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Roiul de galaxii din Virgo
Una din cele mai bogate regiuni în galaxii se aflã la graniþa dintre Virgo ºi Coma Berenices. În acea
direcþie se proiecteazã unul din cele mai apropiate roiuri de galaxii. Roiul de galaxii din Virgo se aflã
la 50 milioane de ani luminã. Roiul conþine aproximativ 3000 de galaxii, dintre care 85% sunt
spirale. Într-un telescop cu diametrul de 200 mm sunt vizibile ceva mai mult de 150 galaxii. Zece
galaxii sunt incluse ºi în catalogul Messier.
Aceastã regiune nu este exploratã de astronomii amatori aºa de des cum ar pãrea cã trebuie sã fie.
Motivul: sunt vizibile foarte multe galaxii ce nu se pot identifica usor în instrument. Stelele sunt
putine ºi slabe ca strãlucire, iar galaxiile atât de multe încât este foarte greu sã nu te pierzi.
Dar nu vã speriaþi. Cu rãbdare ºi hãrþi bune puteþi observa câteva zeci de galaxii, chiar ºi într-un
instrument mai mic. O lunetã de 60mm diametru va arãta cel puþin 20 de galaxii dacã cerul permite.
De aceea sunt scrise aceste rânduri: pentru a vã ajuta la observarea acestui roi de galaxii.
Harta de mai jos aratã stele pâna la magnitudinea 9,5 ºi galaxii mai strãlucitoare de magnitudinea
10,5, deci observabile într-un instrument mai mic. Urmãriþi sãgeþile ºi puteþi gãsi uºor toate
obiectele de pe hartã. Eu am observat aceste galaxii urmãnd aceeaºi rutã, cu o lunetã de 110mm
diametru. Pentru a vã orienta uºor folosiþi ocularul c e are un câmp mare ºi vã dã o putere de mãrire
medie. Dupã ce identificaþi ºi centraþi obiectul puteþi mãri pentru a observa detaliile fine.
Desenele din acest articol au fost realizate de cu o lunetã de 110mm diametru, de cãtre Adrian
ªonka.
Punctul de pornire este steaua epsilon Virginis, stea de magnitudinea 2,6. Este o stea gigantã, de
culoare galbenã, situatã la 100 ani luminã. Este singurul obiect strãlucitor ce va fi observat. Mutând
instrumentul spre NV cu un grad, gãsiþi o stea de magnitudinea 7. Este o stea dublã Struve 1689.
Companionul ei are magnitudinea 9,5 ºi este la 29” depãrtare. Stelele au culori diferite: galben ºi
albastru. Urmãtoarea oprire este în regiunea cu galaxiile NGC4762 ºi NGC4754. 4754 este mai
strãlucitoare ºi este elipticã. 4762 este o galaxie vãzutã pe muchie ºi situatã între douã stele de
magnitudinea 9,5. M60 este strãlucitoare ºi uºor de gãsit. Este una din cele mai mari galaxii eliptice
din roiul acesta. M59 este aproape. Nu este la fel de strãlucitor ca M60, dar este o galaxie elipticã
uºor de observat. Are aspectul unui roi globular nerezolvat ºi putin elongat pe direcþia SE-NV. M58
este o altã galaxie uºoarã, dar puþin mai
slabã ca strãlucire ºi mai micã decât
M59. Spre nord veþi da de M90. Este o
galaxie mare ca dimensiuni ºi foarte
difuzã. Are o stea de magnitudinea 12
suprapusã peste centru. Este o galaxie
spiralã gigantã. M89 este o altã galaxie
gigantã spiralã din acest roi. Are formã
rotundã ºi este lipsitã de detalii. La un
sfert de grad spre est daþi de M87, o
galaxie elipticã celebrã cu un nucleu
activ. Este o sursã de raze X ºi una din
cele mai puternice surse radio. Nucleul
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galaxiei se vede ca o stea. Spre nord veþi da de una din cele mai interesante regiuni: într-un
telescop mic puteþi vedea 5 galaxii, în acelaºi câmp. Este vorba de M84, M86, 4435 ºi 4438. Cele
douã galaxii Messier sunt mari ºi strãlucitoare. M84 are un nucleu stelar strãlucitor. Celelalte douã
galaxii sunt mai slabe ca strãlucire dar foarte interesante. Au fost supranumite ”Ochii”. 4435 are un
nucleu mai concentrat, iar 4448 este mai elongatã ºi mai difuzã. Aþi intrat în marele tur. Spre nord
mai sunt trei galaxii mai slabe 4461,
4473 ºi 4477. A doua este uºor de vãzut:
mare, difuzã ºi elongatã E-V. Sunteþi
acum la graniþa dintre Virgo ºi Coma
Berenices. Mare tur se terminã cu douã
galaxii Messier: M88 ºi M91. M88 este
mare ºi elongatã pe direcþia SE-NV. M88
este o galaxie spiralã gigantã. M91 este
foarte slabã ca strãlucire din cauza
dimensiunilor mari.
Sper cã o sã vã facã bine aceastã
plimbare, este foarte interesantã. Pe
lângã galaxiile descrise în acest articol
sunt multe altele mai slabe ca strãlucire,
aºa cã nu vã speriaþi dacã mai vedeþi ºi
M87
altele.

Adrian Sonka
,

Observatii
,
Desenul din dreapta a fost fãcut de Max
Teodorescu, în data de 1 aprilie 2002, între
orele 18h20m ºi 18h33m TU (timp universal). A
folosit un telescop Maksutov-Cassegrain de
90mm diametru, f/13.8, la o putere mãritoare de
125X.
Desenul a fost realizat din Bucureºti, pe un cer
cu turbulenþã micã.
Se observã, pe lângã patru benzi, o patã neagrã
în atmosfera lui Jupiter.
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Saturn a fost observat în aceeaºi searã, cu acelaºi instrument, în aceleaºi
condiþii, între orele 18h09m ºi 18h16m TU.
Se observã diviziunea lui Cassini, o bandã ecuatorialã. În sud-est se
observã satelitul Rhea ce avea magnitudinea 9,7, în acel moment.

Planeta Venus tocmai a devenit vizibilã pe cerul de searã
dupã o perioadã destul de lungã. Este o þintã preferatã a
telescoapelor, cu toate cã nu se pot observa multe detalii
pe discul planetei. Totuºi faza planetei se poate observa
uºor.
Desenul a fost realizat tot de Max.T. În aceleaºi condiþii,
cu acelaºi telescop. Se observã faza planetei.
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Amintiri despre Vladimir Boico (V)
rubricã realizatã de Erika Lucia Suhay
Preºedinte al Asociaþiei Astroclubul Bucureºti

Inginerul energetician Vladimir Boico a fost o personalitate multilateralã, cu cunoºtiinþe
temeinice, nu numai în astronomie, dar ºi în multe domenii ale ºtiinþei ºi tehnicii, pornind de
la fizicã, mecanicã finã, electronicã ºi electrotehnicã, pânã la chimie ºi biologie. Toþi cei care
l-au cunoscut au apreciat îndemânarea ºi ingeniozitatea sa, precum ºi marea fineþe a
lucrãrilor executate. Aceste trãsãturi remarcabile le pune în prim-plan un prieten ºi
colaborator apropiat, dr. Toma ªerban (doctor în fizicã din 1976), fost cercetãtor principal la
Institutul de Fizicã ºi Tehnologia Materialelor de pe Platforma Mãgurele.

Vladimir Boico era un om foarte prietenos, delicat ºi primitor, de aceea vizitele pe care i le
fãceam erau întotdeauna prilejuri plãcute de a discuta pe diferite teme, în special de astronomie,
dar nu numai. Cu aceste ocazii mi-a arãtat diferite instrumente construite de dânsul: telescopul cu
oglinda parabolicã de 200 mm, un telescop mai mic cu oglinda de 110 mm, uºor de transportat, fiind
demontabil, proiectorul de imagini ale Soarelui pentru care adaptase o lunetã ruseascã de 50 mm,
dispozitivul Foucault folosit la realizarea oglinzilor parabolice, filtre pentru observarea eclipselor ºi
multe altele. De asemenea, mi-a arãtat o fotografie a dispozitivului de ocultare a planetei Jupiter
pentru observarea sateliþilor. La toate, primul lucru pe care l-am remarcat, a fost simplitatea ºi
eficienþa, în condiþiile în care a trebuit sã facã uz de multã ingeniozitate pentru a le realiza cu sculele
foarte modeste pe care le avea acasã. A realizat telescoape de calitate profesionalã ºi dispozitivele
necesare pentru controlul ºi centrarea lor, pornind practic de la materialele de bazã, plãci de metal,
de lemn ºi de sticlã, tablã ºi ºuruburi. Acest lucru presupune sã fii un artizan în adevãratul sens al
cuvântului. Reuºea sã-ºi materializeze proiectele pentru cã avea cunoºtinte bune de electronicã,
electrotehnicã ºi chimie ºi, în plus, stãpânea foarte bine metoda trasãrii de raze care îi permitea sã
proiecteze foarte rapid un instrument optic. Nu concepea ºtiinta ca pe o disciplinã abstractã ci ca pe
ceva în care trebuie sã te implici complet, cu trup ºi suflet, prin construcþia sau utilizarea de aparate
cu care sã faci observaþii ºi mãsurãtori directe.
Era atent cu alimentele pe care le consuma, o parte însemnatã din ele find cruditãþi, avînd grijã
ca acestea sã fie întotdeauna proaspete. A fãcut chiar determinãri chimice acasã asupra
conþinutului de azotaþi din legume. Nu micã mi-a fost mirarea, în 1986, când am aflat cã se ocupa cu
determinarea contaminãrii radioactive a alimentelor ca urmare a evenimentelor de la Cernobâl,
pentru cã ºtiam cã nu are nici un fel de aparaturã pentru asta. S-a descurcat însã excelent folosind o
metodã foarte simplã: punea alimentele contaminate peste un plic confecþionat din hârtie neagrã,
în care se gãsea o hârtie fotograficã ce se înnegrea sub acþiunea radiaþiilor radioactive.
Pe unul din pereþi þinea o fotografie a Pleiadelor iar undeva pe masã avea fotografii ale Lunii,
toate realizate cu instrumentele proprii.
Odatã am adus în discuþie faptul dacã oamenii percep în mod diferit culorile. Îmi amintesc cã
atunci a scos o carte în limba rusã ce conþinea niºte planºe colorate ºi mi-a demonstrat cã, acelaºi
om, percepe culorile diferit cu cei doi ochi.
Dupã seismul din 1977 a început sã se intereseze mai mult de cutremure ºi am discutat de multe ori
pe aceastã temã. Ca inginer, era desigur interesat de rezistenþa clãdirilor dar ºi de fenomenele care

însoþesc cutremurele, cum ar fi iluminarea cerului, care se spune cã le însoþeºte sau comportarea
animalelor în ajunul marilor seisme.
Soarele ºi petele solare au fost unul din subiectele favorite ale discuþiilor noastre. Într-o
perioadã de timp a fãcut observaþii zilnice ale petelor solare în zilele însorite ºi a prelucrat datele
pentru calcularea numãrului lui Wolf. Era la curent cu cercetãrile savantului rus Cijevski care
observase o legãturã strânsã între activitatea solarã ºi evenimentele sociale de pe Pamânt ºi care
a avut mult de suferit de pe urma autoritãþilor comuniste, care nu admiteau ºi alte cauze în afarã de
lupta de clasã.
De asemenea mi-a povestit cum a avut, în mod excepþional, ocazia sã observe de douã ori,
noaptea, aurore polare, în Bucureºti, în timpul unor activitãþi solare mai intense.
Un subiect care l-a interesat în mod deosebit a fost influenþa poluãrii asupra transparenþei
ºi turbulenþei atmosferei. Pe aceastã temã a fãcut observaþii ani de zile asupra evoluþiei în timp a
transparenþei atmosferei în diferite zone mai poluate ale capitalei, punând în evidenþã o înrãutãþire
continuã a transparenþei. În mod surprinzãtor, a constatat un efect benefic secundar al acestei
situaþii: atmosfera poluatã, deºi mai puþin transparentã, produce o turbulenþã mai micã, fiind mai
favorabilã observaþiilor planetare.
Îmi amintesc cã a fost foarte interesat de efectele la distanþe foarte mari ale erupþiei
vulcanului Pinatubo din Filipine, care a avut loc în luna iulie 1992. Într-o searã, când discutam
despre acest subiect a dat la o parte perdelele ºi mi-a arãtat cum cerul este mult mai roºu decât de
obicei, fenomen care s-a observat la noi o bunã bucatã de vreme, datoritã prafului aruncat în
atmosferã în timpul acestei erupþii.
Un fenomen interesant, relatat în literatura din antichitate era cã, din fundul fântânilor
adânci, se puteau observa, ziua, stelele. Eu chiar mã gândisem sã verific aceastã afirmaþie
simulând puþul printr-un tub lung cu pereþii interiori înnegriþi. Mi-a spus, ºi mi-am dat imediat seama
cã are dreptate, cã nu este nevoie de un tub, întrucât cerul se observã totdeauna mai întunecat
când este privit printr-un telescop Newton, cu care, în anumite condiþii, pot fi observate ziua unele
stele mai strãlucitoare.
Tot legat de transparenþa atmosferei am discutat uneori ºi despre situaþia excepþionalã,
observatã atât de mine cât ºi de dânsul, dar la date diferite, când din capitalã pot fi vãzuþi munþii, în
depãrtare. Acest lucru se observã foarte rar, de obicei primãvara, dupã o noapte ploioasã urmatã
de o zi seninã ºi, probabil cã era mult mai obiºnuit în secolele trecute, când în zonã încã mai era o
mare parte din codrii Vlãsiei.
Vladimir Boico era o persoanã mult mai complexã decât pãrea la prima vedere fiind nu
numai un iubitor al cerului ci ºi al ºtiinþei, în totalitatea ei.
Voi pãstra despre dânsul o amintire la fel de luminoasã ca a astrelor pe care le-a iubit atât.

Toma Serban
,

