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VEGA

Craterul Clavius ºi împrejurimile sale. Imagine realizatã de Ionuþ Ileºoi (Cluj-Napoca) cu 
web-camera Philips ToUcam Pro în focarul unui refractor Zeiss cu diametrul 150mm, 
f/15.



Undã de ºoc în Orion | Telescopul spaþial continuã Noi obiecte în jurul lui Jupiter | Sonda spaþialã 
sã ne arate detalii ale regiunii din nebuloasa din Orion Galileo, a descoperit câteva noi obiecte în jurul lui 
(M42)  unde  se formeazã stele. Imaginea de mai jos ne Jupiter. Descoperirea a avut loc cu cinci luni în urmã, 
aratã regiunea din jurul stelei tinere LL Orionis. Acea când Galileo a trecut pe lângã satelitul Amalthea. 
undã de ºoc se formeazã când doi curenþi de gaz se Numãrul de obiecte descoperite este între cinci ºi nouã. 
ciocnesc. Steaua, LL Orionis, emite un vânt solar foarte Obiectele au fost înregistrate ca niste flash-uri de camera 
puternic, format din particule încãrcate electric ce au ce este folositã la orientarea dupã stele a sondei. 
vitezã foarte mare. Acest vânt se ciocneºte cu gazul din Informaþiile acumulate de Galileo au fost transmise cãtre 
nebuloasã. Suprafaþa de întâlnire acestor doi curenþi se planeta noastra în ultimile luni. Specialiºtii de la Jet 
observã ca o undã de culoare galbenã în aceastã imagine. Propulsion Laboratory,       Pasadena, California, încã 
O altã undã de  ºoc se analizeazã datele, pentru a determina dimensiunile 
observã în partea dreaptã- corpurilor. Noile obiecte pot avea dimensiuni între câþiva 
sus, pe imaginea aceasta. metri ºi câteva sute de metri. Observaþiile au fost 
Astronomii au identificat raportate la Uniunea Astronomicã Internaþionalã de 
numeroase  asemenea cãtre Paul Fieseler ºi Shadan Ardalan. Se pare cã au fost 
regiuni în nebuloasa din înregistrate nouã flash-uri , dar s-ar putea ca douã sã fie 
O r i o n  º i  î n c e r c ã  s ã  niºte duplicate. Unul dintre descoperitori, Paul Fieseler a 
înþeleagã fenomenele  spus cã aceste roci pot fi capturate de Amalthea sau pot fi 
asociate naºterii stelelor. bucãþi ale satelitului formate în urma impactelor suferite 
Imaginea a fost luatã în de acesta, în trecut. Acesta a fost ultimul survol  al unui 
februarie, 1995, ºi face satelit a sondei Galileo. Dupã mai bine de ºapte ani de 
parte din programul “Hubble Heritage”. Nebuloasa din observaþii, Galileo a rãmas fãrã combusibilul necesar 
Orion este situatã la o distanþã de 1500 ani luminã de noi. orientãrii antenei spre Pamânt, antenã ce permitea 
Culorile vizibile nu reprezintã ceea ce ar vedea ochiul controlarea traiectoriei. Când încã se mai putea, 
omenesc. Roºu reprezintã sulf, verdele reprezintã conducãtorii programului au decis ca Galileo sã fie pusã 
hidrogen ºi albastru oxigen. (Sursã: NASA NEWS pe o orbitã ce va conduce la un impact cu gigantul Jupiter 
RELEASE) în luna septembrie 2003. Aceastã manevrã a fost fãcutã 

pentru a evita orice posibilitate de prãbuºire a sondei pe 
Noi locuri de amartizare | NASA a ales locurile satelitul ce poate întreþine viaþa, Europa. (Sursã: 

NASA/JPL NEWS RELEASE).unde vor amartiza, la începutul anului 2004, cele douã 
“Mars Exploration Rover” (MER pe scurt). Este vorba de 
douã regiuni geologice ce sunt interesante pentru în Noi comete | În luna ce a trecut au fost descoperite 
cursa pentru cãutare apei pe planeta roºie. Primul rover patru comete, trei de “maºina de descoperit comete” 
va fi lansat pe 30 mai 2003 ºi va amartiza lângã craterul LINEAR ºi una de programul NEAT. Prima descoperire a 
Gusev (situat la 15 grade sud de ecuatorul martian). fost fãcutã pe 8 aprilie, când a fost raportat un obiect ce 
Acest crater pare sã fi susþinut un lac, în trecutul pãrea un asteroid. Pe imaginile luate de astronomi a fost 

îndepãrtat. Al doilea rover, ce va fi remarcat aspectul difuz al obiectului. Cometa a primit 
lansat pe 25 iunie a.c., va amartiza numele C/2003 G1 (LINEAR). Avea magnitudinea 15 
pe Meridiani Planum, o regiune în momentul descoperirii. Cometa a trecut la periheliu pe 
bogatã în minerale de oxid de fier 7 februarie 2003, la o distanþã de 4,9 UA (Unitãþi 
(la douã grade sud de ecuatorul Astronomice). A doua cometã a fost raportatã în aceeaºi 
martian ºi la jumãtate de planetã de zi (8 aprilie). Avea magnitudinea 16,5 ºi a primit numele 
primul rover). Misiunea principalã de C/2003 G2 (LINEAR). A trecut la periheliu pe 29 
a fiecãrui rover este estimatã sã aprilie a.c., la o distanþã de 1,6 UA.  Astronomul R.H. 
dureze 90 de zile marþiene (92 zile McNaught a raportat o cometã descoperitã de 

pe Terra). Aceste mici vehicule folosec baterii solare ºi K.S.Russell pe imagini luate în septembrie 1986. 
principala cauzã pentru încetarea activitãþii lor dupã 90 T.B.Spahr a fãcut legãtura cu obiectul descoperit de 
de zile va fi acoperirea celulelor cu praf marþian. Oficialii LINEAR, 2000 QD181 în anul 2000, cu 2000 XV43 ºi cu 
misiunii au declarat cã “Planum Meridianii ºi craterul 1993 WU. Se pare cã au fost observate trei treceri la 
Gustav prezintã dovezi cã au periheliu a acestei comete. Ea a primit numele  P/1986 
conþinut apã. Materialul ce se R1 (Russell-LINEAR). Cometa are o perioadã de 6,8 
aflã în Planum Meridianii se ani. Nici una dintre aceste comete nu va deveni mai 
formeazã, de obicei, în prezenþa strãlucitoare de magnitudinea 15. NEAT a descoperit o 
apei, iar craterul Gustav este o cometã periodicã ce a trecut la periheliu pe 24 aprilie. 
mare gaurã în sol ce se aflã lângã P/2003 F2 (NEAT) are o perioadã de 16 ani ºi se 
o matcã de râu.” Acum cele douã apropie la 2,9 UA de Soare. Strãlucirea ei este foarte 
MER sunt la Kennedy Space Center ºi se aflã în scãzutã având magnitudinea 19,5. Este a 32-a cometã  
pregãtirile înainte de lansare. (Sursã: NASA NEWS descoperitã de programul NEAT. (Sursã: Circulare MPC ºi 

RELEASE 03-137) IAU). 

Craterul Gusev

Meridiani Planum

A.S.,
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Hartã creatã de Eugen Bãlan din material publicat de Cinzano
Albastru- 7 pe scara Bortle
Gri- 8 sau 9 pe scara Bortle

Alin Tolea

Nu de puþine ori în cursul discuþiilor mele cu alþi astronomi amatori am ajuns la subiectul 

calitãþii cerului. Pentru mulþi, calitatea cerului se reduce la condiþii atmosferice, lucru ilustrat pe 

deplin de terminologia folositã, în speþã “transparenþã”. Deºi este adevãrat cã condiþiile 

atmosferice influenþeazã mult vizibilitatea cerului, factorul  ultim care determinã cât de multe 

vedem pe cer în condiþii meteo mai bune sau mai proaste este gradul de poluare luminoasã, adicã 

cantitatea de luminã artificialã care lumineazã cerul sub care observãm. Poluarea luminoasã nu 

este doar un fenomen local. Degeaba punem un paravan sã nu mai vedem becul de peste drum.
Dacã trãim la oraº, luminile stradale ºi iluminatul privat aruncã în sus atât de multã luminã cã 

nu conteazã unde ne aflãm în oraº, cerul este la fel de luminat. Chiar ºi de la mulþi km depãrtare, 

“ciuperca de luminã” a oraºului încã lumineazã bine orizontul.
Mulþi dintre noi, inclusiv eu, suntem nãscuþi la oraº. La vârsta când am devenit interesat de 

cerul de deasupra capului ºi am început sã fac observaþii, cerul oraºului în care trãiam era încã 

relativ negru, cu Calea Lactee vizibilã din balcon pânã deasupra blocului de peste drum. Deºi nu 

un cer negru, era un cer “bun” dupã standardele mele de atunci. Din când în când vedeam ºi un cer 

mai bun, când cãlãtoream în satul bunicilor, aflat la 17km sud de oraºul mic în care trãiam (Caracal, 

pentru curioºi). Dar mulþi oameni nãscuþi în oraºe mai mari sau nãscuþi suficient de recent pentru 

ca cerul oraºului lor sã fie deja inundat de o mare de luminã artificialã la epoca când au devenit 

conºtienþi de el, mulþi oameni nu au vãzut niciodatã un cer  negru cu adevãrat, ºi atunci când 

cãlãtoresc mai departe de oraº ºi vãd pentru prima datã Calea Lactee, zic: “Ce cer excepþional!”. 

Aceastã reacþie este nãscutã desigur din comparaþia cu “spãlãtura” pe care o vãd din oraº. Dar un 

cer “excepþional” nu este un lucru aºa de uºor de gãsit, mai ales dacã ne þinem aproape de locuri 

“civilizate”.
Ca o micã parantezã, în figura alãturatã prezentãm o imagine generatã pe calculator a 

intensitaþii iluminãrii artificiale a cerului în România Imaginea este o bucaþicã dintr-o hartã a 

E u r o p e i  g ã s i t ã  l a  a d r e s a  

, ºi a fost generatã de 

Cinzano P., Falchi F. ºi Elvidge C.D, 

folosind imagini luate de sateliþii 

americani din programul DMSP. 

Rezultatele muncii celor trei cercetãtori 

sunt descrise în Mon. Not. R. Astron. 

Soc. 328, 689.707 (2001), "The first 

World Atlas of the artificial night sky 

brightness". Harta României a fost 

suprapusã de Eugen Bãlan.
Culorile de pe figurã reprezintã 

doar niºte rapoarte între strãlucirea 

cerului datoratã iluminãrii artificiale ºi 

cea naturalã, provocate de “air-glow” 

(vezi mai jos o explicaþie pentru “'air-

http://www.inquinamentoluminoso.it/d

msp/index.html

Judecând calitatea ceruluiJudecând calitatea cerului
,



glow”). Rapoartele merg de la <0.11 (negru), 0.11-0.33 (albastru), 0.33-1 (verde), 1-3 (galben), 3-9 

(portocaliu), >9 (roºu). Deci în România încã stãm bine, oarecum, dacã nu locuim/observãm lângã 

oraºe mari. Pe hartã se observã uºor culoarul Bucureºti - Valea Prahovei, Litoralul Românesc, 

conglomeratul Brãila-Galaþi ºi insula de oraºe mari din podiºul Transilvaniei. Dar nu vã bucuraþi 

prea tare dacã locuiþi într-o zonã “neagrã”. Dupa cum probabil aþi observat, un singur bec cu mercur 

atârnat de streaºina unei cârciumi într-un sat poate strica cerul în direcþia respectivã pe o razã de 1-

2 km...
Prezentarea de mai jos, în speþã a unei modalitaþi de evaluare a “întunecimii” cerului, scara 

Bortle, se vrea un mic semnal de alarmã pentru astronomii amatori români (profesioniºtilor nu prea 

le pasã de asta, nici în România ºi nici în alte pãrþi). Mulþi dintre noi n-au vãzut niciodatã un cer de 

'clasa 3' pe scara Bortle, ºi majoritatea trãim în locuri unde cerul este de clasa 5, 6 sau chiar 7-9. 
Poluarea luminoasã poate fi stopatã sau încetinitã, dar numai dacã realizãm cât de rãu sau 

bun este cerul unde observãm...

Metoda IMO ºi observaþiile la meteori

În mod tradiþional, calitatea cerului a fost evaluatã dupã cea mai slabã stea vizibilã cu ochiul 

liber de cãtre observator. De multe ori auzim despre cer de magnitudinea 6, 7, etc..). Observatorii 

de meteori fac asta numarând stele în aºa zise 'triunghiuri de transparenþã', triunghiuri imaginare 

trasate între stele mai strãlucitoare. O altã metodã este sã estimãm care este cea mai slabã stea pe 

care o vedem în jurul Polarei, ºi revista Sky&Telescope publicã în mod regulat o hartã cu stelele din 

zona respectivã, de obice însoþind numãrul din august al revistei, unde se vorbeºte despre curentul 

meteoric Perseide. O hartã similarã a fost publicatã de Emil Neaþã în articolul "Jurnalul de 

Observaþii", apãrut în numãrul 41 al Vega-i (martie 2003/2).
Metoda este logicã pentru observatorii de meteori, unde observaþiile fiecãruia trebuie 

reduse þinând cont de abilitatea individualã. În plus meteorii sunt obiecte 'stelare' fãrã diamentru 

aparent, deci este logic sã estimãm magnitudinea limitã stelarã. Dupã cum vedeþi, toate aceste 

metode se referã la vizibilitatea surselor punctiforme de luminã, stelele. Mulþi factori determinã 

aceasta mãrime, ºi în general magnitudinea limitã stelarã este doar un indiciu destul de vag al 

calitãþii absolute a cerului. Mai potrivite ar fi obiectele extinse, ºi observarea pe perioade mai lungi, 

pentru a ne face o idee cam cât de bun este cerul în medie. ªi iatã cã a aparut o soluþie... 

Scara Bortle

În februarie 2001, astronomul ºi observatorul de comete John Bortle a publicat în revista 

“Sky& Telescope” o scarã de evaluare a calitãþii cerului, care nu se bazeazã pe numãratul de stele 

sau observarea unor stele etalon. Deºi se coreleazã oarecum cu magnitudinea limitã vizibilã cu 

ochiul liber, nu este bazatã pe aceastã mãrime, ci pe vizibilitatea obiectelor extinse, cum ar fi M33 

sau M31, ºi a Cãii Lactee ºi a luminii zodiacale. Dupa o evaluare atentã, am gãsit scara respectivã 

extrem de obiectivã ºi în acelaºi timp, tristã. Trãim într-o epocã a 'luminilor', dar din pãcate nu în 

minþile oamenilor, ci a luminilor artificiale îndreptate spre cer. Dar ca sã nu lungim vorba, iatã o 

traducere a scãrii Bortle. Scara este reprodusã aici cu permisiunea lui John Bortle.



cu comentarii de Doug Stewart 
 

Comentarii de Doug Stewart:

În numãrul din Februarie 2001 al revistei Sky&Telescope, John Bortle a publicat o nouã 
scarã a calitãþii cerului. Aºa cum John Bortle precizeazã în articol, utilizarea magnitudinii limitã cu 
ochiul liber ca o mãsurã a gradului de întunecime a cerului este total subiectivã ºi vagã. Personal, în 
timpul iernii am folosit dintotdeauna Pleiadele ca ghid. Numaraþi-le ºi veþi vedea cu uºurinþã 5 stele. 
De obicei, eu le pot vedea ºi pe Celaeno ºi Asterope, deci în total 7 stele. Ghidat de asta, aº estima 
magnitudinea limitã a cerului la 5.5-6.0, dar copii mei pot vedea cu uºurinþã steaua 22 Taurii, mag. 
6.4. Aºa cum spune ºi John Bortle, obiectele difuze ca nebuloasele ºi galaxiile sunt mai greu de 
vãzut decât sursele de luminã punctuale. De asemenea, conteazã ºi culoarea obiectelor. L-am 
vãzut pe Uranus (magnitudine aprox 5.8) doar o datã sau de douã ori cu ochiul liber. Culoarea verde 
palidã a planetei o face uºor de pierdut pe fondul cerului...

Scara Bortle

Clasa 1- Loc  cu  cer negru excelent.
Luminã zodiacalã, gegenschein (lumina anti-zodiacalã), ºi banda zodiacalã sunt toate vizibile cu 
uºurinþã, cu banda zodiacalã întinzându-se pe tot cerul. Galaxia M33 din Triangulum este evidentã 
cu ochiul liber, chiar ºi cu privire directã. Pãrþile din Calea Lactee din Scorpius ºi Sagittarius 
provoacã evidente umbre difuze pe sol. Cu ochiul liber, magnitudinea limitã este între 7.6 ºi 8.0 (cu 
efort), prezenþa lui Venus sau Jupiter pe cer pãrând sã strice adaptarea la întuneric. Airglow-ul (o 
luminã naturalã foarte slabã, provocatã de 'fosforescenþa' atomilor de oxigen liberi din atmosfera 
înaltã, vizibilã în jurul orizontului pânã pe la altitudinea de aprox 15grade), este uºor vizibil. Cu un 
telescop de 320mm diametru putem detecta stele de magnitudinea 17.5 (cu efort), iar într-un 
telescop de 500mm folosit cu o putere de mãrire medie (150-200x) putem atinge mag 19. Dacã 
observãm pe un teren inconjurat de copaci, telescopul, colegii de observaþii ºi vehiculul sunt total 
invizibile. Aceasta este Nirvana unui observator!

Clasa 2- Loc tipic cu cer cu adevarat negru.
Airglow-ul se vede slab pe lângã orizont. M33 se vede destul de uºor cu privire directã. Calea 
Lactee de varã este structuratã în detalii fine ºi cele mai strãlucitoare porþiuni au aspect de marmurã 
cu “vine” negre, provocate de prezenþa nebuloaselor obscure, asta cu un binoclu obiºnuit. Lumina 
zodiacalã este suficient de strãlucitoare sã provoace umbre dupã apusul Soarelui sau înainte de 
rãsãrit, ºi prezintã o culoare gãlbuie distinctã în comparaþie cu culoarea alb-albãstruie a Cãii 
Lactee. Orice nor pe cer este vizibil doar ca o 'gaurã' neagrã, un loc unde lipsesc stelele... 
Telescopul ºi împrejurimile sunt vizibile foarte slab, ºi numai ca siluete proiectate pe cer. Multe 
dintre roiurile globulare din catalogul Messier sunt vizibile distinct cu ochiul liber. Magnitudinea 
limitã este în jur de 7.1-7.5 cu ochiul liber, iar un telescop de 320mm ajunge pânã la mag 16-17. 

Clasa 3- Cer de þara
De-a lungul orizontului se observã surse îndepartate de poluare luminoasã. Norii se vãd luminaþi 
slab lângã orizont, dar sunt doar niºte pete negre când ajung deasupra capului. Calea Lactee încã 
prezintã structura complexã, ºi roiurile globulare mai strãlucitoare, ca M4, M5, M15, ºi M22 sunt 
vizibile clar cu ochiul liber. M33 se vede uºor cu vedere perifericã, dar cu greu cu vedere directã. 

http://www.frostydrew.org/observatory/columns/essays/bortle.htm

John Bortle's Dark Sky Scale 
 Scara Bortle a 'întunecimii' cerului



Lumina zodiacalã este evidentã primãvara ºi toamna, când se extinde 60 de grade deasupra 
orizontului, seara ºi dimineaþa, ºi prezintã o culoare palã, dar încã distinctã. În jurul nostru, 
telescopul se vede vag de la 6-7 m. Magnitudinea limitã este de 6.6-7, iar un telescop de 320mm 
ajunge la mag 16.

Clasa 4- Tranziþie ruralã-urbanã
Domuri de poluare luminoasã sunt vizibile în mai multe direcþii de-a lungul orizontului. Lumina 
zodiacalã este înca evidentã toamna ºi primãvara, dar nu se ridicã nici pânã la 45 de grade 
altitudine. Calea Lactee este încã impresionantã la altitudine mare deasupra orizontului, dar 
detaliile sunt vagi. M33 este un obiect dificil cu ochiul liber, chiar ºi cu privire perifericã, ºi este 
detectabil doar la altitudine mai mare de 50 de grade. Norii sunt luminaþi în direcþia surselor de 
poluare luminoasã, dar încã întunecaþi deasupra capului. Telescopul se vede destul de bine de la 
distanþã. Magnitudinea limitã cu ochiul liber este în jur de 6.1-6.5 ºi un telescop de 320mm la 150x 
aratã stele de magnitudinea 15.5.

Clasa 5- Cer Suburban
Lumina zodiacalã se vede slab ºi asta doar toamna ºi primãvara. Calea Lactee este slabã sau chiar 
invizibilã lângã orizont ºi are un aspect destul de spãlãcit deasupra capului.
Mai peste tot în jur se vãd surse de poluare luminoasã. Peste tot cerul, norii sunt vizibili mai 
strãlucitori decât cerul. Cu ochiul liber, vedem stele de 5.6-6.0 iar cu un telescop de 320mm între 
14.5 si 15.0.

Clasa 6- Cer suburban strãlucitor
Nici urmã de luminã zodiacalã, nici  în cele mai bune nopþi. Calea Lactee se vede doar la zenit. 
Cerul pânã la altitudinea de aprox 35 de grade este albicios de la poluarea luminoasã. Norii pe cer 
sunt relativ strãlucitori. Telescopul, ocularele ºi lucrurile din jur se vãd destul de bine. M33 este 
imposibil de detectat fãra binoclu ºi M31 este doar slab vizibilã cu ochiul liber. Cu ochiul liber, vedem 
stele de aprox 5.5 ºi un telescop de 320mm la 150x aratã stele de mag 14-14.5.

Clasa 7- Cer de tranziþie suburbanã-urbanã
Întregul cer are o culoare albicioasã. Peste tot se vãd surse de luminã. Calea Lactee este total 
invizibilã sau aproape invizibilã. M44 ºi M31 sunt vizibile cu ochiul liber, dar foarte slab. Norii sunt 
strãlucitori. Chiar ºi în telescoape de 200-300mm, obiectele Messier seamãnã doar vag cu ceea ce 
se vede dintr-un loc cu cer negru. Cu ochiul liber, vedem 5.0 cu greu, iar cu un telescop de 320mm 
abia vedem magnitudinea 14.0.

Clasa 8- Cer de oraº
Cerul este albicios sau portocaliu pal, ºi putem citi titlurile ziarelor fãrã dificultate dacã stãm afarã. 
M44 ºi M31 pot fi localizate cu ochiul liber de observatorii cu experientã în nopþile bune, ºi numai 
obiectele Messier mai strãlucitoare pot fi detectate în telescoape mici. Unele din stelele mai slabe 
din constelaþii se vãd cu greu sau chiar deloc. Cu ochiul liber, vedem 4.5 în cele mai bune nopþi ºi 
numai dacã ºtim dupã ce sã ne uitãm, ºi limita stelarã într-un telescop de 320mm este în jur de mag 
13.

Clasa 9- Cer de centru de oraº
Întregul cer este luminat, chiar ºi la zenit. Multe stele medii ca strãlucire sunt invizibile ºi constelaþii 
slabe precum Cancer ºi Pisces sunt de negãsit. În afarã poate de Pleiade, nici un obiect Messier nu 
este vizibil cu ochiul liber. Singurele obiecte cereºti care se vãd decent în telescop sunt Luna ºi 
planetele ºi poate unele roiuri mai strãlucitoare, dacã le gãseºti... Cu ochiul liber, magnitudinea 
limitã este 4 sau mai puþin.



    Telescopul meu este un newtonian de 150 mm F:5 am dat în trei din ele gãuri de 6 mm. Am bãgat 
pe monturã dobson, un 'dobsonian'. Telescopul nu ºuruburi de 6 mm în piesa de sus ce susþine oglinda 
este un dobsonian 'clasic', adicã cu tub întreg, ci are ºi le-am strâns cu piuliþe. Am pus apoi jumãtãþile de 
doar douã bucãþi de tub unite de douã ºipci de lemn. mingi cu partea planã în jos iar apoi piesa de jos. 
Modelul a aparut în revista Sky&Telescope Asta am prins-o de ºuruburi cu piuliþe tip fluturaºi. 
(Telescope Techniques - A Roundup of 6-inch Am vãzut cã mingile sunt cam de proastã calitate ºi 
Travelscopes , de Albert Highe, Jerry Clement, au început sã se rupã aºa cã între piuliþele ce strâng 
Francis Milsom, Donald E. Hunton, apãrut în piesa de sus ºi mingi am pus ºaibe ºi am rezolvat 
numãrul din decembrie 2002, p.122-130). În problema. Am mai pus ºaibe ºi între piesa de jos ºi 
Romãnia, modelul a fost realizat pentru prima oarã fluturaºi. Apoi pe punctele marcate pe cercul de 52 
de Cristian Mândroiu din Brãila. Prezentarea o sã o mm am prins cu niºte ºuruburi de lemn trei garnituri 
fac prin parcurgerea pas cu pas a construcþiei de cauciuc groase de 5 mm ce se folosesc la 
acestui instrument robineþi. 
     Am primit oglinzile ºi ocularele     Dupa asta am lãsat bariletul 
în 11 aprilie. M-am apucat de lucru principalei ºi m-am apucat sã 
luni, 14 aprilie, aceasta fiind prima prind focuserul de tub. Tubul avea 
zi. 1 m lungime ºi 200 mm diametru 
Ziua 1 - am facut cãutatorul. Am (interior 192 mm). Focuserul l-am 
recurs la un cãutator cu prisma cumpãrat de la un magazin pentru 
pentru a fi mai uºor de privit în el. instalaþ ii  sanitare. Piesa se 
Am prins obiectivul, prisma ºi numeºte: “ventil rezervor pentru 
ocularul ºi l-am asamblat. La bazin WC”. E de fapt un tub pe 
prietenul meu Ivanciuc Natanael care este dat filet la exterior cu o 
am început sã lucrãm la bariletul piuliþã pe ele ºi cu încã o piuliþã ce 
principalei. L-am confecþionat din strânge o garniturã la un capãt. 
placaj de 14 mm din mai multe straturi lipite ºi cu o Totul este din plastic. Acesta se fixeazã de tub cam 
rezistenþã mare. Bariletul l-am facut din douã discuri aºa: trebuie prinsã de tub piuliþa aia mobilã de fapt. 
de placaj de 190 respectiv 154mm diametru. Dupã Dar asta pe o suprafaþã planã. Eu am facut aºa: am 
aceea am fixat centrele discurilor iar pe discul mai luat o bucatã de tablã de 1 mm ºi cam 10 mm, le-am 
mic (cel de 154mm) am desenat trei raze cu îndoit în fiecare parte astfel încât mijlocul bucãþii de 
unghiurile dintre ele de 120°. Apoi am desenat douã tablã sa stea lipit de tub. Dupa ce am fãcut asta am 
cercuri concentrice cu discul de raze de 52 respectiv dat gaurã prin tablã, apoi am prins piuliþa ºi bucata 
65 mm. Am marcat intersecþiile cercurilor cu cele trei de tablã cu 2 ºuruburi de tub deodatã. Odatã fixatã 
raze. Aceste ºase puncte urmeazã sã fie folosite piuliþa am înºurubat tubul cu filet ºi gata focuserul. În 
astfel: cele trei de pe cercul cu raza de 52 mm vor fi interior tubul cu filet are 33 mm, un pic mai mult de 
punctele de sprijin pentru oglindã iar în cele de pe 1.25", dar folosind ºi garnitura de cauciuc ºi strâng 
cercul cu raza de 65 mm se vor da gãuri de 5.5 sau 6 piuliþa de la capãt, focuserul þine foarte bine 
mm în fiecare. Înainte sã dau gãurile am desenat ocularele mele de 1.25". 
decupajele ce urmau sã fie fãcute pentru a asigura o     Dupa focuser am trecut la bariletul secundarei. 
rãcire cât mai rapidã a oglinzii. Dupa ce am decupat Ãsta l-am simplificat puþin. ªtiu cã se poate face din 
piesele am dat o gaurã de 6 mm în centrul discurilor, douã piese pentru a regla ºi secundara la fel ca 
le-am strâns temporar cu un ºurub ºi am dat în principala dar mai ºtiu cã secundara odatã colimatã 
punctele fixate pe cercul de 65 mm gãuri de 6 mm cum trebuie rãmâne aºa. Deci am fãcut bariletul 
prin ambele piese. Am dat ºi gãurile centrale de 40 dintr-o singurã piesã de lemn. Piesa ce susþine 

de mm tot pentru oglinda este o bucatã de lemn cu 
aerisire. Am luat secþiunea dreptunghiularã ce se 
apoi doua mingi înscrie în interiorul oglinzii. Am 
de cauciuc de 30 tãiat-o dupã aceea la 45°. Apoi 
mm diametru. Se am fãcut suportul care prinde 
g ã s e s c  d e  piesa de tub. Aici am luat o 
cumpãrat oriunde, bucatã de tabla de 2 mm latã de 
se joacã cu ele vreo 20 mm ºi lungã de 190 mm. 
copii ºi sar tare de Pe marginile acestei bucati am 
tot. Le-am tãiat în prins cu nituri tabla mai subþire 
douã ºi am obþinut de 1 mm care am îndoit-o dupã 
4 jumãtãþi. Apoi tub în direcþii 

Caracteristicile telescopului

- oglinda principalã: 150 mm,  distanþa 
focalã 750 mm (deci F/D=5), grosime 14 
mm;
-  oglindã secundarã;
- oculare: Plossl de 15 respectiv de 10 mm 
de 1.25";
- barlow: 2x; fabricat de Alin Þolea dintr-o 
lentila de teleconvertor foto 2x;
- finder: 8x30 cu ocular Kellner, o 
'jumatate' dintr-un binoclu 8x30;

Barilet principalã
Telescop- vedere

lateralã

Telescopul meuTelescopul meu
Sorin Hotea



Livada la 5km distanþã
50x

Barilet secundarã

opuse. În bucata de lemn am fãcut sus o tãieturã la un deal la 4-5 km) pânã am gãsit exact poziþia 
mijloc (dar exact la mijloc ºi paralelã cu marginile) ºi principalei. Am încercat cu toate ocularele ºi cu 
am prins piesa de lemn de bucãþile de tablã. Apoi am barlow-ul. Când s-a fãcut seara cerul s-a înseninat ºi 
dat douã gãuri de 3 mm în urechile de tabla cu care am vãzut Luna - am avut noroc cã era Luna Plinã ºi 
se va prinde bariletul de tub.  am prins-o aproape de orizont. Apoi am luat tubul în 
Ziua 2 -am terminat de bariletul secundarei ºi am braþe ºi aºa miºcându-se am dat de Saturn ºi 
lipit oglinda. Am desenat centrul secþiunii la 45° ºi Jupiter.
am fãcut un cerc cu raza de 35 mm (70% din Ziua 4 - dupã ce în ziua precedentã am aflat poziþia 
semiaxa micã). Pe cercul ãsta am desenat trei exactã a principalei în tub, am tãiat tubul la lungimea 
puncte la 120°. Am marcat centrul secundarei. Apoi telescopului. De la poziþia bariletului am lãsat 4 cm 
am pus între punctele marcate pe lemn (la mijloc) pânã la capãtul tubului. Aveam acum tubul la 
trei cuie de 2 mm înspre centrul sectiunii, pe lungimea telescopului. Am mãsurat în partea de jos 
punctele marcate am pus câte o picãturã de silicon 25 de cm ºi sus 15 cm. Apoi am fãcut douã bucãþi de 
de 3-4 mm diametru ºi am pus oglinda pe picãturile lemn, de sectiune 2x4 cm ºi lungime cât tubul, adicã 
de silicon astfel încât centrul oglinzii ºi cu centrul 80 cm. Le-am fixat pe tub exact paralele cu axa 
secþiunii sã formeze un segment paralel cu laturile tubului ºi diametral opuse, am dat patru gãuri în 
exterioare ale paralelipipedului iniþial de lemn (deci fiecare ºi prin ele în tub. Gãurile le-am dat la 3 cm de 
centrele nu trebuie sã se suprapunã ci centrul viitoarele capete ale tubului. Dupã ce am terminat de 
oglinzii sã fie în continuarea centrului bucãþii de dat gãurile, am pus lemnele lângã tub ca sã mã 
lemn). asigur cã sunt fixate bine ºi apoi le-am luat jos ºi am 
Ziua 3 - au trecut 24 de ore de când am lipit tãiat tubul. Bucata de jos este lungã de 25 cm iar cea 
secundara ºi am verificat lipitura care a ieºit bine. M- de sus de 15 cm. Apoi am dat gãurile pentru 
am apucat sã prind principala în barilet. Am facut trei prinderea de tub a principalei.
bucãþi de tablã de 1 mm grosime, lãþimea aproape Ziua 5 - am tãiat douã felii din tubul ce a rãmas de 2 
cât piciorul bariletului ºi lungimea cât grosimea cm lungime pentru cercurile de altitudine. 
bari letului+grosimea garnituri lor+grosimea Ziua 6 -am fãcut discurile de lemn pentru cercurile 
oglinzii+5 mm adica în total 38 mm. Am îndoit cei 5 de altitudine ºi le-am pus în acestea. Am cãutat 
mm de peste oglinda la 45°. Apoi am lipit pe zona centrul de greutate al telescopului. Am ataºat 
unde e oglinda fert ºi dupã ce s-a uscat am prins cu finderul, barlow-ul ºi ocularul. Apoi am pus 
ºuruburi de lemn bucãþile de tablã de barilet. Am dat telescopul sã stea în echilibru pe marginea unei 
mai întâi gãuri în tabla ºi oglinda am pus-o pe barilet. mese. M-am asigurat cã e în echilibru ºi am marcat 
La început îmi fãceam probleme cã va cãdea centrul de greutate. Am fixat cu douã ºuruburi 
oglinda dacã nu e lipitã dar stã foarte bine. E cercurile de altitudine de lemnele de pe marginea 
important sã nu fie strânsã acolo. La mine chiar s-ar telescopului. Apoi m-am apucat de fãcut cutia pentru 
putea miºca puþin dar nu joacã. Dupã asta am fixat monturã. Baza am fãcut-o 
bariletul secundarei în tub. Am lãsat de la capãt 8 dintr-o bucatã de lemn 
cm. Apoi prietenul meu a bãgat bariletul în tub ºi la pãtratã cu latura de 30 cm si 
miºcat pânã am gãsit poziþia optimã. Trebuie sã vezi grosimea de 25 mm. Pãrþile 
exact capãtul tubului centrat în oglindã ºi centrul l a t e r a l e  d i n  d o u ã  
oglinzii sã fie pe axa focuserului. Am dat gãurile în dreptunghiuri de scândurã, 
tub ºi am prins cu ºuruburi bariletul de tub.  lungi de 38 cm ºi late de 26 
    Apoi a urmat un moment mult aºteptat: prima cm. Grosimea scândurii 
imagine prin telescop. Am fixat bariletul secundarei este de 20 mm. Partea din 
în tub. Am pus tubul pe o masã ºi l-am îndreptat spre spate are dimensiunile de 

un  ob iec t  ma i  30x30 cm. Am calculat dimensiunile astfel încât 
îndepartat .  Am telescopul sã intre bine în lada ºi sã nu cadã de 
fãcut trei pene de acolo, înãuntru. De asemenea e important ca 
lemn ºi am calculat telescopul sã ajungã la zenit ºi chiar peste 5-10°. 
provizoriu poziþia Telescopul meu avea lãþimea în dreptul lemnelor ce 
pr incipalei .  Am susþin tubul de 242 mm. În concluzie lada are în 
pus-o în tub, am interior 25x25 cm. Apoi am decupat în partea de sus 
pus penele ca sã furca în "V" cu unghiul de 110°. Astfel cercurile vor 
nu cadã bariletul ºi "intra" în unghi formând un unghi de 70° între 
am încercat sã vãd punctele de contact. Aici am lipit mai târziu bucãþi de 
dacã se formeaza teflon. Am asamblat lada cu ajutorul prietenului meu 

imagine. N-am reuºit din îmbinând bucãþile. 
prima dar dupã mai multe încercãri am dat de     Am marcat centrul bazei lãzii ºi am dat o gaurã de 
imagine. Am colimat provizoriu principala ºi am 6 mm. Apoi am fãcut partea de jos a monturii tot un 
marcat în tub poziþia bariletului. Apoi am fãcut mai pãtrat cu latura de 30 cm, grosimea de 25 mm. Am 
multe încercãri pe obiecte îndepartate (o livadã pe marcat centrul, am desenat un cerc cu raza de 



15 cm ºi am dat o gaurã, în orizont. Apoi am fãcut în spate un suport pentru 
centru, de 6 mm. Apoi, pe cercul oculare cu trei locuri.
desenat pe partea de jos, am     Apoi am dat cu lac toate pãrþile de lemn, am vopsit 
marcat trei puncte la 120°. Mai tubul cu negru mat în interior ºi lemne între tuburi pe 
înspre centru cu 20 mm am prins in te ri or  de  as em en ea . 
cu ºuruburi de lemn trei picioare Am avut ºi dezamagire 
pãtrate de 40x40 mm ºi groase v o p s i n d  tubul cu alb 
de 20 mm. Dupã asta am dat o pe exterior  p e n t r u  
gaurã ºi în cercul de ebony star a s p e c t  pentru cã a 
cu diametrul de 30 cm în centru iesi t foar te  r ã u .  
ºi l-am lipit pe fundul cutiei astfel Bi ne în þe le s cã tubul a 

încât gãurile sã se suprapunã. fost asprit cu h â r t i e  
Apoi pe partea de jos a monturii, cea cu cele trei a b r a z i v ã  în ai nt e de  
picioare, deasupra, am lipit exact deasupra vopsire.
picioarelor trei bucãþi de teflon. Am asprit un pic Ziua 9 - am gãsit soluþia pentru aspectul exterior. 
partea care se lipeºte cu hârtie abrazivã pentru a se Am cumpãrat autocolant ce se lipeºte foarte bine pe 
lipi bine. PVC. Am mai luat ºi niste fâºii negre ce le-am lipit la 
    Apoi am lipit discurile de lemn în cercurile de tub, capetele tuburilor. Am mai lipit benzi negre ºi 
dupã ce am prins definitiv discurile de lemn de deasupra pe cercurile de altitudine. Dupã ce am 
bucãþile de lemn ce unesc tuburile. Apoi, pe cercurile terminat am asamblat telescopul: am prins tuburile 
de altitudine, am lipit fâºii de ebony star astfel încât, cu lemnele pe margine, am pus bariletele cu 
oricum s-ar misca telescopul pe altitudine, miºcarea oglinzile, am pus baza ºi am prins-o cu un surub de 6 
sã se faca între ebony star ºi teflonul lipit în furcã. mm ºi am pus ºi finderul cu o bucatã de tablã de 1 
Ziua 7 - pauza (duminicã). Seara am reansamblat mm ºi în interior o bucatã de cauciuc ca sa þinã. L-am 
telescopul; am vãzut: prins de un ºurub pus invers ce þine tubul de lemn.
Jupiter, M44, M57, M81,     Cu asta am terminat telescopul. În zilele 
M82,  M13,  M51 º i  urmãtoare am fãcut capace din carton, patru la 
NGC5195. numãr pentru capetele tuburilor sã protejeze de 
Ziua 8 - Am finalizat praf. 
montura. Am pus douã     Obsevaþiile pe care le am cu acest telescop sunt 
ºipci pe marginea furcii trecute pe pagina observaþii.
ca sã nu cadã telescopul     Mai jos sunt câteva poze cu telescopul. 
când este îndreptat spre 

Lada monturii

Elementele ce fac
miºcarea azimutalã

Suportul pentru
trei oculare

Sorin ºi telescopul sãu
Telescopul privit

de deasupra

Telescopul privit
din faþã



Prezentãm câteva imagini realizate de Ionuþ Ileºoi din Cluj-Napoca, în 
lunile august ºi octombrie 2002. Imaginile sunt realizate cu o camerã web 
Philips ToUcam pro cu cip ccd de 640 x 480 pixeli. Camera a fost pusã în 
focarul unui refractor Zeiss de tipul Coude cu diametrul 150mm, focala 
2250mm. Refractorul aparþine Observatorului Astronomic din Cluj-Napoca. 
Imaginile sunt proprietatea lui Ionuþ Ileºoi.

Galerie fotoGalerie foto
Ionut Ilesoi,,

Craterul Copernicus ºi munþii Carpaþi
Planeta Saturn

Relieful lunar



Zidul drept- Rupes Recta

Relieful lunar

Craterul Plato

Steaua dublã Mizar- separaþie 13”
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