
Crepusculul astronomic

 Data Început Sfârºit

01   3:19  23:14
06   3:13  23:21
11   3:09  23:27
16   3:07  23:31
21   3:07  23:34
26   3:09  23:34

Calendar

Rãsãrit  Apus Rãsãrit  Apus
Soare Lunã

Data

01   5:34  20:51   6:09  22:20
02   5:33  20:52   6:53  23:16
03   5:33  20:53   7:46
04   5:32  20:54   8:48   0:07
05   5:32  20:54   9:55   0:47
06   5:31  20:55  11:06   1:19
07   5:31  20:56  12:18   1:47
08   5:31  20:56  13:32   2:11
09   5:30  20:57  14:46   2:34
10   5:30  20:58  16:02   2:57
11   5:30  20:58  17:21   3:21
12   5:30  20:59  18:42   3:48
13   5:30  20:59  20:04   4:22
14   5:29  21:00  21:21   5:04
15   5:29  21:00  22:29   5:57
16   5:29  21:01  23:25   7:01
17   5:29  21:01   8:13
18   5:29  21:02   0:09   9:27
19   5:30  21:02   0:41  10:39
20   5:30  21:02   1:06  11:47
21   5:30  21:02   1:28  12:53
22   5:30  21:03   1:47  13:56
23   5:30  21:03   2:05  14:58
24   5:31  21:03   2:24  16:00
25   5:31  21:03   2:44  17:03
26   5:31  21:03   3:07  18:07
27   5:32  21:03   3:34  19:10
28   5:32  21:03   4:08  20:12
29   5:33  21:03   4:49  21:10
30   5:33  21:03   5:40  22:02

Cuprins:

CONJUNCÞ IE VENUS-MERCUR
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Notã: orele din efemeridele ce apar în aceastã 
publicaþie sunt exprimate în ora de varã (TLR=TU+3 
ore).  Unde se foloseºte  alt timp, este precizat.
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Cei ce doresc sã-ºi îmbogãþeascã colecþia de 
asteroizi observaþi cu încã un specimen, au o ºansã 
luna aceasta. Unul dintre cei mai strãlucitori asteroizi 
este la opoziþie ºi va trece foarte aproape de de o 
stea strãlucitoare. 

Asteroidul este 12 Victoria. El se va afla în 
preajma stelei η (eta) din Ophiucus, o stea de 
magnitudinea 2,6. Victoria va avea, în aceastã lunã, 
magnitudinea 8,8.

Va fi spectaculos de urmãrit pasajul acestui 
asteroid pe lângã steaua η, în zilele de 12 ºi 13 iunie. 
Separaþia dintre ele va fi de 30’. Harta din stânga 

aratã stele pânã la magnitudinea 9.

Cei ce se vor trezi de dimineaþã, în luna iunie a 
acestui an, vor avea plãcuta surprizã sã vadã planetele 
Venus ºi Mercur apropiindu-se din ce în ce mai mult, una de 
alta. Diatanþa minimã va fi atinsã în dimineaþa de 21 iunie, 
când ele vor fi la 0,4° una de alta. 

Evenimentul este spectaculos ºi de observat ºi de 
fotografiat. O micã problemã va fi elongaþia planetelor faþã 
de Soare. Venus ºi Mercur vor la 15° de astrul  zilei. În zilele 
de 28 ºi 28 iunie ºi Luna va fi în acea zonã a cerului. 
Urmãtoarea conjuncþie strânsã a acestor planete va fi în anul 2005, în luna ianuarie, la o depãrtare 
de 21’ una de alta ºi la o elongaþie de 18° faþã de Soare.

Conjuncþie Venus-MercurConjuncþie Venus-Mercur

Planeta Pluto se aflã la opoziþie în luna iunie 2003. Ea poate fi gãsitã în constelaþia Ophiucus, 
Între stelele ν ºi η. Ca distanþã, Pluto se aflã la 1,5°  de 
steaua ν. Poziþia pe cer o puteþi vedea în harta de mai 
jos unde sunt trecute stele pânã la magnitudinea 7.  
Având în vedere ca Pluto este slab ca strãlucire 
(magnitudinea 13,8) aveþi nevoie ºi de o hartã care sã 
arate stele la fel de slabe. Aceastã hartã este datã mai 
sus, unde magnitudinea limitã stelarã este 14. 
Traiectoria lui Pluto este datã din 15 în 15 zile. Ca stele 
strãlucitoare pentru orientare aveþi pe SAO160402, 

de magnitudinea 6,2 ºi 
S A O 1 6 0 3 5 1  d e  
magnitudine  7,4. 

Pentru a-l observa pe 
Pluto vã t rebuie un 
instrument cu diametrul de minim 125mm ºi un cer 
curat, fãrã poluare luminoasã. Observaþi regiunea 
unde se aflã Pluto, faceþi o schiþã ºi dupã 10 zile, 
minim, veniþi sã observaþi din nou. Astrul care s-a 
miºcat din schiþa voastrã este chiar planeta.

Opoziþia lui PlutoOpoziþia lui Pluto

Traiectoia lui Pluto printre stele

Pluto în Ophiucus

      Efemerida lui Pluto

01-iun 17h 14m -13° 27' 13.8
16-iun 17h 13m -13° 27' 13.8
01-iul 17h 11m -13° 27' 13.8
16-iul 17h 10m -13° 29' 13.8
31-iul 17h 09m -13° 33' 13.8
15-aug17h 08m -13° 37' 13.8
30-aug17h 08m -13° 43' 13.9
14-sep 17h 08m -13° 49' 13.9
29-sep17h 09m -13° 56' 13.9

Data Geo R.A Geo Dec Mag

Asteroidul 12 Victoria la opoziþieAsteroidul 12 Victoria la opoziþie



Steaua ρ Cas este o hipergigantã ºi una din Anual, ρ Cas pierde 0,05 mase solare de 
cele mai luminoase stele din galaxia noastrã. material, aceasta fiind cea mai mare ratã de 
Erupþiile acestei stele rare ºi masive produc pierdere observatã pânã acum. În afarã de 
ejecþii de masã ce produc la rândul lor erupþia din 2000, au mai fost observate erupþii 
schimbarea tipului spectral al stelei ºi o slãbire în 1946 ºi 1985. De obicei înainte de a scãdea 

în stãlucire se observã o creºtere.în strãlucire. În cadrul erupþiei din 2000, ρ Cas 
a ejectat material ce ar fi  putut umple 10.000 

Acestã stea se poate observa uºor în de planete Pamânt. Aceastã erupþie a cauzat 
constelaþia circumpolarã o scãdere de 1,5 magnitudini 
Cassiopeia. Pentru a în strãlucirea stelei. Doar cam 
contribui cu observaþii 20 de asemenea stele se 
t rebu ie  sã  es t ima þ i ,  cunosc în galaxia noastrã. ρ 
sãptãmânal, magnitudinea Cas este situatã la 10.000 ani 
lui ρ Cas, comparând-o cu luminã ºi este de 500.000 de 
stelele învecinate, ce au ori mai luminoasã decât 
magnitudinile cunoscute. Soarele. Unul dintre motivele 
Metoda este uºoarã ºi a pentru care nu se cunosc mai 
mai fost explicatã în multe asemenea stele, este 
aceastã publicaþie. Nu cã ele dispar repede. Îºi 
faceþi observaþii mai des consumã repede resursele ºi 
pentru cã nu este necesar. dispar într-o ultimã explozie 

catastroficã: o supernovã.
Noi vã ajutãm publicând o hartã în care aveþi 

Astronomii aºteaptã o posibilã intensificare a pe ρ Cas ºi stelele de comparaþie pe care le 
activitãþii acestei stele, în urmãtoarele luni. folosiþi. Cifrele cu albastru reprezintã 
Spectrul stelei aratã cã liniile hidrogenului au magnitudinea stelei. Încadraþi variabila între o 
devenit mai strãlucitoare, ceea ce poate stea mai strãluctoare ºi una mai slabã, fãrã ca 
însemna o posibilã erupþie ºi scãdere de diferenþa de strãlucire dintre stelele de 
strãlucire. Schimbãrile în spectrul stelei au comparaþie sã fie mai mare de o magnitudine. 
fost vãzute ºi înainte de erupþia din anul 2000. 
Se crede cã erupþia Datele din acest 
de anul acesta va fi articol, curba de 
mai puternicã. luminã ºi stelele 

de comparaþie 
În anul 2000, în au fost folosite 
toamnã, steaua a cu bunãvoinþa 
s c ã z u t  c u  o  A A V S O  
magnitudine. Tipul ( A m e r i c a n  
s p e c t r a l  s - a  Association of 
schimbat din F în M. Variable Stars 
Temperatura stelei a Observers). Vã 
scãzut de la 7000K i n v i t ã m  s ã  
la 4000K în numai vizitaþi pagina 
200 de z i le.  O l o r  w e b :  
m o d i f i c a r e  http://www.aavs
dramaticã, având în o .o rg .  Ha r tã  
vedere timpul de r e a l i z a t ã  d e  
viaþã al unei stele. Adrian ªonka.

Stele variabileStele variabile
Posibilã erupþie a stelei ρ Cassiopeiae



Fenomene astronomice
 zi  TLR        fenomen                                                                                zi   TLR        fenomen

01 22  Saturn 3.5°S de Lunã            19  4    Mercur 4.0°N de Aldebaran   
03  7  Mercur elong maximã V(24°)     19  8    Marte 1.5°N de Lunã
03 19  Pollux 2.5°N de Lunã           19 12   Uranus 4.4°N de Lunã
05  9  Jupiter 4.2°S de Lunã          21  2    Mercur 0.4°S de Venus           
06 15  Regulus 4.8°S de Lunã          21 15   Ultimul Pãtrar
07 15  Uranus staþionar              21 20   Solstiþiul de varã
07 21  Primul Pãtrar                 23 20   Marte 3.1°S de Uranus         
09 21  Pluto la opoziþie             24 14   Saturn în conjuncþie
10 12  Spica 5.0°S de Lunã            25 05   Luna la apogeu
12 22  Luna la perigeu               28 13   Venus 2.4°S de Lunã
13 14  Antares 3.6°S de Lunã          29 03   Mercur 2.2°S de Lunã
14 12  Luna Plinã                    29 11   Saturn 3.7°S de Lunã

Sateliþii Iridium ºi ISS în iunie 2003
  Data       Ora Satelit Mag.  Az(°) Alt(°) RA DEC(°)
Iun 3          4:05  Iridium 19   -5.2 109 32 23h14m 10.2
Iun 3        23:14   Iridium 62   -4.7 253 29 10h55m 9.5
Iun 5        20:14   Iridium 18   -8.2 92 83 12h32m 43.8
Iun 6          2:18   Iridium 32   -6.2 162 45 18h49m 0.8
Iun 6          2:19   Iridium 59   -3 163 45 18h48m 1
Iun 6        23:03   Iridium 63   -4.1 259 27 10h35m 11.8
Iun 7        22:59   Iridium 70   -3.7 262 26 10h27m 12.6
Iun 8         3:47   Iridium 34   -3.8 119 38 22h35m 8.8
Iun 8        22:57  Iridium 74   -5.2 264 25 10h20m 13.2
Iun 9          2:05  Iridium 60   -5.1 170 46 18h28m 0.8
Iun 10      12:21  Iridium  3   -7.8 222 40 14h16m 2.6
Iun 13      12:09  Iridium 46   -4.5 228 39 13h56m 3.7
Iun 13        3:25  Iridium  7   -4.3 129 40 22h03m 6.2
Iun 13        3:26  Iridium 37   -7.7 129 40 22h03m 6.5
Iun 14        4:46  Iridium 13   -3.1 87 23 02h01m 17.5
Iun 15      12:01  Iridium 49   -3.7 233 37 13h40m 4.7
Iun 15      17:46  Iridium 54   -6.3 262 49 06h57m 27.7
Iun 16      22:08  Iridium 72   -3.7 344 11 04h20m 53.5
Iun 16      22:41  Iridium 62   -5.9 282 16 09h17m 19.3
Iun 19        3:00  Iridium 36   -8 142 44 21h19m 4.5
Iun 19        4:33  Iridium 52   -6.8 97 29 01h21m 15.1
Iun 19        6:56  Iridium 81   -6.1 47 35 05h24m 52.8
Iun 19      23:41  Iridium 45   -3.3 243 34 13h07m 7
Iun 20        2:56  Iridium 19   -8 144 44 21h13m 4.1
Iun 20        4:29  Iridium 54   -6.9 99 30 01h13m 14.3
Iun 20        6:50  Iridium 17   -6.2 46 33 05h32m 52.9
Iun 21        7:58  Iridium 72   -7.1 104 54 03h19m 28.1
Iun 21      21:32  Iridium 25   -7.4 246 33 12h54m 8.4
Iun 23        4:38    ISS           -4.2 213 46 19h57m 4.6
Iun 23      23:25  Iridium 22   -5.2 250 32 12h40m 9.4
Iun 24        4:04    ISS           -4.6 211 65 20h02m 21.7
Iun 24      23:21  Iridium 76   -4.9 253 31 12h31m 10
Iun 26      23:14  Iridium  3   -7.1 256 29 12h18m 11.2
Iun 29        3:53   Iridium 53   -7.5 118 37 00h09m 9.2

Sunt date momentele când sateliþii Iridium ºi Staþia Spaþialã Imternaþionalã (ISS) au cea mai mare strãlucire, orele 
sunt în ora de varã (TLR+1h). Puteþi identifica poziþia satelitului dupã azimut ºi altitudine sau dupã ascensie 



Meteori
Curent Perioada Data lambda alpha delta v r ZHR Cod

de activitate maxim maxim radiant radiant

Sagittaride apr 15-iul 15 (mai 20) -59 247 -22 30 2.5 5      SAG
Bootide de iunie iun 26-iul 02 iun 27 95.7 224 48 18 2.2 var  JBO

Ocultaþii  cu  asteroizi
Data Ora        Asteroid         Durata            Stea Mag.    Delta           Coordonate stea

(TU)  (s) stea mag.      ascensia   declinaþia

iun 12 22:00 205 Martha 9.8 TYC 5143-02669-1 11.66 2.1 19h29m -06d47'
iun 15 23:22 125 Liberatrix 4.8 TAC +15#06184 10.29 2.1 17h35m -15d34'

Planete

 rãsãrit  apus   rãsãrit apus rãsãrit apus rãsãrit apus rãsãrit    apus

  asc.  dec.     asc.         dec.  asc. dec.      asc. dec. asc. dec.
01 02:58 +13°06' 03:06 +16°07' 21:42 -16°35' 09:01 +17°45' 05:58      +22°36’
06 03:17 +14°42' 03:31 +17°49' 21:52 -16°00' 09:04 +17°32' 06:01      +22°36'
11 03:41 +16°45' 03:56 +19°20' 22:02 -15°25' 09:08 +17°18' 06:03      +22°36'
16 04:11 +19°01' 04:21 +20°38' 22:11 -14°53' 09:11 +17°02' 06:06      +22°37'
21 04:46 +21°15' 04:47 +21°42' 22:19 -14°24' 09:15 +16°47' 06:09      +22°36’
26 05:28 +23°05' 05:13 +22°32' 22:27 -13°58' 09:18 +16°30' 06:12      +22°36’
 

 mag.    el.  m ag.    el.  mag.    el. mag.     el. mag.    el.

Mercur Venus Marte Jupiter Saturn

01 4:41 18:34 4:37 18:57 1:26 11:17 10:23 00:54 6:56 22:14
06 4:33 18:41 4:34 19:09 1:14 11:10 10:08 00:37 6:39 21:58
11 4:29 18:56 4:32 19:22 1:01 11:02   9:52 00:19 6:23 21:41
16 4:29 19:17 4:31 19:33 0:46 10:54   9:37 00:02 6:06 21:24
21 4:34 19:45 4:32 19:45 0:32 10:44   9:22 23:44 5:49 21:07
26 4:47 20:16 4:34 19:55 0:18 10:34   9:07 23:27 5:32 20:50

01   0.8 24.3 -3.9 21.3 -0.7 107.6 -1.9 62.7 0.1 19.6
06   0.4 24.2 -3.9 20.0 -0.8 109.9 -1.9 58.7 0.1 15.4
11   0.0 22.8 -3.9 18.7 -0.9 112.3 -1.9 54.7 0 11.3
16 -0.4 20.1 -3.9 17.4 -1.0 114.8 -1.8 50.8 0   7.2
21 -0.8 16.2 -3.9 16.0 -1.2 117.5 -1.8 46.9 0   3.1
26 -1.3 11.3 -3.9 14.7 -1.3 120.4 -1.8 43.1 0   1.3



mai mari (de unde se pot distribui cãtre oricine Introducere
doreºte).În ziua de azi calculatorul a devenit nelipsit 

Conceput foarte simplu, proiectul AstroSoft din viaþa noastrã, fiind folosit în nenumãrate aplicaþii 
conþine douã tipuri de pagini:din diferite domenii, din ce în ce mai specializate. ªi 
1.Pagina principalã, unde sunt listate tabelar toate astronomia a primit un ajutor considerabil din partea 
programele din baza de date, câte zece pe o paginã prietenului nostru electronic. Diversitatea softurilor 
(clic pe sãgeata din dreapta ºi aþi trecut la pagina este mare, ceea ce poate stârni ºi o anumitã 
urmatoare ce conþine alte zece intrãri). Aici se confuzie printre începãtori. Multe din programe sunt 
gãsesc pe coloane datele principale despre soft: gratuite, altele sunt versiuni demo, însa perfect 
numele, versiunea ºi tipul sistemului de operare pe funcþionale ºi utilizabile, iar altele sunt versiuni 
care ruleazã, criterii dupã care se poate face ºi crack. Pentru cei care îºi permit, foarte multe softuri 
ordonarea tabelului.se pot cumpãra la preþuri destul de mici.
2. Apoi, fiecare soft are o pagina separatã de detalii, AstroSoft este un proiect SARM lansat cu 
unde puteþi vedea informaþiile tehnice, o scurtã ocazia Adunãrii Generale a SARM 2002 dar care se 
recenzie ºi una-douã snapshoturi (capturi de ecran), adreseazã tuturor amatorilor români, membrii sau 
pentru a vã face o bunã impresie despre capacitatea ne-membrii SARM. AstroSoft conþine o colecþie de 
softului, înainte de a-l downloda sau comanda pe softuri de astronomie ºi reprezintã o metodã de 
CD.popularizare a astronomiei software care sperãm sã 

vinã în ajutorul amatorilor români. AstroSoft este util 
atât pentru începãtorii fãrã prea multã experienþã în Download/Upload
astronomie sau internet (care poate fi un adevarat Puteþi obþine softurile în 2 feluri: downlodând 
labirint), cât ºi celor avansaþi care vor o versiune mai de pe Internet, de la linkul din pagina de detalii a 
nouã a unui soft, sau unul mai performant.

Scurt istoric
Acum un an am decis sã adunãm pe un 

singur site  www.astroclubul.org/sarm/astrosoft  
cam toate softurile de astronomie care ne-au cãzut 
în mânã. Dar o simplã colecþie de soft nu era de 
ajuns, de acea la fiecare program am decis cã e bine 
sa completãm câteva date tehnice, o scurtã 
desc r ie re ,  împreunã  una-doua  imag in i  
(screenshots) cu programul, pentru a vã putea face 
o buna idee despre capabilitãþile programului 
respectiv.

Structura
Situl este dinamic, codul fiind scris în HTML 

cu PHP iar datele sunt stocate într-o bazã de date 
MySQL. Datoritã acestui fapt se pot adãuga uºor noi 
softuri de cãtre oricare utilizator. Momentan 
modificarea nu apare imediat în bazã deoarece mai 
este necesarã o prelucrare manualã, dar sistemul va 
funcþiona automat într-un viitor apropiat. În acest fel, 
orice amator care deþine ºi a lucrat cu un soft nou, 
poate contribui la îmbunãtãþirea bazei de date. 
Precizez cã pe internet se pot pune doar softurile 
mici (de câþiva MB), ºi din acest motiv, în paralel, noi 
autorii alcãtuim ºi o bibliotecã de CD-uri pt softurile 

AstroSoftAstroSoft
Colecþie de softuri de astronomie

Proiect SARM dedicat astronomilor amatori români: www.astroclubul.org/sarm/astrosoft



softului (acolo unde existã, adicã la softurile mici sub completaþi datele tehnice de pe site dupã modelul 
5-10MB), sau apelând direct la "bibliotecar" sau la deja existent (vezi o paginã de detalii), incluzând o 
detinatorul softului (menþionat la detalii). Acesta vã scur tã  recenz ie  (o  descriere personalã a 
poate scrie un CD pe care, dupa situaþie, îl puteþi programului, eventual comparativ cu altele), ºi unul-
primi acasã prin poºtã, sau cu ocazia diferitelor douã snapshoturi (capturi ale ecranului, format jpg ºi 
în ta ln ir i dint re amator i.  "Bib liotecarul" sau nu bmp) ca sã vedem ºi cum aratã. Deasemenea, un 
deþinãtorul nu fac nici un profit; costul ridicându-se program poate beneficia de douã sau mai multe 
pânã la 50 000 lei (CD+carcasã 18.000 lei, eventual recenzii, scrise de persoane diferite, deci dacã 
un plic cu bule 7000 lei, poºta recomandã 20- sunteþi familiarizat cu un soft ºi consideraþi cã 
25.000). De multe ori, pe un CD pot intra mai multe recenzia actualã nu este suficientã, sunteþi invitaþi sa 
programe, ºi deþinãtorul vã poate pune mai multe adãugaþi propria dumneavoastrã recenzie despre 
softuri, sau nu încheie sesiunea de scriere, pe CD. softul  respect iv.  Dupã aceasta, numele 

Cel mai important aspect este cã oricine are dumneavoastrã va aparea pe pagina autorilor, la 
un program sau o versiune mai nouã (care nu este recenzori!
deja în baza de date) poate sã îl adauge simplu la 
baza noastra de date existentã (sub formã de O nouã idee...biblioteca virtualã!
arhivã/zip sau kitul de instalare). Softurile mici ca Dacã partea electronicã ºi de distribuþie a 
dimensiune deocamdatã se trimit prin mail (poate la softurilor este deja funcþionalã, un alt subiect la care 
urmãtoarea versiune se va putea face upload ne-am gândit este deocamdatã doar în stadiul de 
direct), iar cele mari puse pe un CD toate trimise lui proiect, având nevoie de implicarea voastrã. Pe 
Lucian Curelaru: cluci@deuromedia.ro ,  lângã o colecþie de softuri de astronomie, ne-am 
"bibliotecarul" la care se gasesc majoritatea gândit la un fel de bibliotecã virtualã ce poate conþine 
softurilor, ºi care este primul nostru distribuitor. Dacã tot felul de articole ºi materiale de astronomie, unele 
aveþi acces la un CD-Writer ºi vreþi sã fiþi unul dintre de vânzare, altele de împrumut (folosind acelaºi 
distribuitori, atunci trebuie doar sã trimiþeti CD-uri sistem de distribuþie: prin poºtã sau cu ocazia 
celor care vor solicita softul. Pe lângã programul diferitelor întâlniri). Neexistând un centru fizic unde 
propriu-zis pregãtit pentru distribuþie, trebuie sã sã fie adunate, sub forma unui "magazin virtual", 



care se poate extinde pe mai multe domenii, putem propriul profil care se poate modifica ulterior 
aduna online doar informaþiile despre aceste articole (folosind un simplu ID ºi parolã personale). Fiecare 
(unde se gasesc ºi cine este persona de contact sau amator român va trebui sã se înscrie singur, online 
detinatorul, persona dispusã sã trimitã materialul pe acesta listã, completând douã formulare simple 
respectiv doritorului). Acest sistem de împrumuturi cu posibilitatea adaugarii ºi unei poze.
se bazeazã pe increderea reciprocã între amatori, ºi Folosind acest site oricine poate cãuta alþi 
rãmâne deci la latitudinea deþinãtorului dacã va amatori cu aceleaºi interese comune, poate sã-i 
trimite sau nu materialul respectiv. Cele douã cunoascã mai bine pe cei cu care discutã pe 
persoane, doritorul ºi deþinãtorul se vor intelege apoi internet, un amator începãtor poate verifica dacã în 
între ei, doritorul însã trebuie sã asigure cheltuielile acelaºi oraº mai existã ºi alþi amatori, se eliminã 

cãutãrile de informaþii de genul e-mail, numar de 
telefon sau adresa postalã a anumitor persoane cu 
care vreþi sã intraþi in contact, etc.

În viitor...
AstroSoft a fost lansat oficial pe 30 ian 2003 

(anunþat pe lista de discuþii online SARM), fiind la 
poºtale.  În mod concret, am putea creea un website prima sa versiune, 1.0. În funcþie de interesul vostru, 
unde se pot posta/introduce în baza de date proiectul se poate îmbunãtãþi prin alte adaugari de 
informaþiile despre tot felul de articole de astronomie natura funcþionalã, conþinut sau design. La unele 
(ex: cãrþi ce se pot trimite xeroxate, sau îmbunãtãþiri ne-am gânditr ºi noi, pentru altele 
împrumutate, CD-uri cu diverse, postere, hãrþi, etc) aºteptãm sugestiile voastre.         O primã versiune 
acestea putându-se împrumuta sau cumpãra, dupa a proiectului "Who's Who" sperãm cã va fi gata pânã 
caz, de la deþinãtor. Mai mult, pe acelaºi site am în varã, urmând sã fie anunþatã de asemenea pe 
putea adãuga ºi alte anunþuri personale, cum ar fi lista de discuþii SARM ºi în alte locaþii de pe internet.
vânzare-cumparare instrumente sau componente În ceea ce priveºte biblioteca virtualã, 
etc... aºteptãm sugestii ºi implicarea directã a celor 

Încã în stadiul de idee, orice sugestie sau interesaþi de dezvoltarea acestui proiect.
colaborare este încurajatã, ºi aveþi ocazia sã preluaþi Asemenea  mici proiecte, împreunã cu alte 
chiar voi iniþiativa!

ªi încã una „Who’s Who?”
 Un alt proiect SARM, la care se lucreazã 
deja de câteva luni, este o bazã de date online a 
astronomilor amatori români, pe scurt "Who's Who 

acþiuni mai importante sau mai puþin importante, în Astronomia Româneascã". Dacã în cazul 
(probabil cea mai importantã fiind tabãra de Bibliotecii Virtuale (în care AstroSoft este o parte 
astronomie Perseide), duc la crearea unei distinctã ºi independentã a acestui proiect) era 
comunitãþi mai strânse a amatorilor, din care toatã vorba de o colecþie de materiale, proiectul "Who's 
lumea are de câºtigat!Who" implicã de fapt o colecþie de "resurse umane" 

în care fiecare membru îºi poate posta/completa 
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Clubul MessierClubul Messier
M94 ºi M63

Cor Caroli (alpha, α Canum Venaticorum), cea mai strãlucitoare stea din constelaþia 
Canes Venatici (Câinii de Vânãtoare), este uºor vizibilã cu ochiul liber, chiar ºi din oraºele mult 
prea poluate luminos. Aceasta este o stea dublã uºor de observat prin instrumentele 
astronomice, cu componente de magnitudinea 2,6 ºi 5, separate de 15”. Cor Caroli este 
punctul de plecare pentru a gãsi galaxiile din Canes Venaticii. Douã dintre acestea sunt M63 ºi 
M94, cele mai strãlucitoare din aceastã constelaþie. 

La 35% dintre distanþa între stelele Cor Caroli ºi Alkaid (eta, η Ursae Majoris), lângã o 
stea de magnitudinea 8 se vede o patã nebuloasã, micã ca dimensiuni (9’x4’). Aceasta este 
galaxia M63, “The Sunflower”. Aceasta este una din cele mai  strãlucitoare galaxii din Canes 
Venatici. Apare ca o micã patã nebuloasã ce înconjoarã un nucleu stelar. O stea de 
magnitudinea 10 se aflã la marginea de vest a galaxiei. Cu un instrument mai mare pot fi 
observate ºi braþele spirale ale acestei galaxii. Situata la 37 milioane de ani luminã, M63 poate 
fi observatã prin instrumentele astronomilor amatori, fãrã a pune probleme. 

M94 este poziþionatã convenabil între stelele cele mai  strãlucitoare din Canes Venaticii: 
3° sud-sud-est de Cor Caroli ºi 3° vest de β Canum Venaticorum.  Este o galaxie spiralã de tip 
Sb, are o magnitudine vizualã de 8,2- asta o face una din cele mai strãlucitoare galaxii din 
catalogul Messier ºi usor vizibilã prin instrumente mici, chiar ºi prin binocluri. Ca dimensiuni, 
M94, are 9’x7’. Cãutaþi sã observaþi nucleul stelar al galaxiei.

Luna iunie, este ultima în care mai puteþi observa galaxiile din Coma Berenices - Virgo - 
Canes Venatici. 

În lunile urmãtoare vom începe sã observãm roiuri stelare globulare ºi deschise, 
nebuloase strãlucitoare din propria noastrã galaxie: Calea Lactee.  

Messier Const Tip Ascensie Declinatie Mag Dim Dist (kal)

M100 Com galaxie 12h22.9m +15 49 10.6 7 60000

M003 CVn roi glob 13 42.2 +28 23 6.3 16.2 30.6

M051 CVn galaxie 13 29.9 +47 12 8.1 11 37000

M063 CVn galaxie 13 15.8 +42 02 9.5 10 37000

M094 CVn galaxie 12 50.9 +41 07 7.9 7 14500

M106 CVn galaxie 12 19.0 +47 18 8.6 19 25000

Explicaþia coloanelor din tabel

Messier: numãrul din catalogul Messier;
Const: constelaþia; 
Tip: tipul obiectului;
Ascensie: ascensia dreaptã;
Declinaþie: declinaþia;
Mag: magnitudinea (cu cât numãrul este mai 
mic cu atât strãlucire aeste mai mare);
Dim: diametrul unghiular (’)
Dist: distanþa pânã la obiect (în kilo-ani 
luminã
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