Cunoºtinþe noi de dobândit, din nou muncã în
echipã. A apãrut utilizarea webcamerelor în
astronomie ºi nu am ezitat sã fac primii paºi ºi pe
acest drum. Sunt sigur cã mã aºteptã în viitor
lucruri cu totul noi ºi, bineînþeles, interesante!
În tot acest timp am ajuns sã cunosc ºi
oameni cu totul deosebiþi. Datoritã astronomiei
am ºi cãlãtorit mult, eu, cel care nu ieºea din oraº
decât o sãptãmânã, maxim douã, odatã pe an. ªi
toate lucrurile acestea s-au petrecut într-un cadru
în care m-am simþit extraordinar, cu extrem de
puþine momente neplãcute ºi acelea foarte rare.
Privind în urmã realizez cã m-am schimbat
mult. Probababil m-aº fi schimbat oricum, dar
astronomia a impus o vitezã mai mare ºi la un
nivel calitativ de care nu m-aº fi crezut în stare.
Aº propune chiar o ecuaþie:
Astronomie=Schimbare
Pentru mine este mai degrabã o axiomã!
Pentru alþii este probabil o provocare! Pot
încerca sã o infirme dar se vor trezi în mijlocul
fluviului ºi zbaterea lor îi va face sã cãlãtoreascã
într-o lume minunatã din care, probabil, nu vor mai
dori sã plece.

Deak Zoltan
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Tehnicã: obiectiv chinezesc de 127mm (cu spectru secundar tare) F/D=9 diafragmat la 80mm (devine perfect dar are
încã spectru sec.); filtru de rejecþie Baader D=3.8 (frontal); filtru verde Leitz (2 filtre lipite cu balsam de Canada);
teleconverter apocromatic Nikon 1,4x. Focala rezultantã: 165cm (F/D=21). Aparat Nikon cu oglinda blocatã sus (F3) ºi
punerea la punct în imagine “aerianã” (nu pe geam mat) cu lupã Nikon 6x. Pozã: 1/125 sec. Film 2415 Dev. HC-110 (6min.)
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Desenul astronomic
Desenarea obiectelor astronomice observate prin telescop nu este foarte rãspânditã printre
astronomii amatori români. Acest mod de înregistrare a observaþiilor aduce tot atâtea satisfacþii
ca ºi fotografia astronomicã, dar la un preþ incomparabil. Chiar ºi procesul de realizare a
desenelor este la dispoziþia observatorului pe când developarea filmului ºi scoaterea
fotografiilor este realizatã de altcineva.
Compararea unui desen cu o fotografie sau alt desen aduce mari satisfacþii. Ca dovadã vã
prezint douã desene cu M42 ºi M57 realizate de mine cu o lunetã de 110mm diametru, pe un
cer de þarã. Lângã fiecare dintre desene se aflã o imagine luatã cu CCD HI-SIS 22, printr-un
reflector de 150mm diametru cu o expunere de 5 minute. Imaginile sunt asemãnãtoare dar
modul în care au fost obþinute nu.

Începutul
Cea mai importantã regulã este de a desena doar ce se vede în ocular, lãsând impresiile luate
din poze acasã. Este important sã studiaþi obiectul obiectul înainte de a începe schiþa. Încercaþi
sã vedeþi forma, conturul obiectului ºi chiar miºcarea lui. Am spus bine: miºcarea obiectului.
Ceea ce diferenþiazã un roi globular de o mulþime de puncte de creion pe o coalã de hârtie este
posibilitatea voastrã de a reda exact ce face obiectul, ceea ce se întâmplã acolo. Dupã ce
studiaþi obiectul încercaþi sã vedeþi ce face acesta: o galaxie are braþe spirale compuse din praf
intersetlar ºi nori de stele ce se încolãcesc în jurul nucleului, un rest de supernovã are gaze
fierbinþi ce se sunt expulzate în exterior cu viteze mari.

Fiþi pregãtiþi pentru desen
Desenul este pe jumãtate gata dacã sunteþi pregãtiþi înainte sã ieºiþi din casã.
Alegeþi obiectele pe care doriþi sã le desenaþi - faceþi o listã cu aceste obiecte.
Trasaþi pe hârtie cercuri cu diametrul de 60-80mm - acestea reprezintã câmpul ocularului. Dacã
printr-o minune aveþi un instrument cu lentile pãtrate atunci desenaþi un pãtrat. Pe aceiaºi
paginã notaþi magnitudinea ºi dimensiunile obiectului.
Folosiþi lanterne cu luminã rosie pentru a nu vã strica vederea nocturnã.
Afarã notaþi transparenþa ºi turbulenþa pe o scarã de la 1 la 5 (1 cel mai prost, 5 cel mai bun).

Dupã ce gãsiþi obiectul ºi-l centraþi trebuie sã aflaþi orientarea câmpului. Asta se face uºor,
observând în ce direcþie se miºcã stelele, în câmpul instrumentului. Acesta este vestul.

Creionul pe hârtie
Este timpul sã ne apucãm de desen. Nu începeþi desenând obiectul direct. Este bine sã începeþi
prin desenarea câmpului stelar. Stelele vã vor ajuta la pãstrarea orientãrii câmpului ºi la
pãstrarea proporþiilor.
Acum desenaþi contururile obiectului. Apoi cu un creion moale (B sau 2B) înnegriþi pãrþile mai
strãlucitoare ale obiectului - la un roi globular partea cu densitate stelarã mai mare, la o galaxie
nucleul acesteia. Acum puteþi adãuga detaliile fine: stelele dintr-un roi deschis sau globular,
braþele spirale ale unei galaxii. Este bine sã folosiþi mai multe oculare pentru a vedea obiectul în
mai multe ipostaze. Folosind privirea indirectã puteþi vedea mai multe detalii fine. Dacã greºiþi
nu încercaþi sã ºtergeþi ci luaþi o nouã foaie de hârtie ºi reluaþi desenul. Fiþi inventivi: dacã
undeva se aflã niºte stele dispuse în linie dreaptã desenaþi o linie ºi puneþi stelele pe acea linie.
Vã va ajuta foarte mult la desenul final. Dacã la o galaxie partea centralã este mai strãlucitoare
atunci încercuiþi acea porþiune ºi scrieþi lângã ea - de douã ori mai strãlucitor. Notaþi ºi în cuvinte
ceea ce vedeþi, vã va ajuta mult.

Desenul final
A doua zi este timpul sã faceþi desenul final. Este mai uºor acum pentru cã avem luminã mai
multã ºi cãldurã. Când desenaþi fundalul stelar aveþi mare grijã la diferenþa de strãlucire dintre
stele - nimãnui nu-i place un desen cu o sutã de stele de aceeaº i mãrime. Pentru a simula
aspectul granular al roiurilor globulare sau al unei nebuloase daþi cu degetul peste pãrþile
respective. O parte dintre creion se va sterge - dar efectul este uimitor.
O fotografie sau o imagine CCD aratã un obiect în mai multe ipostaze dar numai un desen aratã
obiectele aºa cum se vãd prin telescop.

Adrian Sonka
,

Probleme propuse la Olimpiada Naþionalã de Astronomie
Bacãu, 13-16 decembrie 2001
Gheorghe Vass, Alexandru Dumitrescu
1. Alegeþi rãspunsurile corecte la urmãtoarele întrebãri:
a.

Scintilaþia este un fenomen vizual caracteristic pentru
toti aºtrii;
planete ºi stele;
stele.

b.

Cu ochiul liber sunt vizibile doar stelele a cãror magnitudine
este mai micã decât 6;
este mai mare decât 6;
este mai mare decât 10

c.

Amiaza este momentul din zi în care Soarele
se aflã chiar deasupra capului;
se aflã la azimutul de 0°
se aflã la azimutul de 180°.

d.

Existenþa ºi alternanþa anotimpurilor sunt consecinþe ale înclinãrii axei de rotaþie a Pãmântului pe
planul orbitei sale ºi, în acelaºi timp, a
variaþiei periodice a distanþei Pãmânt - Soare;
variaþiei periodice a intensitãþii radiaþiei solare;
legii conservãrii momentului cinetic de rotaþie.

e.

Pe hãrþile uzuale ale cerului, destinate utilizãrii îndelungate, se aflã
toþi aºtrii vizibili cu ochiul liber;
numai stelele ºi planetele vizibile cu ochiul liber;
numai (o parte din) stelele vizibile cu ochiul liber.

2. Prezentaþi în maximum douã pagini, fenomenele cereºti diurne (datorate rotaþiei Pãmântului), aºa cum
se manifestä ele la diferite latitudini.

3. Coordonatele geografice ale unui bc de observare sunt:
f=+45°;
l=lh 30m;
aici se efectueazã, timp de o sãptãmânã, observaþii asupra unei stele de coordonate ecuatoriale:
h
m
a=3 15 ;
d=+62°
h m s
Prima culminaþie (superioarã) a fost observatã marþi, la ora 00:01:05 (0 1 5 ) timp legal; pentru
urmãtoarele trei culminaþii, sã se calculeze:
a.
h.

momentele fenomenelor respective;
coordonatele orizontale ale stelei, la acele momente.

4. Grosimea maximã a secerii Lunii este egalã, Ia un moment dat, cu un sfert din diametrul Lunii.
a. Sã se calculeze, pentru momentul respectiv, unghiul format de direcþiile Soare - Lunã ºi Lunã
Pãmânt.
b. Un munte lunar se aflã în locul amintit, al grosimii maxime a secerii lunare din faza menþionatã.
La faza de lunã plinã acest munte Iasã o umbrã de 2". Sã se afle înãlþimea muntelui respectiv.

