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n urmã cu doi ani am notat în jurnalul de aceastã estimare a diametrului este necesarã. Îobservaþii primul obiect deep sky, Cea mai bunã metodã 
celebra nebuloasã difuzã M42, din este sã faceþi un desen 
constelaþia Orion. Descrierea suna al cometei ºi ºtiind 
aºa: "mic nor luminos cu cinci stele diametrul  câmpului   
slabe, stãlucitor în centru". Bineînteles vizual al ocularului (îl 
cã Nebuloasa din Orion e mai mult puteþi afla împãrþind 
decât un "nor luminos" privit chiar cu câmpul aparent  la  
un instrument mic, o lunetã de 60 mm. puterea de mãrire datã 
Peste ceva timp, dupa ce am învãþat de ocular. Ocularele 
sã caut detaliile vizibile în luneta mea, Kel lner au câmpul 
descrierea s-a schimbat ºi în caietul aparent cuprins între 
de observaþii am scris  mai mult de 36° ºi 45°, iar Plossl 
câteva rânduri. între 48° ºi 52°) sã aflaþi 

nul din rolurile acestuia este sã te diametrul coamei sau Udetermine sã cauþi detaliile, altfel lungimea cozii cometei. 
nu ai ce nota în el ºi descrierea fiecãrui obiect ar Specificaþi dacã pentru a vedea obiectul aþi 
fi ceva de genul "patã luminoasã". Dar care folosit  sau altã metodã de 
sunt detaliile care trebuie cãutate? observare a detaliilor, ca de exemplu sã miºcaþi 

n cazul tuturor obiectelor deep sky sunt obiectul deep sky în câmpul ocularului. Folosiþi Îcâteva lucruri care trebuie notate în jurnal, metoda asta când obiectul se aflã la limita 
lucruri care te ajutã sã vezi ceva mai mult decât vizibiliãþii -ochiul percepe mai uºor obiectele 
ceea ce este evident. aflate în miºcare (aþi observat cã un meteor de 

e începe prin a nota la magnitudinea 6 pare mult mai strãlucitor decât Scare se face observaþia. Grosismentele o stea de aceeaºi magnitudine, datoritã vitezei 
mici oferã un câmp vizual mare, foarte util la cu care se deplaseazã).
roiuri deschise ºi în Ce altceva mai puteti nota: 
cazul în care se doreºte n cazul  "Câte stele 
observarea mai multor Îputeþi vedea în roi?" (numai dacã este 
obiecte în acelaº i  rezonabil sã le numãraþi, nu cred ca e 
c â m p .  Î n  c a z u l  nimeni dispus sã se apuce sã numere 
nebuloaselor planetare stelele din Roiul Dublu din Perseu!). 
se folosesc puteri mari, Stelele sunt  sau sunt 
altfel majoritatea au  în anumite pãrþi ale roiului? 
aspect stelar. Se observã stele colorate sau duble în 

uteþi sã notaþi ºi interiorul roiului? La puterea de mãrire P folositã roiul este complet  în 
observat  în stele sau are aspect nebulos? 

func þ ie de câmpul n cazul : "Se 
ocularului, dar nu este Îobservã ceva 
n e a p ã r a t  n e c e s a r  (asta numai dacã aveþi un telescop ceva 
pentru cã aceste diametre sunt cunoscute (le mai mare)? Sunt  în interiorul 
puteþi lua din tabele). În cazul cometelor nebulozitãþii? 
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Lumina în nebuloasã este distribuitã uniform centrul hãrþii, cea mai strãlucitoare) pleacã o 
sau sunt parþi mai întunecate sau mai linie continuã, care reprezintã "oiºtea" Carului 
luminoase?” Mic.

n cazul : “Are otaþi în jurnal ºi Î  sau se vede sub a m p l o a r e a  N
?  

Marginile sunt bine  d i n  
definite sau difuze? noaptea  respectivã,  
Sun t  turbulen þã   care 

 sau mai afecteazã "seeing-ul", 
întunecate?” a d i c ã  c l a r i t a t e a  

n cazul imaginilor care se vãd Î : Cât de prin ocular. Vã puteþi 
mult poate fi da uºor seama de 
roiul în stele (deloc, amploarea turbulenþei 
marginal ,  pânã  în  u rmã r i nd  câ t  de  
c e n t r u ) ?  C â t  d e  puternic scintileazã 

 s u n t  (clipesc) stelele. Mai 
stelele în in te riorul  exact poate fi apreciat 
roiului?” nivelul turbulenþei 

n cazul : “Care este privind prin telescop discurile de difracþie ale Î ? Se distinge uºor faþã de unei stele mai strãlucitoare. Cu cât discurile se 
stelele din fundal? Se vãd ºi vãd mai clar cu atât turbulenþa este mai micã. 

?” n tabel pentru determinarea exactã a 
ând începeþi noaptea de observaþii primul Uacesteia gãsiþi în cartea "Laboratorul Clucru care se noteazã în jurnal este astrofizicianului amator" de Matei Alexescu. 

, în formã dublã, de 
exemplu noaptea de 17/18 iunie. Foarte bine ar                                                                                                                                                
fi sã notaþi ºi  vizibilã cu      
ochiul liber în noaptea respectivã. Poate mulþi 
dintre voi care observã ºi meteori vor vrea sã   
foloseascã binecunoscutele "triunghiuri de 
transparenþã IMO", dar pãrerea mea este cã 
rezultatul obþinut folosind metoda asta nu e 
prea corect. Mai bine folosiþi harta de mai sus, 
pe care am luat-o din “Observer's Handbook" 
editat de  RASC.

vantajele oferite de hãrþi sunt urmãtoarele: Azona de pe hartã poate fi foarte uºor 
identificatã fiind imediat în apropierea Polarei, 
altitudinea Polarei nu variazã pe parcursul 
nopþii aºa încât nu poate fi vorba de mai multã 
sau mai puþinã poluare luminoasã în zona în 
care se aflã Polara, ca în cazul altor stele

Bineînteles cã la zenit magnitudinea limitã 
v izualã va fi mai bunã decât în cazul celei din 
zona Polarei. Magnitudinile care apar pe hartã 
lângã stele au punctele zecimale omise, pentru 
a nu fi confundate cu stele, astfel o stea care 
apare de magnitudine 55, va avea 
magnitudinea 5.5. De la Polarã (steaua din 
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Emil Neata,
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Un exemplu de jurnal de observaþii gãsiþi
online la adresa : 

Cometa C/2002 O4 Hoenig



ã încercãm o altã funcþie: Tools/Plot values... Apare o corespunzãtor.Sfereastrã numitã Plot Control care ne aminteºte de cea acã dorim sã vizualizãm înãlþimea Soarelui deasupra 
numitã Listing Control. Se utilizeazã la fel de simplu ºi logic: Dorizontului în funcþie de data localã (Sun.Alt si LD) pornind 
întãi selectãm cãmpurile dorite prin click pe butonul de la acelaºi moment iniþial ºi aceleaºi setãri ale buclei de timp 
corespunzãtor (Select fields) ºi alegerea perechilor de luãm X  din Time, butonul Local Date, în timp ce pe Y îl luãm din 
parametrii X si Y. Încã un click pe acelaºi buton ºi incheiem View/Data Table, butonul Alt din dreptul liniei Sun.
selectia. Al doilea pas este Create plot file, selectat prin click pe 
butonul corespunzãtor, se alege (eventual) bucla de timp ca 
lungime ºi pas, Update ºi din nou click pe buton pentru 
deselectarea funcþiei. Dacã vrem sã vedem rezultatul muncii 
noastre, logic, click pe butonul Show plot file. Dar sã vedem 
cam ce se poate face cu aceastã funcþie. Sã învãtãm prin teste.

ncepem cu ceva simplu (existã ºi un exemplu asemãnãtor în Îprogram): analema. Pornind din data de 1 martie 2003 la ora 
9:30TLR ºi stabilind un pas de 1 zi pe o buclã de timp de 366 de 
zile obþinem:
Parametrii altitudinea Soarelui în funcþie de azimutul sau 
(Sun.Alt si Sun.Az) sunt luate din Data Table setat 

ã vedem cum aratã separarea unghiulara dintre Soare ºi SMercur de-a lungul unui an pornind tot de la 1 martie 2003 
ora 9:30TLR, cu un pas de 1 zi pe o buclã de timp de 366 de 
zile. LD (X) ºtim deja cum se obþine. Unghiul de separare 
(Sun.Mercury) se obþine din  View/Data Table...; din fereastra 
Data Table apelãm funcþia Setup... din meniul local Control 
pentru a avea fereastra Data Table Setup unde selectãm spre 
vizualizare Rows/Objects/Sun ºi Columns/Separations/ 
Mercury ºi dãm Apply. Pare cam complicat dar totul se bazeazã 
pe logicã: pentru a alege un parametru (X sau Y) trebuie mai 
întâi sã avem vizibil butonul activ dorit pe care îl putem obþine 
atât în fereastra principalã cât ºi în Data Table ºi pentru asta 
este necesar sã se facã setãrile necesare încã de la început 

Xephem... pas cu pas(3)Xephem... pas cu pas(3)



(fig. 5 si 6).
n grafic mai complex este prezentat mai jos ºi aratã orele de Urãsãrit ºi apus ale Soarelui pe parcursul întregului an 2003 

pornind de la data de 1 ianuarie, momentele de început ºi sfârºit 
ale crepuscului astronomic, rãsãritul ºi apusul lui Jupiter. Acelaºi 
pas de 1 zi pe o buclã de 365 de zile.  Trebuie remarcat cã am 
renunþat la Local Date în favoarea UTC Date (X = UD) pentru a 
evita salturile bruºte din curbele obþinute datorate schimbãrii la 
ºi de la ora de varã (fig.7 si 8).
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Deak Zoltan


	1: 1: 1: 1
	2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
	3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3
	4: 4: 4: 
	5: 5: 5: 

