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Perioada incepand cu 15 septembrie 2005 si pana in 15 decembrie 2005 va oferi pasionatilor de
astronomie cateva fenomene remarcabile cum ar fi eclipsa inelara de Soare din 3 octombrie si
opozitia lui Marte din 30 octombrie 2005.
de a le urmari pe parcursul a catorva ore. Ce
Eclipsa inelara de Soare va fi vizibila si din
e de remarcata la aceasta eclipsa este faptul
Romania. Pentru a o intampina, noi,
ca zona maxima de acoperire va fi vizibila in
colaboratorii din vestul tarii am decis la
vestul si sud-vestul Romaniei. Orasele de
initiativa domnului Ladislau Farkas de la
unde se recomanda observarea eclipsei
Observatorul
Academiei
Romane
sa
Soarele va fi cel mai mult acoperit fiind
organizam o zi speciala numita “Ziua
Drobeta Turnu Severin, Resita si Timisoara.
Soarelui . Aceasta se va tine in incinta
Oradea va fi orasul unde Soarele va fi cel mai
Observatorului la adresa Piata Axente Sever
mult acoperit de Luna. Mai jos aveti un tabel
Nr 4, si va contine pe langa observarea
cu detalii referitoare la eclipsa pentru locatia
Soarelui in momentele eclipsei si prezentari
Timisoara
sub forma de filme sau slide-uri despre
Soare. Aceste prezentari se vor derula fara
intrerupere, participantii avand posibilitatea

Un alt eveniment important se va produce
in data de 30 octombrie 2005. Este vorba
de opozitia lui Marte. La aceasta data
Marte va in punctul cel mai apropiat de

Terra si pe suprafata ei vor fi observabile
anumite trasaturi ale reliefului. Pentru ce
zone ale reliefului puteti observa urmariti
harta de mai jos.
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Acest jurnal a luat fiinta din dorinta si
devotamentul unor pasionati de astronomie
din vestul tarii de a aduce publicului interesat,
uneori neinitiati, informatii despre cum sa
paseasca in aceasta minunata lume a
stelelor. Odata cu acest mic jurnal, initiativa
grupului
nostru
(Astroclubul
Altair,
Observatorul Astronomic si Univesitatea de
Vest Timisoara), ia amploare si incearca sa-si
mareasca activitatea si in casele oamenilor
nu numai pe internet si la diverse evenimente
astronomice.

Grupul nostru a luat fiinta in perioada Zilei
Astronomiei 2005 si dupa rezultatul
extraordinar pe care l-a avut colaborarea, am
realizat ca doar impreuna putem construi un
viitor pentru aceasta pasiune.

Printre primii membrii ai grupului s-au
numarat (in ordine alfabetica):
Alimpie Laurentiu, astronom amator astrofotografie (astroclub Altair)
Comanescu Dan, lector dr. - mecanica si
astronomie clasica (Universitate)
Farkas Ladislau, cercetator drd. - astrofizica
(Observator)
Marc Frincu, student informatician- software
astronomic, mitologie, descriere constelatii,
stele si obiecte deep sky pe cer (Universitate)

(Planetariul Universitatii)
Universitatea de Vest din Timisoara are la
dispozitie un planetariu fondat in 1964
(localizat pe B-dul Vasile Parvan Nr.4 la
etajul 2 1/2 in cladirea veche a Universitatii in
prezent ocupata de Facultatea de Fizica) si
care pana in 2004 a stat nefolosit. In prezent
este folosit in scopuri didactice si periodic
pentru publicul larg. Printre posibilitatiile sale
sunt: proiectia stelelor principale din emisfera
nordica, a planetelor Venus, Marte, Jupiter,
Saturn, a Lunii, precum si a catorva
constelatii din emisfera nordica. De
asemenea se pot proiecta polul nord,
ecliptica si ecuatorul ceresc.

Juravle Andrei, astronom amator astrofotografie (astroclub Altair)
Vulcanov Dumitru, fizician dr. – cosmologie
(Universitate)
Cred ca dupa aceasta scurta prezentare a
originilor si membrilor initiali sa va prezint
acum cateva informatii despre facilitatile
noastre:

(Observatorul astronomic)
Observatorul astronomic (localizat in Piata
Axente Sever Nr.1) din Timisoara este sub
tutela Academiei Romane si in prezent nu
este deschis publicului decat cu ocazia
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anumitor
evenimente
astronomice
importante. Voi reveni cu amanunte despre
acesta intr-un numar viitor.

deep sky si constelatii, rapoarte de activitate
ale grupului, informatii despre cum sunt
realizate soft-urile astronomice.

Marc Frincu

(Activitate la Astroclubul Altair)

Astroclubul Altair din Timioara se ocupa de
popularizarea astronomiei in randul tinerilor si
nu numai precum si de constructii de
telescoape, stele variabile etc. In prezent ei
poseda cel mai mare telescop de amatori din
tara (Octavian Stanescu, Dobson 380mm ).
Pe Internet ne puteti gasi la adresele:
Forum si simulator 3D:
http://www.regulus.ro
Site astroclub Altair:
http://www.geocities.com/astroclubul_altair/
Site Observator:
http://www.astrotm.home.ro/

Proiectele viitoare au in vedere realizarea de
astroparty-uri impreuna cu cei interesati,
eventual chiar tabere in masura in care
dispunem de timp, vizitarea planetariului de
catre grupuri de elevi sau persoane
pasionate, public, colaboarea cu alte grupari
din strainatate si din tara in vederea educarii
populatiei cu privire la astronomie (a nu se
citi astrologie) si a realizarii de rapoarte
sistematizate ale observatiilor de stele
variabile, Soare, etc.
Jurnalul va fi constituit din sectiuni despre
tehnici de observare pentru incepatori (si nu
numai), informatii generale despre stele,
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NOTA: Acest mic articol a aparut si in
format solitar pe forumul de
astronomie www.regulus.ro
Toata lumea este interesata sau fascinata de
cer mai mult sau mai putin. Nu cred sa existe
persoane care sa nu fi ridicat macar o data
capul spre cer si sa se fi intrebat ce sunt
stelele, cometele, meteorii, cum apar ploile
de meteori, care sunt constelatiile sau cum
se misca corpurile in Univers. De mici copii
suntem fascinati si probabil primii care ne
explica asa cum pot ei mai bine sunt parintii.
Unii dintre noi ajungem sa mergem la
observatoare astronomice sau planetarii
unde vedem pentru prima data cum arata o
planeta sau aflam ce si care sunt
constelatiile. Unii poate ne cumparam un
telescop, la inceput mai slab si apoi pe
masura ce devenim mai experimentati sau
daca setea nu ne-a fost satisfacuta
cumparam altele mai mari. In final unii cu
adevarat pasionati urmeaza o facultate de
matematica sau fizica si devin profesori sau
astronomi profesionisti. Unele persoane pot
avea ocazia daca se afirma intr-un domeniu
ca astrofizica, cosmologia sau miscarea
satelitilor artificiali, sa obtina burse de studiu
la universitati straine, NASA sau ESA. In
privinta celor doua organizatii spatiale prima
este mai deschisa persoanelor straine, pe
cand ESA accepta doar personal din statele
membre. Daca vrei intr-adevar sa te simti
intre stele poti opta pentru programul de
astronauti al NASA sau daca ai bani poti
merge ca turist in spatiu. Cam acesta ar fi
traseul pe care il parcurge un viitor astronom.
Uneori insa ajungi astronom obligat intr-un fel
sau altul.
Dupa aceasta scurta descriere a
drumului urmat ma voi rezuma acum la a
prezenta ce poate face un pasionat de
astronomie pentru a se familiariza cu cerul si
a-si crea daca doreste o cariera in domeniu.
Aceste sfaturi se bazeaza pe experienta mea
si pe modelul meu de observare acumulat si
imbunatatit pe o perioada de peste 7 ani.
Echipamentul pe care trebuie sa-l purtati
trebuie sa fie adecvat vremii dar nu trebuie
uitat faptul ca si serile de vara pot fi reci. Deci
este recomandat sa aveti bluze cu maneca
lunga, eventual o caciula si daca va e frig o
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pereche de manusi de preferabil nu ca cele
de schi, ci unele care permit o mai mare
mobilitate miscarii degetelor. Motivul este
acela ca va trebui sa insemnati in caiet ce
vedeti si sa reglati aparatura (telescop,
camera foto, laptop). De asemenea va trebui
sa aveti un ceas cu secundar, o lanterna si o
sticla rosie pe care sa o puneti peste becul
lanternei atunci cand vizualizati harta sau
insemnati ceva in caiet. Nu trebuie sa va
speriati daca la inceput nu veti vedea bine
cerul. Este perfect normal ca ochiului uman
sa-i trebuiasca in jur de 20-30 de minute
pentru a se acomoda cu vederea de noapte.
Locatia este si ea importanta. Trebuie sa fie
un loc intunecat departe de poluarea
luminoasa a oraselor, de preferabil undeva la
tara, in tabere sau in paduri si campii. In
cazul in care plecati pentru mai mult timp
puteti lua pe cineva pentru a va ajuta sau a
va tine companie.
Pentru inceput trebuie sa va procurati
o harta cereasca din cele care se gasesc in
atlasele astronomice pentru a o folosi in
procesul de familiarizare cu cerul si
constelatiile. Puteti de asemenea folosi si
doar calculatorul fara a iesi afara, insa
experienta imi spune ca nimic nu se compara
cu lucrul adevarat. Este de preferabil sa
incepeti cu niste constelatii circumpolare
(pentru 45 de grade latitudine nordica
recomand Dragonul, Ursa Mare, Ursa Mica)
si sa incercati cu ajutorul unor schite pe care
le faceti pe hartie sa le identificati cu cele din
harta. In felul acesta vi se vor imprima foarte
bine in memorie si nu le veti mai uita practic
niciodata. Trebuie precizat ca perioada de
recunoastere a constelatiilor poate ajunge la
un an de zile dat fiind miscarea de revolutie
dar si faptul ca nu ar trebui sa depasiti douatrei ore pe noapte. Daca nu credeti ca va
descurcati in identificarea lor este bine sa va
alegeti niste stele mai stralucitoare ca reper.
Este bine sa incercati sa identificati mai intai
steaua sau stelele principale din constelatia
dorita. Astfel va veti putea orienta pe cer doar
dupa pricipalele stele si dupa identificarea lor
veti identifica usor si constelatiile din jur.
Constelatiile sezoniere, precum si cele ce
rasar si apun sunt mai grele si necesita un
timp mai mare de identificare. Un alt sfat este
acela de a incepe prin a urmari meteorii sau
satelitii si a incerca sa identificati constelatiile
in care apar. Dupa ce sunteti familiarizati cu
bolta cereasca puteti trece mai departe si
anume la observarea meteorilor, satelitilor
artificiali sau a planetelor si obiectelor deep
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sky cum ar fi nebuloasele sau clusterele
(roiuri stelare). Daca nu dispuneti de macar
un binoclu atunci va trebui sa va rezumati la
observarea meteorilor, satelitilor artificiali si a
eclipselor. Atunci cand insemnati ceva in
caiet trebuie sa nu uitati sa precizati ora
(ora:minute:secunde),
data
(zi:luna:an),
eventual durata (secunde, minute sau ore),
locatia de unde observati precum si alte date
specifice cum ar fi tipul spectral (pentru
meteori sau stele), constelatia (pentru
meteori, sateliti artificali, obiecte deep sky,
planete, Soare, Luna), indicele de activitate
(Soare), evenimentele principale (pentru
tranzite, eclipse, ocultatii de stele si planete)
ca primul contact, ultimul contact, durata, o
mica schita sau poza (pentru observari
planetare, Luna, Soare, tranzite, eclipse,
ocultatii, obiecte deep sky), grafice cu
magnitudini
(pentru
stelele
variabile)
claritatea cerului, daca este sau nu Luna pe
cer si faza ei1. Un model de cap de tabel
pentru observatii este cel de mai jos. Trebuie
precizat ca este un model standard pe care
eu l-am gasit foarte folositor si nu unul
particularizat unui anumit tip de observatie ca
cea meteorica, solara, deep sky, planetara
sau alta. In cazul meteorilor se poate folosi
metoda
IMO
(International
Meteor
Organization. Web: http://www.imo.net). Cei
ce au telescoapele dotate cu un motor si prin
urmare posibilitatea de a programa motorul
de a ajunge la anumite coordonate (Ascensie
Drepta si Declinatie) si care doresc sa
observe obiectele deep sky ar trebui sa
inceapa prin a incerca mai intai sa gaseasca
ei singuri obiectul cautat, acest lucru facand
parte din frumusetea pasiunii, si doar atunci
cand au identificat de mai multe ori obiectul si
vor doar sa-l observe sa foloseasca motorul
telescopului. Soarele poate fi si el un bun
obiect de studiu atat pe timpul eclipselor si
tranzitelor cat si atunci cand dorim sa aflam
indicele de activitate3. Acesta rezulta din
inmultirea numarului de grupuri de pete cu 10
si adunarea rezultatului cu numarul total de
pete observate. Facand acest lucru zilnic pe
o perioada de mai multe luni/ani veti putea
realiza graficul activitatii solare. Daca
perioada de timp este suficent de mare (sa
spunem peste 10 ani) se poate observa ca
numarul de pete este inclus intr-un ciclu de
circa 11 ani, cand are un maxim, urmat
imediat de o perioada de minim ce poate sa
fie caracterizata prin lipsa petelor solare. Este
important sa NU priviti direct Soarele prin
telescop sau cu ochiul liber. Daca folositi un
telescop si nu aveti un filtru special atunci cel
mai indicat este sa proiectati imaginea pe un
ecran sau o hartie alba. De asemenea
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ochelarii de eclipse nu trebuie refolositi. Ei
sunt creati doar pentru a fi folositi la o singura
eclipsa si atunci cand ii procurati trebuie
incercati privind spre un bec. Daca tot ce
vedeti este doar filamentul becului atunci
ochelarii sunt in regula. Luna poate si ea fi
observata usor fie direct prin telescop, fie
folosind un filtru lunar care are ca scop
eliminarea sau diminuarea luminii reflectate si
prin urmare sporirea contrastului formelor de
relief. Planetele care pot fi observate sunt in
ordinea importantei si frumusetii (considerata
in mod subiectiv de mine): Jupiter, Saturn,
Venus, Marte si Mercur.
1. Planeta Jupiter este importanta datorita
celor patru sateliti galileeni, ]Io, Europa,
Ganimede si Calisto, precum si datorita
formatiunilor
de
nori
din
atmosfera
superioara. Urmarind pozitiile satelitilor se pot
observa ocultatii, tranzite, intrari/iesiri in/din
umbra planetei (in momentul opozitiei-vezi la
Marte, satelitii vor disparea in umbra planetei
inainte de a ajunge in spatele acesteia) si
alinieri ale acestora. De mare frumusete este
formatiunea numita Marea Pata Rosie si care
are forma unui cerc de culoare rosie pe
suprafata planetei. Din intervalul scurs intre
doua aparitii ale acesteia se poate deduce
perioada de rotatie a planetei.

(Jupiter vazuta prin Hubble. Credit NASA)

7

Aquila

Nr 1/2005
Acest fapt se petrece pana la atingerea
elongatiei maxime vestice. Dupa acestea
fazele se repeta.

(Jupiter prin telescop)
2. Planeta Saturn este fascinanta di punct de
vedere al inelelor. Acestea devin invizibile la
fiecare 14 ani si 6 luni atunci cand Terra trece
prin dreptul muchiei inelelor.

(Venus. Credit NASA)

(Saturn. Credit NASA)

(Saturn prin telescop)

3. Planeta Venus este spre deosebire de
Jupiter si Saturn o planeta interioara (are
orbita cuprinsa intre orbita Terrei si Soare)
avand prin urmare asa numitele faze. Pe
masura ce planeta se apropie de distanta
unghiulare maxima fata de Soare(la 7 luni de
la conjunctia superioara- Soarele este intre
Terra si Venus si impreuna formeaza o
dreapta) ea devine tot mai vizibila pana in
momentul de elongatie maxima estica cand
apare luminata pe jumatate (ca Luna in
primul patrar), pe cerul de dupa apusul
Soarelui. Dupa aceea ea apare treptat ca o
secera alungita si tot mai subtire si mai mare
pana in momentul conjuctiei inferioare
(Venus este situata intre Terra si Soare) cand
devine invizibila. Dupa acest moment ea
incepe sa rasara dupa o anumita perioada
dimineata tot mai devreme si creste in
luminozitate trecand la faza de ultim patrar.

4. Planeta Marte are doi sateliti cunoscuti,
Phobos si Deimos, probabil asteroizi captati
din centura. Este o planeta exterioara si
apare pe cer ca o stea rosietica. La vechii
greci era denumita Ares, dupa zeul
razboiului. Steaua alfa din constelatia
Scorpionului a fost denumita datorita
asemanarii acestora, Antares, i.e. anti-ares.
Pin telescoape de peste 100mm se pot
observa calotele polare ca niste pete
albicioase situate la extremitatile nordice
respectiv sudice ale planetei. Fiind o planeta
exterioara ea nu are faze, insa se poate afla si ea
in conjuctie cu Soarele (Soarele este situat pe linia
Terra-Marte intre acestea). In acest moment ea
rasare tot mai devreme pe cer (se misca in sens
direct) pana in momentul cand va rasari o data cu
apusul Soarelui. Acesta e momentul opozitiei. La
acest moment distant Terra-Marte este minima si
deci e o perioada optima de observatie. In jurul
opozitiei ea va rasari tot mai tarziu, miscandu-se
in sens retrograd dupa care va stationa si se va
misca iarasi in sens direct de la apus la rasarit.
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(Marte. Credit NASA)

5. Planeta Mercur este asemenea lui Venus o
planeta inferioara si prin urmare se comporta
asemenea acesteia. Apare pe cer ca o stea
de culoare portocalie. Alte planete vizibile
sunt Neptun si Uranus, insa doar cu
instrumente optice. Planeta Pluton este
invizibila cu instrumente mici.
Trebuie stiut ca pe masura ce acumulati
experienta nu va veti mai fi nevoiti sa folositi
atlase, deoarece veti incepe sa recunoasteti
atat constelatiile, planetele, stelele principale
cat si o parte din cele mai importante obiecte
deep sky. Observatiile boltei trebuie efectuate
riguros, si doar in cazul in care nu aveti timp
suficient le puteti face sporadic. Motivul este
ca pentru a obtine rezultate notabile trebuie
rigurozitate. Se poate de asemenea colabora
cu alti observatori din diferite regiuni sau tari
pentru ca ulterior datele sa fie centralizate.
Daca aveti cunostiinte despre programare
atunci puteti crea un simulator spatial sau un
generator de harti in diferite proiectii pe care
sa afisati planetele, Soarele, Luna, cometele,
asteroizii si eventual principalele ploi
meteorice. Trebuie amintit ca in cazul
cometelor si asteroizilor baza de date cu
elemente
orbitale
trebuie
actualizata
constant. O sursa pentru elemente orbitale
este
http://www.skymap.com/Data_Catalogs.htm.
De asemenea pentru informatii legate de cum
sa creati o harta sau cum sa calculati pozitia
obiectelor in spatiu cunoscand elementele
orbitale
puteti
accesa
site-ul
http://www.geocities.com
/fmarc83/paginigpu/index.htm. Un simulator
spatial 3D si generator de planisfere creat de
autor
il
puteti
descarca
de
la
http://www.regulus.ro/copernic/ecopernic
us.htm. Daca ati strans observatii referitoare
la ploi meteorice sau eclipse, tranzite si alte
fenomene atunci puteti sa va adresati
observatoarelor astronomice. De exemplu
informatiile despre ploile meteorice pot fi
folosite in studiul compozitiei si orbitelor

cometelor, iar cele legate de indicele de
activitate pentru a determina evolutia stelelor
precum si pentru prognoza furtunilor
magnetice. Daca va decideti sa urmati o
cariera ca astronom atunci trebuie sa mergeti
la o facultate de matematica sau fizica si sa
colaborati cu un cadru universitar. Probabil
va trebui sa vizitati si un observator
astronomic pentru a vorbi cu cei de acolo
despre domeniile de interes actuale (in
prezent in Romania se studiaza aproape
peste tot la observatoarele astronomice
stelele variabile). De asemenea ar fi indicat
sa publicati citeva lucrari legate de
astronomie, astrofizica, cosmologie sau
mecanica corpurilor ceresti. Acestea pot fi
trimise fie Jurnalului Astronomic Roman
(email roaj@aira.astro.ro), fie unor facultati
din tara sau strainatate care au legaturi cu
astronomia. Este recomandat sa creati si sa
mentineti legaturi cu diversi astronomi
amatori sau profesionisti din tara sau
strainatate. In Romania exista cateva cluburi
de astronomie printre care se numara si
SARM cel mai mare dintre ele. Un bun loc
unde va puteti crea noi legaturi este site-ul
http://www.astroclubul.org unde veti gasi o
lista de discutii, un magazin virtual, informatii
referitoare la persoanele implicate in
astronomia romaneasca precum si despre
principalele evenimente organizate. De
asemenea
nu
uitati
siteurile
http://www.regulus.ro/forum/index.htm unde
gasiti un forum de discutii, precum si
numeroase informatii de specialitate si
http://www.geocities.com/astroclubul_altair/
unde gasiti informatii despre activitatea
membrilor astroclubului Altair din Timisoara.

Marc Frincu
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1. Despre Soare
Soarele aceasta stea care ne
lumineaza si ne intretine viata este cea mai
apropiata stea de noi. Datorita distantei
relativ mici la care se afla de Terra ea a
putut fi explorata indeaproape. Volumul sau
ar cuprinde circa 1 300 000 de planete ca a
noastra, iar de-a lungul diametrului s-ar putea
alinia circa 109. Pentru astronomi aceasta
banala stea ofera numeroase detalii care ii
ajuta sa inteleaga mai bine celelalte stele.
Fotosfera este locul de unde provine aceasta
lumina orbitoare din timpul zilei. Ea are o
grosime mai mica de 300km. Temperatura
este de aproximativ 6 000 C pe suprafata
fotosferei unde se observa si niste pete
intunecate numite pete solare, care au fost
foarte studiate dupa inventarea lunetei.
Urmarindu-le in fiecare zi observam ca
acestea nu raman in acelasi loc, dovada a
rotirii astrului in jurul axei sale.
In timpul eclipselor totale observam o
bordura de un rosu aprins, cromosfera.
Dincolo de aceasta se gaseste un halou
argintat numit coroana. In cromosfera
temperatura se ridica la circa 20 000 C, si
ajunge pana la 5 000 km de suprafata.
Coroana care imbraca atmosfera este
deosebit de calda, temperatura ajungand
pana la 1 milion de grade C. Deseori prin
coroana un flux de particule paraseste
Soarele. Acesta se numeste vant solar si
poate parasi chiar si Sistemul Solar. Coroana
este vizibila foarte bine in timpul eclipselor de
Soare.
prin

Interiorul Soarelui a fost examinat
intermediul studierii suprafetei si

straturilor exterioare lui. El este compus in
proportie de 98% din hidrogen si heliu (73%
hidrogen, 25% heliu). Pe masura ce inaintam
spre interiorul Soarelui temperatura devine
tot mai ridicata, ea fiind de 15 milioane de
grade in centru. In aceste conditii atomii de
hidrogen se aglomereaza cate 4 formand
atomi de heliu. In urma acestui proces se
degaja enorme cantitati de caldura. Vantul
solar, alaturi de caldura degajata de Soare
sunt principalele cauze ce determina aparitia
cozii cometelor.
Pentru observarea petelor solare aveti
nevoie de un telescop ce mareste de cel
putin 35X si de un filtru ce va fi folosit la
observarea Soarelui. In caz ca nu
dispuneti de un filtru puteti proiecta
imaginea Soarelui pe o foaie alba. Odata
ce a-ti focalizat Soarele uitati-va pe hartia
alba, unde veti observa niste pete de
culoare inchisa pe suprafata astrului.
Daca vreti ca observatia sa fie si mai
completa calculati indicele de activitate R,
astfel: inmultiti numarul de grupuri de
pete cu 10 si adunati numarul total de
pete.
ATENTIE! NU PRIVITI
NICIODATA CU OCHIUL LIBER SAU
DIRECT PRIN TELESCOP SOARELE. O
SINGURA RAZA VA POATE ORBII!
Observarea Soarelui se realizeaza
cu ajutorul Spectografului si a coronografului.
Totodata
exista
observatoare
pentru
studierea Soarelui in Statele Unite, Spania,
Franta, Cehia, Japonia, Ucraina si Australia.
Principalele caracteristici ale acestei stele
ordinare pentru astronomi sunt:

Caracteristica

Dimensiune

Unitate de masura

Diametru

1.391.980

Km

Masa

1,99•10^33

G

Densitate medie

1,41

G/cm^3

Perioada de rotatie

25

Zile (la ecuator)

Temperatura la suprafata

5800

K

Distanta medie de Terra

149 597 892

Km
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Luminozitate

3,83•1
0^33

Erg/sec

Tipul spectral

G2

V

Magnitudinea
vizuala absoluta

+4,8

-

Magnitudinea
vizuala aparenta

-26,7

-

Tabel 1. Date generale Soare
Compozitia solara poate fi determinata prin
intermediul liniilor de absorbtie din spectrul
sau. Sablonul lor ne da tipul elementelor din
structura lor, iar intensitatea ne ofera
concentrarea lor. Circa 60 de elemente au
fost descoperite in compozitia acestei stele
dintre care cele mai abundente sunt
hidrogenul (73% din masa totala) si heliumul
(25% din masa totala). Alte elemente
prezente in compozitia sa sunt:

Element

% din masa totala

Oxigen

0,8

Carbon

0,2

Neon

0,16

Fier

0,14

Nitrogen

0,09

Siliciu

0,09

Magneziu

0,06

Sulf

0,05

Tabel 2. Elemente din compozitia Soarelui
Dupa cum se observa cele mai
abundente elemente sunt hidrogenul si
heliumul, asa cum era si de asteptat
deoarece sunt cele mai abundente din
Univers. Heliul, al doilea element ca

abundenta din Univers este foarte greu de
gasit pe Terra (fiind prezent doar in unele
fantani adanci de gaze), si prezenta lui in
structura Soarelui a fost postulata odata cu
descoperirea unor linii spectrale ce nu
apartineau vreunui element cunoscut pe
Terra. Doar dupa descoperirea lui pe Terra
ipoteza a fost confirmata.
Liniile de absorbtie despre care am
vorbit mai sus sunt numite si linii
Frauenhofer, iar spectrul solar este unoeri
numit si spectru Frauenhofer. Aceste linii
sunt produse in mare parte in fotosfera.
Soarele emite in diverse spectre, dintre
acestea cel mai cunoscut fiind spectrl vizibil
(intre 4000 si 7500 ). Exista insa si emisii
in raze X ceea ce indica ca temeperatura
Soarelui atinge in unele zone din coroana si
atmosfera superioara milioane de grade.
Emisiile in ultraviolet indica de asemenea
zone de circa un million de grade celsius in
zonele mai deschise si putin mai reci in cele
intunecate.
Interiorul Soarelui poate fi impartit in
3 regiuni mari:
Datorita faptului ca Soarele nu are o
suprafata bine definita atunci cand vorbim
de ea ne referim la fotosfera lui. De obicei
diametrul acestuia se refera la diametrul
fotosferei. Odata cu inaintarea spre centru
pornind de la suprafata se observa ca
atmosfera solara trece rapid de la o
vizibilitate aproape perfecta de circa 99,5%
la 0km la circa 4% la 400km adancime.
Temperatura lui urca insa rapid ajungand de
la 4465 K la 0 km la 7610 K la 400 km.
Presiunea inregistrata este insa in general
de 1% sau mai putin din cea inregistrata pe
Terra.
Fotosfera prezinta niste granulatii pe
suprafata ei ce apar langa petele solare si
au culoare gri. Ele sunt cauzate de
fenomenul de convectie ce are loc sub
fotosfera. Acest fenomen produce coloane
de gaz ce au un diametru de circa 7001000 km in diamentru. Gazul se ridica rapid,
iar varfurile acestor coloane nu sunt altceva
decat celulele granulate din jurul petelor
solare. Gazul fierbinte ajuns aici se raceste
si se scufunda in regiunile delimitate de
pete.
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Zona

Temperatura

Miezul

~15-8
C

Radiati
va

Convec
tiva

Densitatea

milioane

Caracteristici

~160

Zona foarte densa si fierbinte unde au
loc reactiile nucleare ce alimenteaza
Soarele, si cuprinde circa 25% din raza
interioara.

~8 milioane-500
000 C

~10

Circa 25- 85% din raza interioara. Se
numeste radiativa deoarece aici ca si in
miez energia este transportata de fotoni
(radiatie EM).

~500 000000 C

<0,01

Se extinde de la circa 85% din raza
pana deasupra suprafetei. Datorita
schimbarii rapide de temperatura odata
cu cresterea inaltimii Soarele devine
instabil la convectie (miscarea de sus in
jos a maselor de aer).

10

Tabel 3. Interiorul Soarelui

Imaginea 1. Pata 756 din 30 aprilie 2005. Credit
Laurentiu Alimpie.

Petele solare despre care am vorbit
mai sus sunt regiuni mai reci decat restul
fotosferei, atingand temperaturi cu 1500 K
mai joase. Cele mai mari au atins
dimensiuni de 50000 km facandu-le astfel
vizibile cu ochiul liber. De obicei apar in
grupuri de pana la 10 pete. O metoda de
calcul a lor a fost prezentata in paragraful
anterior. Timpul cat este vizibila o astfel de
pata poate ajunge de la cateva ore la cateva
luni. Structural pata este formata dintr-o
zona mai intunecata numita umbra, si una
mai luminoasa numita penumbra. Aceste
pete au avut un rol mare in determinarea
perioadei de rotatia a Soarelui, Galileo
aproximand-o la circa o luna. Aceste pete
solare au de-a lungul anilor o variatie ce
poate fi incadrata intr-un ciclu ce atinge un
maxim aproximativ o data la fiecare 11 ani.
Perioada de maxim solar presupune o
activitate crescuta a vantului solar ce implica
aparitia aurorelor boreale, a furtunilor
magnetice si o crestere a proeminetelor si a
emisiilor de raze X si nontermale. In contrast
perioadele de calm sunt caracterizate prin
lipsa celor de mai sus. Ele sunt mai
intunecate decat restul Soarelui pentru ca
sunt mai reci si datorita magnetismului solar
extrem de ridicat in vecinatatea lor. Acesta
impiedica convectia gazului cald la suprafata
deci a caldurii.
Gazele lui se extind dincolo de
fotosfera, in cromosfera. Aceasta are circa
2000- 3000 km grosime si poate fi vazuta
doar in timpul eclipselor de soare datorita
luminozitatii scazute in comparatie cu
fotosfera, si atunci are o culoare rosietica
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datorita emisiilor Balmer. Stralucirea slaba
este datorata unui spectru de emisie al unui
gaz cald si cu densitate scazuta. In
cromosfera apar asa numitele spicule, ce
sunt asemanatoare unor varfuri ascutite de
gaz si care o traverseaza. Cele mai mari
spicule se inalta la circa 7000 km si ating
viteze de 30 km/s. Durata lor de viata este
de circa 10 minute.
Partea exterioara a atmosferei
solare este numita coroana solara.
Temperatura sa ajunge la cateva milioane
de grade celsius, dar este de 10 miliarde de
ori mai putin densa decat atmosfera terestra
la nivelul marii.

punctele de activitate solara si campul
magnetic. Eruptile lor sunt asociate cu
schimbari bruste ale magnetismului solar, iar
stabilitatea in timp e data de fortele
magnetice ce actioneaza asupra particulelor
ce le formeaza.
Flacarile solare sunt cele mai
violente manifestari putand degaja o energie
echivalenta cu cea a data de 1 milion de
bombe
cu
hidrogen.
Temperatura
materialului flacarii poate fi incalzita cu circa
10 milioane de grade celsius,flacara emitand
puternic in spectrul uv, de raze X si vizibil.
Viteza cu care materialul este expulzat in
spatiu atinge 1000 km/s. in perioada de
maxim solar poate aparea circa o asemenea
flacarea pe saptamana. Si acestea sunt
colerate cu magnetismul solar.

Imaginea 2.
Stralucirea acesteia este de 1 milion de ori
mai mica decat cea a fotosferei, fapt ce o
face vizibila doar in timpul eclipselor totale
de Soare sau cu ajutorul unor aparate
speciale ce acopera discul solar, numite
cronografe. In coroana solara apar asa
numitele gauri coronale, ce sunt regiuni
unde liniile magnetice solare sunt deschise
si permit gazului coronar sa curga in spatiul
interstelar. Din ea se emit linii ce corespund
unor atomi extrem de ionizati. Acest fapt
demonstreaza ca temperaturile de aici ating
cateva milioane de grade celsius, insa
mecanismul
care
produce
aceste
temperaturi nu e deplin inteles.

Imaginea 3.

Soarele mai poseda si alte
formatiuni cum ar fi proeminentele ce apar
deasupra fotosferei solare. Ele sunt
formatiuni ce ajung departe in coroana si
sunt asemanatoare unor bucle ce pot
ramane
si
pana
la
cateva
zile.
Proeminentele sunt asociate adesea cu
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Acesta are un ciclu de 22 de ani,
corespunzator revenirii polaritatii la valoarea
initiala, deoarece ea se schimba la fiecare
11 ani odata cu maximul de activitate. Un rol
in determinarea magnetismului si masurarea
lui o are efectul Zeeman: Nivelele energetice
ale atomilor in prezenta campurilor
magnetice se separa in mai multe, si acest
fapt duce si la liniilor de tranzitie sa se
separe. Separarea este proportionala cu
puterea campului magnetic.

2. Metode de observare solare:
Observarea Soarelui se realizeaza
cu
ajutorul
Spectografului
si
a
Coronografului. Pentru astronomii amatori
exista insa modalitati simplificate cum ar fi
proiectia pe un disc sau folosirea unui filtru
solar. Prima metoda nu presupune nici un
risc asupra celui ce o foloseste, acesta
nefiind nevoit sa priveasca direct suprafata
astrului. Aceasta este proiectata pe o
suprafata rigida care contine un disc ce
reprezinta suprafata Soarelui. Aici se va
proiecta si se va face numararea petelor. A
doua tehnica presupune folosirea unui filtru
solar de obicei din mylar.
Voi descrie in continuare o tehnica
de observare a petelor solare folosind ca
tehnica de vizualizare a Soarelui proiectia.
Tot ce trebuie sa stiti inainte de toate sunt
cateva informatii despre filtre si despre
1
telescoapele pe care sa le folositi .
Cele mai bune filtre sunt cele care se
monteaza in fata telescopului si nu la ocular.
Exista doua tipuri de filtre folosite: din mylar
si filtre inconel.
Filtrele din mylar sunt facute dintr-un film de
plastic aluminizat. Datorita faptului ca
aluminiul reflecta lumina scapam in acest fel
de marea parte a luminii si caldurii. Cele mai
bune tipuri sunt cele care sunt aluminizate
pe ambele capete. Lumina solara va fi
albastruie datorita filtrarii acesteia. Se
elimina in schimb radiatia ultravioleta si
infrarosie.
Filtrele inconel sunt filtre solare din sticla ce
au o suprafata din nichel-crom. Cel mai
cunoscut fabricant este Thousand Oaks
1

John Chapman-Smith
,http://www.popastro.com/sections/solar/chap1.h
tm
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Optical din California. Exista 3 tipuri de filtre.
Primele doua sunt folosite pentru observatii
vizuale si fotografice, pe cand tipul trei este
folosit DOAR pentru fotografie.
Pe langa filtrele descrise mai sus exista si
filtre care NU trebuie folosite la observatii
solare. Printre acestea se numara cele din
sticla afumata, precum si cele din film
fotografic alb-negru. In principal toate filtrele
care lasa radiatia ultravioleta si infrarosie sa
treaca SUNT periculoase. Lista filtrelor
„proaste” contine: polaroidul, sticla afumata,
filme alb-negru, oculare cu filtre solare,
materiale plastice acoperite cu cerneala
metalica, plastic opac etc
Deoarece aceasta topica se poate extinde
pe multe pagini ma voi rezuma la a enumera
telescoapele care sunt bune pentru
observatii solare prin proiectie precum si pe
cele care nu sunt recomandate pentru acest
gen de observatie (detalii despre telescoape
intr-un numar viitor.)
Telescoape pentru observatii solare prin
proiectie:
1. Refractoare
(folositi
telescoape de cel putin f10)

doar

2. Reflectoare (a nu se folosi la
apertura maxima. Folositi o masca
cu o gaura necentrata de cel mult
30mm. Nu o centrati pentru ca va fi
blocata de oglinda secundara.
Folositi-l doar pentru proiectie si nu
pentru observare prin filtru)
Telescoape nerecomandate pentru proiectie
(doar prin filtru):
1. Schmidt-Cassegrain
2. Schmidt-Newtonian
3. Maksutov-Cassegrain
Acestea fiind spuse putem trece la explicare
metodei de observare prin proiectie.
Primul lucru pe care trebuie sa-l faceti este
sa va procurati o cutie de proiectie
asemenea celei din imagine 6, sau o alta
metoda de sustinere a unei suprafete albe in
spatele ocularului. Cutia este mai buna
pentru ca are capacitatea de a mari
contrastul, facilitandu-va astfel observa rea
unor detalii mai fine. Cutia trebuie sa nu
destabilizeze telescopul sau sa faca
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miscarea acestuia greoaie. Pentru un
contrast si mai mare puteti folosi un ecran
secundar in apropierea fetei telescopului.
Indreptati telescopul spre Soare si incercati
sa-l proiectati pe suprafata din cutie. Puteti
realiza acest lucru prin urmarire umbrei.
Atunci cand ea e minimala Soarele va trebui
sa apara proiectat pe suprafata cutiei.
Proiectia se numeste camp de vedere si in
mod normal ar trebui sa aiba un diametru de
150 mm., insa pentru inceput unul de
100mm e bun. Dupa ce ati realizat acest
lucru incercati sa focalizati imaginea pe
suprafata. Odata focalizata veti putea
observa pe suprafata acestuia pete mici de
culoare inchisa numite pete solare si despre
care am vorbit mai sus. Din pacate daca nu
aveti un telescop cu urmarire imaginea
Soarelui va iesi din proietie. Ideal pentru
observarea Soarelui este un telescop cu
montura ecuatoriala si ghidaj automat.

3. Clasificarea McIntosh2
Clasificare McIntosh a eliminat grupurile de
pete G si J ca fiind redundante. Ea consta

din trei litere. Prima litera desemneaza clasa
modificata Zurich. A doua desemneaza
caracteristicile celei mai mari pete din grup.
A treia litera desemneaza distributia de pete
din grup.
Pentru
intelegerea
clasificarii
McIntosh trebuie definiti doi termeni:
Grup de pete unipolar: Aceasta formatiune
este reprezentata de o pata izolata sau de
un cluster de pete avand separatia dintre ele
de cel mult 3 grade heliografice (grade pe
suprafata Soarelui). Pentru clasa H aceasta
separatie este calculata ca fiind distanta
dintre limita exterioara a penumbrei
principale si cea mai distanta umbra
apartinatoare.
Grup de pete bipolar: Formatiune formata
din doua sau mai multe pete ce formeaza un
cluster cu o lungime mai mare de 3 grade
heliografice. Daca exista o pata principala
mai mare atunci clusterul este este probabil
mai mare de 5 grade heliografice.
Clasele Zurich modificate (imaginea 6):
A – Un grup unipolar fara penumbra.
Aceasta grupa poate fi fie stadiul de inceput
fie cel de sfarsit al unui grup.
B – Un grup bipolar fara penumbre.
C – Grup bipolar ce are o penumbra ce
inconjoara de obicei pata cea mai mare.
D – Grup bipolar ce are penumbre ce
inconjoara ambele extremitati si nu
depaseste 10 grade heliografice.

Imaginea 4.

E - Grup bipolar ce are penumbre ce
inconjoara ambele extremitati si este
incadrat intre 10-15 grade heliografice.
F - Grup bipolar ce are penumbre ce
inconjoara ambele extremitati si care
depaseste 15 grade heliografice.
H – Grup unipolar cu penumbra. De obicei
este restul unui grup bipolar.

2

In 1966, Patrick McIntosh de la Space
Enviroment Services Center of the National
Oceanic and Atmospheric Administration, a
introdus o noua clasificare ce a imbunatatit
vechiul sistem Zurich.
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x – Grup unipolar de tip modificat Zurich a
sau H.
o – Distributie deschisa cu o pata in fata si
una in spate, avand putine pete sau nici una
intre ele. Orice pete dintre ele sunt de obicei
pete umbrale.
i – Distributie intermediara ce contine
numeroase pete umbrale intre pata din fata
si cea din spate.
c – Distributie compacta in care intre pata
din fata si cea din spate exista numeroase
pete, cel putin una avand penumbra. In
cazuri complexe tot sistemul poate fi
inglobat intr-o penumbra.

Imaginea 5
Pentru cea mai mare pata (imaginea 7):
x – Fara penumbra. Pentru clasele A si B.
r – Penumbra rudimentara ce inconjoara
partial pata cea mai mare. Aceasta
penumbra va fi mai degraba granulara decat
filamentara. Acest fapt va cauza o stralucire
mai mare a acesteia. De obicei aceasta
penumbra fie evolueaza fie se dizolva.
s – Pata mica si simetrica (Clasa Zurich J).
Pata are o penumbra clara si bine definita.
Daca exista cateva umbre in penumbra
atunci ele vor forma un mic cluster compact
ce va mima simetria penumbrei si cu un
diametru nord-sud de cel mult 2.5 grade.
a – Pata mica si asimetrica cu o penumbra
asimetrica si umbre separate in interior.
Diametrul nord-sud de cel mult 2.5 grade.
h – Pata mare simetrica asemanatoare
tipului „s” dar cu un diametru mai mare de
2.5 grade.
k – O pata mare asimetrica asemanatoare
tipului „a” dar cu un diametru nord-sud mai
mare de 2.5 grade.

Imaginea 6
Pentru numerele de rotatie Carrington si
1
efemridele solare vizitati site-ul ALPO
http://www.lpl.arizona.edu/~rhill/alpo/

Marc Frincu

Sunt folosite diametrele nord-sud deoarece
ele nu sufera modificari in urma rotatiei!
Pentru distributia petelor (imaginea 6):
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are citeva avantaje nete fata de cel cu tub
întreg, între care si cel al racirii mai rapide a
opticii si cel al turbulentei “instrumentale”
mai reduse.

Într-o perioada anterioara am participat pe
lista de e-mail SARM1 la mai multe discutii
pe
marginea
problemei
modelului
constructiv al telescoapelor reflectoare
Newton. Opinia majoritara este, se pare, cea
care sustine ca tipul de telescop “truss-tube”

Deoarece acum 2 ani eu am optat pentru
construirea unui telescop cu tub întreg si nu
am avut posibilitatea sa compar calitatea
imaginii furnizate de acesta cu aceea data
de un telescop truss-tube de acelasi
diametru (si, preferabil, cu o optica de
aceeasi calitate), m-am decis sa realizez un
mic experiment prin implementarea unui
sistem de ventilatie de genul celui prezentat
într-un articol publicat în revista Sky &
Telescope de Alan Adler.

Scopul acestui experiment este acela
de a determina cit de mult este
influentata
de
ventilatie
calitatea
imaginii data de telescop, in principal in
cazul observatiilor vizuale. Cu alte
cuvinte, am dorit sa studiez masura în
care ventilarea mecanica (sau “fortata”,
spre deosebire de cea naturala care se
produce fara antrenarea aerului cu
ajutorul unui ventilator) poate contribui
la
îmbunatatirea
imaginii,
prin
diminuarea fenomenului uzual denumit
“turbulenta instrumentala”.
Dupa o documentare temeinica, am
hotarit sa instalez pe telescop un cooler
de sistem (folosit pentru ventilarea
computerelor) care functioneaza la o
turatie maxima de 2800 rpm.

Foto: Laurentiu Alimpie

Mentionez ca o modificare constructiva
asemenatoare a mai fost realizata si de
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catre dl. Costel Bîrza, astronom amator din
Salistea Sibiului, care a remarcat o
îmbunatatire importanta a performantelor
telescopului pe care îl detine.
Pentru a preîntimpina denaturarea calitatii
imaginii datorita vibratiilor produse de
ventilator, am ales ca acesta sa fie din tipul
celor cu ax pe rulment si, în plus, nu l-am
instalat direct pe tub ci prin intermediul unui
sistem simplu de amortizare a vibratiilor,
format din 5 straturi de neopren de 5 mm
grosime fiecare.
Cooler-ul functioneaza la o tensiune de 12 V
(la turatie maxima) si are nevoie de un
curent de 110 mA. Astfel, el poate fi
alimentat fie de la un simplu alimentator de
curent continuu, fie de la o baterie de 12 V
(preferabil un acumulator reîncarcabil). Tot
în ideea eliminarii vibratiilor, autorul
articolului sus-mentionat a remarcat ca este
de dorit ca ventilatorul sa fie utilizat la o
turatie mai mica decat cea normala. In acest
scop, am achizitionat un alimentator cu
tensiune variabila (3-12 V). Am observat ca
tensiunea optima – la care apar cele mai
putine vibratii dar care totusi asigura un flux
de aer suficient de puternic – este in jurul a
7,5 V.
Totodata, pentru alimentarea ventilatorului
în locuri fara acces la reteaua de energie
electrica, am achizitionat un acumulator cu
plumb (SLA – “sealed lead acid”) de 12 V /
7A care, teoretic, ar trebui sa asigure o
autonomie de functionare continua de mai
multe ore. Si tensiunea furnizata de baterie
poate fi variata,
cu ajutorul unui
potentiometru (rezistor variabil).
Odata ce toate aceste modificari aduse
telescopului au fost incheiate, am efectuat o
serie de observatii vizuale în încercarea de
a determina în ce masura calitatea imaginii
este influentata de noul sistem de ventilatie.
Strategia aleasa de mine pentru ca
rezultatul testului sa fie relevant implica
urmatoarele conditii de efectuare a
observatiilor:
1. la putere mare (250 x – 378x), pentru ca
în acest fel turbulenta este mai usor pusa în
evidenta;
2. cu instrumentul cit mai bine colimat;
3. pe parcursul mai multor nopti, din care vor
fi luate in considerare doar rezultatele
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obtinute în noptile cu turbulenta atmosferica
cea mai redusa (pentru a o putea astfel
diferentia de turbulenta instrumentala –
fenomenul pe care, în fapt, dorim sa îl
studiem);
4. asupra unor obiecte cu luminozitate si
diametru aparent mare, care prezinta cit mai
multe detalii fine de suprafata (Luna,
planetele din Sistemul Solar), cit mai
aproape de limita rezolutiei teoretice a
instrumentului, precum si asupra unor stele
duble.
În cazul unui telescop de 200 mm diametru,
aceasta rezolutie (sau putere de separare –
2
numita si limita Dawes ) se situeaza în jurul
valorii de 0,57 arcsecunde. În practica s-a
dovedit ca, datorita turbulentei atmosferice
(sau “seeing”, termenul consacrat în limba
engleza) o astfel de rezolutie teoretica nu
poate fi atinsa decit rareori, valorile uzuale
regasindu-se mai degraba la un nivel
3
cuprins intre 1 si 2 arcsecunde .
5. pornirea si oprirea repetata a sistemului
de ventilatie, astfel încit sa poata fi sesizate
diferentele de calitate a imaginii cu / fara
ventilatie.
Pana la aceasta data, am efectuat mai multe
sesiuni de observatii dedicate acestui
experiment. Dintre acestea, doar în noaptea
de 15/16.06.2005 am avut sansa unei
turbulente atmosferice reduse. De remarcat
este faptul ca, în acest caz, transparenta
cerului nu a fost dintre cele mai bune, fiind
vizibile cu greu – din oras - stele de
magnitudinea 4-5, în conditiile prezentei
unui strat foarte subtire si aproape imobil de
nori (picla) care însa nu a afectat vizibilitatea
obiectelor pe care intentionam sa le studiez.
Imobilitatea aparenta a norilor a fost chiar un
factor încurajator, stiut fiind faptul ca acesta
este un indiciu al unei circulatii reduse a
aerului în atmosfera medie si înalta si, deci,
al unei turbulente atmosferice reduse.
Iata rezultatele experimentului în acest caz:
1. Relieful lunar:
În acest caz, am facut observatii asupra
zonelor situate în imediata vecinatate a liniei
de terminator.
Formatiunile de relief
studiate au fost, în principal, urmatoarele:
Rima Birt si o serie de cratere de mici
dimensiuni din vecinatate (cu diametrul între
2 – 3 km, care corespund unui diametru
unghiular între 1 - 2,5 arcsecunde), zona
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craterului Erathostenes, zona Muntilor
Apenini (Rima Hadley, Rima Bradley),
craterul Cassini (detalii ale interiorului
acestuia), zona Vaii Alpilor, craterul Plato.
Am constatat ca oprirea sistemului de
ventilatie conduce la o oarecare degradare a
imaginii, mai ales in cazul zonelor de
contrast mai ridicat. De asemenea, la
pornirea ventilatiei am inregistrat o usoara
scadere, momentana, a calitatii imaginii, dar
care s-a ameliorat apoi în scurt timp. Pe
parcursul mentinerii in functiune a
ventilatorului calitatea imaginii a fost mai
buna decit in rastimpul în care acesta era
oprit. Oricum, diferentele de calitate a
imaginii nu au fost foarte mari pe perioade
mai lungi de timp dar, oricum, au fost
vizibile.
2. Planeta Jupiter:
In cazul acestui corp ceresc, nu am reusit sa
fac determinari satisfacatoare, nefiind
rezolvabile foarte clar detalii de mici
dimensiuni, în ciuda faptului ca am utilizat
puteri mari. Este posibil ca în acest caz
utilizarea unei puteri medii sa fie o solutie
mai buna petru rezolvarea detaliilor, dat fiind
contrastul mai redus al acestora ( a se
vedea in acest sens Sky & Telescope,
articolul “A Jupiter Observing Guide”, la
urmatoarea
adresa
web:
http://skyandtelescope.com/observing/object
s/planets/article_174_1.asp ).
4

3. Stele duble :
Am profitat de faptul ca Epsilon Lyrae
(renumita “dubla-dubla”, cu separatia intre
stelele componente de 2,7 arcsecunde în
cazul stelelor din perechea Epsilon 1 si 2,5
arcsecunde în cazul celor din perechea
Epsilon 2 ) se afla la o înaltime rezonabila
deasupra orizontului, astfel ca am ales acest
obiect
ca
urmatoare
“tinta”
pentru
continuarea experimentului. În acest caz,
am constatat ca, spre deosebire de cel
descris la punctul 1, separatia dintre stelele
componente a fost foarte neta in situatia în
care ventilatorul a fost oprit (fiind foarte clar
vizibile inclusiv cate 3 arce de difractie din
5
jurul discului Airy ); din momentul punerii in
functiune a ventilatorului, imaginea s-a
degradat vizibil (separatia între stelele
componente nu a mai fost vizibila si cu atit
mai putin arcele de difractie sus-metionate,
componetele perechilor fiind sesizabile doar
ca o singura stea elongata – similar cu cazul

prezentei unei
importante).

turbulente

atmosferice

Initial nu am reusit sa gasesc o explicatie
rezonabila pentru diferentele constatate
între cazul observatiilor asupra reliefului
lunar si cel al observatiilor la Epsilon Lyrae.
O ipoteza pe care am luat-o la acea data în
considerare a fost aceea ca degradarea
imaginii la functionarea ventilatorului se
datoreaza vibratiilor generate de acesta,
datorita turatiei mari. Dar, în aceasta
situatie, calitatea imaginii ar fi trebuit sa
scada si în cazul observatiilor lunare, ceea
ce nu s-a întamplat.
Ulterior, am ajuns la concluzia ca
deteriorarea imaginii în cazul observatiilor
efectuate asupra dublei Epsilon Lyrae are o
alta explicatie. Astfel, observatiile asupra
reliefului lunar au fost efectuate imediat
dupa ce telescopul a fost transportat afara
iar instrumentul nu ajunsese înca la starea
de echilibru termic (temperatura opticii fiind
diferita de cea a mediului ambiant).
Functionarea continua a sistemului de
ventilatie în aceasta prima parte a sesiunii
de observatii a îmbunatatit performantele
instrumentului, prin generarea unui flux
continuu de aer la suprafata oglinzii
principale si omogenizarea stratul de aer
din imediata ei vecinatate (acest fapt a fost,
de altfel, documentat în articolul lui Alan
Adler).
În schimb, observatiile la Epsilon Lyrae au
fost efectuate dupa aproape 2 ore de
functionare a sistemului de ventilatie, astfel
încit optica instrumentului a atins – probabil starea de echilibru termic, ajungind la
aceeasi temperatura cu cea a aerului, iar
punerea în functiune a ventilatorului ar fi
putut conduce la tulburarea acestui
echilibru.
Îmi propun sa continui experimentul
prezentat mai sus pina la obtinerea mai
multor rezultate în masura sa confirme (sau
sa infirme) concluziile obtinute pina acum.
Rezumind, îmi permit sa afirm ca montarea
unui sistem de ventilatie pe instrumentul
detinut de mine s-a dovedit o alegere utila.
Ventilarea continua permite reducerea
considerabila a timpului de asteptare scurs
între instalarea telescopului si începerea
propriu-zisa a observatiilor astronomice,
îmbunatatirea calitatii imaginii, a rezolutiei
practice a instrumentului, fiind evidenta, în
conditiile
unei
turbulente
atmosferice
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(“seeing”) reduse. Însa, odata cu atingerea
starii de echilibru termic, functionarea
sistemului de ventilatie pare sa nu mai fie
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necesara, conducind chiar la denaturarea
calitatii imaginii.

Bibliografie:
Adler, Alan, “Thermal Management in Newtonian Reflectors” – Sky & Telescope, iauarie 2002,
pag. 132-136.
1
http://groups.yahoo.com/group/SARM/
2

Numita astfel dupa astronomul amator britanic William Dawes (1799-1868) si reprezinta cea mai
mica separatie unghiulara a doua stele duble observabila cu un telescop de o anumita apertura.
Limita Dawes se exprima in arcsecunde si este egala cu 11,6/D, unde D este diametrul
obiectivului telescopului exprimat în centimetri.
3

Acest subiect este, totusi, oarecum controversat. Am constatat ca parerile sunt împartite, fiind
observatori care pretind chiar ca au reusit sa separe stele duble aflate dincolo de limita Dawes a
telescopului - în conditii de turbulenta atmosferica aproape nula - utilizind puteri mari (e.g. 700800x în cazul unui telescop de 200 mm diametru). De asemenea, trebuie retinut ca limita Dawes
a fost dedusa “empiric”, de catre un observator cu o acuitate vizuala aproape legendara, prin
observatii repetate asupra unor perechi de stele duble de aceeasi magnitudine. Totodata, exista
si opinii conform carora limita Dawes nu este aplicabila decit instrumentelor fara obstructie
centrala (refractoare).
4

Pentru o lista a stelelor duble accesibile unor telescoape de amatori în perioada urmatoare, a se
vedea Sky & Telescope, articolul “Pretty double stars for everyone” de Alan Adler, la urmatoarea
adresa web: http://skyandtelescope.com/observing/objects/doublestars/article_264_1.asp
5

Numit astfel dupa George Bidell Airy (1801-1892), astronom britanic care a detinut pozitia de
Astronom Regal între 1835-1881. A transformat Observatorul de la Greenwich într-un model de
eficienta si un centru al cercetarilor desfasurate în astronomia pozitionala.
Discul Airy este punctul central al modelului de difractie al unei stele focalizate în telescop,
înconjurat de mai multe inele fine de difractie. Vizibilitatea inelelor de difractie neîntrerupte si
stationare ale unei stele este un criteriu care sta la baza unei clasificari a “seeing”-ului pe scala
Pickering (pentru explicatii însotite de imagini animate, consultati urmatoarea adresa web:
http://uk.geocities.com/dpeach_78/pickering.htm ).

Laurentiu Alimpie
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Aceasta rubrica vrea sa fie una de
umor, si chiar este foarte amuzant sa ne
aducem aminte de unele intamplari sau
patanii ce s-au petrecut in timp ce mergeam,
eram sau veneam de la observatii.
Bineinteles ca in momentul in care se
intamplau faptele nu gaseam nimic
amuzant, dar dupa ce totul a trecut cu bine,
ne-am dat seama cat de comica a fost
situatia
Am sa incep cu prima patanie, la
inceputurile mele in astronomie. Actorii
principali: eu si Cristian Cristescu. Momentul
actiunii….greu de spus, undeva acum 3-4
ani.
La acea vreme, noi doi eram dea
dreptul incepatori in astronomie, nu
cunosteam
pe
nimeni
pasionat
de
astronomie in Timisoara, bineinteles ca
astroclubul inca nu aparuse, iar noi eram
dornici de astronomie. Nu aveam nici un
instrument la dispozitie, doar ochiul dornic
sa vada cat mai multe….si a vazut mai mult
decat dorea.
Incepuseram
noi
sa
facem
observatii la stele variabile. Eram complet
incepatori, dar perseverenti, observam 3-4
stele, vizibile cu ochiul liber, si ne
saturaseram sa ne bata neoanele de pe
strada in ochi, asa ca…..a venit decizia cea
mare….sa iesim la observatii. Locul ales:
Padurea de la Sag, 15 km de Timisoara.
Mijlocul de transport: bicicleta ( nici unul din
noi nu era major pe vremea aia…deci…nici
carnet nu avea nimeni). Timpul: inceputul lui
septembrie (…parca…).
Ne apucam noi sa ne facem
bagajele, luam haine groase, mancare,
cafea, paturi, incarcam tot pe biciclete, si o
luam la drum. Am plecat pe la 4 dupa masa
din oras, si am luat-o pe o scurtatura….de
fapt erau mai multe, eu habar nu aveam de
drumurile alea, Cristi era busola in acea
zona. Am pedalat noi cu greu pana acolo,
intram in padure, pe drumul din fata
manastirii de la Sag, si mergem bucata
buna, pe langa bicicleta, caci plouase cu 2
zile inainte, si ajungem intr-o poiana destul
de larga, cand deja se inserase.
Ne apucam sa studiem locul, sa
vedem unde sa ne intindem, si…. vedem noi
ceva ciudat pe jos, cateva urme, in pamant,
destul de proaspete. Dupa cunostintele
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noastre extreme de vaste in viata padurii,
am dedus ca ar fi…..hmm….urme de
….mistret. Dar bineinteles ca nu ne-a trecut
prin cap sa plecam de acolo, nu eram prea
siguri de ce era acolo….asa ca … ne-am
hotarat sa ramanem. Zis si facut, pana s-a
intunecat complet am reusit sa intindem o
adevarata tabara acolo, ne-am pus frumos
pe spate, si am inceput sa studiem cerul,
care era destul de bunicel ( dupa aprecierea
noastra de atunci…). Se face noapte
complet, mai vorbim de una, de alta, mai un
banc, o gluma, mai o gura de cafea..si trece
prima jumatate de ora…..
Dar, noi eram in mijlocul padurii si
dupa lasarea serii, animalele noptii incep sa
isi faca aparitia. Nu erau foarte multe (cred)
dar faceau o gramada de galagie. Sa nu va
inchipuiti ca era cine stie ce galagie in
padure, dimpotriva, era o liniste deplina, ce
era din cand in cand sparta de un fosnet,
sau un vreasc ce trosnea sub o copita, sau
tipete de pasari.
Acum, cand scriu aceste randuri,
pare a fi ceva absurd, s-a ma sperie tipatul
unei bufnite, da atunci, noi eram acolo, si
treburile erau cu totul altfel.
Bineinteles ca incepuse sa intre in
noi putin frica. Putin… la inceput…Mai trece
jumatate de ora, si zgomotele se inteteau….
Iar noi, am amutit. Nu mai stia nici unul din
noi ce sa spuna… eram concentrate asupra
sunetelor, dar nici unul din noi nu vroia sa o
arate. Eu, tremuram involuntar. Poate de
frig, poate de frica, nici eu nu stiu sigur, dar
stiu ca si Cristi se simtea la fel. La un
moment dat, ma intreaba Cristi : “Bai, de ce
tremuri, tie frica??” Eu incercand sa fiu mai
relaxat “ Fii serios, mi-e frig…da…tie… ti-e
frica??” “ Aaa, nuu, si mie mie frig” zice
Cristi. Bun… si ne-am intins iarasi pe patura.
Am vazut si cativa meteori in
noaptea aia, dar sincer, nu imi mai aduc
aminte prea bine de ei. Mai trecea jumatate
de ora de tremuraturi, ne mai invarteam noi
pe acolo, mai ne uitam pe harta, mai
aprindeam ( destul de des) lanterna, cam la
fiecare zgomot ce se auzea din padure…
foarte multe din ele imaginare… si… se
intampla tragedia… SE ARDE BECUL DE
LA LANTERNA !!!!!!
In momentul ala… am inghetat
amandoi. Dupa socul initial am incercat sa
vedem ce are, am scos bateriile, am pus
altele noi, si nimic. Dupa indelungi strofocari,
ne-am dat seama ca nu puteam face nimic,
eram in bezna in padure.
Ne-am intins amandoi pe patura,
tacuti, nici macar nu mai tremuram, asa de
ingroziti eram. Nu trece mult, si dintr-odata,
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vedem deasupra noastra o silueta imensa
de pasara, foarte aproape de noi…. Si trece
incet deasupra. Grrrr… asta a fost punctual
culminant al fricii noastre. Imi simteam tot
corpul rece ca gheata, imi era frica si sa
respir. Tresaream amandoi la cel mai mic
sunet, nu indrazneam nici sa ne miscam.
Daca ma intorceam putin, si faceam ceva
galagie, se speria Cristi, si automat si eu, la
fel si invers, cand se misca Cristi parca
auzeam miscare in spatele meu,si saream
ca ars…. Ce mai, a fost cumplit, nu stiam
ce sa facem, nu aveam lumina, nu puteam
sa mergem pe bicicleta in padure, iar
manastirea era destul de depate.
Toate astea s-au intamplat in
interval de cateva ore…caci la ora 12, neam luat amandoi inima in
dinti, am
impachetat in graba,
am pus tot pe
biciclete, si am incercat sa gasim drumul din
poiana, prin padure, spre manastire…..
Credeam ca ne mai linistim odata ce
vom incepe sa mergem…. GRESIT… treaba
asta ne-a inrautatit cu mult starea… si de ce
oare? va intrebati… Pai e simplu. Am gasit
poteca aia prin padure… si cum mergeam
noi, se speriau toate vietatile din jur, si o
luau la fuga, fie ca era gandac, veverita sau
pasare, fugea din calea noastra si… evident
ca iar faceau zgomote…. Si e cumplit sa
auzi noaptea, in bezna aproape totala
trosnete de vreascuri sau orice alt zgomot…
Eram disperati, nu mai suportam nici
unul din noi… si.. atunci… vine ideea
geniala… a lui Cristi… Oare cum sa facem
sa nu mai auzim toate zgomotele alea?
Simplu, ne punem pe cantat. Uau, super
idee, hai sa o punem in aplicare… facem noi
cateva vocalize si…. …si… ce naiba sa
cantam? Hm… ne gandim…. Nici o idee.
Nimic. Nu stiam nici un cantec, ( si nici acum
nu stim ), singurul cantec ce puteam sa il
imginam amandoi era… Desteapta-te
Romane !!! DA, ne-am apucat sa cantam (
mai bine zis sa urlam ) ca bezmeticii prin
padure Desteapta-te Romane.
Ahhh, ce fericire sa auzim doar
vocile noastre afone, fara trosnete, fara
tipete de pasari…. Superb..!!! Dar….
Ajungem la a doua strofa…
terminam a doua strofa…. Dam sa o
incepem pe
treia… si… PAUZA….
DISPERARE …. Nu mai stiam versurile!!!!
Groaznic… nu mai cantam…. Iar auzeam
padurea… GROAZNIC!!!
Bineinteles ca apare si solutia: Ia-o
de la capat… si incepem sa cantam iar
primele doua strofe… doamne ce scurte
sunt…. Se termina a doua strofa si… iarasi
liniste…. Si iar o luam de la capat…tot asa
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am tinut-o pana am ajuns aproape de
manastire…
DOAMNE CE BUCURIE!!! Nu ma
gandeam ca o sa fiu asa de bucuros sa vad
un bec!!! Ah… deja eram veseli, “Am
scapat” …. “Am ajuns la civilizatie” …
Aproape ca ne venea sa ne luam in
brate si sa plangem de fericire…dar …. Nu
am apucat sa savuram prea mult fericirea
asta….caci…… AUUUUU .. CAINIII!!!!!!
Cainii de la manastire….veneau in fuga spre
noi!!
Rapid am incalecat pe biciclete,
si….dusi am fost… nu cred ca am mers
vreodata asa de repede pe o bicicleta… si
nici nu stiu daca voi mai reusi.. (poate tot in
conditii extreme…) dar nu sunt curios sa mai
incerc odata…

Dupa acea am lasat in urma
noastra si manastire, si caini si lumini…
am mai incetinit putin, ne-am tras
rasuflarea, ba chiar am mancat cate ceva,
caci in padure nu ne-a ars noua de
mancare, nici nu ne-am gandit sa
mancam acolo…

Si iar pune-te pe pedalat…..vreo 4
ore… ca nu avea nici unul curaj sa o ia pe
scurtatura, asa ca am mers noi frumos,
cativa km pana in Sag, si de acolo, de-a
dreptul pe sosea… destinatia Timisoara….
15 km…. La 4 dimineata am ajuns acasa, cu
juramantul sa nu mai facem asa o prostie (
ca prosti am mai fost ), si bineinteles sa nu
suflam o vorba la parinti de ce patiseram
acolo…ca altfel…. Nu mai pupam noi
observatii o buna bucata de vreme..
Probabil v-am plictisit deja cu
patania noastra, dar, ca incheiere, sa va dau
un mic sfat…. NU PLECATI IN PADURE
NOAPTEA!!! Nu ca ar fi mare pericol, dar
frica e cel mai mare DUSMAN!

Andrei Juravle
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Din categoria stelelor variabile fac
parte acele stele, care , din diverse motive,
isi schimba stralucirea (magnitudinea) intr-o
anumita perioada de timp. Pentru a intelege
mai bine stelele variabile, va prezint o mica
clasificare a acestor stele:
Exista 2 mari categorii de variabile:
-intrinseci (eng. intrinsic) a caror variatie
este datorata schimbarilor de ordin fizic din
interiorul stelei, sau in sistemul solar.
-extrinseci (eng. extrinsic) a caror variatie
este datorata de eclipsa cu o alta stea, sau
datorita efectelor cauzate de rotatia stelei.
in grupa intrinseca sunt 2 clase: pulsante si
eruptive
in grupa extrinseca sunt 2 clase: eclipsante
binare si stele rotative
-variabile pulsante
-tipul cepheide (chepeids) prioada 1-70
zile, variatia de la 0.1 la 2.0 mag
-tipul RR Lyrae perioada 0.2 la 1.0 zile,
variatie de la 0.3 la 2 mag
-tipul RV Tauri
perioada 30-100 zile,
variatie pana la 3.0 mag
-tipul Long Period Variables (LPVs)
variable cu perioada lunga, perioada 801000 zile, variatie 2.5-5 mag
-tipul variabilelor semiregulare perioada
30-1000zile, variatie 1.0-2.0 mag
-variabilelor
cataclismice:
-supernove,
20+mag

sau

eruptive,

perioada..nu

prea,

variatie

-nove, prioada 1-300+ zile, variatie 7-16
mag
-nove recurente, perioada 1-200+ zile,
variatie 7-16 mag
-U geminorum,
variatie 2-6 mag

perioada

-simbiotice,
perioada
variatie pana la 3 mag

30-500

zile,

semi-periodica,

-R Crb, perioda iregulara, variatie pana la 9
mag
Pentru acest numar, voi propune 5
stele variabile spre observare. Voi incepe cu
stele relativ simple de observat, adaugand la
fiecare stea si o harta unde se pot gasi
stelele de comparatie si designatia stelei.
Beta

Per

(Algol)-Localizata

in

constelatia Perseus, este foarte usor de
gasit, fiind una dintre variabilele observabile
cu ochiul liber. Variaza intre 2.1 si 3.4
magnitudini, pe o perioada de 2.86 zile. Este
o binara eclipsanta, foarte spectaculos de
observat la minim sau la maxim. De
asemenea, foarte aproape de Algol se
gaseste steaua variabila rho Per, de
asemenea vizibila cu ochiul liber.
Z UMa- Localizata in constelatia
Ursa Major, la aproximativ 3 grade vestnordvest de steaua delta UMa. Z UMa este
usor de observat, este o stea de tip
Semiregulara (SR), o giganta rosie si
variaza intre 7.2 si 8.9 magnitudini. Foarte
multi observatori de variabile si-au inceput
cariera observand aceasta stea. Sfat pentru
observare: Cand estimati magnitudinea
acestei stele, sau a altor variabile de culoare
rosie, incercati sa estimati, cu privire
periferica, mai degraba decat sa va uitati
direct la stea, deoarece stelele rosii au
tendinta sa impresioneze mai puternic retina
decat stelele albastre, astfel, stelele rosii par
a fi mai stralucitoare ( efectul Purkinje).
R CrB- Localizata in constelatia
Corona Borealis, mai exact in interiorul
cercului stralucitor de stele al acestei
constelatii. R CrB este usor de gasit cu
binoclul sau chiar cu ochiul liber, daca se
gaseste la maxim. Variatia de magnitudine
este intre 5.71 si 14.8 magnitudini. Aceasta
stea
este
una
dintre
preferatele
observatorilor, inca de la descoperirea ei,
acum 200 de ani de catre astronomul
amator Edward Pigott.
R Sct- Localizata in constelatia
Scutum, la aproximativ 1 grad nordvest de
roiul Wild Duck (NGC 6705, M 11). Variaza
intre 4.5 si 8.8 magnitudini, fiind foarte usor
de observat cu ochiul liber la maxim, iar la
minim fiind o tinta usoara in telescoape mici.
Si aceasta stea a fost descoperita ca fiind
variabila de Edward Pigott.
R Cyg- Localizata in constelatia
Cygnus (Lebada) in aripa nordvestica a
constelatiei, intre stelele stralucitoare iota si
delta Cyg, este destul de uosr de gasit.
Variabilitatea acestei stele a fost descoperita
de Norman Pogson (cel ce a inventat scara
magnitudinilor) in anul 1852. Variaza intre
7.5 si 13.9 magnitudini pe o perioada de
429.2 zile.

Pentru mai multe detalii vizitati urmatoarle adrese.
http://www.aavso.org/vstar/vsots/0300.shtml

23

Aquila

Nr 1/2005

http://www.aavso.org/vstar/vsots/0100.shtml

http://www.aavso.org/vstar/vsots/1101.shtml

http://www.aavso.org/vstar/vsots/0700.shtml

http://www.aavso.org/vstar/vsots/0199.shtml
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26.06.1730-12.04.1817
S-a nascut in anul 1730 in localitatea
Badonviller ( FRANTA), fiind al 10-lea copil
din cei 12 ai lui Nicolas Messier . Sase din
fratii lui au murit la varsta foarte tanara , iar
tatal sau a murit cand Charles Messier avea
11 ani.
Interesul pentru astronomie a inceput
la varsta de 14 ani, cand a observat pentru
prima data o cometa in localitatea sa natala.
Pasiunea pentru astronomie si in special
pentru comete a crescut si mai mult in 25
Iulie 1748 , cand a avut loc o eclipsa inelara
de Soare.
In anul 1751 pleaca la Paris unde
este angajat de astronomul Joseph Nicolas
Delisle (1688-1768). Primele observatii
stintifice ale lui Messier au fost facute la
tranzitul planetei Mercur din 6 Mai 1753, cand
Delisle l-a convins despre importanta care o
pot avea observatiile sale in astronomie. In
anul 1757 Messier incepe sa caute cometa
Halley , a carei intoarcere fusese prezisa de
mentorul sau, Delisle, in anul 1758. De
precizat ca in acea vreme toate prezicerile
erau doar ipotetice. Delisle a prezis si zona
pe bolta cereasca unde era asteptata cometa
sa apara, iar Messier si-a intocmit o harta a
acelei zone. Din pacate Delisle se inselase in

privinta locului unde era asteptata cometa,
deci Messier privea de fiecare data in locul
gresit. Cu toate acestea, Messier a
descoperit o cometa in 14 August 1758. In
acelasi an in data de 28 August, a observat o
pata difuza in constelatia Taurus crezand la
inceput ca este o cometa. Evident in
urmatoarele nopti si-a indreptat telescopul
spre aceeasi pata si a constatat ca aceasta
nu se misca… avea de a face cu primul
obiect messier introdus in catalogul lui si
anume M1 (NEBULOASA CRABULUI), o
nebuloasa planetara a carei nastere a avut
loc in anul 1054 prin explozia unei stele, fiind
observata la acea vreme de chinezi. Din
acest moment Messier a inceput “vanatoarea
de comete”, o disciplina a astronomiei in
zilele noastre si a continuat sa isi completeze
catalogul cu alte obiecte similare cometelor.

Cometa Halley a fost in final
redescoperita de catre astronomul amator
german Johann Georg Palizch, in data de
26 Decembrie 1758, Messier gasind
cometa abia la 4 saptamani dupa acesta.
Delisle a refuzat sa creada ca a calculat
gresit aparitia cometei si astfel a refuzat
sa anunte societatea astronomica din
Franta, iar Messier fiind un angajat loial
nu sa opus acestei decizii. “Am fost un
angajat loial a lui M. Delisle, am trait cu
el in aceeasi casa si am refuzat sa ma
opun deciziei lui”. Cand Delisle s-a decis
sa ii faca publica descoperirea la 1 Aprlie
1759 ,din pacate nu a fost crezuta de
astronomii francezi.
In anii urmatori Delisle si-a
schimbat atitudinea lasandu-l pe Messier
sa isi faca treaba singur si sa ia decizii pe
cont propriu, astfel Messier si-a catalogat
al 2-lea obiect deep sky (M2), acesta fiind
descoperit cu ceva vreme mai nainte de
catre astronomul Jean Dominique
Moraldi. Messier a mai observat tranzitul
planetei Venus din 6 Iunie 1761, cometa
1762 Klinkenberg, in anul 1763
descopera cometa 1763 Messier,iar un an
mai tarziu descopera o alta cometa (3
Ianuarie 1764) denumita dupa numele sau
1764 Messier, care dupa parerea lui
Macholz a ajuns pana la magnitudinea 3.
Cu descoperirea celei de-a treia
“nebuloase”(de fapt un roi globular) M3, i s-a
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parut ca nu a facut o cercetare mai atenta a
cerului pentru descoperirea acestor obiecte.
Astfel in acel an a descoperit 38 (M3-M40)
astfel de obiecte ceresti ce le-a adaugat in
propriul catalog.
In anul 1765 descopera roiul deschis
M41, iar in acelasi an mentorul sau, Delisle
se retrage din activitatea astronomica.
In 1769 se decide sa publice pentru
prima data catalogul sau la care mai adauga
M42(Nebuloasa din Orion), M43, M44 si
M45(Pleiadele).
La data de 8 August 1769 descopera
o alta cometa (1769 Messier) si se decide sa
trimita descrierea acestei comete , precum si
harta, regelui Prusiei, la influenta caruia este
facut membru al “Academiei Stiintifice din
Berlin”, iar in acelasi an este ales ca membru
al “Academiei Stintifice din Stockholm”. In
sfarsit in 1770 este ales ca membru al
“Academiei Regale Stiintifice din Paris”, la 2
saptamani dupa ce a descoperit o alta
cometa, cunoscuta si sub denumirea de
cometa Lexell, aceasta nepurtand numele
descoperitorului ei, Charles Messier, ci a
celui care i-a calculat orbita, Anders Lexell.
In acelasi an la varsta de 40 de ani
Charles Messier se casatoreste cu MarieFrancoise de Vermauchampt.
Anul 1771 este un an foarte bun
pentru Messier ,el descoperind inca 2 comete
si adaugand catalogului sau alte obiecte
Deep Sky M46,M47,M48,M49, obiectele cu
numarul 47 si 48 nedandu-le coordonatele cu
precizie, acestea au fost redescoperite si
redate coordonatele exacte de abia in secolul
20. In acelasi an descopera M62 dar o
adauga catalogului sau de abia in anul 1779.
1772 este un an negru pentru
Charles Messier, sotia sa dand nastere unui
baietel, amandoi murind la numai cateva zile
dupa nastere. Cu toate acestea Messier isi
continua observatiile si la cateva luni gaseste
un alt obiect catalogat sub denumirea de
M50.
Isi intrerupe observatiile timp de
cateva luni, pana in anul 1773 cand
descopera companionul galaxiei Andromeda,
M110 ,care din motive necunoscute nu este
catalogat de el.
In urmatorii ani Messier isi continua
“maratonul “ printre stele descoperind alte
comete si catalogand alte obiecte deep sky
(in total 109+M110 necatalogat). De-a lungul
timpului Charles Messier a descoperit 20 de
comete, pentru 13 dintre ele, fiind singurul
descoperitor, iar altele 7 descoperind-le
impreuna cu alti astronomi.
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Numele Messier a fost propus in anul
1775 de catre bunul sau prieten astronom
francez Jerome de Lalande, pentru a da
numele
unei
constelatii
aflate
intre
constelatiile
Cepheus,
Cassiopeia
si
Cameleopardalis. Constelatia a purtat numele
de Custos Messium, dar din pacate a avut o
viata scurta , fiind abandonata la scurt timp
dupa ce a fost propusa.
In anul 1817 Charles Messier sufera
un atac cerebral care il lasa paralizat, acest
accident a pus capat activitatii sale
astronomice, deoarece la cateva luni , in
noaptea de 11 spre 12 Aprilie 1817, Charles
Messier moare la varsta de 87 ani, lasand in
urma o remarcabila contributie adusa
astronomiei, fiind unul din putinii astronomi
care a ajutat astronomia sa progreseze in
acele vremuri tulburi. In amintirea lui avem
109 de superbe obiecte deep sky si alte
comete
care
ii
poarta
numele.
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Constelatia Taurus este vizibila pe cer incepand cu diminetile de toamna pana in
primavara. Este foarte bine vizibila in lunile de iarna, impreuna cu Orion, Gemini, Perseus, Canis
Major, sunt cele mai frumoase constelatii de pe bolta cereasca.
Se invecineaza la nord cu Auriga si Perseus, la est cu Aries si Cetus, la sud cu Eridanus si
Orion, iar la vest cu Gemini
Taurus este o constelatie zodiacala, ea fiind situata pe ecliptica, deci este traversata in mod
periodic de planete si de luna, dandu-le amatorilor de astrofotografie posibilitati unice de a-si dovedi
maiestria in domeniu. Acest lucru se datoreaza in mare parte datorita Pleiadelor (M45) care
impreuna cu Jupiter sau Saturn ne dau ne dau oportunitati unice de fotografiere.
Principalele stele din constelatia TAURUS
Denumirea stelei

Magnitudine

Clasa
spectrala

Distanta
la Soare

sau

0.87

K5III

65 a.l.

350 X Ls

Beta Tau sau Alnath
(Nath)

1.65

B7III

131 a.l.

700 X Ls

Gamma Tau sau
Hyadum Primus

3.65

G8III

154 a.l.

64 X Ls

Alpha
Tau
Aldebaran

pana

Luminozitatea(comparativ
cu cea a Soarelui)
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Obiecte deep sky in Taurus

Taurus este o constelatie destul de bogata
in obiecte deep sky. Aici putem gasi dso-uri
care pot fi vazute cu ochiul liber, cat si
obiecte deep sky ce pot fi observate cu un
telescop nu foarte mare.
Pleiadele sau M45 – mai sunt
cunoscute si sub denumirea de closca cu
puisau Cele 7 surori . Este un roi deschis ce
poate fi vazut foarte usor cu ochiul liber (7
stele) fiind unul din cele mai frumoase
obiecte ce il putem vedea pe cerul de iarna.
Stelele acestui roi sunt niste gigante
albastre tinere. Numarul total de stele din
acest roi ajunge la 400-500 si sunt la o
distanta unele de altele de 1 an lumina. In
unele fotografii se poate vedea si nebuloasa
din care provin .

Hyadele- la fel ca pleiadele
hyadele sunt un roi deschis de stele la o
distanta de cca. 150 ani lumina de Soare.
Toate stelele din acest roi se misca spre o
directie comuna (spre Betelgeuse din
Orion). Stelele din acest roi au o vechime de
790 milioane de ani si se presupune ca ar
avea aceeasi origine cu M44(730 milioane
de ani vechime). Cea mai apropiata stea de
Hyade din constelatia Taurus este
Aldebaran, ea nefacand parte din acest roi
de stele.

M1 sau Crab Nebula- nebuloasa
provine dintr-o supr nova care a explodat in
4 iulie 1054 e.n. fiind observata la acea
vreme de catre astronomii chinezi si dupa
spusele lor ar fi fost de 4 ori mai
stralucitoare ca Venus sau probabil
magnitudinea –6. Conform spusele lor , in
acea perioada era vizibila si ziua timp de 23
zile si pe cerul noptii cu ochiul liber timp de
653 de zile. Nebuloasa a fost descoperita de
John Bevis in 1731 si regasita mai tarziu din
intamplare de Charles Messier in anul 1758.
Diametrul nebuloasei este de 10 ani lumina,
iar magnitudinea ei este de 8.4.

NGC
1817roi
deschis
in
constelatia Taurus avand magnitudinea de
7.7 si diametrul apparent 16 minute de arc,
iar magnitudinea celei mai stralucitoare stele
este 11.7. Cu un telescop de marime medie
la o putere de marire de 165X se pot
numara circa 120 de stele.

NGC
1807roi
deschis
constelatia Taurus avand magnitudinea
aparenta de 7 si diametrul apparent de
minute de arc. La o putere de marire
100X in camp se va vedea NGC 1817.
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