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Transientele astronomice sunt obiecte ce apar pentru o perioadă de timp în dreptul galaxiilor
apropiate şi îndepărtate, dar şi în galaxia noastră. Observate printr-un instrument optic, de preferat
un setup de astrofotografie1, aceste transiente au aspect stelar, apar ca o stea în plus, care nu era
până în momentul observaţiei în locul respectiv. De asemenea, aceste obiecte rămân o perioadă de
timp şi ulterior dispar, de aici şi numele de transient2. În această categorie intră o mulţime de astfel
de fenomene ce au loc în spaţiul cosmic; cel mai cunoscut este supernova, dar putem să dăm mai
multe exemple: nova, nova roşie, variabilă albastră, impostor de supernovă etc.
Majoritatea acestor fenomene sunt rare, de exemplu, în galaxia noastră apare o supernovă cam
o dată la un secol. Apariţia novelor este ceva mai frecventă, de exemplu, în galaxia Andromeda se
descoperă, în medie, aproximativ 30 de nove pe an. Având în vedere faptul că spaţiul cosmic este
plin de galaxii, şi o mare parte dintre acestea pot fi observate uşor cu ajutorul telescoapelor, şansele
de a observa un astfel de obiect sunt relativ mari. Majoritatea supernovelor şi novelor au fost
descoperite cu telescoape automatizate şi controlate de softuri prin intermediul calculatoarelor, dar
primele descoperiri au fost făcute vizual, unele chiar cu ochiul liber, cum ar fi SN 185, prima
supernovă descoperită în anul 1853. De-a lungul istoriei, au fost observate şi descoperite mai multe
astfel de fenomene astronomice în Calea Lactee, cum ar fi, de exemplu, SN 1054, observată pentru
prima dată pe 4 iulie 1054. Aceasta a rămas vizibilă pe cer aproximativ doi ani. Astronomii chinezi
din perioada respectivă au fost cei care au consemnat fenomenul4. Mai târziu, în secolele XV - XVI,
au fost descoperite alte două supernove ce au apărut la o perioadă scurtă de timp, SN 1572,
observată şi consemnată de astronomul Tycho Brahe, şi SN 1604, cunoscută cu numele de
"Supernova lui Kepler", aceasta fiind descoperită de celebrul astronom Johannes Kepler.5
Odată cu construcţia telescoapelor mari, după anul 1840, s-au descoperit supernove şi în alte
galaxii. Aceste descoperiri au avut un rol foarte important în măsurarea distanţelor în spaţiul cosmic
şi au ajutat la înţelegerea universului şi a unor fenomene ce sunt în strânsă legătură cu formarea şi
evoluţia stelelor. După cum am explicat mai sus, transientele sunt obiecte cosmice ce au un aspect
stelar, fiind cel mai uşor de observat cu ajutorul echipamentelor de astrofotografie. Dar ce sunt, de
fapt, aceste obiecte? Toate transientele au legătură cu evoluţia stelelor din Univers, de exemplu,
supernova, care este un stadiu final de evoluţie a unei stele mult mari decât Soarele, steaua în cauză
explodează, aruncând în spaţiu cantităţi uriaşe de materie şi energie, strălucirea lor creşte brusc, de
10 miliarde ori mai mult decât cea a Soarelui. Aşa se explică de ce putem observa aceste obiecte de
pe Pământ, chiar dacă sunt situate la sute de mii sau milioane de ani lumină distanţă. Există mai
multe tipuri de supernove, cele mai frecvent descoperite fiind cele din categoria I şi II.6



Muzeograf - Şef serviciu în cadrul Serviciului de Astronomie / Muzeul ―Vasile Pârvan‖ Bârlad.
Se referă la acel echipament format dintr-un telescop, montură şi cameră CCD, prin intermediul căruia se
achiziţionează imaginile, iar tot acest echipament este controlat automat prin intermediul unui calculator. Acest tip de
echipament este folosit şi pentru cercetare ştiinţifică în domeniul astronomiei.
2
Transient astronomic - https://en.wikipedia.org/wiki/Transient_astronomical_event.
3
https://en.wikipedia.org/wiki/SN_185?fbclid=IwAR1yOCsendvf3xMmcAYeqZOO7a_SjmMeLZgIr6x6ci_ilQSlG6GA
QURQ7iA
4
Nebuloasa Chineză este o rămășiță de supernovă, rezultat al exploziei unei stele masive (SN 1054), observată de
un astronom chinez în perioada dinastiei Song, din iulie 1054 până în aprilie 1056. Nebuloasa a fost observată pentru
prima oară în 1731 de John Bevis, apoi în 1758 de Charles Messier, care a trecut acest obiect pe primul loc, în
catalogul său.
5
https://en.wikipedia.org/wiki/Kepler%27s_Supernova
6
https://en.wikipedia.org/wiki/Supernova
1
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Figura nr. 1 - Curba de lumină specifică a unei supernove de tip Ia7

Figura nr. 2 - Diferenţa în curba de lumină dintre Supernova de tip I şi II
Novele. Sunt fenomene astronomice asociate unei degajări de lumină şi energie. Au o
intensitate mult mai mică decât supernovele, dar chiar şi aşa, strălucirea unei nove o depăşeşte de
aproximativ 10.000 de ori pe cea a Soarelui. Novele se explică prin faptul că anumite stele
acumulează materie prin acreţie. De exemplu, o stea pitică albă acumulează material de la o stea
vecină şi formează în jurul ei un disc de materie, iar la un moment dat materia în exces se "aprinde",
eliberând o cantitate foarte mare de lumină şi energie. Există o categorie de nove observate mai
puţin, cunoscute sub denumirea de novă roşie luminoasă (Luminous Red Nova), acestea fiind mult
mai strălucitoare decât novele standard, în analiză spectrală emiţând foarte mult în roşu. O astfel de
novă a fost descoperită la Observatorul Astronomic din Bârlad în anul 2015, fiind şi cea mai
importantă descoperire din domeniul astronomiei din ţara noastră.8

7
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Arkansas Sky Observatories - Supernova Search Atlas and Guide (Petit Jean Mountain).
https://en.wikipedia.org/wiki/M101_OT2015-1
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Impostor de supernovă. Un transient cunoscut de către astronomii care au ca obiect de
activitate observarea şi descoperirea de supernove. Impostorul de supernovă are aspect stelar şi
poate fi observat prin instrumente ca o supernovă, în realitate fiind, de fapt, erupţii violente ale unor
stele în prag de colaps. Nu mare le-a fost mirarea oamenilor de ştiinţă care au descoperit şi observat
aceste transiente că, după o anumită perioadă de timp, impostorul de supernovă a devenit o
supernovă confirmată spectroscopic. De exemplu, astronomul amator din Japonia, Koichi Itagaki, a
descoperit un astfel de transient pe 20 octombrie 2004, în galaxia UGC 4904, iar pe 11 octombrie
2006 acesta a devenit supernova SN 2006jc9.
Variabilă albastră - Luminous blue variable (LBVs)10. Sunt stele masive ce evoluează
imprevizibil atât spectral, cât şi în luminozitate. Acest tip de transient este foarte rar, sunt câteva
zeci de astfel de descoperiri de când se fac observaţii astronomice cu ajutorul telescoapelor.
Metode de observare a transientelor cu ajutorul echipamentului de astrofografie
Sunt mai multe metode de observare a noilor transiente ce apar atât în Calea Lactee, cât şi în
alte galaxii din Univers. În acest articol, vă prezentăm cea mai simplă şi folosită metodă de marile
observatoare ale lumii ce au ca principal obiectiv descoperirea de supernove.
O metodă eficientă, folosită şi de astronomii amatori din întreaga lume, este blinkul
comparator sau compararea cadrelor cu o bază de date proprie. Mai întâi, trebuie să reţinem un
aspect foarte important! De la cercetare şi până la descoperirea efectivă a unui transient este un
drum lung, şi niciodată teoria nu se potriveşte cu practica.

Imaginile nr. 1 şi nr. 2 - Supernova SN 2017eaw din galaxia NGC 6946. În stânga, câmpul master
(fără supernovă - 24 august 2016). În dreapta, cadrul în care este vizibilă SN (steaua indicată de
săgeată), din 18 mai 201711.
Pentru observarea sau descoperirea unui nou transient este necesar mai întâi să achiziţionăm
în baza noastră de date câmpuri sau cadre master12 cu galaxii unde există posibilitatea să apară
transiente. Baza de date devine un album cu cadre achiziţionate în timp şi poate cuprinde sute sau

9

https://en.wikipedia.org/wiki/Supernova_impostor
https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_blue_variable
11
Ambele imagini au fost realizate cu ajutorul camerei CCD ATIK 320E, montată pe telescopul principal de la
Observatorul Astronomic al Muzeului "Vasile Pârvan" din Bârlad. Cadrul cu supernova a fost realizat în data de 18 mai
2017, prin metoda blink-ului comparator cu cadrul master, în care nu exista supernova din 24 august 2016. Supernova
SN 2017eaw a fost descoperită pe 14 mai 2017 de către Patrik Wiggins, cu ajutorul unui telescop reflector de 0.35 m,
din Erda, Utah, S.U.A. Magnitudinea transientului în momentul descoperirii a fost 12.8.
12
Cadrul master este un câmp cu imaginea unei galaxii sau oricare alt câmp de stele din Calea Lactee, în care nu exista
transient. Cadrul master este un cadru de referinţă în utilizarea blinkului comparator.
10
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mii de galaxii; ulterior, se va reveni cu noi observaţii şi achiziţii de noi cadre, care vor fi folosite, în
final, în blink-ul comparator.
În general, procesul de achiziţie şi comparare a imaginilor este automat şi se realizează prin
intermediul softurilor ce controlează echipamentul de astrofotografie şi cercetare ştiinţifică în
domeniul astronomiei. Cele mai bune exemple în acest sens sunt Maxim Dl şi Astrometrica,
programe ce sunt folosite atât pentru observarea transientelor, cât şi a corpurilor mici din Sistemul
Solar (Minor Planet Center)13.

Imaginea nr. 3 - Captura cu interfaţa programului Astrometrica şi măsurarea poziţiei unei
posibile nove în galaxia M 33.14
Procesul de raportare şi confirmare a unui nou transient
Raportarea unei posibile descoperiri este o etapă foarte importantă pentru acreditarea
descoperirii unui nou transient. Creditul de descoperitor se obţine în urma confirmării de către un alt
observator astronomic, ce are posibilitatea de a observa şi măsura poziţia noului transient.
Raportarea se poate face la Biroul Central de Telegrame Astronomice (CBAT)15, sau la TNS
(Transient Nave Server), înfiinţat mai recent, în anul 201616. Unele survey-uri raportează direct la
„The Astronomerꞌs Telegram‖ (Telegrame astronomice), aici fiind, de fapt, instituţia care acordă
creditul de descoperire pentru tot ce înseamnă descoperiri ştiinţifice în domeniul astronomiei.
Procesul de raportare în sine nu este unul tocmai simplu. Informaţiile sunt procesate automat
de computer şi redactarea raportului se face respectând un anumit protocol, urmat de mai multe
etape.
În primul rând, trebuie să ne asigurăm că noul transient nu este un artefact de procesare a
imaginii sau un asteroid (acesta poate fi raportat la Minor Planet Center - MPC). Din acest motiv,
13

https://www.minorplanetcenter.net/iau/mpc.html
Nova a fost descoperită pe 6 ianuarie 2019 de către survey-ul ATLAS (AT 2019gc):
https://wis-tns.weizmann.ac.il/object/2019gc. Captura este realizată din baza de date a Observatorului Astronomic al
Muzeului "Vasile Pârvan" din Bârlad.
15
Central Bureau for Astronomical Telegrams - http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/tocp.html
16
În ultimii ani, toate transientele astronomice au fost centralizate în baza de date de la TNS.
https://wis-tns.weizmann.ac.il/
14
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este recomandat ca în urma observării unui obiect suspect în compararea cadrelor, să revenim din
nou, după o perioadă de cel puţin o oră la obiectul respectiv. În felul acesta, se reia procesul de
comparare a imaginilor, iar dacă noul transient este tot acolo se poate începe redactarea raportului
ştiinţific (după ce ne asigurăm, în prealabil, că transientul nu a fost deja descoperit).
Raportarea la CBAT se poate face numai dacă ai codul de acces pe serverul respectiv 17 şi este
formată din două etape. Prima dată se raportează noul transient într-o variantă scurtă, pe pagina
TOCP18, aşa cum este redat în exemplul de mai jos:
PSN 2014 11 03.786 07 13 35.89 +84 22 23.4 15.7 U 61W 33S NGC2268 0 0
PSN - se referă la tipul de transient raportat (posibil supernovă), PNV - (posibil novă);
TCP - transient necunoscut;
2014 11 03.786 - Data şi ora în timp Universal19, redactat în aşa fel încât să poată fi citită de
computer;
07 13 35.89 +84 22 23.4 - coordonatele ecuatoriale ale noului obiect (ascensie şi declinaţie);
15.7 U - magnitudinea (U - fără filtru, V- vizual, etc.);
61W 33S - offset-ul - se referă la poziţia transientului în galaxie; 61W de arc secunde spre
vest faţă de nucleul galactic, 33S arc secunde spre sud faţă de nucleul galaxiei;
NGC2268 - numele galaxiei în care se află noul transient;
0 0 - prima cifră se referă la experienţa astronomului care raportează transientul (1 - o
descoperire confirmată, 9 - nouă sau mai multe descoperiri confirmate), iar a doua cifră face referire
la numărul de nopţi trecute de la prima observare a obiectului; 0 - prima noapte de observaţii; 1 - a
doua noapte de observaţii etc.
Raportul ştiinţific al unui nou transient detaliat
PSN 2015 02 10.904 * 14 02 16.78 +54 26 20.5 16.5 U 489W 324N M101 0 0
Dumitru Ciprian Vintdevara reports his discovery of an apparent supernova (mag about 16.5) on
unfiltered CCD frames (limiting mag 17.8) taken with a 0.2-m reflector on Feb. 10.904 UT in
Barlad Observatory, Barlad, Vaslui, Romania. A confirming image was taken on Feb. 10.944 with
new object at mag 16.5.The new object is located at R.A.=14h 02m 16s.78, Decl.=+54o 26' 20".5
which is about 488".9 west, and 324".3 north of the center of M101. Nothing is observed at this
location on a CCD frame taken by Vintdevara on 2014 Aug. 29.762 (limiting mag about 18.0) or on
Palomar Digital Sky images from 1993 Apr. 25 (limiting red mag about 19.1) or on 1955 Apr. 23
(limiting blue mag about 21.2). Dumitru Ciprian Vintdevara, Barlad Observatory Str. Republicii,
no 235, code 800340 Barlad, Vaslui, Romania.20
Raportul detaliat trebuie trimis la CBAT sau redactat direct pe site-ul Transient Name Server.
Înainte de a raporta un nou transient, trebuie să urmăm protocolul explicat mai sus şi să ne asigurăm
că obiectul respectiv nu a fost deja descoperit. În ultima situaţie, se poate face o confirmare a
transientului (follow-up), o etapă a observaţiei nu lipsită de importanţă, deoarece ştim că acordarea
creditului de descoperitor se acordă numai după ce a primit confirmarea de la un alt observator că
obiectul raportat există cu adevărat.

17

Acordarea accesului pe serverul paginii TOCP de la CBAT se face numai astronomilor profesionişti, cu experinţă în
observarea transientelor.
18
Transient Objects Confirmation Page: http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/tocp.html
19
Se face conversia automată în momentul când se măsoară poziţia transientului în softul Astrometrica.
20
Fragment din raportul ştiinţific realizat pentru descoperirea novei roşii luminoase din galaxia Messier 101, din 10
februarie 2015.
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SUPERNOVAE HUNTING. OBSERVATION METHODS OF NEW TRANSIENTS IN
NEARBY AND DISTANT GALAXIES
Astronomical transients are objects that appear for a period of time in nearby and distant
galaxies, but also in our own. Observed through an optical instrument, preferably an
astrophotography setup, these transients have a stellar appearance, appear as an extra star and were
not present in that place before the observation. There are a lot of such phenomena that occur in
cosmic space in this category such as: nova, red nova, blue variable, supernova impostor etc.
The majority of this phenomena are rare, for example, in our galaxy a supernova appears once
a century. The occurrence of novae is more common, for example in the Andromeda galaxy where
about 30 such objects can be found every year. Taken into account that the space is full of galaxies,
and many of them can be easily observed with telescopes, the chances of observing such an object
are relatively large.
All the transients are related to the evolution of the stars in the Universe. Supernova, for
example, is a final stage of star bigger than the Sun. The star in question explodes, throwing huge
amounts of energy and matter into space thus its brightness increases sharply, 10 billion times
higher than the Sun. This explains why we can observe these objects from the Earth, even though
they are situated an hundreds of thousands or millions light years away. There are several types of
supernovae, the most commonly discovered being the ones in category I and II.
There are several observational methods of the new transients that appear in both the Milky
Way and other galaxies in the Universe. This paper presents the easiest and most common used
method by he world's greatest observatories that have as their main objective the discovery of
supernovae. In order to observe or discover a new transient, it is necessary to first acquire in our
database fields or frames with galaxies where there may be transient occurrences. The database
becomes an album with frames acquired over time and can include hundreds of thousands of
galaxies. Later there will be new observations and frame acquisitions that will be used in the
comparative blink. Reporting a possible discovery is a very important step for accrediting the
discovery of a new transient. Credit for the discovery is obtained after confirmation by another
astronomical observatory, that has the possibility to observe and measure the position of the new
transient.
Reporting can be done at the Central Bureau for Astronomical Telegrams (CBAT), or at the
Transient Name Server (TNS), recently established, in 2016. Some surveys are reported directly to
―The Astronomer‘s Telegram‖, institution that grants the discovery credit for all scientific
discoveries in the field of astronomy.
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