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Ce se poate vedea

LEO
M44

Planeta Venus încă mai poate fi admirată si luna
aceasta pe cerul vestic, chiar înainte ca Soarele sa
apună. După 30-60 minute de la apusul Soarelui
stelele încep să se vadă din ce în ce mai clar,
apărând treptat, în ordinea magnitudinilor şi a
depărtării de poziŃia Soarelui: Sirius, Capella,
Betelgeuse, Rigel, Procyon, Aldebaran, Castor,
Pollux, Regulus, Arcturus, Spica, Antares ş.a.m.d.
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Pentru a ne putea orienta pe cer cu ajutorul hărŃii,
este nevoie să cunoaştem căteva detalii referitoare
la ora la care ieşim la observaŃii. Aspectul hărŃii
este valabil pentru latitudinea de 45 grade Nord,
ora 21:00 în primele zile ale lunii, respectiv ora
19:00 la sfârşitul lui Martie.
Cu harta în mână, orientată după punctele
cardinale, căutaŃi să identificaŃi stelele mai
strălucitoare din constelaŃiile vizibile. Marginea
hărŃii corespunde orizontului, iar în centrul ei se
află Zenitul, proiecŃia verticalei locului pe bolta
cerească (deasupra capului, mai pe scurt). Odată
identificate stelele ce alcătuiesc constelaŃiile, se
poate identifica cu uşurinŃă şi care anume dintre
stele este de fapt o planetă, deşi sunt şi alte indicii
ce le pot demasca
Liniile trasate între stelele de pe hartă sunt o
reprezentare convenŃională. Ele nu se regăsesc pe
cer ca atare, ci doar printr-un mic efort de
imaginaŃie.
Stelele sunt dimensionate în funcŃie de
magnitudinea lor vizuală. DSO desemnează orice
“obiect” non-stelar, difuz, aflat în afara sistemului
solar sau chiar în afara Galaxiei (roi stelar,
nebuloasă, galaxie etc) vizibile numai cu ajutorul
unui instrument optic-astronomic (binoclu, lunetă,
telescop).
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M66

Modul de folosire a hărŃii

M48

CRATER

M50
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M93

M41
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Magnitudini stelare
ANTILA

PYXIS
PUPPIS

SUD

COLUMBA

Intre -1.4 si +0.7
Intre 0.8 si 1.6
Intre 1.7 si 2.5
Intre 2.5 si 3.5
Intre 3.5 si 4.5
DSO

Soarele trece din constelaŃia zodiacală a
Vărsătorului (Aquarius – prescurtat AQR) în cea a
Peştilor (Pisces – prescurtat PSC). Data de 20
marchează echinocŃiul de primăvară.
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Luna prezintă un frumos Prim Pătrar pe data de
4 Martie, în drumul ei din Taur în Gemeni. Pe 7
Martie o putem regăsi foarte aproape (cca 2 grade
Est) de roiul stelar deschis M44 din Rac, iar pe
data de 10 vom putea să admirăm în întregime
Luna, fiind în faza ei plină, şi relativ aproape de
planeta Saturn (cca 6 grade Sud). Pe data de 17
vom putea vedea Luna la numai 0,2 grade Nord de
steaua Antares, giganta roşie din Scorpion, iar la o
zi după aceea Luna se va afla în faza de Ultim
Pătrar. Pe 22 va trece la 1,5 grade Nord de Jupiter,
iar pe 23 va trece la 2 grade nord de Neptun. După
data de 26, când se va afla între Venus şi Soare (la
numai 4 grade Vest de acesta din urmă), în faza de
Lună Nouă, singurul fenomen notabil legat de
satelitul nostru este conjuncŃia (cca 4 grade Nord)
cu roiul deschis M45 (Pleiadele) de pe data de 30.
Planetele sunt la fel de grupate pe cer şi în
aceasta perioadă, foarte puŃine fiind vizibile în
intervalele orare accesibile în zilele săptămânii, în
timp ce multe se află strânse într-o zonă accesibilă
numai la ore foarte matinale.
Inceputul lunii găseşte planeta Mercur în
conjuncŃie cu Marte (0,6 grade Sud), dar foarte
puŃin vizibilă, în prima jumătate de oră înainte de
răsăritul Soarelui. Iar la sfârşitul lunii Mercur va
repeta scena, de data aceasta cu Soarele însuşi (1,1
grade Sud).
Venus, încă suverană pe cerul de Vest, este o
prezenŃă foarte dinamică, în constelaŃia zodiacală
Pisces. Aflată la 34 de grade depărtare unghiulară
de Soare la începutul lunii (respectiv 8 grade, pe
26 Martie, când se va situa la numai 4 grade Vest
de Lună), Venus prezintă o fază de numai 18% la
începutul lunii şi un diametru de 46 arcsec,
aflându-se la o distanŃă de peste 0,36 unităŃi
astronomice (u.a.) de Terra. În data de 26 Martie
va fi foarte dificil de observat planeta Venus, dată
fiind faza de numai 1% şi elongaŃia foarte redusă
faŃă de Soare, în ciuda diametrului de peste 59 arcsecunde, aflându-se la nu mai puŃin de 0,28 u.a.
Cu un instrument optic fără prea mari pretenŃii
(binoclu > 20x, sau lunetă cu obiectiv > 60mm)

putem distinge faza planetei. Prea multe detalii
însă nu vom putea distinge, fără un filtru adecvat
(UV sau albastru închis cel puŃin) ce ne va dezvălui norii din atmosfera înaltă, dar numai la puteri
de mărire considerabile (de preferat > 60x-120x).
Luna Martie este un început bun pentru Marte,
care începe să fie vizibil mai mult timp înainte de
răsăritul Soarelui, faŃă de care se situează la 21,7
grade la începutul lunii şi la 28 de grade la
sfârşitul ei. Marte suferă mici transformări vizuale,
trecând de la magnitudinea +1.0 la +0.9, iar
diametrul creşte uşor de la 4 arcsec la 4,3 arcsec,
cu o fază în uşoară descrestere, de la 98% la 97%,
fiind o Ńintă relativ dificilă, dar posibil apreciată de
posesorii (matinali) ai unui telescop puternic.
Pe data de 7, Marte se va afla la 0,8 grade Sud de
Neptun
Planeta Jupiter va fi şi ea din ce în ce mai
vizibilă luna aceasta, pornind matinal din
constelaŃia Capricornului (la fel ca şi Mercur,
Marte şi Neptun) la începutul lui martie, şi
ajungând în ... Capricorn – evident, fiind o planeta
exterioară, nu se poate deplasa foarte mult în 30 de
zile. Şi Jupiter face un mic salt de magnitudine, de
la -2.0 la -2.1, prezentând un diametru de 33
arcsec, respectiv 35 arcsec, datorat distanŃei de 5,9
u.a., respectiv 5,64 u.a. la care se va afla faŃă de
Terra, precum şi la o elongaŃie de 28 de grade,
respectiv 51,7 grade de Soare, pe parcursul lunii.
Saturn răsare la jumătate de oră de la apusul
Soarelui, ceea ce face ca planeta să devină vedeta
serii (şi a nopŃii). Dat fiind faptul că pe data de 8
se va afla la opoziŃie, planeta Saturn poate fi
admirată într-un mod în care nu a mai fost de cel
puŃin 14-15 ani. Posesorii de telescoape puternice
(şi aparatură foto, eventual) vor rămâne cu o
impresie/imagine frumoasă din această perioadă,
având şansa de a surprinde ipostaze memorabile
ale “gigantului cu inele”. Magnitudinea lui Saturn
este tot de +0.6 şi se află tot în constelaŃia
zodiacală Leo, cu un diametru aparent în scădere
de la 19,7 arcsec la 19,5 arcsec, din cauza
depărtării de la 8,4 la 8,5 u.a.

Planeta Uranus. Şi prezentarea s-ar putea opri
aici. Dar mai putem spune câteva vorbe despre ea.
Pe data de 12 se va afla în conjuncŃie cu Soarele,
deci invizibilă pentru observatorii dornici să-l
cunoască. Perioada aceasta marchează trecerea
graniŃei dintre constelaŃia Vărsătorului în cea a
Peştilor, pentru Uranus. Deci, vărsătorii pasionaŃi
şi de astrologie pot începe să îşi facă “calcule”... :)
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Fenomene notabile legate de planeta Neptun nu
am putea spune că se vor remarca luna aceasta, în
afară de “întâlnirile” cu Marte şi Luna deja
amintite. Situată în Capricorn, la 16 grade Est
(respectiv 45, la sfârşitul lunii) de Soare, planeta
poate fi observată în condiŃii dificile (numai cu
telescoape puternice) în orele dinaintea răsăritului
Soarelui.
In afară de cometa Lulin, luna aceasta mai pot fi
observate (deşi nu la fel de uşor) încă 10 comete,
ale căror poziŃii pe cer pot fi aflate de aici. Lulin
iese din Leu în acesta perioada, trece prin Rac şi
ajunge în Gemeni, fiind o bună ocazie de a o
observa, datorita magnitudinii vizuale inca
aproape de maximul preconizat de +4.5
Fiind o lună specială, pasionaŃii de observaŃii
astronomice se vor putea răsfăŃa cu tot ce are mai
bun cerul în această perioadă. Decada a 3-a a lunii
oferă un bun prilej pentru desfăşurarea unui
adevărat maraton de observaŃii a majorităŃii
obiectelor din catalogul Messier (şi nu numai) de
obiecte difuze (DSO).
În încheiere aş dori să lansez un îndemn către
toŃi cititorii revistei, de a ieşi la observaŃii, ori de
câte ori cerul şi timpul liber o permite. Aşa cum
probabil aŃi aflat, anul acesta este declarat Anul
InternaŃional al Astronomiei, deci este oarecum şi
o datorie de onoare faŃă de înaintaşii noştri, de a
manifesta un interes mai pronunŃat faŃă de tot ceea
ce înseamnă Univers şi descoperirile ştiinŃifice
puse în slujba studierii acestuia.
Linkuri Utile:
http://www.aerith.net/comet/future-n.html
http://www.astrosurf.com/re/marathon.txt
http://cobalt.golden.net/~kwastro/Stargazing101/extras/Docs/Messier_Search_Seque
nce.pdf
http://www.delphes.net/messier/xtra/marathon/marath3.html

Mihai Rusie
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Instrumente
Astronomice
Pledoarie
Debutează o rubrică prin care dorim sa aducem
la cunostinŃa cititorilor câteva dintre cele mai
utilizate (aŃi ghicit) instrumente astronomice,
încercând să facem nu atât un compendiu, cât o
sursă uşoară de informaŃii utile, linkuri si referinŃe
pentru cei interesaŃi.
De multe ori ne-am pus probabil întrebări de
genul “când a aparut astronomia”, “ce instrumente
se pot folosi”, “oare cum se făceau observaŃiile
astronomice pe vremuri”, “ce instrumente vor mai
apărea în viitor” şi multe altele.
E adevarat că astronomia poate fi considerată
cea mai veche ştiinŃă, date fiind puŃinele vestigii
descoperite din epoca omului de Cro-Magnon, în
care se pot identifica fazele lunii gravate pe
diverse obiecte. Nu trebuie multă matematică
pentru asta.
În multe din popoarele antice au existat categorii
sociale “privilegiate”, în sensul capacitatii de
dobândire a cunoaşterii. Pe lânga babilonieni,
greci sau chinezi, care au uimit lumea cu
descoperirile, invenŃiile şi scrierile lăsate
moştenire, au mai existat şi altele mai misterioase,
cum ar fi aztecii, mayaşii, şi egiptenii, ca să
menŃionam doar cateva.
Enigmatici şi controversaŃi, se pare că egiptenii
aveau o extraordinară dragoste pentru ştiinŃele
exacte (vezi piramidele). Printre reprezentanŃii de
seamă ai acestui popor a fost şi Imhotep recunoscut ca fiind o personalitate polivalentă,
însumând atât calitaŃi de vizir, arhitect, “manager”
(la vremea aceea), cât şi de scriitor, preot, doctor,
deschizător de drumuri în defectoscopia
materialelor şi ... astronom.

Însă scopul nu este acela de a evoca personalităŃi
marcante ale istoriei astronomiei - lăsăm acest
aspect în seama Cursului de Astronomie organizat
în cadrul Observatorului “Urseanu” şi la care va
invităm să vă înscrieŃi în perioada octombrienoiembrie – cât mai cu seamă de a face o sinteză a
instrumentelor folosite de-a lungul vremii în
scopul observării diverselor fenomene
astronomice.
Suntem tentaŃi uneori să credem că fără o lunetă
sau un telescop, deci un instrument prin care să
vezi mai “de aproape” astrele, nu prea ai ce face în
astronomie. Ei bine, lucrurile nu sunt foarte
aproape de adevăr. Astronomia este o ştiinŃă
multi-disciplinară, beneficiind de o gama larga şi
diversificată de instrumente.
Cum “înainte-vreme” oamenii nu erau atat de
bruiaŃi cu talk-show-uri pe la televizoare, radiouri,
nici nu se “bucurau” de atat poluare luminoasă ca
noi, în timpul liber rămas între două treburi
mărunte ca proiectarea unei fundaŃii sau găsirea
unui leac la vreo boală, ei se puteau ocupa cu
observarea ciclicităŃii zilelor, anotimpurilor,
fazelor lunii, poziŃiilor aştrilor pe boltă sau chiar
desenarea de harŃi (fie geografice, fie stelare).

1.1 Gnomonul
CâŃi dintre noi nu am înfipt beŃe în pământ când
eram mici? Nu doar pentru a vedea daca putem
săpa suficient de mult ca să ajungem în China, cât
mai ales pentru a observa umbra lăsată de un
simplu băŃ pe sol, în lumina Soarelui. Ei bine,
acesta este doar primul pas pe care-l putem face.
Umbra pe care o lasă vârful băŃului ne poate spune
multe, atât despre localizarea noastră spatială
(geografică) cât şi despre cea temporală (anotimp).
Adăugând un ecran de proiecŃie gradat pe sol şi
înclinând “băŃul” la unghiul corespunzator
latitudinii geografice locale, obŃinem un cadran
solar complet (eng. sun-dial), ca în figura de mai
jos.
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Capitolul 1 - Instrumente fundamentale
Astfel de instrumente pot fi considerate:
gnomonul, cadranul solar, sextantul, octantul,
luneta meridiană, ecranul perforat.
Poate cel mai la-ndemana tip de observaŃie pe
care-l poate face oricine, cu un minim de
cunostinte, îl reprezintă determinarea poziŃiilor şi
măsurarea distanŃelor. Atât a poziŃiilor unor aştrii
pe bolta cerească, cât şi a poziŃiei observatorului.
Iar distanŃele pot fi atât liniare cât şi unghiulare,
fie în valoarea absolută, fie relativă (ca raport).
Instrumentele acestea au roluri foarte precise în
determinarea unor noŃiuni ce stau la baza tuturor
observaŃiilor pe care un astronom le are de făcut
dintr-o locaŃie dată. Fără ajutorul lor nu putem
spune că avem o referinŃă la care să ne raportăm în
momentul efectuarii observaŃiilor astronomice.
Să încercăm să descriem funcŃiile îndeplinite de
fiecare din aceste instrumente.

Un astfel de instrument ne poate oferi o
informaŃie momentană, ceea ce observam cu el
într-un interval restrâns cum ar fi un minut (sau
chiar o zi), nu putem generaliza din prima şi să
tragem vreo concluzie. Este nevoie de observaŃii
repetate, susŃinute, atente, de-a lungul unui an
întreg, poate chiar mai bine (daca mai şi plouă..)
aceasta şi datorită caracterului exclusiv static al
construcŃiei, chiar dacă pot fi dezvoltate şi variante
mobile ale sale.
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Un alt uz al cadranului mai este şi acela de
“ceas” – prin simplul fapt că, dacă într-o oră
Soarele parcurge cam 15 grade pe boltă, putem
afla la ce oră răsare, la ce oră apune şi chiar “ora
exactă”. Totul Ńine de precizia execuŃiei întregii
construcŃii. Iar pentru ca construcŃia sa fie întradevăr precisă, avem nevoie de nişte măsuratori
preliminare cât mai exacte.
1.2 Sextantul, Octantul
Poate cel mai utilizat instrument în perioada
renascentistă, sextantul a fost o adevarată revoluŃie
în “arta navigaŃiei”, dar şi în alte domenii, ca
astronomia.

Folosit de regulă pentru determinarea distanŃei
între două puncte aflate la orizont, acest
instrument mai servea şi la măsurarea altitudinii la
care se află o stea, sau chiar Soarele, putând astfel
afla date despre latitudinea locului din care se fac
observaŃiile. Având un arc de cerc de 1/6 (60
grade), oferă suficientă precizie, situându-se (şi ca
dimensiune) între quintant şi octant. Deşi este un
instrument sensibil şi susceptibil la erori, sextantul
poate oferi suficientă exactitate măsuratorilor
necesare, permiŃând chiar precizie de ordinul
minutului de arc.

Deşi există unele diferente între sextantul
astronomic şi cel marinăresc, atât constructive cât
şi de utilizare, el servea practic aceluiaşi scop.
Odată puse la punct detaliile de mai sus, putem
să trecem la urmatorul pas, şi anume, să căutăm să
identificam longitudinea la care ne aflăm cu locul
de observare. Presupunând că avem un “ceas bun”,
cu o eroare suficient de mică (cel mult o secundă
la un an, sa zicem), ne mai trebuie un instrument
foarte util.
1.3 Luneta Meridiana
După ce ne-am asigurat că determinarea
latitudinii este corectă şi avem reperele necesare
(axa lumii, planul meridian local), putem începe să
observăm momentul exact la care culminează
anumiŃi aştri pe boltă, în mişcarea lor aparentă.
Instrumentul dedicat unor astfel de observaŃii
este luneta meridiană, sau luneta de pasaj. Instalată
pe o montura alt-azimutală gradată, cu precizie
ridicată la amplasarea - orientarea întregii construcŃii, această lunetă ne poate furniza informaŃii
valoroase cu privire la distanŃa faŃă de un loc
geografic ales ca referinŃă. Având această
informaŃie bine pusă la punct, putem apoi să
aducem chiar corecŃii anumitor sisteme de
menŃinere a orei. Şi totul de la simplă observare a
trecerii unei stele la meridian.
Convertind coordonatele orizontale ale unui
astru în cele ecuatoriale, putem chiar întocmi
atlase stelare folosind acest instrument.

1.4 Ecranul perforat
Un accesoriu ce abia poate fi considerat drept
instrument, şi mai ales astronomic, îl poate
constitui un ecran în care se face o perforaŃie.
Nimic complicat, în aparenŃă, dar deosebit de util
dacă avem de observat un fenomen pentru care nu
deŃinem alte mijloace.
Cea mai frecventă utilizare a sa apare la
producerea eclipselor de Soare (practic ocultaŃii
ale Soarelui de către Lună, ăn esenŃă) când, fără să
dispunem de niciun alt ajutor, putem să proiectăm
imaginea discului solar acoperit într-o anumită
proporŃie de cel lunar, pe un ecran/perete/sol.
Alegând un diametru corespunzator pentru
perforaŃie, în raport cu distanŃa până la ecranul de
proiecŃie, putem obŃine imaginea suficient de clară
(deşi nu foarte mare, şi răsturnată) a sursei
/corpului care emite lumina – în cazul unui bec cu
incandescenŃă putem observa filementul acestuia.
Materialul ecranului perforat trebuie să fie evident
opac, dar şi suficient de subŃire pentru diminuarea
cercului/discului de confuzie.
Ca fapt divers, au fost construiŃi chiar şi ochelari
cu perforaŃii (pinhole glasses) recomandaŃi pentru
folosire în cazul utilizării intense a calculatorului
sau mai bine zis a monitorului.
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Ea este astronom!

Vega nr. 125

Săptămâna
astronomiei în liceul tău

La ce se gândesc femeile când spun astronomie? La stele, planete, galaxii, misiuni
spaţiale, univers, big bang. La lucruri îndepărtate de ele nu doar ca distanţă în ani
lumină, dar şi ca accesibilitate. Astronomia pare o ştiinţă complexă şi sofisticată,
cu alte cuvinte, inabordabilă pentru ele,
femeile.

11:00 la Observatorul Astronomic “Amiral
Vasile Urseanu”, unde Dna Dr. Cristina
Dumitrache - Şef al Colectivului Solar al
Institutului Astronomic al Aca-demiei va
susţine o conferinţă adresată publicului
larg. De asemenea, membrii Asociaţiei Astronomice Urania vor ţine deschis Observatorul de la Palatul Copiilor pe parcursul
întregii zile.
Acţiunea este organizată de ASTROCLUBUL BUCUREŞTI prin coordonator de
proiect Erika Lucia Suhay şi sub îndrumarea consultantului ştiinţific Dna. Dr.
Cristina Dumitrache şi se desfăşoară în
parteneriat cu astrocluburi, observatoare
şi licee din ţară. Observaţiile solare se vor
desfăşura astfel în Bucureşti, Bacău, Baia
Mare, Blaj, Bârlad, Călăraşi, Cluj-Napoca,
Galaţi, Eforie Sud, Oradea, Piteşti, Sibiu,
Suceava, Târgovişte şi Tulcea.

În 2009, Anul Internaţional al Astronomiei, ASTROCLUBUL BUCUREŞTI contestă
acest mit şi îţi demonstrează că Ea este
astronom!
Vino pe 8 martie, începând cu ora 13:00,
în Parcul Cişmigiu şi descoperă că astronomia poate fi atât o ştiinţă, cât şi un hobby fascinant şi accesibil în acelaşi timp.
Totodată ai ocazia să observi Soarele aşa
cum nu ai mai făcut-o până acum: printr-o
lunetă astronomică dotată cu filtru solar.
Dacă te interesează aă afli mai multe despre cea mai apropiată stea de noi - Soarele - te aşteptăm în aceeaşi zi, de la ora

Ea este astronom! face parte dintr-un proiect internaţional organizat de Uniunea
Astronomică Internaţională
şi UNESCO cu ocazia Anului
Internaţional al Astronomiei
şi are drept scop îndrumarea
fetelor spre facultăţi de profil
ştiinţific, stimularea interesului pentru astronomie ca
pasiune, precum şi evidenţierea contribuţiilor aduse de
femeile astronom de-a lungul
timpului.

revista.vega@astroclubul.ro

ISSN 1584 - 6563

În 2009, Anul Internaţional al Astronomiei, astronomia se întoarce în licee timp
de o săptămână prin expoziţii, conferinţe,
show-uri de planetariu şi observaţii astronomice.
Asociaţia Culturală „Noua Acropolă” împreună cu partenerii săi, Observatorul
Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” şi
ASTROCLUBUL BUCUREŞTI demarează
proiectul „Săptămâna Astronomiei în liceul tău” cu scopul de a promova astronomia în rândul elevilor. Campania constă
în vizitarea a 10 licee din capitală pentru o
săptămână, timp în care elevii pot vizita o
expoziţie de astronomie, pot asista la conferinţe despre mitologia stelelor şi despre
poluarea luminoasă, pot urmări show-uri
de planetariu şi pot observa cerul prin instrumentele astronomice.
Următorul liceu va fi Colegiul Naţional
Sfântul Sava, în perioada 23-27 martie.

Oana Sandu
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Astronomii amatori şi profesionişti din Bucureşti au participat la Vega nr. 125
deschiderea oficială a Anului Internaţional al Astronomiei 2009 revista.vega@astroclubul.ro
Pe 6-7 februarie 2009 astronomii amatori şi profesionişti din Bucureşti au participat la deschiderea oficială a Anului
Internaţional al Astronomiei (AIA) de la
Sibiu. Evenimentul a marcat începutul
unei serii de activităţi dedicate promovării astronomiei pe parcursul întregului
an 2009.
Reprezentanţii Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din Bucureşti, membrii Astroclubului Bucureşti

(AB), ai Societăţii Astronomice Române
de Meteori (SARM) şi ai Asociaţiei Astronomice Urania au luat parte la deschiderea festivă ţinută la Biblioteca Astra
din Sibiu şi la Sesiunea de comunicări a
programelor dedicate AIA 2009 în România.

„Ea este astronom!” AB – acţiune de
promovare a astronomiei drept ştiinţă
accesibilă femeilor

Programele pe care astronomii amatori
şi profesionişti din Bucureşti le vor desfăşura în special pentru locuitorii capitalei, dar nu numai, sunt:

„Jurnal Cosmic” SARM – website de
astronomie pe înţelesul tuturor
www.jurnalcosmic.ro

ISSN 1584 - 6563

„De la Pământ la Stele” SARM – expoziţie itinerantă de astrofotografie românească

„100 de ore de astronomie” AB, SARM şi
Urania – maraton de observaţii astronomice pentru public
„Ai dreptul la noapte!” AB – campanie
împotriva poluării luminoase
„Ziua Astronomiei” Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, AB, SARM
şi Urania – observaţii dedicate publicului
din trei parcuri bucureştene
„Săptămâna Astronomiei în liceul tău”
Asociaţia Noua Acropolă în colaborare cu
Observatorul Astronomic „Amiral Vasile
Urseanu” şi AB – expoziţii, conferinţe şi
observaţii în 10 licee din capitală
„Observaţii de prim pătrar” Observatorul
Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” – observaţii şi show-uri de planetariu o dată
pe lună, la prim pătrar, la Universitate
„Expoziţie 3D” Observatorul Astronomic
„Amiral Vasile Urseanu” – expoziţie de
imagini tridimensionale cu temă astronomică.
„Expediţie pentru vizionarea Eclipsei
Totale de Soare din China” – Urania

Stand AB
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Alături de programele dedicate publicului
din capitală, astronomii din întreaga ţară
vor organiza activităţi de promovare a
astronomiei în oraşe precum: Baia Mare,
Bârlad, Blaj, Călăraşi, Cluj, Galaţi, Oradea, Sibiu, Suceava, Târgovişte, Tulcea.
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La deschiderea festivă au participat, de
asemenea, reprezentanţi ai CNR UNESCO, membri ai Comitetului Român pentru
AIA, reprezentanţi ai Agenţiei Spaţiale
Române, Dl. Marius Iosifescu, vicepreşedinte al Academiei Române, Dl. Martin
Bottesch, preşedinte al Consiliului Judeţean Sibiu, Dna. Astrid Fodor, viceprimar
al municipiului Sibiu şi invitaţi din Bulgaria, Croaţia, Grecia şi Serbia.
Academicianul Basarab Nicolescu a susţinut Conferinţa publică „Întrebări esenţiale despre Univers”, urmată de semnarea protocoalelor cu Comitetul Judeţean
şi Comitetul Local Sibiu şi de ridicarea
unui balon AIA 2009 şi lansarea de rachete din Piaţa Mare din Sibiu.

Acad. Basarab Nicolescu, Întrebări esenţiale despre Univers

Anul Internaţional al Astronomiei marchează 400 de ani de când Galileo Galilei
s-a uitat pentru prima oară printr-o lunetă. 2009 a fost declarat la nivel internaţional Anul Astronomiei de către Uniunea
Astronomică Internaţională şi UNESCO şi
va fi sărbătorit pe întreaga planetă.

Oana Sandu

Sesiunea de comunicări a programelor dedicate AIA
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Cancer - racul infam
Nu numai că racul în sine nu este o crustacee prea plăcută nouă, dar şi mitologia
constelaţiei îl poziţionează ca pe un personaj negativ. Singurul aspect care îi mai
salvează reputaţia rămâne....astronomia,
căci constelaţia ce-i poartă numele prezintă obiecte demne de un telescop de astronom amator.
Mitologic, Racul este unul dintre perso-

najele secundare ce apar în relatările greceşti ale Muncilor lui Hercule. Pentru cea
de-a doua muncă, Hercule a fost provocat
să o omoare pe Hydra. Pe când legendarul erou se lupta cu monstrul cu multe
capete în mlaştina aflată în apropiere de
Lerna, din apă a apărut acest rac care l-a
muşcat de picior pe Hercule. Furios, acesta l-a zdrobit de îndată. Deşi nu a reuşit

revista.vega@astroclubul.ro

să-i facă faţă lui Hercule, Hera l-a răsplătit pe Rac punându-l printre constelaţiile
zodiacale.
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Nesemnificativul Rac este, de altfel, şi cea
mai slab vizibilă constelaţie zodiacală, stelele sale cele mai strălucitoare nedepăşind
magnitudinea de 4. Alpha Cancri este numită Acubens, care în arabă înseamnă
cleşte. Alte două stele din constelaţie, ce
poartă numele de Asellus Borealis şi Asellus Australis, denumiri latine ce se traduc
prin...măgarul boreal şi măgarul austral,
au propriile lor legende. Potrivit lui Eratostene, în timpul luptei dintre zei şi titani care a dus la răsturnarea ultimilor,
zeii Dionisos, Hefaistos şi alţi însoţitori au
venit călare pe măgari pentru a se alătura bătăliei. Titanii nu mai auziseră până
atunci nechezatul unui măgar astfel că au
luat-o la goană de teamă să nu îi urmărească monştrii nemaiîntâlniţi. Dionisos
a pus astfel măgarii pe cer, de o parte şi
de alta a roiului de stele pe care grecii îl
numeau Phatne – ieslea, din care măgarii par să se hrănească. Ptolemeu descria
Phatne drept o masă nebuloasă adunată
ca într-un coş. Astăzi, roiul le este cunoscut astronomilor sub numele de Praesepe,
dar popular este numit Stupul.
Tropicului Cancerului, al cărui nume vine
de la Constelaţia Racul, reprezintă latitudinea Pământului la care în timpul solstiţiului de vară, pe 21 iunie, Soarele se
află deasupra capului la prânz. Pe vremea
grecilor

imagine din Uranografia lui Johann Bode

10

Astroclubul

Bucureşti

Deşi cu o mitologie nespectaculoasă şi
o constelaţie slabă, situată la est de Gemeni, Racul are destule obiecte interesante pentru un astronom amator, printre
care se numără roiuri stelare splendide şi
numeroase binare vizuale.
Zeta Cancri poartă numele de Tegmeni.
Cu o magnitudine de 5,1 Zeta Cancri este
unul dintre cele mai cunoscute sisteme
stelare multiple, descoperit de T. Mayer
în 1756. A fost catalogată drept stea dublă până în 1781, când William Herschel
descoperă o a treia componentă. Perechea
mai apropiată, formată din A şi B, alcătuieşte un sistem binar cu o perioadă de
59,6 ani. Orbita este retrogradă şi separaţia aparentă variază între 0,6” şi 1,2”.
Separaţia reală a perechii este cam de 19
ua, comparabilă cu distanţa dintre Soare şi Uranus. Ambele componente sunt
gălbui, cu magnitudini aparente de 5,6 şi
5,9. Cea de-a treia componentă, Zeta C,
se învârte în jurul perechii la o distanţă
de 5,8”, în aproximativ 1150 de ani. Magnitudinea sa este de 6,02. Datorită iregularităţilor din mişcarea acestei stele s-a
dedus că ea mai are un mic companion
invizibil, cu o perioadă de 17,64 ani şi o
separaţie de 0,25”.
Phi Cancri este o binară cu stele albe identice de magnitudini 5,5 şi 6. Iota Cancri,
o binară largă, are un contrast color impresionant: galben şi albastru. Struve
1254 este format dintr-o primară de 6,5
magnitudini şi un companion de 9,0, pe
lângă acestea mai existând încă alte două
componente. Pentru a localiza acest grup,

telescopul trebuie fixat pe Epsilon Cancri,
care este în apropiere de centrul roiului,
fiind şi cea mai strălucitoare stea. În direcţia NNV de la această stea, la 7’ distanţă se află Struve 1254. În acelaşi câmp,
puţin spre V şi la mai puţin de un minut
S se află BU 584 format din stele cu magnitudini de 7,0; 12,0; 7,0; 6,5.
M44,
credit: http://www.ari.uni-heidelberg.de/
galocs/ngc2632.jpg

era semn care prezicea apropierea unei
furtuni violente. Prasepe este totodată unul
dintre puţinele roiuri menţionate încă din
Antichitate, desigur fără a i se cunoaşte
adevărata natură. Hipparcus (130 î.e.n) îl
numea „micul nor”, iar Aratus (260 î.e.n.)
„mărunta ceaţă”. Natura roiului a rămas
necunoscută până în 1610, când proaspăt inventatele telescoape au dezvăluit că
obiectul era format dintr-o multitudine de
stele mici. Galileo a fost primul care a observat Stupul printr-un telescop, fiind de-a
dreptul uimit de imaginea sclipitoare. T.W.
Webb nota că Galilei a numărat 36 de stele
strălucitoare în cadrul grupului, cele mai
slabe ajungând la magnitudinea 17.
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Roiul se află la aproximativ 525 de ani lumină. Porţiunea centrală, mai strălucitoare are un diametru de 13 ani lumină, dar
cele mai îndepărtate stele membre măresc
diametrul total al roiului la 40 de ani lumină. Se cunosc în jur de 200 de stele ca
membre fizice ale grupului, magnitudinile
lor variind între 6,3 şi 14. Steaua #1 este
Epsilon Cancri, cea mai strălucitoare stea
a roiului, cu o luminozitate
M44 cunoscut şi sub numele de Praesepe sau Stupul, este un roi stelar dintre
cele mai întinse, apropiate şi strălucitoare
roiuri stelare galactice. Poate fi observat
uşor cu ochiul liber, apărând ca o nebuloasă. Gruparea de stele are peste un grad
în mărime aparentă şi poate fi vizualizat
cel mai bine prin telecoape de putere mică
cu un ocular ce permite un câmp larg de
observaţie. Chiar şi un binoclu bun va oferi o imagine spectaculoasă a acestui roi.
Potrivit legendelor, Prasepe era utilizat în
trecut ca un indicator de vreme. Aratus şi
Plinius au subliniat amândoi că invizibilitatea obiectului pe un cer senin de altfel

M44, credti: Radu Gherase

antici, la această dată Soarele se află în
constelaţia Racului. Datorită mişcării de
precesie a Pământului, Soarele s-a aflat
deplasat în Germeni şi apoi, destul de recent, în Taur.
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echivalentă cu cea a 70 de sori şi o magnitudine absolută de +0,2. Doar 80 de stele
din roi au magnitudini mai mici de 10 şi
aproximativ 100 sunt mai strălucitoare
decât Soarele. Ca reper de comparaţie,
Soarele noastru ar avea o magnitudine de
10,9 dacă s-ar afla la aceeaşi distanţă ca
Praesepe. Roiul cuprinde patru gigante
portocalii şi 5 pitice albe cunoscute. Un
membru interesant este variabila slabă
TX Cancri, o binară pitică cu eclipsă de
tipul W Ursae Majoris, cu o perioadă de
0,38
zile.

M67, credit: http://www.xanaduobservatory.com/
M67-20070117Max.jpg

LYNX
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Bibliografie:
Burnham’s Celestial Handbook
Online:
http://www.ianridpath.com/startales/
cancer.htm
http://www.dibonsmith.com/cnc_con.
htm

LEO

Asselus Australis
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Oana Sandu

Ι Cancri

CANCER

M67 este un roi galactic bogat, situat la 1,8
grade V de Alpha Cancri şi la aproximativ
9 grade S de Praesepe. Este un grup compact, cu un diametru de 15’, care conţine
500 şi mai bine de stele, cu magnitudini
variind între 10 şi 16. Cel mai strălucitor
membru al roiului este o stea de magnituidne 10, B9, a cărei reală luminozitate
este echivalentă cu cea a 50 de sori. Roiul
se află la 2500 de ani lumină depărtare,
iar diametrul real este de 12 ani lumină. O
trăsătură deosebită a roiului este distanţa
foarte mare deasupra planului Galaxiei,
aproximativ 1500 de ani lumină, majoritatea roiurilor stelare fiind distribuite de-a
lungul planului galactic al Căii Lactee.

Asselus Borealis

M44 Stupul

GEMINI
Acubens

M67

HYDRA
CANIS MINOR
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Hiparh din Niceea
S-a născut în Niceea, în prezent Iznik
din Turcia, a trăit în
perioada 190 î.Hr. 120 î.Hr. şi a încetat
din viaţă în insula
Rodos. Este cunoscut ca fiind cel mai
mare astronom observator, iar unii îl
consideră ca fiind cel
mai mare astronom din Antichitate. Asemenea celorlalţi oameni de ştiinţă care au
trăit înaintea Erei noastre, opera sa nu a
supravieţuit în totalitate. Avem cunoştinţă de ea prin intermediul lucrărilor scrise
de alţi savanţi cum ar fi Ptolemeu (Almagesta), Pappus şi Theon din Alexandria în
comentariile lor despre Almagesta, Strabo
(Geografia) şi Pliny (Istoria naturală) .
Hiparh a avut o contribuţie semnificativă
în domeniul trigonometriei, inventată de
Apolloniu. A calculat un tablou al coardelor (dublul sinusului) pentru fiecare jumătate de grad dintre 0-180 şi a adoptat împărţirea cercului in 360s, fiecare grad fiind
compus din 60 de minute de arc, fiecare
minut având la rândul său 60 de secunde
de arc.
Majoritatea cunoştinţelor astronomilor
greci din Antichitate provin de la babilonieni. Un bun exemplu îl reprezintă relaţia
periodică dintre ciclurile Metonice şi ciclurile Saros. Hiparh în mod special a folosit
şi exploatat sistematic tehnicile şi cunoştinţele astronomice babiloniene, a introdus
sistemul hexazecimal, sistem folosit înainte numai de babilonieni şi a utilizat în calculele sale unitatea de măsură babiloniană
pechus (cubitul) de 2° sau 2,5°.
Prin calculele sale, ajunge la o apreciere

destul de exactă a lungimii anului, considerându-l ca având 365 zile şi un sfert fără
1/300 dintr-o zi. El apreciaza foarte exact
şi durata lunii sinodice, la 29 zile 12 ore
44 minute şi 2,5 secunde, mai scurtă cu
mai puţin de o secundă faţă de valoarea
acceptată astăzi.
Hiparh este de părere că geometria pură
nu este suficientă pentru a explica fenomenele cereşti. Este necesar să se determine
numeric elementele mişcării atribuite fiecărei planete, să se construiacă tabele care
să prevadă pe termen lung mişcarea aparentă a planetei şi să se verifice cu ajuto-

sferă armilară

rul observaţiilor exactitatea acestor previziuni. Pentru asta era nevoie de observaţii
numeroase şi foarte precise aşa că Hiparh
a construit câteva instrumente ajutătoare:
un dioptru pentru măsurarea diametrului Soarelui şi al Lunii, o sferă armilară
pentru determinarea poziţiei unui astru şi
un astrolab planisferă pentru măsurarea
înălţimii aştrilor şi a distanţei unghiulare
la meridian. Observaţiile făcute cu aceste
instrumente erau puse în practică cu ajutorul mecanismului alidada cu pinule, fomat dintr-o tijă metalică la capetele căreia
şi perpendicular pe ea se găsesc două plăcuţe: prima reprezintă ocularul şi a doua
obiectivul, un cadru cu o cruce de fire. În
prezent este înlocuit cu luneta a cărei axă
optică este linia de observare.
O altă provocare pentru Hiparh a fost de a
poziţiona planetele, Soarele şi Luna în ordinea distanţelor lor în raport cu Pământul. Sistemul adoptat pentru reprezentarea

astrolab planisferă
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alidada cu pinule

lumii a fost unul egiptean şi avea la bază
concepţiile lui Heraclit din Pont: în jurul
Pământului se rotesc Luna şi Soarele, iar
planetele se mişcă în jurul Soarelui. Orice descoperire presupune un număr foarte
mare de observaţii iar Hiparh utilizează atât
observaţiile proprii cât şi cele ale înaintaşilor săi. Înainte de Hiparh, astronomii ştiau
că durata anotimpurilor nu este egală, dar
Hiparh a determinat cu exactitate durata
primăverii şi a verii. Măsurătorile lui Hiparh stabilesc durata primăverii (perioada
de timp între echinocţiul de primăvară şi
solstiţiul de vară) de 94 de zile şi jumătate,
iar a verii (perioada dintre solstiţiul de vară
şi echinocţiul de toamnă) de 92 de zile şi
jumătate, diferenţă ce nu ar fi trebuit să
existe potrivit modelului cu Soarele situat
în centrul orbitei circulare. Această nouă
enigmă în astronomie este elucidată de
Hiparh care plasează Soarele mai departe
de centrul orbitei, în mişcarea sa în jurul
Pământului, apropiindu-se puţin de teoria
mişcării eliptice. Pentru înclinarea eclipticii
pe ecuator obţine o valoare de 23°51’20’’.
Studiul mişcării lunare a fost mai dificil
decât cel al Soarelui, anomaliile constatate putând fi explicate doar cu ajutorul legii
atracţiei gravitaţionale. Totuşi, a determinat înclinarea pe ecliptică a orbitei lunare
ca fiind 5° şi a explicat în mare mişcarea

Lunii cu ajutorul epiciclurilor. A construit
tabele lunare, nu foarte satisfăcătoare, dar
suficiente pentru prezicerea eclipselor. Cu
ajutorul eclipselor de Lună a determinat
longitudinea câtorva oraşe.
În anul 129 Î. Hr., Hiparh finalizează recensământul stelelor vizibile cu ochiul liber. Catalogul lui Hiparh cuprinde 1026 de
stele, grupate în 49 constelaţii, dintre care
12 zodiacale, 21 în emisfera boreală, 16
în emisfera australă. Poziţiile stelelor sunt
date la început în coordonate ecuatoriale,
iar mai târziu în coordonate ecliptice. În
acelaşi catalog, Hiparh introduce noţiunea
de magnitudine, ca fiind gradul de stălucire a stelelor şi le împarte în 6 clase de strălucire. Potrivit altor autori, catalogul ar fi
avut doar 850 de stele, 1026 fiind numărul
de stele din catalogul lui Ptolemeu. Totuşi,
în privinţa contextului în care Hiparh s-a
apucat de numerotarea stelelor, nu există
diferenţe de opinie. A fost intrigat de apariţia unei stele noi în constelaţia Scorpius,
stea care de fapt era o supernovă, ce a dispărut la scurt timp după observare. Frământat de întrebarea dacă este vorba întradevăr despre o stea nouă sau de o stea
trecută cu vederea până atunci, s-a hotârăt
cartografieze stelele de pe cer. Crearea catalogului stelar nu a fost o muncă uşoară,
Hiparh având sarcina de a pune pe hârtie
poziţia exactă a stelelor vizibile. Cum nu se
putea inspira din metoda de cartografiere
a Pământului, deoarece aici existau puncte
clare de reper, râuri, munţi, oraşe cunoscute, iar pe cer singurele puncte de reper
erau stelele însăşi, a ales un puct fix din
care a desenat linii radiante imaginare iar
apoi cercuri, obţinând în final un grid, pe
care a poziţionat cu uşurinţă stelele catalogate.
Folosind observaţiile unor astronomi alexandrini (Aristile şi Tymocharis), ce au
avut ideea de a determina poziţiile câtorva
stele strălcitoare, şi comparâdu-le cu ale
sale, Hiparh descoperă că longitudinile tu-
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Coordonate
Diametru
Adîncime
Colongitudine
Eponim

5,5° S, 4,8° E
150 km
3,3 km
354° la răsărit
Hipparchus

turor stelelor cresc cu 2° o dată la 150 de
ani. El explică acest fenomen prin deplasarea punctului vernal. În prezent fenomenul este cunoscut sub numele de precesia
echinocţiilor.
A fost numit după Hiparh:
•
•
•

Craterul lunar Hipparchus
Asteroidul 4000 Hipparchus
Misiunea spaţială pentru astrometrie
Hipparcos a Agenţiei Spaţiale Europene

Mihaela Şonka
Bibliografie:

http://en.wikipedia.org
În căutarea aştrilor de Virgil V. Scurtu – Ed.
Albatros
CERUL o taină descifrată... de Nicolae Teodorescu şi Gheorghe Chiş – Ed. Albatros
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Întrebări şi răspunsuri
În ziua de astăzi, dacă vrem să aflăm ceva, dăm un search pe Google şi ni se deschid zeci de taburi în care găsim orice informaţie avem nevoie.
Acum 2000 de ani, oamenii nu erau la fel de norocoşi, se ştiau foarte puţine şi existau doar câteva surse de informaţii. Totuşi, ce nu s-a schimbat,
este curiozitatea nemăsurată a omului care a ajutat la dezvoltarea societăţii aşa cum o cunoaştem în prezent. Oamenii de ştiinţă ai Antichităţii
nu au avut la dispoziţie pentru dezlegarea misterelor mijloacele moderne de care dispunem astăzi. Ei se puteau folosi doar de obiectele imediat
apropiate. Desigur, matematica a jucat un rol decisiv. Haideţi să facem o incursiune în trecut, să aflăm răspunsul la întrebările cum au determinat dimensiunea Lunii şi a Soarelui sau cum au aflat distanţa până la cei doi aştri uriaşi vizibili pe cer.
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Diametrul Lunii
Diametrul Lunii s-a calculat cu ajutorul unei eclipse totale de
Lună. S-a plecat de la ideea că dimensiunea umbrei Pământului
este egală cu dimensiunea Pâmântului, deoarece Pământul şi
Luna sunt foarte departe de Soare în comparaţie cu distanţa
Pământ-Lună. S-a observat că Luna din momentul intrării în
umbră şi până este complet acoperită face 50 de minute, deci
50 de minute sunt o măsură a diametrul Lunii. Pe de altă parte,
Luna pargurge întreaga umbră a Pământului în 200 de minute.
Prin urmare, Luna încape de 4 ori în umbra Pământului. Altfel
spus, diametrul Pământului este de aproximativ patru ori mai
mare decât diametrul Lunii. Cum ştim valoarea circumferinţei
Pământului, se poate calcula uşor diametrul Lunii.

Diametrul Lunii

Distanţa Pământ-Lună

Distanţa Pământ - Lună

Pentru a calcula distanţa până la Lună a fost nevoie de diametrul
Lunii şi o observaţie simplă. Dacă îndreptăm degetul mare către
Lună, observăm că acesta o acoperă în totalitate. Deducem astfel
că raportul dintre înălţimea unghiei degetului mare al mâinii şi
lungimea braţului este aproximativ egală cu raportul dintre diametrul Lunii şi distanţa până la ea. Ştim că lungimea braţului
este aproximativ de 100 de ori mai mare decât lungimea unghiei,
deci distanţa până la Luna este de aproximativ 100 de ori diametrul ei.
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Diametrul Soarelui
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Pentru calcularea distanţei până la Soare avem
nevoie de noţiuni elementare de geometrie şi trigonometrie. Aristarh susţinea că Luna, Pământul
şi Soarele formează un triunghi dreptunghic în
momentul în care Luna este la jumătatea fazei.
Măsurând unghiul format de Lună Pământ Soare,
cu ajutorul trigonometriei, şi cunoscând distanţa
Pământ-Lună, putem afla distanţa Pământ-Soare.
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Diametrul Soarelui

Distanţa Pământ-Soare

Distanţa Pământ - Soare

Dacă am stabilit distanţa până la Soare,
următorul pas este să aflăm diametrul său.
Dimensiunea Soarelui poate fi determinată, in
mod similar cu diametrul Lunii, cu ajutorul
unei eclipse totale, nu de Lună ci de Soare.
Eclipsele totale de Soare sunt vizibile doar pe
o mică regiune din suprafaţa Pământului, numai aici Soarele pare să aibe aceeaşi dimensiune cu Luna. În desenul alăturat, se poate
observa că punctul de pe Pământ în care se
observă eclipsa este vârful a două triunghiuri
asemenea. Primul se întinde până la Lună,
cel de-al doilea până la Soare. Cunoscând
distanţele până la Lună şi până la Soare, precum şi diametrul Lunii, se poate calcula diametrul Soarelui.

Mihaela Şonka

Sursă
Big Bang, originea universului – Simon Singh,
Ed. Humanitas
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Membrii Astroclubului Bucureşti
sunt invitaţi la

Adunarea

Generală
din 21 martie 2009

ORDINEA DE ZI
1.
2.
3.
3.
4.

Rapoarte Preşedinte şi Consiliu AB.
Alegeri Preşedinte şi Consiliu AB.
Anul Internaţional al Astronomiei 2009.
Propuneri.
Diverse.

