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Utilizarea unei webcamera este în 
general 

1-2 secunde.
O altã “problemã” a utilizãrii webcamerei 

o constituie cantitatea mare de imagini 
achiziþionate. Existã douã aspecte diferite ale 
problemei: stocarea ºi evidenþa. O imagine de foarte uºoarã ºi intuitivã dar prezintã ºi 
640x480pixeli salvatã ca BMP (o altã limitare a unele mici dificultãþi ce apar pe mãsurã ce 
programului VEGA) dã un fiºier de 901kb. Serii utilizãm intensiv aparatul.
de 20-30 imagini însumeazã zeci de Mb cu Primele “frustrãri” sunt în legãturã cu 
prilejul fiecãrei sesiuni de fotografiere. Hard programele de achiziþie a imaginilor care nu 
disk-ul meu este suficient de mare ca acest prezintã unele facilitãþi necesare fotografiilor 
lucru sã nu fie o problemã imediatã dar dupã din astronomie. De acea am cãutat pe Internet 
câteva luni de lucru intens se impune soluþia ceva care sã mã ajute în acest sens ºi am dat 
raþionalã de a salva pe un CD-ROM cantitãþile peste un program dedicat utilizãrii webca-
gigantice de imagini achiziþionate. Din fericire merelor în astronomie realizat de englezul Colin 
inscriptoarele de CDuri nu mai sunt un lucru atât Bownes. Programul se numeºte  a ajuns 
de rar ºi Astroclubul are aºa ceva. Mult mai la versiunea  ºi are ºi un manual bine 
spinoasã este problema þinerii evidenþei realizat sub formã de fiºier PDF. Am fost plãcut 
imaginilor. Iniþial notam într-un fiºier text surprins când, dupã ce am instalat programul ºi 
obiºnuit caracteristicile fiecãrei serii de l-am pornit, la primul click pe butonul Connect 
fotografii fãcute dar utilizarea facilitãþii Log a am constatat cã deja pot sã iau primele imagini. 
programului Vega a înlãturat aceastã necesi-Multitudinea de butoane fac ca programul sã 
tate. Programul oferã posibilitatea salvãrii parã complex ºi oarecum neintuitiv dar o lecturã 
automate a seriei într-un folder ales. În cazul a atentã a manualului lãmureºte toate neclaritã-
mai multor serii face numerotarea în continuare þile apãrute. Fiind un soft dedicat astronomiei 
a fiºierelor dacã au nume cu aceeaºi rãdãcinã. întâlnim ºi facilitãþile corespunzãtoare:
Un nume folosit curent are rãdãcina, de exem-- poate salva fiºierele de imagine în format FITS
plu, Soare, urmatã de un grup de 4 cifre (0000, - permite fotografierea în rafalã putându-se seta 
0001, 0002,..., 0010, 0011, 0012, ...) ºi este atât numãrul de cadre dorite (de la 1 la 1000!) 
lesne de imaginat cã se poate merge liniºtit cât ºi cadenþa cu care le luãm (intervale între 1ºi 
pânã la Soare999. Dar cu o asemenea 60 de  secunde)
superserie este greu de lucrat ºi de gãsit o - are posibilitatea de a face Binning în matrici de 
anume imagine,  dintr-o anumitã zi, ºi de aceea 2x2, 3x3 sau 4x4 pixeli cu opþiunile Sum, 
transfer seria fiecãrei zi într-un folder dedicat Average ºi Max
numai datei respective. Astfel, când încep o - se poate inscripþiona imaginea obþinutã cu 
nouã sesiune de observaþii am întotdeauna gol parametrii fotografierii: autor, subiect, telescop, 
folderul destinat salvãrii imaginilor!webcamera, note în acelaºi timp cu data ºi ora 

Existã ºi un alt incovenient al numãrului expunerii
mare de imagini obþinute: posibilitatea - la fel de utilã este posibilitatea de a salva, în 
achiziþionãrii rapide ºi a ºtergerii uºoare a acelaºi timp cu imaginea, a unui jurnal sub 
fiºierelor necorespunzãtoare fac ca expunerile forma unui fiºier text cu un nume identic cu cel al 
sã se facã mai “superficial”. Parcã nu mai existã imaginii respective având extensia VTX, ce 
discernãmântul ºi exigenþele pe care le avem cuprinde toþi parametrii fotografierii amintiþi mai 
când facem declanºarea unei expuneri prin sus
aparatele foto clasice ºi obþinem în final un - permite însumarea sau medierea (summed/ 
raport mai slab între numãrul de imagini bune ºi averaged) unei serii de imagini într-una singurã
cel al imaginilor slabe.- posibilitatea afiºãrii unui reticul în cruce

Alt aspect nedorit, mai puþin evident dar În doar o lunã de utilizare a programului 
nu mai puþin important, este timpul mare nu am avut timpul necesar explorãrii tuturor 
necesar alegerii celor mai bune expuneri ºi acestor facilitãþi dar lucrul în “rafalã” de imagini 
prelucrãrii imaginilor. Dacã nu facem acest ºi utilizarea jurnalelor cu parametrii expunerii  
lucru chiar în ziua observaþiei în cele mai multe au devenit ceva curent.
din cazuri riscãm ca acele imagini sã rãmânã Existã un un singur incovenient: 
nefinalizate!deoarece programul foloseºte tot driverele 

camerei în continuare timpul maxim de 
expunere rãmâne limitat la valoarea 1/25 
secunde în timp ce eu aº fi dorit sã pot ajunge la 
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Messier ºi catalogul Messier  sunt nume "paralela" obiectului. Aceastã "paralelã" reprezintã linia 
arhicunoscute astronomilor amatori din toatã lumea. de declinaþie a obiectului în cauzã.

Obiectele deep sky cuprinse în acest catalog 
sunt printre cele mai frumoase ºi interesante obiecte  - rãmãºiþã de supernovã - (12 septembrie 1758) 
astrale accesibile unui amator dotat cu un telescop "Nebuloasã deasupra cornului dinspre sud al Taurului, nu 
modest, de aici pornind toatã celebritatea lor. conþine nici o stea; are o luminã aproximativ albã, 

Înainte de a incepe un istoric al acestui faimos alungitã în forma flãcãrii unei lumânãri, descoperitã în 
catalog este inevitabilã o scurtã biografie a autorului timpul observãrii cometei din 1758".  
acestuia, Charles Messier. Nebuloasa Crab este cea mai cunoscutã rãmãºiþã de 

Charles Messier s-a nãscut în 26 iunie 1730 în supernovã din istorie. Supernova a fost descoperitã în 
oraºul Badonville, Franþa. Când Charles avea 11 ani, data de 4 iulie 1504 de astronomii chinezi ºi a fost de 4 ori 
tatãl sãu a murit, familia având de înfruntat numeroase mai strãlucitoare ca Venus (aproximativ magnitudinea 6). 
lipsuri. A devenit interesat de astronomie la vârsta de 14 A fost vizibilã 23 de zile cu ochiul liber, în timpul zilei ºi 653 
ani, când a vãzut o mare cometã cu 6 cozi. Interesul sãu de zile vizibilã cu ochiul liber pe cer noaptea.
pentru astronomie a fost stimulat ºi de o eclipsã de Soare Rãmãºiþa supernovei a fost descoperitã de John Bevis în 
vãzutã în oraºul sãu natal, în 25 iulie 1748. 1731. Nebuloasa a fost numitã "Crab" datoritã unui desen 

În 1751 pleacã la Paris unde este angajat fãcut de lord Rosse în 1844.
contabil în marinã. În 1757 cautã cometa Halley, face o Dintre cei care au observat-o, Messier, Bode ºi William 
hartã stelarã pentru observarea acesteia, dar o reali- Herschel au remarcat corect cã nebuloasa nu este 
zeazã greºit ºi nu reuºeºte sã observe cometa. Tot în rezolvabilã în stele. John Herschel ºi lord Ross au greºit 
acest an observã pentru prima datã un obiect care avea spunând cã nebuloasa este "Cu greu rezolvabilã în 
sa fie cuprins in viitorul sãu catalog - M32. În 1759 stele".
descoperã prima sa cometa 1759 II Prima fotografie a nebuloasei a fost 
Messier. În 1764 este ales membru în obþinutã în 1892 cu un telescop de 20". În 
societatea regalã a Londrei. În 1770 este anul 1948 nebuloasa Crab a fost 
ales membru în Academia de ªtiinte, tot identificatã ca fiind o puternicã sursã de 
în acest an se însoarã cu Marie- radiaþii radio .
Francoise de Vermauchampt. În 1784 Pe 9 noiembrie 1968 în nebuloasã s-a 
terminã catalogul sãu ºi Herschel începe descoperit un pulsar, "Pulsarul Crab", de 
observarea obiectelor deep sky, stimulat cãtre astronomii de la Observatorul 
de acest catalog. Urmeazã pentru el o Arecibo din  Puerto Rico, cu ajutorul unui 
perioadã de monotonie ºi pânã la radiotelescop cu diametrul de 300m.  
moartea sa în 11 aprilie 1817 mai 
descoperã patru noi comete.  - roi globular - (11 septembrie 1760) 

Messier a observat 44 de "Nebuloasã fãrã stele în capul 
comete ºi a descoperit 13 noi comete în Vãrsãtorului, centrul ei este strãlucitor ºi 
timpul vieþii sale. Paradoxal, nu a ramas lumina care îl inconjoarã are formã 
celebru pentru cometele descoperite de ro tu nd ã;  se am ãn ã cu  fr um oa sa  
el ci pentru catalogul sãu de obiecte cu nebuloasã situatã între capul ºi arcul 
aspect difuz, de cometã. Messier a Sãgatatorului [M22-n.a.]"
folosit instrumente cu aperturi de pânã la Acest roi globular a fost descoperit de 
8" , dar aceste instrumente adunau Jean-Dominique Maraldi (1709-1788) în 
puþinã luminã, neputând concura cu un 11 sep tembrie 1746. Messie r l-a  
telescop modern de 5". Deci aceste obiecte sunt uºor redescoperit, neºtiind de exixtenþa lui, peste exact 14 ani, 
accesibile, amatorul din ziua de azi având posibilitatea sã în 11 septembrie 1760.
le observe în condiþii mai bune decât Messier.

Charles Messier ºi-a publicat catalogul în trei  - roi globular - ( 3 mai 1764) 
paºi. Prima parte a catalogului de la M1 la M45 a apãrut în "Nebuloasã descoperitã între Bootes ºi unul dintre câinii 
"Mémoires de l'Academie" în anul 1771. Primul supliment de vânatoare ai lui Hevelius [Canes Venatici- n.a.], nu 
de la M45 la M68 a apãrut în anul 1783 în "Connaissance conþine nici o stea, centrul ei este strãlucitor ºi strãlucirea 
des Temps". Obiectele M69 ºi M70 au fost adãugate mai sa devine treptat mai slabã spre margine, are formã 
târziu acestui supliment al catalogului. Ultima parte a rotundã".
catalogului apare în 1784 tot în "Connaissance des Acest roi este prima descoperire "originalã" a lui Messier. 
Temps", continand obiectele de la M70 la M103. Messier Se pare cã acest roi l-a influenþat pe Messier sã caute 
nu a mai adaugat niciodatã noi obiecte la catalog, cu sistematic acest tip de obiecte, nu doar sã le noteze când 
toate cã iºi exprimase dorinþa de a face acest lucru. A le gãsea din întâmplare, cum s-a întamplat în cazul 
adãugat doar un singur obiect, M104 ºi douã poziþii obiectelor M1 ºi M2. M3 este al 67-lea obiect deep sky 
pentru obiecte menþionate împreuna cu M97, care mai vãzut de om.
târziu au primit numele M108 si M109.

Mai jos urmeazã un istoric pentru fiecare obiect  - roi globular - ( 8 mai 1764) 
din catalogul alcãtuit de Charles Messier. La începutul "Roi de stele foarte puþin strãlucitoare; cu un telescop 
istoricului fiecãrui obiect veþi gãsi un extract mai mic, seamãnã mai mult cu o nebuloasã; acest roi este 
important din jurnalul de observaþii al acestuia pentru situat lângã Antares".
obiectul în cauzã ºi data în care a fost notat de Messier în A fost descoperit de Philippe Loys de Cheseaux în 1746 
jurnal. În mai multe descrieri veþi gãsi referinþe la ºi mai târziu introdus în catalogul Lacaille. În august 1995 
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telescopul spaþial Hubble a fotografiat în acest roi "Nebuloasã, fãrã stele, în piciorul drept al lui Ophiuchus, 
numeroase stele pitice albe, unele din cele mai bãtrâne are formã rotundã ºi e puþin strãlucitoare."
stele din galaxie. Roiul este o descoperire originalã a lui Messier.

 - roi globular - ( 23 mai 1764)  - roi globular - ( 29 mai 1764)
"O frumoasã nebuloasã descoperitã între Libra ºi "Nebuloasã, fãrã stele, în centura lui Ophiuchus; lângã 
Serpens, lângã steaua din Serpens, de magnitudine 6, steaua cu numãrul 30 din constelatie, de magnitudinea 6, 
care are magnitudinea 5 dupã catalogul lui Flamsteed. dupã Flamesteed. Nebuloasa este frumoasã ºi are formã 
Nu conþine nici o stea; are formã rotundã ºi se poate rotundã; este dificil de vãzut într-un telescop obiºnuit".
vedea foarte bine pe un cer bun cu un telescop mic." Descoperit de Charles Messier. 
A fost descoperit în 5 mai 1702 de Gottfried Kirch ºi soþia 
sa Maria Margarethe. Cei doi l-au descris cu termenul de  - roi  deschis - ( 30 mai 1764)
"stea nebuloasã". "Roi alcãtuit dintr-un numãr mare de stele, lângã steaua K 
William Herschel a fost primul care a rezolvat acest roi în a lui Antinous [constelaþia Scutum- n.a.], care este vizibil 
stele. El a numãrãt 200 de stele în roi, în anul 1791, deºi doar într-un instrument bun; cu un telescop obiºnuit se 
"centrul este atât de dens încat este imposibil sã distingi aseamãnã cu o cometã. Roiul conþine o nebulozitate 
componentele". slabã; în acest roi se aflã o stea de magnitudinea 8".
M5 conþine multe stele variabile, primele fiind descoperite A fost descoperit în anul 1681 de astronomul german 
de A.A. Common in 1890. Gottfried Kirch la observatorul din Berlin.

Edmond Halley ºi-a publicat observaþiile, incluzând ºi 
 - roi deschis - ( 23 mai 1764) acest roi în "Philosophical Transactions of the Royal 

"Un roi de stele slab strãlucitoare aºezat între sãgeata Society" apãrut  în anul 1715.
Sãgetatorului ºi coada Scorpionului. Vãzut cu ochiul liber 
acest roi pare o nebulozitate fãrã stele; dar ºi cel mai mic  - roi globular - (30 mai 1764)
instrument folosit pentru investigare "Nebuloasã descoperitã în Serpent, 
aratã un roi cu stele slab strãlucitoare". înt re bra þul  ºi par tea  stângã  a 
A fost descoperit de Hodierna în jurul conste la tiei  Ophiuchus;  aceastã 
anului 1654. Se pare cã roiul a fost nebuloasã nu conþine nici o stea, are 
observat ºi de Ptolemeu, dar creditul f o rmã ro tundã  º i  es te  pu þ in  
descoperirii l-a luat Hodierna care strãlucitoare; lângã nebuloasã se aflã o 
numãrase 18 stele în acest roi. Este stea de magnitudinea 9".
posibil ca roiul sã fi fost totuºi observat M12 este o descoperire originalã a lui 
înaintea lui Hodierna de Philippe Loys Messier. Messier descrie roiul ca 
de Cheseaux. "nebuloasã care nu conþine nici o stea". 

Aceasta se aplicã la majoritatea 
 - roi deschis - ( 23 mai 1764) globularelor observate de el, din cauza 

"Un roi stelar, mai mare decât cel p u t e r i i  s e p a r a t o a r e  m i c i  a  
precedent [M6- n.a.]; cu ochiul liber instrumentelor folosite. Herschel este 
acest roi aratã ca o nebulozitate; este primul care reuºeºte sã rezolve roiul, în 
puþin distanþat faþã de cel precedent, 1783.
plasat între sãgeata Sãgetatorului ºi 
coada  Scorpionului".   roi globular - (1 iunie 1764)
Acest roi este prima datã menþionat de "O nebuloasã fãrã stele, descoperitã în 
Ptolemeu în anul 130. Roiul este centura lui Hercules; este rotundã ºi 
descris de Ptolemeu ca o "nebuloasã st rã lu ci to ar e,  ce nt ru l es te  ma i 
în continuarea acului Scorpionului". A strãlucitor ca marginile, este vizibilã cu 
fost observat ºi de Hodierna înainte de anul 1654, el un telescop mic; se aflã lângã douã stele, amândouã de 
numãrând 30 de stele în roi. A fost inclus ºi în cadalogul magnitudine 8, una deasupra ºi una sub ea; poziþia 
creat de Lacaille pentru cerul sudic. nebuloasei a fost determinatã prin comparaþie cu epsilon 

Herculis".
 - nebuloasã difuzã  ( 23 mai 1764) A fost descoperit de Edmond Halley in 1714, care a notat 

"Un roi care apare ca o nebuloasã într-un telescop cã "Este vizibil cu ochiul liber când cerul este senin ºi 
obiºnuit, dar într-un instrument excelent, se observã un Luna absentã".
mare numãr de stele; lângã acest roi stelar se aflã o stea În 1974 M13 a fost selectat ca þintã pentru unul din 
nu foarte strãlucitoare, înconjuratã de o nebulozitate primele mesaje trimise unei teoretice forme de viatã 
foarte slabã: aceastã stea este 9 Sagittar ii, de extraterestrã. Mesajul a fost trimis cu radiotelescopul de 
magnitudinea 7, dupã Flamsteed: acest roi are o formã la Observatorul Arecibo.
alungitã, extins NE-SW, între Sagittarius ºi piciorul lui 
Ophiuchus".  - roi globular - ( 1 iunie 1764)
Roiul stelar care s-a format din materialul nebuloasei "Nebuloasã fãrã stele, descoperitã în jurul braþului drept 
(NGC 6530) a fost descoperit înaintea nebuloasei de al lui Ophiuchus ºi situatã pe paralela stelei Zeta 
Flamsteed în jurul anului 1680. Nebuloasa a fost Serpentis; Nebu loasa nu este  mare,  este slab  
descoperitã abia în 1747 de Le Gentil. De Cheseaux a strãlucitoare; este rotundã, lângã ea se aflã o micã stea 
redescoperit roiul stelar în 1746, înainte ca Le Gentil sã de magnitudine 9; poziþia ei a fost determinatã în 
descopere nebuloasa. comparaþie cu gamma Ophiuchi".

Roiul este o descoperire originalã a lui Messier.
 - roi globular - ( 28 mai 1764) În 1938 în roi a apãrut o novã, fiind a doua novã observatã 
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într-un roi globular (prima a apãrut în 1860 în M80). Este  - roi globular  (5 iunie 1764)
ºi prima novã apãrutã într-un roi globular, care a fost "Nebuloasã, sub el ipticã, între capul ºi  arcul 
fotografiatã. Sãgetatorului, lângã o stea de magnitudine 7, 25 

Sagittarii, dupã Flamsteed, nebuloasa este rotundã, nu 
 - roi globular - ( 3 iunie 1764) conþine nici o stea; steaua lambda Sagittarii a servit 

"Nebuloasã fãrã stele, între capul lui Pegasus ºi pentru determinarea poziþiei".
Equuleus; este rotundã, centrul este strãlucitor, poziþia a Descoperit de germanul Abraham Ihle în 1665, în timp ce 
fost determinatã în comparaþie cu delta Equulei". observa planeta Saturn. Se pare cã este primul roi 
A fost descoperit de  Jean-Dominique Maraldi în 1746. globular descoperit. Este totuºi posibil ca Hevelius sã-l fi 
Acesta scrie: "Am gãsit între stelele Epsilon Pegasi ºi observat primul. Roiul a fost inclus în "Lista de 6 obiecte a 
Beta Equulei, o stea nebuloasã nu prea strãlucitoare, lui Halley" publicatã în 1715. 
care e compusã din mai multe stele".

 - roi deschis - (20 iunie 1764)
 - roi deschis - (3 iunie 1764) "Un roi stelar, între capãtul arcului lui Sagittarius ºi 

"Un roi de stele puþin strãlucitoare, înconjurate de o piciorul drept al lui Ophiuchus, foarte aproape de 65 
nebulozitate slabã, lângã coada constelaþiei Serpens, la Ophiuchi, dupã Flamsteed. Stelele roiului sunt foarte 
micã distanþã de paralela stelei zeta din aceastã apropiate una de alta. Poziþia a fost determinatã dupã mu 
constelaþie; cu un telescop slab acest roi aratã ca o Sagittarii".
nebuloasã". Descoperire originalã a lui Messier.
Roiul stelar a fost descoperit de Philippe Loys de 
Cheseaux în 1746. Nebuloasa IC 4703 din care s-a  - bucatã din Calea Lactee   (20 iunie 1764)
format roiul a fost descoperitã de Messier. "Roi pe paralela celui precedent [M23- n.a.] ºi apropiat de 

capãtul arcului lui Sagittarius, în Calea Lactee; o mare 
 - nebuloasã difuzã - ( 3 iunie 1764) nebulozitate în care sunt multe stele de magnitudini 

"O dârã de luminã fãrã stele, extinsã pe  5 sau 6 minute, diferite; lumina care este împraºtiatã în acest roi este 
cu formã de fus, semãnând puþin cu cea din centura împãrþitã în mai multe pãrþi".
constelaþiei Andromeda [M31- n.a.], dar foarte slab M24 nu este cu adevãrat un obiect deep sky. Messier l-a 
strãlucitoare; lângã ea se aflã douã stele plasate paralel catalogat greºit ca fiind un roi stelar deschis.
cu ecuatorul. Pe un cer bun nebuloasa poate fi observatã 
foarte bine într-un telescop obiºnuit".  - roi deschis  (20 iunie 1764)
Descoperitã de Philippe Loys de Cheseaux în 1746. "Un roi stelar în vecinãtatea celor douã precedente, între 

capul ºi capãtul arcului lui Sagittarius, cea mai apropiatã 
 - roi deschis - (3 iunie 1764) stea de acest roi este 21 Sagittarii, magnitudinea 6, dupã 

" Un roi de stele slab strãlucitoare, puþin sub nebuloasa Flamsteed. Stele roiului se vãd dificil cu un telescop 
nr. 17, înconjurat de puþinã nebulozitate, acest roi este obiºnuit; nu se observã nebulozitate. Poziþia a fost 
mai puþin evident decât cel precedent, nr. 16; cu un determinatã de la mu Sagittarii".
telescop obiºnuit, roiul apare ca o nebuloasã, dar cu un Descoperit în 1746 de Philippe Loys de Cheseaux. Deºi 
telescop bun se vãd numai stele. roiul este mare el nu a fost inclus de John Herschel în 
Descoperire originalã a lui Messier. catalogul sãu. A mai fost observat ºi notat de Bode 

(1774), redescoperit de Schmidt în 1866 ºi adãugat în 
 - roi globular - (5 iunie 1764) "Index Catalog" în 1908.

"Nebuloasã fãrã stele, între Scorpius ºi piciorul drept al lui 
Ophiuchus; nebuloasa este rotundã; se poate observa  - roi deschis  (20 iunie 1764)
foarte bine cu un telescop obiºnuit; steaua cea mai "Roi stelar lângã eta ºi omicron în Antinous [în zilele de 
apropiatã de nebuloasã este 28 Ophiuchi, care are mag- azi alpha ºi delta Scuti - n.a.].Roiul nu conþine nebulo-
nitudine 6, dupã Flamesteed". zitate.
Una din descoperirile originale ale lui Messier. William Descoperire originalã a lui Messier.
Herschel, în 1784, a fost primul care a rezolvat roiul în " 
nenumarãte stele de magnitudinea 14, 15, 16".  - nebuloasã planetarã  (12 iulie 1764)

"Nebuloasã fãrã stele, descoperitã în Vulpecula, foarte 
 - nebuloasã difuzã - ( 5 iunie 1764) aproape de steaua 14 din constelaþie, de magnitudine 5, 

"Roi de stele, puþin deasupra Elipticii, între arcul lui dupã Flamsteed; este uºor observabilã cu un telescop 
Sagittarius ºi piciorul drept al lui Ophiuchus". obiºnuit; are formã ovalã ºi nu conþine nici o stea".
Descoperire originalã a lui Messier. William Herschel Descoperire originalã a lui Messier. Este prima 
care evita sã numeroteze obiecte din catalogul Messier, nebuloasã planetarã descoperitã.
include în catalogul sãu aceastã nebuloasã ºi îi atribuie  
mai multe numere pentru fiecare nebulozitate separatã  - roi globular  ( 27 iulie 1764)
care alcãtuie nebuloasa. Numele "Trifid", sub care este "Nebuloasã descoperitã în partea superioarã a arcului lui 
cunoscutã i-a fost dat de John Herschel. Sagittarius la aproximativ un grad de steaua lambda ºi la 

micã distanþa de frumoasa nebuloasã care se aflã între 
- roi deschis  (5 iunie 1764) capul ºi arcul Sãgetatorului [M22- n.a.]. Nu conþine nici o 

" Roi stelar, lângã cel precedent [M20 - n.a.]. Cea mai stea, este rotundã, se vede dificil cu un telescop obiºnuit. 
apropiatã stea de aceste douã roiuri este 11 Sagittarii, Poziþia sa a fost determinatã de la lambda Sagittarii".
magnitudine 7, dupã Flamsteed. Stelele din cele douã Descoperire originalã a lui Messier. William Herschel a 
roiuri sunt de magnitudine 8-9, învãluite în nebulozitate". fost primul care l-a rezolvat în stele.
Descoperire originalã a lui Messier.

 - roi deschis  (29 iulie 1764)
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"Un roi format din 7 sau 8 stele puþin strãlucitoare, care se (1851-1923) la Observatorul Dorpat în Estonia.
aflã sub gamma Cygni, vizibil într-un telescop obiºnuit, 
sub forma  unei nebuloase".  - galaxie elipticã  (3 august 1764) 
Descoperire originalã a lui Messier. "Micã nebuloasã fãrã stele, sub ºi la câteva minute 

[separaþie-n.a.] de cea din centura Andromedei [M31- 
 - roi globular  (3 august 1764) n.a.]; aceastã micã nebuloasã este rotundã, mai puþin 

 "Nebuloasã sub coada Capricornului, foarte aproape de strãlucitoare decât cea din centurã".
steua 41 din aceastã constelaþie, de magnitudine 6, dupã Galaxia a fost descoperitã în 29 octombrie 1749 de 
Flamsteed. Se observã dificil cu un telescop obiºnuit. Are Guillaume-Joseph-Hyacinthe-Jean-Baptiste Le Gentil de 
formã rotundã, nu conþine nici o stea; poziþia a fost la Galaziere (Le Gentil), fiind prima galaxie elipticã 
determinatã dupa zeta Capricorni". descoperitã. A fost pentru prima datã rezolvatã în stele de 
Descoperire originalã a lui Messier. Baade în 1944, când acesta a rezolvat ºi nucleul galaxiei 

M31.
 - galaxie spiralã  (3 august 1764)

 "Frumoasa nebuloasã din centura Andromedei, în formã  - galaxie spiralã  (25 august 1764)
de fus; seamãnã cu douã conuri de piramidã formate din "Nebuloasã descoperitã între constelaþia Pisces ºi 
luminã, opuse la baze; bazele piramidelor mãsoarã marele Triangle, la micã distanþã de o stea de magni-
aproximativ 15'. tudinea 6. Nebuloasa are o luminã aproape albã de 
Galaxia din Andromeda este prima datã menþionatã de densitate aproape egalã [în strãlucire- n.a.], totuºi puþin 
astronomul persan  Al-Sufi, care o descrie în 964, în mai strãlucitoare de-a lungul a douã treimi din diametru, 
cartea sa "Cartea stelelor fixe" ca un "mic nor ". Totuºi nu conþine nici o stea".
descoperirea galaxiei îi este atribuitã lui Simion Marius Se pare cã, galaxia a fost descoperitã de Hodierna în jurul 
care o observã cu o lunetã în 1612. În 1650, neºtiind de anului 1650. Abia în 1764 a fost redescoperitã de 
descoperirea lui Al-Sufi ºi Simion Marius, Giovanni Messier. William Herschel i-a atribuit în catalogul sãu 
Batista Hodierna o redescoperã. numãrul H V.17.
Mult timp s-a crezut cã "Marea Nebuloasã din 
Andromeda" ar fi una din cele mai apropiate nebuloase  - roi deschis   (25 august 1764)
de Terra. William Herschel  îi atribuie o distanþa de 17000 "Roi stelar, între capul constelaþiei Medusa (Algol) ºi 
ani-luminã. În 1923, Edwin Hubble descoperã prima piciorul stâng al Andromedei; cu un telescop obiºnuit se 
variabilã Cepheidã în interiorul galaxiei, dar estimeazã pot distinge stele. Poziþia sa a fost determinatã de la beta 
eronat distanþa pânã la galaxie. [Persei- n.a.], capul  constelaþiei Medusa". 
În M31 a fost observatã ºi prima supernovã din afara Descoperit de Giovanni Batista Hodierna în jurul anului 
galaxiei noastre, în 20 august 1885, de Ernst Hartwig 1654, apoi independent redescoperit de Messier.

 - roi deschis  (30 august 
1764)
"roi deschis, lângã piciorul stâng 
al lui Castor, la micã distanþã de 
stelele mu ºi eta din acea 
constelaþie [Gemini- n.a.]".
Descoperit de Philippe Loys de 
Cheseaux în 1745.

 - roi deschis  (2 septembrie 
1764) 
"Roi de stele în Auriga, lângã 
steua phi; cu un telescop obiºnuit 
se disting greu stele, roiul nu 
conþine nebulozitate".
Descoperit de Giovanni Batista 
Hodierna în jurul anului 1650, apoi 
redescoperit de Le Gentil.

 - roi deschis  (2 septembrie 
1764)
"Roi stelar, puþin depãrtat de cel 
precedent [M36-n.a.], deasupra 
paralelei stelei chi Aurigae; stelele 
sunt mai puþin strãlucitoare, mai 
condensate ºi se observã puþinã 
nebulozitate, cu un telescop 
obiºnuit se observã dificil stelele".
Descoperit de Giovanni Batista 
Hodierna în jurul anului 1650 ºi 
redescoperit de Messier.

 - roi deschis  (2 septembrie 
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1764) ".....poziþia micii stele înconjuratã de nebulozitate ºi care 
"Roi stelar în Auriga, lângã steaua sigma, la micã este sub nebuloasa din sabia lui Orion [M42- n.a.]". 
depãrtare de cele douã precedente [M36 ºi M37- n.a.]; Descoperitã de Jean-Jacques Dortous de Mairan în 
acesta are formã de pãtrat ºi nu conþine nebulozitate". 1733, a fost descrisã de acesta ca o "nebulozitate 
Descoperit de Giovanni Batista Hodierna în jurul anului înconjurand o stea". William Herschel a inclus-o în lista 
1650, apoi redescoperit de Le Gentil. sa, cu numãrul H III.1, cu toate cã acesta evita sã 

introducã pe listã obiecte din catalogul Messier.
 - roi deschis  (24 octombrie 1764)

"Roi stelar lângã coada Lebedei; poate fi observat cu un  - roi deschis  (4 martie 1769)
telescop obiºnuit". "Roi de stele cunoscut sub numele de "Nebuloasa din 
Existã controverse în legãturã cu descoperitorul acestui Cancer". Poziþia datã este cea a stelei C".
roi. Se pare cã a fost notat de Aristotel în anul 325 î.e.n. Faimosul roi M44 este cunoscut ºi sub numele de 
Unii cercetãtori îi atribuie descoperirea lui Le Gentil în Praesepe, însemnând în latinã, "iesle". Este uºor vizibil 
1750, iar alþii considerã cã este o descoperire originalã a cu ochiul liber, deci cunoscut încã din timpuri preistorice. 
lui Messier. Existã documente cã a fost observat de Aratos în anul 

260 î.e.n, de Hipparcos în 160 î.e.n, care l-a inclus în 
 - stea dublã  (24 octombrie 1764) catalogul sãu numindu-l "mic nor". Ptolemeu l-a inclus 

"În aceaºi noapte pe 24 octombrie [1764- n.a.] am cãutat între cele 7 nebuloase menþionate în Almagesta.
nebuloasa aflatã deasupra cozii Ursei Mari, care este Galileo a fost primul care a rezolvat în stele acest "mic 
indicatã în cartea "Figures des Astre" , ediþia a doua. nor" ºi îl descrie ca fiind "nu doar o stea ci o masã de mai 
Poziþia ei în 1660 era ascensie dreaptã 183d 32' 41", mult de 40 de stele mici".
declinaþie 60d 20' 33". Dupã aceastã poziþie am gãsit 
douã stele foarte apropiate una de alta ºi de strãlucire  - roi deschis  (4 martie 1769)
egalã, de magnitudinea 9, aflate la începutul cozii Ursei "Un roi de stele, numit Pleiade. Poziþia raportatã este cea 
Mari. Presupun cã Hevelius a confundat aceste douã a stelei Alcyone"
stele cu o nebuloasã". Un roi stelar cunoscut încã din preistorie. Este menþionat 
Aceastã stea dublã a fost gãsitã de Messier când cãuta o de Hesiod în jurul anilor 1000-700 î.e.n.
nebuloasã raportatã de Johann Hevelius. Astronomii  Eudoxus din Knidos ( 403-350 î.e.n) ºi Aratos 
El nu a gãsit nebuloasa, raportatã greºit de acesta ºi a din Phainomena (270 î.e.n) în cataloagele lor considerau 
catalogat steaua dublã în catalogul sãu la poziþia M40, Pleiadele o constelaþie. Cu ochiul liber în roi se vãd 7 
pentru ca acesta era situatã pe poziþia indicatã de stele, dar astronomul Moestlin a numãrat 11 în 1579, iar 
Hevelius. Kepler a numãrat 14. Homer menþioneazã Pleiadele, iar 
Totuºi se pare cã Hevelius observase altã dublã, 74 Biblia face trei referinþe la Pleiade. Pleiadele sunt numite 
Ursae Majoris de magnitudine 5, nu cea catalogatã de ºi "Cele ºapte surori", fiecare din cele 7 stele purtând 
Messier. numele fiicelor lui Atlas ºi ale soþiei acestuia, Pleione. 

Cele "ºapte surori" sunt: Alcyone, Asterope, Electra, 
 - roi deschis  (16 ianuarie 1765) Maia, Merope, Taygeta ºi Celaeno.

"Roi stelar aflat sub Sirius, lânga rho Canis Majoris; acest 
roi apare nebulos într-un telescop mic; nu e nimic mai  - roi deschis (19 februarie 1771)
mult de un roi de stele slab strãlucitoare". "Un roi stelar, între capul Câinelui Mare ºi cele douã 
Este posibil ca acest roi sã îi fi fost cunoscut lui Aristotel în picioare din spate ale Unicornului, poziþia determinatã 
anul 325 î.e.n. Asta l-ar face sã fie cel mai slab strãlucitor comparând roiul cu steaua 2 Navis, de magnitudinea 6, 
obiect celest cunoscut în antichitate. Hodierna a fost dupã Flamsteed; stelele sunt vizibile doar cu un refractor 
primul care l-a catalogat, dar roiul a devenit cunoscut bun; roiul conþine puþinã nebulozitate".
dupa ce Flamsteed l-a redescoperit în 16 februarie 1702. 
El  noteazã cã: "Lângã aceastã stea [12 Cma- n.a.] se 
aflã un roi". Mai târziu a fost independent redescoperit de 
Le Gentil în 1749.

 - nebuloasã difuzã  (4 martie 1769)
"....poziþia frumoasei nebuloase din sabia lui Orion, în 
jurul stelei theta care este inclusã în nebuloasã împreunã 
cu alte 3 stele slab strãlucitoare care nu sunt vizibile 
decât cu instrumente bune".
Nebuloasa a fost descoperitã în 1610 de un avocat 
francez, Nicholas-Claude Fabri de Peiresc. Ea a fost 
independent redescoperitã de J.-B. Cysatus (1588-1657) 
în 1611, care a comparat-o cu o cometã care o observase 
în acelaºi an. Aceste descoperiri au fost uitate ºi pentru 
mult timp creditul descoperirii a fost acordat lui Christian 
Huygens care a redescoperit-o independent în anul 
1656.
Roiul stelar din interiorul nebuloasei a fost pentru prima 
datã observat de Hodierna în jurul anului 1654 ºi descris 
de Christian Huygens în 1656.

 - nebuloasã difuzã  (4 martie 1769)
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M46 a fost primul obiect descoperit dupã ce Messier A fost descoperit în 1775 de Johan Elert Bode. Roiul, lui 
încheiase prima parte a catalogului, la trei zile dupã Messier i s-a pãrut similar cu M79, dar William Herschel 
prezentarea acestuia academiei. credea cã este asemãnãtor cu M10.

 - roi deschis  (19 februarie 1771)  - roi globular  (24 iulie 1778)
"Roi stelar, la micã distanþã de cel precedent [M46-n.a.]; "Nebuloasã foarte slab strãlucitoare, descoperitã în 
stelele sunt mai strãlucitoare; mijlocul roiului a fost Sagittarius; centrul este strãlucitor ºi nu conþine stele. 
comparat cu aceaºi stea, 2 Navis. Roiul nu conþine Poziþia a fost determinatã dupã zeta Sagittarii, de 
nebulozitate". magnitudinea 3".
Roiul a fost descoperit în jurul anului 1650 de Giovanni Descoperire originalã a lui Messier.
Batista Hodierna. Messier l-a redescoperit în 1771, dar a 
notat în catalogul sãu o poziþie greºitã ºi roiul a fost  - roi globular  (24 iulie 1778)
pierdut. William Herschel l-a redescoperit independent "O nebuloasã care se aseamãnã cu un punct de luminã 
de Messier în 1785 si l-a trecut în catalogul sãu, cu albã, de aproximativ 6' , lumina este distribuitã în mod 
numãrul H VIII.38. Obiectul a rãmas pierdut pânã în 1934 egal ºi se pare cã nu conþine nici o stea. Poziþia a fost 
când a fost identificat de Oswald Thomas. determinatã de la zeta Sagittarii, s-a folosit ºi o stea 

apropiatã, de magnitudinea 7".
 - roi deschis (19 februarie 1771) A fost decoperit de Abbe Nicholas Louis de la Caille când 

"Roi de stele foarte slab strãlucitoare, fãrã nebulozitate; acesta se afla în Africa. Messier l-a cãutat încã din anul 
acest roi se gãseºte la distanþã micã de cele trei stele de 1764, dar nu a reuºit sã îl gãseascã atunci, datoritã 
la începutul cozii Unicornului" declinaþiei sudice a roiului.
O descoperire originalã a lui Messier. Acesta însã ca si în Abia în 1778 a reuºit sã-l gãseascã cu dificultate, roiul 
cazul lui M47 a notat o poziþie eronatã pentru roi. În timp fiind apropiat de orizont.
ce era pierdut a fost redescoperit de Caroline Herschel, 
apoi faimosul ei frate, William Herschel l-a inclus în  - roi globular  (23 ianuarie 1779)
catalogul sãu, cu numãrul H VI.22. "Nebuloasã fãrã stele, slab strãlucitoare....."
Obiectul a rãmas pierdut pânã în 1959 când a fost Descoperire originalã a lui Messier.
identificat de T.F. Morris ca fiind obiectul lipsã din 
Catalogul Messier.  - nebuloasã planetarã  (31 ianuarie 1779)

"Un cerc de luminã între gamma ºi beta Lyrae, 
 - galaxie elipticã - (19 februarie 1771) descoperitã în timp ce cãutam Cometa din 1779, care a 

"Nebuloasã descoperitã în vecinãtatea stelei rho Virginis. trecut foarte aproape de el; se pare cã aceastã patã de 
Este dificil observabilã cu un telescop obiºnuit". luminã, care este rotundã, este compusã din mai multe 
O descoperire originalã a lui Messier. O posibilã super- stele; cu cel mai bun telescop sunt imposibil de distins".
novã, de magnitudine 13 a fost raportatã în aceastã Descoperitã de Antoine Darquier de Pellepoix în 1779. 
galaxie în iunie 1969. Nebuloasa a fost descrisã ºi de M. Darquier care a 

observat-o din Toulouse, descoperind-o tot în timp ce 
 - roi deschis  (5 aprilie 1772) cãuta Cometa 1799. O descrie ca fiind "slab strãlucitoare, 

 "Roi de stele, deasupra stelei theta din urechea Câinelui dar cu un contur perfect, are diametrul aproape egal cu 
Mare ºi lângã o stea de magnitudinea 7" cel al lui Jupiter...."
Descoperit de Messier, dar este probabil ca G.D. Cassini Steaua centralã a fost descoperitã în 1800 de astronomul 
sã-l fi observat înaintea lui Messier în anul 1711. german F. von Hahn.

 - galaxie spiralã  (11 ianuarie 1774)  - galaxie spiralã  (15 aprilie 1779) 
"Nebuloasã foarte slab strãlucitoare, fãrã stele, lângã "Nebuloasã foarte puþin strãlucitoare descoperitã în 
ochiul Câînelui de Vânãtoare, sub steaua eta de Virgo, aproape pe aceaºi paralelã cu epsilon [Virginis- 
magnitudine 2 din coada Ursei Major. Nebuloasa se vede n.a.], magnitudinea 3. Cea mai slabã luminã pentru 
dificil cu un telescop obiºnuit; lângã ea este o stea de iluminarea firelor micrometrului o face sã disparã". 
magnitudine 8" Descoperire originalã a lui Messier. În galaxie au fost 
Galaxia a fost descoperitã de Messier în timp ce observa descoperite douã supernove, în 1988 ºi  1989.
o cometã. NGC 5195, companionul galaxiei a fost 
descoperit în 1781 de prietenul acestuia, Pierre Mechain,  - galaxie elipticã  (15 aprilie 1799)
Messier mai târziu a inclus în jurnalul sãu de observatii ºi "Nebuloasã în Virgo ºi în apropierea celei precedente, pe 
acest companion notând cã, galaxia este "...dublã, paralela stelei epsilon Virginis, care a servit pentru 
fiecare componentã are un centru strãlucitor, cele douã determinarea [poziþiei - n.a.]; este la fel de puþin 
componente se aflã la o separaþie de 4'35" ". strãlucitoare ca cea precedentã [M58-n.a.]".

Descoperitã în 1779 de Johann Gottfried Koehle.
 - roi deschis  (7 septembrie 1774)

" Roi de stele slab strãlucitoare, învãluite în nebulozitate,  - galaxie elipticã  (15 aprilie 1799)
poate fi observat doar cu un telescop achromatic". "Nebuloasã în Virgo, puþin mai strãlucitoare decât cele 
Descoperire originalã a lui Messier. douã precedente [M58 si M59-n.a.], pe aceaºi paralelã cu 

epsilon Virginis, care a servit pentru determinarea 
 - roi globular  (26 februarie 1777) poziþiei".

"Nebuloasã fãrã stele descoperitã sub ºi în apropiere de Descoperitã în 1779  de Johann Gottfried Koehler.
Coma Berenices, la micã distanþã de steaua 42 din 
constelaþie, dupã Flamsteed. Nebuloasa are formã  - galaxie spiralã  (11 mai 1799)
rotundã". "Nebuloasã foarte slab strãlucitoare ºi dificil 
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perceptibilã". "Nebuloasã fãrã stele, lângã cea precedentã ºi pe aceaºi 
A fost descoperitã de Barnabus Orian în 5 mai 1799, paralelã; lângã ea se aflã o stea de magnitudinea 9 ºi 
cãutând cometa din acel an, cu 6 zile înaintea lui Messier. patru stele mici, telescopice, aproape pe aceaºi linie, 
Messier a confundat galaxia cu cometa în datele de 5, 6 ºi foarte aproape una de alta, sunt situate deasupra 
11 mai, apoi observând cã nu se deplaseazã a trecut-o în nebuloasei, vãzute într-un telescop care inverseazã 
catalogul sãu. William Herschel a inclus-o în catalogul imaginea".
sãu la numãrul  H I.139. Descoperire originalã a lui Messier. 

M70 a devenit faimos, când în 1995, Alan Hale ºi Thomas 
 - roi globular - (4 iunie 1799) Bopp au descoperit lângã el cometa Hale-Bopp în timp ce 

"Nebuloasã foarte frumoasã, descoperitã în Scorpio, observau roiul.
seamãnã cu o mica cometã, centrul este strãlucitor ºi 
înconjurat de o nebulozitate slabã".  - roi globular - (4 octombrie 1780)
Messier a fost primul care a gãsit acest roi în 1771, dar nu "....strãlucirea sa este foarte slabã ºi nu conþine nici o 
i-a atribuit o poziþie în catalogul sãu decât în 1799. stea, cea mai slabã luminã îl face sã disparã".

Descoperit în 1745 de Philippe Loys de Cheseaux. A fost 
 - galaxie spiralã - (14 iunie 1779) redescoperit de Johann Gottfried Koehler în jurul anului 

"....nebuloasã slab strãlucitoare, aproape la fel de 1775. Mai târziu a fost din nou redescoperit de Pierre 
strãlucitoare ca nebuloasa raportatã la nr. 59 [M59-n.a.]; Mechain pe 28 iunie 1780. A fost pentru prima datã 
nu conþine nici o stea...."  rezolvat în stele de William Herschel în 1783.
A fost primul obiect deep sky descoperit de Pierre 
Mechain, un bun prieten al lui Messier. Data descoperirii  - roi globular  (4 octombrie 1780)
coincide cu cea din jurnalul lui Messier - 14 iunie 1779. "....strãlucirea este slabã; lângã el se aflã o micã stea 

telescopicã, poziþia a fost determinatã de la steaua nu 
 - galaxie spiralã - (1 martie 1780) Aquarii, de magnitudine 5".

"Nebuloasã descoperitã în Coma Berenices, cu aproape Descoperit în 1780 de Pierre Mechain.
jumãtate mai puþin strãlucitoare decât cea aflatã sub..... 
[M53 n.a.]".   - grup de 4 stele  (4 octombrie 1780)
 Descoperitã în 1779 de Johan Elert Bode. "Roi de trei sau patru stele slab strãlucitoare, care la 

prima vedere seamãnã cu o nebuloasã, conþine puþinã 
 - galaxie spiralã - (1 martie 1780) nebulozitate; roiul este situat pe aceaºi paralelã ca ºi 

"Nebuloasã descoperitã în Leo. Este slab strãlucitoare ºi nebuloasa precedentã".
nu conþine nici o stea". M73 nu este un obiect deep sky, fiind doar un grup de 4 
Descoperitã în 1780 de Pierre Mechain. stele. Se pare cã Messier l-a introdus în catalog datoritã 

apropierii de M72 ºi datoritã faptului cã: "la prima vedere 
 - galaxie spiralã  (1 martie 1780) seamãnã cu o nebuloasã". Mai târziu ºi John Herschel l-a 

"Nebuloasã descoperitã în Leo; strãlucirea ei este foarte introdus în catalogul sãu la poziþia GC 4617. A fost inclus 
slabã ºi se aflã foarte aproape de cea precedentã; apar ºi în catalogul NGC de J.L.E. Dreyer la poziþia 6994.
amândouã în acelaºi câmp [vizual- n.a.] în refractor"
Descoperitã în 1780 de Pierre Mechain.  - galaxie spiralã - (18 octombrie 1780)

"Nebuloasã fãrã stele, lângã steaua eta Piscium".
 - roi deschis  (6 aprilie 1780) Descoperitã în septembrie 1780 de Pierre Mechain care 

"Roi de stele cu nebulozitate, sub cleºtele sudic al o ºi descrie: "Aceastã nebuloasã nu conþine nici o stea; 
Racului. Poziþia determinatã de la steaua alpha [Cancri- este destul de mare, foarte slab strãlucitoare ºi extrem de 
n.a.]". dificil de observat".
A fost descoperit de Johann Gottfried Koehler (1745-
1801) în jurul anului 1779. Messier l-a redescoperit ºi l-a  - roi globular - (18 octombrie 1780)
catalogat. "Nebuloasã fãrã stele, între Sagittarius ºi Capricorn".

Descoperit în 28 august 1780 de Pierre Mechain.
 - roi globular - (9 aprilie 1780)

"Nebuloasã fãrã stele sub Corvus ºi Hydra; este foarte  - nebuloasã planetarã - (21 octombrie 1780)
slab strãlucitoare, foarte dificil de vãzut cu refractoarele; "Nebuloasã în piciorul drept al Andromedei".
lângã ea se aflã o stea de magnitudine 6". Descoperitã de Pierre Mechain în 5 septembrie 1780  
Descoperit de Pierre Mechain. "Nebuloasa nu conþine stele, este micã ºi slab 

strãlucitoare".
 - roi globular  (31 august 1780)

"Nebuloasã fãrã stele, în Sagittarius, sub braþul sãu  - galaxie spiralã - (17 decembrie 1780)
stâng; lângã ea se aflã o stea de magnitudinea 9; "Roi format din stele slab strãlucitoare, care conþine 
strãlucirea sa este foarte slabã ºi cea mai slabã luminã puþinã nebulozitate, în Cetus ºi pe paralela stelei delta".
folositã pentru iluminarea firelor micrometrului o face sã Descoperitã în 29 octombrie 1780 de Pierre Mechain. Se 
disparã". pare cã Messier a greºit poziþia nebuloasei raportatã de 
A fost descoperit în 1752 de Abbe Nicholas Louis de la Mechain ºi de aceea în jurnalul sãu, în locul unui obiect 
Caille, care l-a introdus în catalogul sãu pentru cerul nebulos raportat de acesta el descrie un roi stelar.
sudic cu numãrul Lacaille I.11. Messier nu a reuºit sã îl 
vadã în 1764, când l-a cãutat pentru prima datã,  dar l-a  - nebuloasã difuzã - (17 decembrie 1780)
gãsit în 1780, folosind un telescop mai bun. "Roi de stele, cu multã nebulozitate în Orion ºi pe aceaºi 

paralelã cu steaua delta din centurã, care a servit la 
 - roi globular  (31 august 1780) determinarea poziþiei". 
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Descoperitã la începutul anului 1780 de Pierre Mechain- strãlucirea sa se aseamãnã cu  cele din acest catalog de 
"Pe partea stângã a constelaþiei Orion, 2-3 minute în la numãrul 59 ºi 60".
diametru, se observã douã nuclee destul de strãlucitoare, Descoperire originalã a lui Messier.
înconjurate de nebulozitate".

 - galaxie lenticularã - (18 martie 1781)
 - roi globular  (17 decembrie 1780) "Nebuloasã fãrã stele, deasupra ºi lângã urechea 

"Aceastã nebuloasã este frumoasã; centrul strãlucitor, Fecioarei [Virgo-n.a.];.......nebuloasa este foarte slab 
poziþia a fost determinatã de la steaua epsilon Leporis, de strãlucitoare".
magnitudine 4" Descoperitã de Pierre Mechain în 4 martie 1781, 
Descoperitã de Pierre Mechain în 26 octombrie 1780- raportatã lui Messier ºi inclusã de acesta în catalogul sãu.
"Nebuloasã farã stele, situatã sub Lepus ºi pe aceaºi 
paralelã cu o stea de magnitudine 6".  - galaxie lenticularã - (18 martie 1781)

"Nebuloasã fãrã stele, în Virgo, pe aceaºi paralelã ºi 
 - roi globular  (4 ianuarie 1781) foarte apropiatã de nebuloasa nr. 84; forma lor este 

"Nebuloasã fãrã stele, în Scorpius, între stelele g. [în aceaºi ºi amândouã apar în acelaºi câmp vizual".
zilele de azi rho Ophiuchi-n.a.] ºi delta, comparaþie cu g. Descoperire originalã a lui Messier.
pentru a obþine poziþia; nebuloasa este rotundã, centrul 
strãlucitor ºi seamãnã cu nucleul unei mici comete,  - galaxie elipticã - (18 martie 1781)
înconjurat de nebulozitate". "Nebuloasã fãrã stele, în Virgo, sub ºi foarte aproape de o 
Descoperire a lui Messier. A fost observat ºi de Pierre stea de magnitudinea 8, steaua având aceaºi ascensie 
Mechain în 27 ianuarie 1781. dreaptã cu nebuloasa, .... Aceasta nebuloasã este la fel 
În anul 1860 pe 21 mai, în globular a apãrut o novã de de strãlucitoare ca cele de la numerele 84 ºi 86".
magnitudine 7 descoperitã de Auwers, din Berlin. Descoperire originalã a lui Messier.

În anul 1919 în galaxie a apãrut o supernovã descoperitã 
 - galaxie spiralã  (9 februarie 1781) de I. Balanowski.

"O nebuloasã aproape de urechea Ursei Mari, pe 
paralela stelei d, de magnitudine 4; poziþia sa a fost  - galaxie spiralã - (18 martie 1781)
determinatã de la acea stea. Nebuloasa este puþin ovalã,  "Nebuloasã fãrã stele, în Virgo, între douã stele slab 
....., poate fi vãzutã cu uºurinþã  într-un telescop obiºnuit". strãlucitoare ºi o stea de magnitudinea 6, care apar în 
 Descoperitã de Johan Elert Bode, din Berlin, în noaptea acelaºi câmp vizual alãturi de nebuloasã. Strãlucirea sa 
de 31 decembrie 1774. A fost observatã ºi de Méchain, este dintre cele mai slabe ºi se aseamãnã cu cea din 
înaintea lui Messier, în august 1779. Virgo, nr. 58".
În 28 martie 1993 în galaxie a apãrut o supernovã de Descoperire originalã a lui Messier.
magnitudinea 10.5, descoperitã de amatorul spaniol 
Francisco Garcia Diaz.  - galaxie elipticã - (18 martie 1781)

"Nebuloasã fãrã stele în Virgo, la micã distanþã ºi pe 
 - galaxie iregularã  (9 februarie 1781) aceaºi paralelã cu nebuloasa precedentã, nr. 87. Lumina 

"Nebuloasã fãrã nici o stea, lângã precedenta [M81-n.a.]; ei este extrem de slabã ºi palidã, doar cu dificultate 
amândouã apar în acelaºi cîmp vizual al telescopului, putând fi distinsã".
aceasta este mai puþin strãlucitoare decât prima; Descoperire originalã a lui Messier.
strãlucirea ei este slabã ºi este alungitã; la extremitate 
are o stea vizibilã numai cu telescopul".  - galaxie spiralã  (18 martie 1781)
A fost descoperitã în aceaºi noapte cu M81, tot de Johan "Nebuloasã fãrã stele, în Virgo; strãlucirea sa este la fel 
Elert Bode în 31 decembrie 1774. El o descrie ca fiind o de slabã ca a celei precedente, nr. 89".
"patã nebuloasã, foarte slabã ºi de formã alungitã ". Descoperire originalã a lui Messier.
Mai târziu a fost redescoperitã împreunã cu M81 de 
Méchain, care a raportat aceste douã galaxii lui Messier,  - galaxie spiralã - (18 martie 1781)
acesta incluzându-le în catalogul sãu. "Nebuloasã fãrã stele, în Virgo, deasupra celei 
William Parson a fost primul care a remarcat liniile precedente, nr. 90 ; strãlucirea ei este mai slabã decât a 
întunecate de praf vizibile spre centrul galaxiei. celei de deasupra".

Descoperire originalã a lui Messier. William Herschel a 
 - galaxie spiralã - (17 februarie 1781) descoperit-o independent de Messier în acelaºi an. 

"Nebuloasã fãrã nici o stea, aproape de capul Messier a raportat greºit poziþia galaxiei, aceasta fiind 
Centaurului; are o strãlucire slabã distribuitã egal, dar pierdutã pânã în anul 1969 când un amator din Texas, 
este dificil de observat în telescop, pentru cã cea mai William C. Williams a descoperit cã Messier a determinat 
micã luminã pentru iluminarea firelor micrometrului o face poziþia ei folosind galaxia M89, în timp ce el credea cã 
sã disparã. ..... Formeazã un triunghi cu douã stele foloseºte galaxia M58.
estimate de magnitudinea 6 ºi 7, [pozitia - n.a.] 
determinatã de la stelele i, k ºi h din capul Centaurului".   - roi globular  (18 martie 1781)
Descoperitã în 1751 de Abbe Nicholas Louis de la Caille. "Nebuloasã foarte strãlucitoare, între genunchiul ºi 
Este prima descoperitã dintre galaxiile care nu fac parte piciorul stâng al lui Hercules, poate fi vãzutã cu uºurinþã 
din grupul local. Structura sa spiralã a fost pentru prima într-un telescop mic. Nu conþine nici o stea; centrul este 
datã observatã de William Lassell. strãlucitor înconjurat de nebulozitate ºi seamãnã cu 

nucleul unei comete mari".
 - galaxie lenticularã - (18 martie 1781) A fost descoperit în 1777 de Johan Elert Bode.

"Nebuloasã fãrã stele, în Virgo, centrul este mai 
strãlucitor, înconjurat de o nebulozitate slabã; forma ºi  - roi deschis  (20 martie 1781)
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"Roi de stele, fãrã nebulozitate, între Câinele Mare ºi slabe; se pot observa doar pe timp frumos ºi în apropiere 
Prova Navei [Puppis din fosta constelaþie Argo Navis- de timpul trecerii lor la meridian".
n.a.]".
M93 este una dintre ultimele descoperiri originale ale lui  - galaxie spiralã - (27 martie 1781)
Messier. "Nebuloasã fãrã stele, foarte slab strãlucitoare ºi destul 

de mare, de 6 sau 7 minute [de arc-n.a.] în diametru, între 
 - galaxie spiralã - (24 martie 1781) mâna stângã a constelaþiei Bootes ºi coada Ursei Mari". 

"Nebuloasã fãrã stele, deasupra Inimii lui Charles [steaua Descoperitã de Pierre Mechain în 27 martie 1781.
Cor Caroli-n.a.], pe paralela stelei 8, de magnitudine 6 din 
Câinii de Vânãtoare [constelaþia Canes Venatici], dupã  - obiectul lipseºte din Catalogul Messier
Flamsteed. În centru este strãlucitoare ºi nebulozitatea M102 este ultimul obiect care lipseºte din Catalogul 
este puþin împrãºtiatã. Seamãnã cu nebuloasa care se Messier. Existã douã opinii în legãturã cu acest obiect:
afla sub Lepus, nr. 79; dar este mult mai frumoasã ºi -Este posibil ca M102 sã fie un duplicat al galaxiei M101 
strãlucitoare". din eroarea celui care a creat catalogul, Messier, sau din 
Descoperitã de Pierre Mechain în 22 martie 1781. eroarea descoperitorului - Pierre Mechain.

-Este posibil ca M102 sã fie galaxia lenticularã NGC 5866 
 - galaxie spiralã - (24 martie 1781) din Draco, dupã cum indicã descrierea din Catalogul 

"Nebuloasã fãrã stele în Leu, deasupra stelei 53; Messier ºi poziþia acesteia adãugatã mai târziu de 
strãlucirea sa este foarte slabã". Messier. 
Descoperitã de Pierre Mechain în 1781. Mechain o descrie ca fiind: "...aºezatã între stelele 

omicron Bootis ºi iota Draconis; este foarte puþin 
 - galaxie spiralã - (24 martie 1781) strãlucitoare; lângã ea se aflã o stea de magnitudinea 6".

"Nebuloasã fãrã stele, în Leu, lângã cea precedentã Toatã controversa a pornit când Pierre Méchain, într-o 
[M95-n.a.]; aceasta este mai puþin distinctã, amândouã scrisoare spre un alt astronom, Bernoulli, spunea cã 
sunt pe aceaºi paralelã cu Regulus; amândouã se descoperirea sa, nebuloasa M102 este doar o observaþie 
aseamãnã cu cele douã nebuloase din Fecioara, nr. 84 ºi eronatã la M101. Totuºi, ipoteticul obiect M102 se aflã 
86". aproximativ pe aceaºi poziþie (cu o eroare de 5 grade în 
Descoperitã de Pierre Mechain în 20 martie 1781. ascensie dreaptã) de galaxia NGC 5866...
O supernovã de magnitudine 11 a fost descoperitã de Subiectul rãmâne deschis...
Mirko Villi în 9 mai 1998 în aceastã galaxie.

 - roi deschis
 - nebuloasã planetarã  (24 martie 1781) "Roi de stele între epsilon ºi delta din piciorul constelaþiei 

"Nebuloasã în Ursa Mare, lângã beta; Este dificil vizibilã, Cassiopeia"- Pierre Mechain.
strãlucirea sa este slabã". Descoperit în 1781 de Pierre Mechain. Nu a mai fost 
"Lângã aceastã nebuloasã a mai fost vãzutã încã una, observat de Messier înaintea publicãrii catalogului. Roiul 
[poziþia ei-n.a.] nefiind determinatã ºi încã una care se nu apare nici în jurnalul acestuia.
aflã lângã gamma din Ursa Mare".
A fost descoperitã de Pierre Mechain în 16 februarie De aici incep obiectele "adiþionale", obiecte care au fost 
1781. Cele douã nebuloase menþionate lângã M97 ºi ale adãugate mai târziu în Catalogul Messier (unele peste 
cãror poziþii nu fuseserã determinate, mai târziu au primit decenii).
numerele M108 ºi M109.
Nebuloasa este frecvent numitã "Bufniþa", datoritã formei  - galaxie spiralã
sale. Numele i-a fost dat de Lord Rosse în 1848. Descoperitã de Méchain. Nu a fost publicatã în catalogul 

original al lui Messier, dar adaugatã mai târziu.
 - galaxie spiralã - (13 aprilie 1781) Nu apare nici în jurnalul de observaþii, dar a fost gãsitã o 

"Nebuloasã fãrã stele, extrem de slab strãlucitoare, pe descriere a nebuloasei fãcutã de Messier: "Nebuloasã 
partea de nord a Fecioarei, pe paralela ºi lângã steaua 6, foarte slab strãlucitoare, vãzutã de Méchain în 11 mai 
de magnitudine 5, din Coma Berenices, dupã 1781".
Flamsteed". Într-o scrisoare cãtre astronomul Bernoulli, trimisã în ziua 
Descoperitã în 15 martie 1781 de Méchain. de 6 mai 1783, descoperitorul, Méchain, scrie cã: "În 11 

mai 1781, am descoperit o nebuloasã deasupra 
 - galaxie spiralã - (13 aprilie 1781) constelatiei Corvus, care nu pare sã conþinã nici o stea. 

"Nebuloasã fãrã stele, de strãlucire foarte slabã, totuºi Are o strãlucire slabã ºi e dificil de observat dacã firele 
mai strãlucitoare ca precedenta, situatã pe partea micrometrului sunt luminate".
nordicã a Fecioarei ºi lângã aceaºi stea 6, din Coma A fost redescoperitã de William Herschel în 9 mai 1784.
Berenices. Nebuloasa se aflã între douã stele de 
magnitudinea 7 ºi 8".  - galaxie elipticã
Galaxia a fost descoperitã în 15 martie 1781 de Méchain. Descoperitã de Méchain. Nu apare în jurnalul lui Messier, 
M99 a fost a doua galaxie la care s-au observat braþe în dar este descrisã de Méchain:
formã de spiralã, în 1848 de Lord Rosse. "Lângã M95 ºi M96 este o a treia nebuloasã, chiar mai 

strãlucitoare decât celelalte douã. Am descoperit-o în 24 
 - galaxie spiralã - (13 aprilie 1781) martie 1781, la patru sau cinci zile dupã cele douã [ M95 

"Nebuloasã fãrã stele, la fel de strãlucitoare ca cea si M96 - n.a.]".
precedentã, situatã în urechea Fecioarei". A fost inclusã în catalogul Messier abia în anul 1947 de 
A fost descoperitã de Méchain în 15 martie 1781. Acesta H.S. Hogg. 
noteazã cã: "Cele trei nebuloase, numerele 98, 99 ºi 100, 
sunt foarte dificil de recunoscut, din cauza strãlucirii lor  - galaxie spiralã
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Descoperitã de Méchain. Nu apare în jurnalul lui Messier, 
dar este descrisã de descoperitor:
"în iulie 1781 am gãsit altã nebuloasã în apropiere de 
Ursa Major, lânga steaua nr. 3 din Canes Venatici ºi la 1 
grad spre sud". Herschel a inclus-o pe lista sa la numãrul 
H V.43.

 - roi globular
Descoperit de Méchain. Nu apare în jurnalul lui Messier, 
dar este descris de descoperitor:
"În aprilie 1782, am descoperit o micã nebuloasã pe 
partea dreaptã a constelaþiei Ophiuchus între stelele zeta 
ºi phi Ophiuchi".
A fost redescoperit de William Herschel ºi denumit H 
VI.40. În 1947 a fost inclus în catalog de Helen Sawyer 
Hogg.

 - galaxie spiralã
"Nebuloasã lângã cea precedentã....este mai puþin 
strãlucitoare; este la 48 sau 49' înspre nord"
Descoperitã de Pierre Mechain, cãruia îi aparþine ºi 
descrierea , în februarie 1781.
A fost adãugatã în Catalogul Messier de Owen Gingerich 
în 1953.

 - galaxie spiralã 
A fost descoperitã de Pierre Mechain în 1781 ºi inclusã în 
catalog în 1953 de Owen Gingerich.

 - galaxie elipticã
Descoperitã de Messier în 1773. Acesta descrie 
nebuloasa ca fiind "micã ºi foarte slab strãlucitoare". 
Messier nu a inclus aceastã galaxie în catalog. Caroline 
Herschel a redescoperit-o în 27 august 1783, iar fratele 
sãu, William Herschel a catalogat-o cu numãrul H V.18.   
A fost introdusã in catalog abia în anul 1966 de Kenneth 
Glyn Jones.
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Neata Emil¢,

Notã: desenele cu M31 ºi M42 sunt executate de Messier.
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