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VEGA
Tocmai când ne plângeam cã cometa 

WM1 Linear nu mai poate fi observatã uºor 
(magnitudinea ei fiind acum sub 7), astronomii 
Kaoru Ikeya ºi Daqing Zhang au descoperit pe 
1 februarie o cometã ce a devenit, acum, 
vizibilã cu ochiul liber (magnitudinea 3,5). 
Kaoru Ikeya a mai descoperit cinci comete în 
anii 1960 inclusiv cometa Ikeya-Seki (1965 S1). 

O cometã strãlucitoare, ce poate fi 
vãzutã ºi din oraºele mari, pune pe observat pe 
cei mai mulþi astronomi. Din Bucureºti cometa a 
fost observatã încã din 20 februarie 2002 de 
cãtre Adrian ªonka, cu un telescop cu 
diametrul de 240mm. Atunci cometa avea 
magnitudinea 7 ºi se afla destul de jos pe cer. Colegul nostru Maximilian Teodorescu a aflat de 
cometã ºi ca orice astronom tânãr ºi plin de energie a început sã urmãreascã cometa searã de 
searã, când îi permitea cerul. Se pare cã este singurul care a desenat aceastã frumoasã cometã. 
Desenele aratã clar evoluþia cozii cometei, evoluþie datoratã atât condiþiilor atmosferice variabile 
cât ºi modificãrii intrinseci a cometei.Desenele lui Max sunt prezentate în acest articol cu data la 
care au fost fãcute. Max a folosit un telescop de 127mm diametru. 

Desigur cã ºi alþii au mai observat cometa: la Târgoviºte Valentin Grigore&Co au remarcat 
culoarea verde a cometei. Culoarea era realã ºi apare pe fotografiile cometei, de asemenea. Este 
ciudat cã din Bucureºti nu s-a vãzut culoarea verde a cometei de nici un observator. Poate din 
cauza cerului poluat chimic ºi luminos, mai ales la orizont.

În data de 13 martie cometa a fot observatã de la sediul Astroclubului ºi de Deak Zoltan, Dan 
Vidican, Mihai Dascãlu, Dan Stãnescu ºi Adrian ªonka, tot prin dob-ul Corcinschi de 240mm 

Max.T.

diametru.
Alexandru Conu ºi Emil Neaþã au 

observat ºi ei cometa din Alexandria ºi Craiova. 
Din Târgu Mureº un grup de astronomi amatori 



tineri (ca ºi noi de altfel) conduºi de Raul 
Truþã au observat cometa.

Ceea ce a fost interesant ºi 
remarcat de toþi cei ce s-au uitat la cometã 
a fost nucleul strãlucitor ºi cu aspect stelar 
al acesteia. Nucleul era atât de strãlucitor 
(ºi încã mai este) încât  fãcea  cometa 
vizibilã prin cel mai mic cãutãtor ºi chiar cu 
ochiul liber ca o stea. 

Lungimea cozii cometei a variat 
dupã transparenþa cerului :  la 
Târgoviºte coada avea 3° lungime, iar 
din Bucureºti, prin telescopul de 240mm, 30’. 

Pe 19 martie Maximilian Teodorescu a observat cometa cu ochiul liber ºi din 
Bucureºti ceea ce este o performanþã. Avea magnitudinea 3,4, egalã cu magnitudinea 

stelei g Arietis, ceea ce corespunde cu magnitudinea calculatã. 
Acum  Ikeya- Zang este în conjuncþie cu Soarele ºi va putea fi observatã peste câteva 

zile, dimineaþa.
Se pare ca aceastã cometã are o perioadã de 340 de ani ºi a mai fost observatã de 

douã ori pãna acum: în 1661 de Hevelius, 877, 1273. Este ciudat dar se pare cã Hevelius a 
reuºit sã observe cometa Ikeya-Zhang!

Kosa-Kiss Attila, din Salonta, a observat o coadã de 7º în jurul datei de 23 martie 
2002.

Se pare cã acum (29 martie 2002) cometa a ajuns la magnitudinea 3.1.

Max.T.

Max.T.

Max.T.

Adrian Sonka,

Max Teodorescu
&



Corespondenþã din Hawaii

Ovidiu Vãduvescu
De curând am avut ºansa de a observa pe Canada-France-Hawaii-Telescope (CFHT), unul dintre 
cele mai celebre instrumente astronomice din lume, într-un loc unde cândva poate nici nu visam sã 
ajung vreodatã, un loc ºtiut numai din poze..

Mauna Kea (Muntele Alb în limba Hawaiianã) este cel mai înalt vârf din Hawaii (4200m alt). Uriaºe 
erupþii vulcanice submarine au început sã formeze Mauna Kea (ºi implicit întreaga insulã) acum 
aproape un milion de ani. De altfel întreg arhipelagul Hawaii s-a 
format în acest mod, aºezarea aproape colinearã a insulelor 
trãdând cunoscutul proces de deplasare a Plãcii tectonice a 
Pacificului (cu cca 5-10 cm/an pe direcþia SE-NV). În cadrul acestui 
formidabil proces natural, fiecare erupþie a gigantului vulcan 
suboceanic a strãpuns placa (aflatã în miºcare) la diferite momente 
de timp, dând naºtere de fiecare datã la o nouã insulã. 

În prezent doar trei vulcani sunt consideraþi activi în Hawaii: 
Kilauea (cu ultima erupþie în 1983), Mauna Loa (un uriaº munte 
vecin cu Mauna Kea care a erupt ultima oarã în 1984 ºi care se 
pregãteºte probabil pentru un nou "show" peste câþiva ani) ºi Loihi 
(un vulcan submarin ridicându-se la cca 3km pe fundul oceanului 
adânc de 6km, cu ultima erupþie în 1996). Centrul Hawaii pentru 
V u l c a n o l o g i e  i n c l u d e  î n  p a g i n a  s a  d e  w e b  
http://www.soest.hawaii.edu/GG/hcv.html alte amãnunte 
interesante despre vulcanii Hawaiieni. 

Construit pe vârful Mauna Kea de pe "Big Island" (cea mai mare ºi sud-esticã insulã din cele cinci 
insule mari ale arhipeagului Hawaii), observatorul astronomic este situat la cca 20° lat N ºi 155° 
long W, fiind decalat în timp local cu 12 ore "în urma" României. 

Datoritã altitudinii ridicate (peste 4200m) ºi a poziþiei izolate în mijlocul Oceanului Pacific, CFHT 
beneficiazã de condiþii climatice deosebit de favorabile pentru astronomie (mulþi le considerã cele 
mai bune din lume), cu aproape 80% nopþi senine anual, 60% nopþi fotometrice, ºi umiditate foarte 
scãzutã (datoratã poziþiei privilegiate, practic deasupra plafonului de nori)! 

În ciuda altitudinii ridicate, vârful mi s-a pãrut foarte accesibil, pe drumul aproape în totalitate 
asfaltat ºi bine întreþinut (de cãtre partea americanã din câte am înþeles), însã cu o singurã condiþie, 
anume ca toþi astronomii sã ºtie sã conducã! Aceasta deoarece în America un ºofer costã de vreo 
3x mai mult decât o maºinã închiriatã de cãtre vizitator, ºi în plus aici aproape toatã lumea are 
carnet. Aºa încât ºi noi ne-am conformat, închiriind o maºinã în Kailua-Kona (probabil cã industria 
"rent a car" în Hawaii este un business profitabil, deoarece aici nici un turist nu poate veni cu maºina 
personalã). De ajuns pe vârf, cum spuneam, se poate ajunge usor: din Kona cam o orã pânã în 
satul Waimea-Kamuela (unde se aflã sediul CFHT Corporation), apoi mai departe încã douã ore 
pânã în Hale-Pohaku (sediul local al observatorului la 2800m alt ºi care include între altele aproape 
80 de dormitoare), apoi de aici încã o jumãtate de orã pe un drum puþin mai abrupt de munte 

Un arhipelag de origine vulcanicã

Welcome to Mauna Kea! 

Am observat pe CFHT! 

Arhipelagul Hawaii ºi Big Island



(recomandat în general doar truck-urilor 4x4). 

Datoritã înãlþimii destul de ridicate a observatorului, este foarte recomandatã o pauzã de o zi la 
2800m alt în Hale-Pohaku, pentru acomodarea cu lipsa de oxigen la altitudinile înalte (la observator 
am remarcat între altele, ca prim ajutor, un tub cu oxigen). În scopul de a "fura" câte ceva din tehnica 
celor care au observat înaintea noastrã, noi am urcat pe vârf chiar în prima searã, fapt pentru care 
sus am avut ceva ameþeli (care au dispãrut imediat odatã cu coborârea la 2800). A doua zi însã n-
am mai avut probleme, organismul se obiºnuise ºi cu 4200m (cea mai înaltã altitudine la care m-am 
aflat pe munte vreodatã). 

Citând o "zicalã de amatori" de acum vreo 10 ani de-a lui Mircea Pteancu, care afirma despre Nicu 
Reinholz (posesorul singurului observator privat din România, la Zãdãreni, jud Arad) cã ar avea "un 
harem de telescoape", tot aºa la dispoziþia astronomilor de pe Mauna Kea existã numai puþin de 12 
observatoare! Astfel, deºi în 1979 (anul inaugurãrii) CFHT era al treilea telescop în funcþiune pe 
Mauna Kea ºi al 6-lea instrument ca mãrime în lume (3,6m diam.), acum l-am gãsit înconjurat de un 
complex astronomic, totalizând 9 observatoare optice ºi 3 radio! 

În prezent (2002), în ordinea inaugurãrii ("first light") lista observatoarelor de pe Mauna Kea 
(împreunã cu diametrul telescopului ºi apartenenþa) este urmãtoarea: 

UH 0,6m (Univ of Hawaii, US, 1969); 
UH 2,2m (Univ of Hawaii, US, 1970); 
CFHT (3,6m, Canada, Franþa, US, 1979); 
UKIRT (3,8m, UK, 1979); 
IRTF (3m, NASA, US, 1980); 
JCMT (15m radio, UK, Canada, Olanda, 1987); 
SMA (Submillimeter Array, 8x6m radio, US, Taiwan, 1998); 
Caltech Submillimeter Observatory (10,4m radio, US, 1988); 
Keck I (10m diam. total, Caltech, Univ California, US, 1993); 
Keck II (10m diam. total, Caltech, Univ California, US, 1996); 
Subaru (8,2m, Japonia, 1999); 
Gemini Nord (8,1m, US, UK, Canada, Chile, Australia, Argentina, Brazilia, 2000); 

Pagina web http://www.ifa.hawaii.edu/mko/maunakea.htm prezintã o interfaþã cãtre toate aceste 
observatoare (c l ick pe f iecare cupola,  apoi  pe l inkul  respect iv) .  Pagina 
http://www.ifa.hawaii.edu/images/aerial-tour/ prezintã 24 de imagini luate din elicopter ale 
celebrului complex astronomic Mauna Kea. 

Observatorul a fost construit 
între 1974-1979 în cadrul unui 
par tener ia t  in ternaþ iona l  
finanþat de trei instituþii (state): 
Consiliul Naþional ªtiinþific 
Canada (contribuþie 42,5%), 
Centrul Naþional de Cercetare 
d i n  F r a n þ a  ( 4 2 , 5 % )  º i  
Universitatea din Hawaii (US, 
15%). Corespunzãtor acestor 
procente, fiecare partener are 
alocate anual un numãr de 
nopþi de observaþie (de ex. 
Canada are garantate anual 
150 de nopþi), aplicaþiile intrând 

Un "harem" de observatoare! 

Un român pe CFHT!
Am observat pe CFHT (3,6m)! 



în competiþie pe timpul corespunzãtor, în funcþie de apartenenþa investigatorul principal (PI) al 
proiectului. Cu alte cuvinte, aplicând din partea Canadei în calitate de PI ºi câºtigând în faþa altor 
proiecte canadiene, aºa a ajuns un român sã observe pe CFHT! :)

Ca urmare a unui proiect trimis la CFHT împreunã cu profesorul meu îndrumãtor în septembrie anul 
trecut, ne-au fost aprobate trei nopþi de observaþii "direct imaging" în domeniul NIR (near-infrared). 
Scopul era de a achiziþiona informaþii cât mai exacte despre câteva galaxii pitice (dI = "dwarf 
irregular") din grupul local (din care face parte ºi Calea Lactee), urmând ca ulterior sã comparãm ºi 
sã putem lãrgi baza de date cu alte cataloage/imagini (2MASS, NED, etc). Tot acest efort în 
speranþa de a înþelege mai mult despre formarea ºi evoluþia galaxiilor ºi de a îmbunãtãþi distanþele 
la care se aflã, miºcãrile lor proprii, etc. 

Deºi gândit acum 30 de ani, CFHT continuã sã se menþinã în topul celor mai performante 
instrumente din lume. Aceasta în primul rând prin moderni-zarea continuã a compo-nentelor sale 
mecanice ºi optice, dar ºi prin investiþii în noi instrumente (detectori, opticã adaptivã, filtre, etc). 

Astfel, din 1999 cel mai mare detector CCD din lume este CFH12K ºi aparþine CFHT. El reprezintã 
un mozaic de 12 CCD-uri (aliniate extrem de exact), fiecare a câte 2048x4096 pixeli ºi care 
însumeazã astfel 12288x8192 pixeli în fiecare imagine atingând o mãrime fizicã de 200 MB! (acolo 
sus chiar am auzit de cineva care în urma unui observing run pe CFH12K a achiziþionat 500 GB de 
imagini)!! 

ªi asta nu e totul; pentru cã în curând CFHT se pregãteºte sã primeascã un nou mozaic botezat 
"MegaCam", care va conþine 40 de CCD-uri cu un câmp total de 1,4°x2° ºi numai puþin de 
20000x18000 pixeli, adicã în total 360 de milioane de pixeli în fiecare imagine (care deci abia dacã 
ar încape pe un CD-ROM)!! Putem sã ne imaginãm cam cât ar dura procesarea unui asemenea 
run.. 

Un loc favorit al meu la orice 
observator rãmâne terasa, 
adicã balustrada exterioarã 
aflatã de obicei chiar la nivelul 
de bazã al cupolei ºi care o 
înconjoarã, oferind o vizibilitate 
foar te bunã  cã t re toate 
direcþ i i le. Construit acum 
aproape 25 de ani, CFHT 
posedã o terasa splendidã (din 
pãcate observatoarele mai noi 
precum Gemini, Keck sau 
Subaru nu au mai  fost  
proiectate cu terase).. 

În fiecare searã de pe terasa 
CFHT am putut admira superba 
panoramã a observatoarelor 
vecine care se pregãteau de 
observaþii, profilate pe cerul apusului de Soare, pe conurile extincte vulcanice dimprejur, sau umbra 
vârfului de munte desenând conturul CFHT pe norii de sub noi.. ªi tot de aici am putut vedea 
strãlucind pe un vârf distant de munte pe insula vecinã o razã reflectatã de pe cupola unui 
observator militar american (zice-se secret)! 

CFHT, un telescop celebru

Primul apus de Soare...
Apus de Soare peste Mauna Kea: 

observatoarele Subaru, Keck ºi IRTF



Tehnica observaþiilor NIR

În domeniul NIR (near-infrared = infraroºu apropiat) noaptea de observaþie este puþin mai lungã 
decât în vizibil, deoarece se poate observa ºi în crepuscul (cu un câºtig total de vreo orã)! În plus, 
Luna nu mai constituie un impediment aºa de mare (prima noastrã noapte a fost la doar douã zile 
dupã Lunã Plinã) cãci cerul nu mai radiazã aproape deloc lumina sa în NIR (totuºi am evitat sã 
observãm galaxii aflate la mai puþin de cca 20 de grade de Lunã). 

La data respectivã, fiecare noapte de observaþie începea pe la ora 17 ºi se termina pe la 8 
dimineaþa, deoarece în afara observaþiilor din crepuscul mai trebuia sã observãm "dark frame"-uri 
(imagini ale cipului obturat reprezentând curentul de întuneric) ºi "flat field"-uri (imagini uniform 
iluminate necesare pentru a determina variaþia luminii pe întreg cipul). În plus, pentru a fi mai siguri 
am luat flat-uri pe dome (adicã pe un ecran interior slab iluminat cu o lampã cu halogeni) cât ºi pe 
cer (în crepuscul), ceea ce este mai mult un fel de artã, cãci trebuie nimerit destul de exact 
momentul de început, timpii de expunere, ordinea filtrelor, ºi toate acestea în max 15-20 min.. 

Deoarece noi am avut de observat multe galaxii împrãºtiate practic pe tot cerul, în primul rând ne 
interesa eficienþa cât mai mare a observaþiilor (dat fiind timpul limitat) ºi calitatea cât mai bunã a 
imaginilor. Conceptul de eficienþã apare în primul rând pentru cã fiecare galaxie se situeazã de-a 
lungul nopþii pe cer la altitudini diferite. Din cauza absorbþiei fotonilor proveniþi de la sursã (de cãtre 

atmosfera Pãmântului), este 
evident cã cele mai bune 
observaþii se fac atunci când 
obiectul se aflã cât mai aproape 
de zenit (deoarece porþiunea 
de atmosferã pe care raza o are 
de strãbãtut este cea mai 
micã). Pentru fiecare obiect, 
aceastã condiþie se atinge când 
galaxia trece (culmineazã) la 
meridian. Aici intervine "arta" 
d e  a  d e c i d e  o r d i n e a  
observaþiilor ºi a filtrelor, cum se 
intercaleazã stelele standard, 
când se verificã focusarea.. 
decizii care trebuiesc luate 
practic în timp real! 

Tehnica observaþiilor NIR (1-5 microni) este uºor diferitã de cea din vizibil (CCD: 0,4-0,8 microni). 
De aceea îmi permit sã insist puþin asupra principiilor ei de bazã. 

Un dezavantaj important apare la observarea surselor extinse (galaxiile) suficient de mari ca sã 
ocupe o bunã parte din câmpul detectorului. În plus, tehnica NIR este relativ nouã în astronomie, iar 
detectoarele sunt destul de scumpe ºi destul de mici; de exemplu cipul CFHT-IR pe care am 
observat noi avea 1024x1024 de pixeli, deci cu o scarã de 0.2"/pixel rezultã un "field of view" (câmp) 
de numai 3,6x3,6'. Prin urmare toate galaxiile noastre de observat au trebuit sã fie limitate în 
dimensiune la 3,6' (deoarece cu orice "mozaic" ar fi mult mai complicat de lucrat). 

Afarã de mãrimea galaxiilor, o problemã suplimentarã care apare este aceea a intensitãþii cerului, 
mult mai luminos în domeniul NIR decât în vizibil (în principal din cauza emisiilor vaporilor de apã ºi 
a dioxidului de carbon din atmosferã). Problema devine cu atât mai acutã cu cât galaxiile sunt mai 
slabe (noi ne-am propus sã vedem pânã la magnitudinea limitã 25 mag/arcsec^2 în K' - în cazul 
surselor extinse magnitudinea se mãsoarã per secunde de arc pãtrat). Din acest motiv este 
necesar sã putem separa foarte exact informaþia care provine de la galaxii de cea care provine de la 
cer (parazitã, deci care trebuie ulterior eliminatã). Mai mult, în NIR este ºtiut cã intensitatea cerului 
poate varia într-un interval foarte scurt de timp (în banda K' chiar în 10 min.) cu o cantitate care 
poate compromite rezultatele fotometrice finale dacã nu este luatã în calcul. Din acest motiv se 

La observaþii! 



recomandã ca cerul sã fie mãsurat (sau calculat, dacã exista destulã informaþie în aceeaºi imagine) 
cam din 5 în 5 minute! 

Pentru a obþine o "culoare" care sã ne ofere indicii despre vârsta galaxiilor sau a stelelor "rezolvate" 
(vizibile) ºi/sau despre compoziþia chimicã ("metalicitatea") galaxiilor, am decis sã observãm în 
douã filtre: J ºi K' (centrate pe 1.2 ºi respectiv 2.2 microni). Dat fiind cã cerul este mai strãlucitor în K' 
decât în J, am hotãrât sã integrãm (expunem) fiecare imagine elementarã câte 60 sec. în K' ºi 100 
sec. în J. Cum timpul total de expunere (planificat pentru a vedea detalii suficient de fine pânã la 
limita propusã) era de 10 min. în K' ºi 5 min. în J, a rezultat cã în K' trebuia sã luãm câte 10 imagini (a 
câte 60 sec. fiecare), iar în J câte 3 imagini (a câte 100 sec. fiecare), care ulterior compuse vor face 
timpul total propus. 

Cf. cu analiza de mai sus (variaþia cerului ºi mãrimea galaxiilor care ocupã aproape tot câmpul), am 
ales urmãtoarea secvenþã de observaþie (per filtru, per galaxie): 

cer - galaxie - cer - galaxie - cer - ... - galaxie - cer

secvenþã care a fost inclusã 
într-un script scris în limbaj-
sistem (UNIX sau Linux) ºi prin 
a cãrui lansare se executã o 
serie de expuneri ale unei 
galaxii într-unul din filtre.

Aici fiecare "cer" reprezintã o 
porþiune de cer aflatã la cca 4' 
depãrtare de galaxie (aleasã 
într-o zonã cât mai puþin 
contaminatã de stele), ºi care 
ulterior combinatã inteligent cu 
încã douã imagini adiacente se 
va putea compune într-un "cer 
curat" (chiar fãrã stelele slabe). 
Acest cer final conþine numai 
strãlucirea cerului la momentul 
respectiv, contribuþie care va 
putea fi extrasã (scãzutã) din imaginea galaxiei adiacente în timp, rezultând astfel o galaxie 
"curatã" (care sã nu conþinã cer). În sfârºit, aceste "galaxii curate" vor putea fi corectate de flat-field 
ºi de dark, apoi aliniate ºi combinate într-o imagine unicã în fiecare filtru (însumând timpul de 
expunere corespunzãtor propus). 

Din pãcate astronomia modernã îl depãrteazã tot mai mult pe astronom de telescop, prin comenzile 
tot mai computerizate, observaþiile "remote" (la distanþã), în "queue" (fãcute de alþii) sau ajutorul 
primit de la observatorul asistent (OA), cel care are în grija poziþionarea ºi ghidarea telescopului, de 
altfel singura persoanã aflatã în observator afarã de astronomul-vizitator (care deci trebuie sã ºtie 
foarte exact ce are de fãcut).. Totuºi personal mi-am gãsit puþin timp ºi am urcat de douã ori în 
cupolã pentru a admira ºi fotografia uriaºul telescop de 3,6m diam. ºi 300 de tone, care pentru trei 
nopþi ne-a fost cel mai bun prieten.. 

Din cauza expunerilor pe cer, a deplasãrilor repetate ale telescopului, a timpului de lecturã pentru 
fiecare imagine, la care se adaugã timpul pierdut cu verificarea focusãrii (cam de 3-5x pe noapte) ºi 
a observãrii stelelor standard (necesare pt. calibrarea ulterioarã fotometricã, cca 5-7 stele pe 
noapte), în afarã de cele 15 min. de observare efectivã a unei galaxii am mai pierdut în medie, câte 
60 min. per galaxie, adicã de 4x mai mult! 

La observaþii!

Observatori fericiþi! La observaþii, împreunã cu Marshall.



Marele nostru aliat al acestui run a fost vremea bunã! Deºi cele douã grupuri de observatori 
dinaintea noastrã au avut în general o sãptãmânã cu cer acoperit (ninsese recent destul de mult pe 
munte), chiar din prima zi când am verificat predicþia am vãzut cã ne aflam la începutul unei 
perioade stabile, cu cer senin pentru câteva zile bune ºi umiditate foarte redusã în atmosferã, 
condiþii care urmau sã þinã cel puþin pânã duminicã (adicã exact dupã ultima noastrã noapte pe 
munte :)) ªi exact aºa s-a ºi întâmplat, Domnul ne-a dãruit o vreme perfectã în toate cele trei nopþi 
alocate! Astfel umiditatea a stat în jur de 10-20% (anul trecut în Mexic ne rugam de ea sã scadã sub 
90% ca sã putem deschide cupola) iar în ultima noapte a scãzut în jur de 2-3%! În toate aceste 
condiþii nu e de mirare cã în cele trei nopþi am avut un seeing mediu de cca 0,5" (cea mai micã 
separaþie posibilã rezolvatã/vizibilã de cãtre un instrument), deºi în unele cazuri verificate (spre 
dimineaþã sau cãtre zenit) seeing-ul a scãzut chiar pânã pe la 0,3"!! Pentru comparaþie, telescopul 
Hubble atinge cam 0,1" în 
spaþiul cosmic, acolo unde nu 
existã atmosferã.. Ei, parcã 
0,3" e ceva mai bine decât în 
Toronto sau la Bucureºti, unde 
seeingul în general atinge 2-3".. 
Evident, diferenþa se datoreºte 
în pr incipal  loculu i  (mã 
gândeam cât de mult înseamnã 
1000-2000m în  p lus  în  
altitudine!) dar ºi instrumentului 
ºi sistemului sãu automat de 
ghidare, recunoscute prin a fi 
foarte bine puse la punct.. ªi nu 
e de mirare, cãci numai partea 
canadianã cheltuieºte anual 5 
milioane de dolari pentru 
întreþinerea CFHT! 

Din fericire problemele tehnice 
au fost puþine ºi minore, putând fi rezolvate rapid de cãtre asistenþi (uneori cu câte un telefon care-l 
scula din somn pe responsabilul de problemã - inginerul, programatorul sau astronomul de suport). 
La fel de minore au fost ºi greºelile noastre (cãci am mai avut fiecare câte una-douã, cauzate de 
obosealã, stress ºi altitudine - se zice cã mintea merge mai greu în lipsã de oxigen!), aºa încât în 
total nu am pierdut probabil mai mult de 5% din timp din cauza acestor probleme. 

În total, în cele trei nopþi pe CFHT am observat 28 de galaxii ºi am achiziþionat peste 1500 de 
imagini ocupând cca 4 GB de date! Judecând ºi din experienþa run-ului de anul trecut din Mexic dar 
ºi dupã analiza foarte sumarã a unor imagini de anul acesta (verificate chiar în timpul observaþiilor) 
sunt aproape convins cã dupã reducerea datelor (care probabil va dura câteva luni) vom putea 
"vedea" puþin mai adânc în interiorul ºi în istoria acestor galaxii, vecini tãcuþi ai Cãii noastre Lactee.. 

Imediat dupã coborarea de pe munte a urmat tradiþionalul "steak" pe care l-am dedicat împreunã cu 
Marshall victoriosului nostru observing run! Dupã care mi-am rezervat încã trei zile pentru a vizita 
puþin insula ºi câteva din frumuseþile acestui colþ îndepãrtat de lume.. 

Însuºi Mauna Kea constituie un punct de atracþie pentru turiºti, în primul rând datoritã zãpezii care 
iarna se adunã pe munte de pe conurile vulcanice din vârf ºi pânã mai jos, pe la 3000m. Alãturi de 
copiii care îmbrãþisau zapada (probabil mulþi dintre ei o vedeau chiar pentru prima datã în viaþã) sau 
care îºi dãdeau drumul cu snow-board-uri pe pantele conurilor vulcanice, am remarcat ºi câþiva 
"întreprinzãtori" dotaþi cu lopeþi care îºi burduºau maºinile cu zãpadã (la început am crezut cã de 
plãcere, dar proful m-a lãmurit cã i-a vãzut cândva cum o vindeau pe plajã).. 

Hawaii, Aloha! 

Sub "jucãria" de 3,6m diam ºi 300 de tone! 



Chiar lângã sediul local al observatoarelor, în Hale-Pohaku 
existã un mic punct astro-turistic, "Onizuka Centre for 
International Astronomy", o denumire puþin cam pompoasã aº 
zice. Alãturi de souvenir-urile astronomice (câteva lunete ºi 
telescoape, hãrþi ale cerului ºi Lunii, calendare, tricouri, etc) 
aici turiºtii pot admira prin proiecþie petele de pe Soare, pot 
viziona câteva filme sau pot aranja vizite la observatoarele de 
pe munte (ca ºi prin companiile de turism din oraº, cu preþuri 
însã cam piperate). 

Akaka Falls reprezintã o altã atracþie turisticã ºi o splendoare 
a naturii aflatã în partea esticã a insulei, celebrã prin înãlþimea 
ei ameþitoare de 135 de metri care ºi-a croit drum printr-un 
strat de cenuºã vulcanicã.

Monumentul Cook se aflã în partea de vest a insulei ºi este 
dedicat faimosului explorator englez James Cook 
(descoperitorul european al insulelor ºi primul care a fãcut 
înconjurul lumii, care a murit în luptã chiar aici). Din cauza 
peretelui abrupt, monumentul este accesibil numai cu caiacul 
sau urmând o cãrare de o jumãtate de orã (din pãcate 
nesemnalizatã ºi nemarcatã, cãci americanii nu cunosc 
turismul cu piciorul - am fost priviþi cu mare admiraþie când am spus cã am ajuns acolo pe jos, pe 
cãrare)! 

Punalu'u Black Sand Beach este o plajã cu nisip negru aflat în partea de sud a insulei, faimoasã de 
asemenea pentru broaºtele sale þestoase (evident tot negre, mãsurând cam o jumãtate de metru în 
diametru), o specie protejatã prin lege. Afarã de nisipul negru ºi o þestoasã care nu s-a lãsat 
convinsã deloc sã iasã din apã, am admirat aici ºi câteva pancarde prin care turiºtii sunt rugaþi sã nu 
atingã broaºtele ºi sã nu care acasã nisipul de pe plajã!

Vulcanul Kilauea ºi Parcul Naþional cu acelaºi nume reprezintã o altã destinaþie favoritã pe insula 
mare Hawaii, cu ultima erupþie activã în 1983. În partea sa centralã, vulcanul conþine o cãldare 
circularã imensã (Halemaumau Crater) creatã prin surpare, adâncã de 165m ºi care masoarã în 
diametru aproape 6km! Kilauea este leagãnul lui Pele, zeiþa vulcanicã a legendelor antice din 
Hawai'i.. Aici am petrecut în total ºase ore, ocolind uriaºul crater, vizitând emanaþiile sulfuroase de 
pe margine, peºtera din lavã (Lava Tube, în lungime de peste 300m), apoi coborând pânã jos la 
ocean, condus de drumul care ºerpuieºte printre limbile negre de lavã (lava flows) formate de 
scurgerile erupþiilor anterioare, marcate dupã anii în care s-au produs: .., 1971, 1975, 1977, 1983.. 
acolo unde drumul a fost complet distrus ºi închis de ultima erupþie.. 

Amintiri, dintr-un alt colþ de lume.. Plaje cu palmieri, cântece de ghitarã, dansuri tradiþionale.. 
Ghirlande cu flori la gât, pãsãri ºi papagali, plantaþii de cafea ºi zahãr, ferme cu cai, capre ºi vaci 
aduse din Europa ºi cowboy "paniolos".. Vulcani, lava flow ºi cratere din belºug, Mauna Kea ºi o 
cupolã strãlucind în nori în depãrtare, un ocean ºi un apus de Soare.. 

Aeroportul Kona, simbolic, sub palmieri ºi cerul liber.. chiar ºi un meteor trecând grãbit.. Lume 
puþinã, aºteptând un avion înapoi cãtre un continent mai nou, apoi un zbor de multe mii de kilometri, 
via Los Angeles, apoi acasã, pe paralela noastrã de 45 de grade, Toronto.. La revedere Hawai'i, 
aloha ºi mahalo! 

"aloha" = salut, "mahalo" = mulþumesc (în limba Hawaii-anã) 

La revedere Hawaii.. 

CFHT website: http://cfht.hawaii.edu
Alte imagini: http://euroeclipse99.tripod.com/hawaii/
Expoziþie de fotografie: ASTROFOTO, 9-12 mai, Târgoviºte



Amintiri despre Vladimir Boico (IV)

rubricã realizatã de Erika Lucia Suhay
Preºedinte al Asociaþiei Astroclubul Bucureºti 

În micul sãu apartament situat pe Calea Victoriei, Vladimir Boico a fost o gazdã primitoare pentru toþi cei 
pasionaþi de astronomie. Printre cei care l-au vizitat consecvent se numãra ºi Doamna Monica Ciobanu, 
fost cercetãtor la serviciul "Ora. Longitudini" de la Institutul Astronomic al Academiei Române, membru 
al Comitetului Naþional Român de Astronomie, cunoscuta autoare a hãrþilor cerului boreal ºi austral, ce 
însoþesc Anuarul Astronomic. Iatã câteva rânduri despre viaþa ºi activitatea ing. Vladimir Boico.

Amintiri

În cadrul constelaþiei celor fascinaþi de tainele cerului, inginerul Vladimir Boico a fost astrul cel mai 
strãlucitor, slujind astronomia româneascã timp de aproape opt decenii. A fost unic atât prin vastitatea ºi 
profesionalismul cunoºtintelor sale astronomice cât ºi prin dãrnicia cu care le rãspândea în jurul sãu. A fost 
unic prin modestia, blândetea ºi bunãtatea sa.
Numele domniei sale îmi era cunoscut înca de când lucram la Institutul Astronomic al Academiei cãci, fiind 
recunoscut cã un expert în problemele tehnice ale instrumentelor astronomice, era adesea consultat.
Din anul 1989 am avut onoarea de a mã numara printre cei care îi treceau pragul apartamentului sãu din 
centrul capitalei. Alãturi de doamna Emilia, mereu blandã ºi surâzãtoare, domnul Boico era o gazdã 
fermecatoare. Acolo aveam plãcerea de a o întâlni întotdeauna pe doamna profesoarã Erika Lucia Suhay, 
apriga militantã pentru reintroducera predãrii astronomiei în ºcoli; de altfel, ultimii zece ani din viaþa sa, 
Vladimir Boico i-a petrecut sub ocrotirea acesteia. Obiºnuiþi ai casei erau distinsele persoane: arh. Armand 
Constantin, ing. Dan Vidican, prof. Mariana Tulbure, tehn. Costel Opriºan, ing. Dãnuþ Ionescu, colaboratori 
ai D-lui Vladimir Boico la observaþii astronomice. Nelipsiþi erau tinerii pasionaþi de astronomie, cãrora 
Vladimir Boico le dãdea sfaturi competente, indicaþii concrete ºi uneori piese, componente sau chiar 
instrumente astronomice, fãcute de domnia sa; acolo i-am cunoscut pe minunaþii tineri: Deak Zoltan, Adrian 
Enache, ing. Anca Musteþea, ing. Dragoº Brasov, dr. Ovidiu Vãduvescu, doctorand Alin Þolea, Magdalena 
Þolea, Simona Vãduvescu. Subiectul comun al discuþiilor era astronomia, se fãceau schimburi de informaþii, 
se comunicau noutãþile astronomice, se depãnau amintiri, inginerul Vladimir Boico prezentând rezultatele 
observaþiilor fãcute zilnic la Soare de pe balconul locuinþei sale cu ajutorul telescopului construit de el.
Dar cel mai bine mi s-a dezvãluit personalitatea inginerului Vladimir Boico în cadrul activitãþii desfãºurate la 
Astroclubul Bucureºti, domnia sa fiind ales preºedinte (avea 82 de ani) ºi apoi preºedinte de onoare. în 
perioada mandatului sãu s-a editat timp de patru ani revista de cultura astronomicã ORION; dânsul nu numai 
cã a contribuit la sponsorizarea ei dar a ºi publicat în fiecare numãr articole frumoase ºi de mare actualitate; în 
perioada 1995-1998 a sprijinit publicarea "Buletinului Astronomic". Tot în perioada 1991-1998 s-au 
continuat cursurile astronomice în cadrul astroclubului, þinute de dr. Ovidiu Vãduvescu, ing. Dan Vidican, 
prof. Erika Lucia Suhay, Deak Zoltan, Cãlin Niculae. De asemeni s-au þinut ºedinþe festive, simpozioane, 
dedicate evident evenimentelor astronomice. S-a achiziþionat un binoclu, s-au reparat instrumente ºi s-au 
fãcut numeroase observaþii astronomice. Vladimir Boico ºi-a dãruit întreaga sa bibliotecã Asociaþiei 
Astroclubul Bucureºti, cãrþi care prin conþinutul lor se adresau specialiºtilor - dovedind astfel înaltul 
profesionalism al propietarului lor.
În anul 1998, prof. Erika Lucia Suhay i-a succedat inginerului Vladimir Boico (avea 89 de ani) în funcþia de 
preºedinte al Astroclubului, organizând în modesta camerã a clubului situatã la mansarda Observatorului 
Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" un colþ care evoca personalitatea lui Vladimir Boico. 
În prezent, o pleiadã de tineri, inimoºi ºi serioºi, se remarcã prin realizãri frumoase ce sunt consemnate în 
revista în format electronic VEGA, care prin mijloacele actuale este transmis nu numai în þarã dar ºi peste 
ocean. Aºa cã, în nopþile înstelate, activitatea de cercetare a cerului atât de dragã lui Vladimir Boico este dusã 
mai departe.

Bucureºti, ianuarie 2002

    Monica Ciobanu
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