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Tranzitul lui Mercur. Imagine realizatã de Adrian Enache, din Bucureºti. Instrumentul folosit a
fost o lunetã Vixen 55 FL la F/33 pe film TP2415 cu timpul de de expunere 1/500 secunde.
Filtrul folosit a fost un Mylar 1/2000. Mercur este în dreapta, sus.
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Instrumente

D

e la descoperirea lunetei astronomice,
problema observaþiei suprafeþei solare s-a
dovedit dramaticã (un numãr de astronomi ai
secolului XVII - lea pierzându-ºi vederea).

Proiecþia imaginii Soarelui

S

e poate realiza pe un ecran alb, cum a fost
folosit cu succes de Fabricius, Scheiner ºi
Harriot. Acesta reprezintã un mijloc excelent de a
vedea fãrã pericol petele ºi faculele solare.
Se poate proiecta Soarele pe un disc de
diametru dat, determinând astfel cu uºurintã
poziþia petelor Solare. Dar pentru a vedea mai bine
detaliile cromosferice cele mai fine, (pori,
granulaþie), atunci când se beneficiazã (în situaþii
rare) de imagini bune, este bine sã se observe
Soarele direct cu precauþia utilizãrii unui dispozitiv
adecvat de atenuare a strãlucirii periculoase a
fotosferei. Totuºi nu este cazul sî amintim micile
filtre foarte dense dispuse în spatele ocularului
micilor lunete de pe piaþã. Dispunerea în zona
pupilei de ieºire duce la încãlzirea lor pânã la
punctul de distrugere, reprezentând un pericol
grav pentru vederea observatorului.

Lunete ºi telescoape Solare

C

ei ce se decid sã conceapã un instrument
special pentru observaþii solare pot
transforma un instrument astronomic polivalent
într-un helioscop sau heliograf. Pornind de la un
obiectiv acromat cu distanþa focalã lungã (F/d =
15, sau mai mult), se poate realiza un montaj în
sistem refracto-reflector utilizând douã oglinzi de
reflexie, ne metalizate (ex. ceramica, sau pirex).
Oglinzile vor fi mãtuite pe spate pentru a evita
dubla imagine (Fig. 1). Energia ce traverseazã
prima oglindã se evacueazã datoritã unei ferestre
transparente. Se poate de asemenea utiliza un
telescop Newton sau Cassegrain (clasic, SchmidtCassegrain sau Maksutov), cu ambele oglinzi ne
aluminate. Oglinda principalã va putea fi din pyrex,
dar a doua ºlefuitã din ceramica. Prin dubla

reflexie vitroasã, helioscoapele, refractoare sau
reflectoare, atenueazã considerabil lumina
Soarelui: transmisia nu depãºeºte 0,16%, ceea ce
este totuºi încã periculos pentru observarea
vizualã. De aceea se foloseºte un ansamblu de
filtre de polarizare, la ieºirea fascicolului luminos,
permitând o atenuare variabilã a luminii funcþie de
condiþiile de observare (starea cerului, înãlþimea
Soarelui, puterea ocularului).
Pentru fotografiere, strãlucirea imaginii
poate sã parã un pic cam slabã, dacã se doreºte
sã se utilizeze filme lente ºi timpi de expunere
scurþi (1/ 500 sec. la 1/ 2000 sec.). În fine, se poate
modifica dupã dorinþã luminozitatea imaginii
rezultante, în douã moduri: tratarea antireflex a
celor douã suprafeþe reflectorizante (realizarea
unei reflexii vitroase de 4% la 1%), sau din contrã
crescând luminozitatea imaginii prin metalizarea
convenabilã a celui de al doilea element reflector).
Eu am realizat doua refracto-reflectoare (110 ºi 80
mm), cu rezultate mulþumitoare. De asemenea,
Rouviere a realizat un telescop Newton solar care
a permis obþinerea unor fotografii excelente ale
cromosferei.

Helioscoape

S

ub aceasta denumire se situeazã accesoriile
care permit o reducere importantã a
intensitãþii luminii solare. Cel mai vechi ºi cel mai
simplu este helioscopul Hershell. Acesta este
constituit dintr-o lamã prismaticã, reflectând 5%
din lumina solarã, restul fiind eliminat spre exterior
(Fig. 2). Un tratament antireflex permite încã o
reducere a strãlucirii Soarelui la 1%. În sfirºit, dacã
este încã prea multã energie luminoasa, e necesar
sã se foloseascã un filtru neutru de sticlã, cu
densitatea între 1 si 1,5 plus douã filtre de
polarizare.
Pentru fotografie se utilizeazã mai bine un
filtru interferential verde cu banda de trecere foarte
îngustã (se poate cita aici W. Lille un bun specialist
pe plan mondial în domeniul fotografiei solare de
înaltã rezoluþie). Carl Zeiss Jena realizeazã
prisme excelente pentru helioscoape Hershell
mari; o parte din ele fiind montate de firma Badder
(reprezentatã prin societatea Medas). Eu am

utilizat unul cu bune
Fig. 1 Refractor-Reflector Solar
rezultate, deºi poziþia
aparatului de
fotografiat, la 90 grade
în raport cu axa opticã
a refractorului poate
conduce la dificultãþi
de manipulare. Pentru
observaþii vizuale
p o z i þ i a e s t e
avantajoasã.
Helioscopul cu
pentaprismã (Fig. 3),
graþie a douã reflexii
vitroase reduce
intensitatea luminii
solare la numai 0,16%.
Excesul de luminã 1. Obiectiv (110 mm diametru). 2. Mâner. 3. Raza de lumina. 4. Oglinda
rãmas poate fi cu nealuminata (transmisie 5%). 5. Suport transparent. 6. Suruburi de reglaj. 7.
u º u r i n þ ã c o n t r o l a t Incinta transparenta. 8. Fereastra de plexiglas. 9. Tub port-ocular. 10. Filtru verde.
graþie a douã filtre de 11. Filtru rosu. 12. Diafragma. 13. Raza reflectata. 14. Oglinda slab aluminata.
polarizare (unul fix la 15. Surub de reglaj. / J. Dragesco 1969.
intrare în ocular, altul
cu posibilitãþi de rotire la ieºire din acesta). Firma utilizatã, este stoparea ansamblului energiei
Clave propune un excelent helioscop cu penta solare înaintea intrãrii în instrument. Filtrul trebue
sã aibã un diametru cel puþin egal cu a lunetei sau
prismã.
Deºi neglijate de marii fabricanþi telescopului utilizat. Timp de câþiva zeci de ani
americani ºi japonezi, helioscoapele prezintã singura soluþie a fost tãierea unei sticle plan
avantajul unor imagini excelente (micile lor feþe paralele (optic), polizatã la precizia maximã
plane putând fi tãiate cu precizie), dar au posibilî (acest lucru era mai dificil de realizat
dezavantajul ca lasã sã intre toatã energia decât o oglinda parabolicã de acelaºi diametru).
caloricã ºi luminoasã în instrumentul de Aceste sticle erau apoi metalizate la o densitate
observare; ele sunt dificil de utilizat cu telescoape bine determinatã. Artizani ca Bacchi ºi Moser
cu oglinzi datoritã riscului de încãlzire exageratã a puteau realiza aceste componente cu mare
secundarei (observaþiile prelungite fiind de evitat). precizie. Dupã mai mulþi ani activitatea a fost
În final helioscopul a fost conceput pentru preluatã de firme cum ar fi Lichteknecker sau Carl
refractoare, acestea rãmânând cele mai bune Zeiss Jena. Metalizarea se obþine prin tratament
în vid, metalul depus fiind dupã caz aluminiu sau
instrumente pentru observarea Soarelui.
un aliaj, ex. Inconel.
Densitatea acestor filtre variazã de la 3 la 4
(transmisie 1/1000 la 1/10000), funcþie de cerinþe.
Filtre solare
Densitatea 3 (T=1/1000) este cea mai adecvatã
pentru fotografia de înaltã rezoluþie (permiþând
timpi de expunere scurþi, utilizarea unor rapoarte
F/D ridicate ºi filme mai puþin rapide de contrast
Filtre solare "de rejecþie"
ridicat). Pentru fotografierea Soarelui în
soluþie mai elegantã ºi de asemenea mai larg ansamblu, se poate prefera o densitate de 4
(T=1/10000). Eu am utilizat patru filtre
Lichtenknecker (de 90
la 180 mm diametru,
5%
0,16%
transmisie 1/1000 la
1/5000) ºi unul Carl
Zeiss Jena (de 130 mm
diametru, T=1/500 un
100%
100%
90%
pic prea luminos); ex.
90%
Fig. 4. Aceste filtre
permit obþinerea de
imagini de înaltã
rezoluþie (în acele zile
Fig. 2 Principiul helioscopului Hershell Fig. 3 Principiul helioscopului cu pentaprismã
foarte rare în care
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turbulenþa scade mult în intensitate). În ciuda
preocupãrilor
legate de metalizarea în vid,
depozitele reflectante prezintã întotdeauna pori,
gãuri minuscule(de ordinul a 15 la 100 microni,
care nu au însã efecte negative. Este preferabil de
a închide filtrul pe conturul exterior, cu un strat
ultrafin de lac negru mat cu uscare rapidã
(propunerea lui Tetenal).
Aceste filtre erau
f oa rt e s cu mp e ( ma i
scumpe decât o oglindã
parabolicã de acelaºi
di am et ru ), de ac ee a
fabricanþii primelor
telescoape Schmid
Cassegrain, au propus
filtre solare de sticlã
subþire, de densitate 5
(T=1/100000), fãrã pericol
pentru vedere. În practicã
aceste filtre sunt prea
dense, convenabile
n u m a i p e n t r u
f o t o g r a f i e r e a f a z e l o r Figura 4
eclipselor de Soare sau a
Soarelui în ansamblu la grosisment redus (pupila
de ieºire: 2,5 mm). Totuºi la limita de rezoluþie a
in st ru me nt ul ui , fi lt re le ac es te a nu su nt
întotdeauna eficiente.
De circa 12 ani s-au propus în SUA filtre de
"rejecþie" subþiri la preþuri interesante. Acestea nu
sunt sticle tãiate ºi polisate, optic, pe cele douã
feþe ci de ceva, fabricat dupã tehnologii speciale
pentru realizarea unei bune planeitãþi, apoi
selectate înainte de decupare ºi metalizare. Se
propun douã densitãþi: 5 (T=1/100000) - pentru
observarea vizualã ºi 4(T=1/10000) - pentru
fotografie.
Aceste filtre relativ ieftine sunt
disponibile într-un domeniu mare de diametre (Din
nefericire filtrele de sticlã ieftinã sunt mediocre,
deci inutilizabile la fotografia de înaltã rezoluþie. Nu
sunt convenabile decât la fotografia Soarelui
întreg, cu ocazia eclipselor). Existã filtre de plastic
prezentând o grosime de 12 microni ºi o
excepþionalã planeitate (uniformitatea grosimii
este foarte mare, dar folia nu trebuie supusã la
tracþiune). Odatã finalizatã fabricaþia, folia este
examinatã de specialiºti ce elimina porþiunile
plisate sau striate. Se pãstreazã doar porþiunile
perfecte care se decupeazã în dreptunghiuri de
20X30 sau 50X100 cm. Foaia de plastic este
metalizatã pe ambele feþe ceea ce eliminã micile
"gãurele" strãlucitoare, inevitabile prin procedeele
clasice. Astro Solar TM este un filtru plastic mult
mai scump ca un mylar metalizat dar calitatea este
superioarã celor de sticlã subþire. Eu am putut sã
testez bucãþi din noile filtre, numite Astro Solar TM.
Desigur aceste bucãþi nu erau metalizate, ca sã
poatã fi utilizate noaptea, ºi astfel sã se vadã
efectul asupra calitãþii imaginii date de telescop.

Observarea cu telescoape de 150 la 200 mm
diametru la obiecte variate (Luna la primul pãtrar,
Venus, Marte, stele), cu grosismente pânã la
230X, mi-a confirmat cã foaia de plastic nu
altereazã deloc definiþia imaginilor (într-o noapte
cu turbulenþã mijlocie). Aceasta este o constatare
surprinzãtoare. Sunt tentat sã consider ca de
acum înainte cumpãrarea
fi lt re lo r de "r ej ec þi e"
scumpe din sticlã
compactã tãiate ºi
polizate la perfecþie nu
mai este indispensabilã.
Normal, filtrul Astro
Solar TM a fost propus în
foi de densitate 5
(T=1/100000), în acord cu
exigenþele de securitate
ale Comunitãþii Europene.
Eu am putut observa
Soarele cu un astfel de
filtru (D=5) montat pe
ETX90 (Actualmente
folosesc un ETX
de
105mm). Dupã cum
bãnuiam imaginea era prea întunecoasã (ceea ce
est e nor mal , den sit ate a 5 fii nd des tin atã
observaþiei cu ochiul liber, cu binocluri sau cu
lunete la grosisment redus: pupila de ieºire de 2,5
mm sau mai mult). Imaginea era foarte finã ºi la un
contrast mare, fondul cerului foarte întunecat
(bunã pentru observarea eclipselor solare). Firma
Baader continuã sã furnizeze bucãþi de filtre Astro
Solar TM de densitate 3,5 sau 3,8 (funcþie de
posibilitãþi), dar nu le face publicitate (sunt
pericu loase pentru începã tori, imagin i prea
luminoase).
Ca urmare, existã opþiunea alegerii între un
numãr destul de mare de metode adecvate de a
observa ºi fotografia cromosfera, dar observatorii
trebuie sã nu uite niciodatã sã îºi protejeze ochii la
maximum, un exces de luminã solarã putând fi
extrem de periculos. De aceea este necesar sã se
evite soluþiile artizanale care apar la furnizori
neverificaþi.
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Marte nu este o planetã uºor de observat
mai ales cã vine la opoziþie odatã la doi ani. În
contrast cu planetele exterioare, elipticitatea
orbitei lui Marte face ca nu toate opoziþiile sã fie
favorabile în ceea ce priveºte dimesiunea
unghiularã a discului planetei. Planetele Jupiter
ºi Saturn pot fi observate la acelaºi diametru
unghiular pe întreaga lor apariþie pe când Marte
are diametrul maxim, timp de o sãptãmânã sau
douã în jurul opoziþiei. Opoziþiile perihelice se
produc numai în lunile august ºi septembrie
când Marte are diametrul maxim dar ºi înãlþimea
minimã deasupra orizontului. Datoritã faptului
cã solstiþiul de varã în emisfera sudicã are loc
dupã periheliu, noi vedem partea sudicã a
planetei înclinatã spre noi. Opoziþiile afelice
su nt ne fa vo ra bi le în ce ea ce pr iv eº te
dimensiunea unghiularã a discului planetei, ce
poate atinge maxim 14”, dar favorabile datoritã
altitudinii mari a planetei. La conjuncþie Marte
are 3,5 secunde de arc diametru .

Ce pot face eu?
Observaþii utile ale suprafeþei planetei se
pot face când discul acesteia depãºeºte 6”
diametru. Observatorii sunt încurajaþi sã
observe pe Marte cu multe luni înaintea

opoziþiei iar apoi pânã este vizibilã. Observarea
planetei constã în desenarea detaliilor vizibile
pe discul acesteia (mai mute amãnunte mai
jos). Opoziþiile succesive au loc la diferite
momente din anul marþian aºa cã se pot obþine
observaþii asupra schimbãrilor sezonale pe
suprafaþa planetei de-a lungul mai multor
opoziþii.
Asemãnarea perioadelor de rotaþie ale
planetelor Marte ºi Pãmânt face ca în fiecare
searã sã se observe cam aceeaºi suprafaþã a
planetei dintr-un loc anume. Observatorii de la
alte longitudini vãd altã regiune a suprafeþei
planetei. O caracteristicã importantã a
momentului observaþiei este longitudinea
meridianului central al lui Marte. Meridianul
central este linia trasã de la polii marþieni ce
trece prin centrul discul planetei. Meridianul
central este asemãnãtor cu meridianele
planetei noastre, iar meridianul 0 este stabilit
arbitrar. Pentru a compara detaliile observate cu
o hartã a planetei trebue sã ºtiþi valoarea acestui
meridian. Pentru a afla cum sã aflaþi acest
meridian citiþi rubrica specialã.
Veºnica întrebare care se pune este: “Ce
se mai poate face acum cu un mic telescop când
câteva sonde se apropie de planetã?”.

Harta lui Marte, cu fomaþiunile vizibile prin instrumente mici

Rãspunsul m-a surprins ºi pe mine. Prin
desenarea atentã a planetei ºi observarea prin
mai multe filtre (despre asta mai încolo) se pot
determina urmãtoarele:
*evoluþia în timp ca formã ºi ca strãlucire a
detaliilor ce se pot observa pe suprafaþa
planetei precum ºi apariþia unor noi regiuni;
*mãrimea ºi forma calotelor polare, prin
observarea strãlucirii ºi aspectului lor;
*poziþia ºi miºcarea norilor marþieni, galbeni ºi
albi, pe discul vizibil ºi pe terminatorul
planetei.

Cu ce sã observ?
Pentru cã va fi foarte apropiatã, Marte se
va observa bine prin aproape orice instrument
(în afarã de binocluri). Un instrument de minim
80mm diametru este recomandat pentru
observarea multor detalii. De obicei observatorii
veterani preferã refractoarele (lunetele) ºi nu
reflectoarele (telescoapele) pentru cã acestea
au un contrast mai bun. În observarea
planetelor distanþa focalã a instrumentului este
importantã. Cu cât aveþi focala mai mare cu atât
dimensiunea imaginii este mai mare. La
observare folosiþi, la început, o putere de mãrire
mai micã, iar apoi treceþi la putere mai mare. Ca
un exemplu eu am privit pe Marte cu succes
printr-un refractor de 90mm diametru (focala
1300mm) la o putere de 160X. O putere mai
micã nu arãta toate detaliile iar una mai mare
fãcea imaginea neclarã. Prin refractorul de
150mm, puterea optimã a fost de 300X.
Cea mai bunã opticã din lume nu poate

face nimic când este vorba de turbulenþa
atmosfericã. O atmosferã calmã este la fel de
importantã ca ºi instrumentul pe care îl folosiþi,
mai ales cã Marte nu se va afla sus pe cer, în
momentul opoziþiei. Încercaþi sã observaþi
planeta când este cel mai sus pe cer. Mai puteþi
îmbunãtãþi imaginea observând dintr-un loc
înconjurat de iarbã ºi plante. Locurile cu ciment
sau clãdiri emit noaptea cãldura luatã de la
Soare ziua. Mai ajutã sã lãsaþi instrumentul cam
o orã sã ajungã la temperatura mediului, pentru
a nu fi afectaþi de turbulenþa înstrumentalã
(lucru valabil în special pentru cei ce folosesc
telescoape cu tubul deschis).

Filtre, filtre filtre!
Observarea detaliilor este mult
îmbunãtãþitã de folosirea filtrelor colorate.
Filtrele colorate sunt foarte importante în
observarea planetelor. Ele îmbunãtãþesc
contrastul formaþiunilor marþiene, ajutã la
identificarea formaþiunilor ºi determinarea
naturii lor ºi pot chiar sã reducã din efectul
turbulenþei atmosferice (numai filtrele roºii).
Filtrele roºii ºi portocalii aratã
formaþiunile suprafeþei planetei bine. Pe mãsurã
ce ne îndepãrtãm spre filtrele albastre putem
observa puþin din atmosfera ºi din norii planetei.
Filtrele de culoare verde ºi albastru (Wratten 38,
38A ºi 80A) vor arãta calotele polare, ceaþa ºi
norii din atmosfera lui Marte. Cu un filtru violet
(Wratten47) detaliile suprafeþei planetei sunt
invizibile. Dar atenþie: prin filtrele albastre ºi
violete imaginea planetei este foarte slabã ºi
detaliie se pot observa numai prin instrumente
Aspectul discului marþian în funcþie
de longitudinea meridianului central

cu diametrul de minim 200mm. Ceaþã ºi nori se
pot observa ºi deasupra calotelor polare, cele
mai bune filtre fiind, în cazul acesta, Wratten 47
sau 58.

Ce sã observ?
Observarea detaliilor planetei se poate
face în mai multe feluri. Cel mai simplu mod de
înregistrare a ceea ce vedeþi este sã desenaþi
planeta. Nu ca Michelangelo sau Van Gogh ci
mai tehnic. Schiþaþi ceea ce vedeþi cu un creion
moale (B sau 2B). Discul pe care desenati
trebuie sã aibã 50mm diametru pentru a putea fi
trimis celor ce se ocupã de prelucrarea lor.
Pentru a arãta o regiune strãlucitoare încercuiþio cu linie întreruptã. Schiþaþi detaliile mari,
notând ora la care aþi terminat, iar apoi puneþi
detaliile fine, notând ora când terminaþi.
Stabilirea strãlucirii formaþiunilor
marþiene este un alt mod în care puteþi face
observaþii. Trebuie sã asociaþi fiecãrei regiuni

un numãr ce este funcþie de strãlucirea ei. Cerul
negru este 10 iar cea mai strãlucitoare
formaþiune este notatã cu 0. Strãlucirea
normalã a calotelor polare este notatã de obicei
cu 0. Regiunile portocalii, deºertul marþian este
notat cu 2. Estimaþi strãlucirea cu o zecimalã
pentru a fi mai preciºi. Estimarea strãlucirii se va
face numai în luminã integralã (fãrã nici un
filtru).
Variaþii ale albedoului
Detaliile ce se observã pe suprafaþa planetei,
“maria” ºi “terrae” cum au fost ele denumite de
Giovanni Schiaparelli ºi E.M. Antoniadi, sunt
variaþii în reflectivitatea solului (a albedoului).
Schimbãrile sezoniere sunt observabile uºor ºi
se datoreazã interacþiei vânturilor marþiene cu
nisipul de pe solul planetei. Unele porþiuni pot fi
acoperite de praf ºi altele descoperite. Un
exemplu este înnegrirea regiunii Pandorae
Fretum din emisfera sudicã datoratã furtunilor
de praf din regiunea Hellas-Noachis. Syrtis

Care parte este vizibilã?
Pentru a compara ce se vede pe discul lui Marte, prin telescop, cu harta planetei, trebuie sã ºtiþi la ce
parte a discului vã uitaþi - cu alte cuvinte, trebuie sã cunoaºteþi longitudinea meridianului central al lui Marte.
Meridianul central este
data
iul
aug
sept
oct
n ov
dec
linia imaginarã ce trece de la pol
1
1 3 7 .5
2 1 0 .1
294
25
95.2
166.3
la pol prin centrul discului. În
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observaþi la altã orã din noapte,
sã aºteptaþi o sãptãmânã sau douã sau sã observaþi
de la altã longitudine. Observat în fiecare noapte, la aceeaºi orã lui Marte îi ia o lunã sã facã o rotaþie completã
(retrogradã).

Major suferã de asemenea schimbãri dar ºi
regiunile Aetheria, Aethiopis, Utopia (în sud),
Nodus Alcyonius, Nepenthes, Solis Lacus,
Phasis, Claritas-Daedalia pot fi afectate. Syrtis
Major se micºoreazã când în emisfera nordicã
este primãvarã ºi se mãreºte toamna. Observaþi
dacã acum se va mãri. Solis Lacus, “Ochiul lui
Marte”, apare diferit la fiecare opoziþie.
Regiunile polare
Schimbãri au loc ºi în calotele polare, datoritã
mãririi ºi micºorãrii lor. Acum este vizibilã calota
polarã nordicã care se poate micºora. Prin
mãsurarea dimensiunii calotelor polare se pot
evidenþia diferenþele ce existã între iernile pe
Marte. Din calota polarã nordicã (NPC) se
detaºeazã regiunea Olympia. Regiunea
întunecatã ce desparte NPC de Olympia se
numeºte Rima Borealis. Este interesant sã se
urmãreascã ce se întâmplã cu calota polarã de
nord pentru cã uneori se evaporã toatã, vara.
Furtunile de nisip
Planetologii sunt interesaþi de norii galbeni de
praf pentru cã aceºtia pot avea o influenþã mare

asupra climei marþiene. Aceºti nori de praf apar
de obicei vara, în regiunea Elysium, Chryse,
Hellas, Noachis sau Solis Lacus ºi pot genera
furtuni de praf ce acoperã întreaga suprafaþã a
planetei. Norii de praf pot fi observaþi mai bine
prin filtre roºii sau magenta.
Nori
Nori i sunt mere u prez enþi în atmo sfer a
marþianã. Observarea lor se face mai uºor
folosind un filtru verde sau albastru. Priviþi prin
filtrul albastru, norii apar ca niºte pete albe.
Înainte de opoziþie pot sã aparã norii în formã de
W, în regiunea Tharsis-Amazonis. Aceºtia se
formeazã când trec peste vulcanii Olympus
Mons, Ascraeus Mons ºi Pavonis Mons. O altã
formaþiune celebrã este Syrtis Blue Cloud.
Aceºti nori acoperã o parte din regiunea Syrtis
Major, toamna ºi vara. Un filtru galben face ca
aceºti nori sã se vadã verzi. Mai existã norii de
dimineaþã ºi norii de searã ce sunt observabili
pe limbul unde se face dimineaþã ºi,
core spun zãto r, sear ã. Aceº ti nori disp ar
repede.

Opoziþia din 2003
Anul acesta distanþa dintre Marte ºi planeta noastrã va fi cea mai micã din ultimele câteva zeci
de mii de ani. Opoziþia va avea
loc pe 28 august, Marte
aflându-se la o declinaþie de 15°49’. Distanþa minimã faþã
de Pãmânt va fi atinsã în data
de 27 august, când Marte va fi
la 0,3727 UA (Unitãþi
Astronomice). Exprimatã în
kilometri distanþa dintre
Marte ºi Pãmânt este de 55,76
milioane km. Distanþa este cu
20.000km mai micã decât cea
atinsã în 1924. Diametrul
maxim al discului planetei este
de 25,11”, în aceeaºi zi.
Poziþia planetei pe cer, pânã în februarie 2003
Pe 5 mai 2003 a început
primãvara pe Marte, în 29 septembrie, vara, iar pe 5 martie 2004 va începe toamna.
Marte se va afla în constelaþia Aquarius, în momentul opoziþiei dupã cum aratã ºi harta de mai
jos.
Documentaþia pentru acest material a fost luatã de pe paginile BAA (www.britastro.org), ALPO
(http://www.lpl.arizona.edu/~rhill/alpo/mars.html) ºi din diferite reviste astronomice
(Sky&Telescope, Astronomy, Astronomy Now, Ciel et Espace, Journal of BAA) toate din colecþia
Astroclublui Bucureºti.
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Prima mãsuratoare directã a câmpului magnetic
al unei stele neutronice | O stea neutronicã este un
obiect foarte dens, cu o masã apropiatã de cea a Soarelui
compactatã într-o sfera cu diametrul de 20-30 km. Este
rezultatul unei explozii de supernovã, în care cea mai
mare parte a materiei stelei iniþiale este expulatã în
spaþiu, ceea ce rãmane constând într-un miez cu o
densitate foarte mare format în mare parte din neutroni.
Stelele neutronice sunt extrem de fierbinþi când se
formeazã, însã se rãcesc rapid. De aceea doar câteva au
fost observate la energii înalte, în domeniul X spre
exemplu. În general, studiile se fac la lungimi de undã
mai mari, în radio, ºi asta doar dacã avem de-a face cu un
pulsar, adicã o stea neutronicã a cãrei axã a câmpului
magnetic dipolar nu coincide cu axa ei de rotaþie proprie.
Radiaþia este emisã dintr-o regiune din jurul polilor
magnetici (polar cap) ºi în cazul fericit în care direcþia
noastrã de vizare intersecteazã acest con de radiaþie din
jurul axei magnetice (la anumite intervale de timp, cãci
steaua se roteºte), se observã pulsuri radio foarte rapide.
Folosind satelitul XMM-Newton au fost efectuate timp
de 72 ore observaþii asupra stelei neutronice 1E1207.45209, fapt care a permis pentru prima oarã mãsurarea
directã a câmpului magnetic al unei stele neutronice
izolate (care nu face parte dintr-un sistem binar). Pânã
acum, câmpul magnetic a putut fi doar estimat, fie pur
teoretic, pe baza modelelor de colaps gravitaþional, fie
folosind rata de încetinire a rotaþiei stelei neutronice
(calculatã din datele radio; perioada de rotaþie creºte în
timp, acest lucru fiind pus pe seama tensiunilor care se
creeazã între campul magnetic ºi mediul înconjurãtor).
Determinarea directã a intensitãþii câmpului magnetic a
fost posibilã datoritã identificãrii în spectru a liniilor de
absorbþie cyclotron de rezonanþã (fotonii X de anumite
energii rezonante, deci aflate în raporturi 1:2:3..., emiºi
prin procesul de cyclotron, adicã crearea de fotoni ca
urmare a miscãrii helicoidale a particulelor nerelativiste
încãrcate în jurul liniilor de câmp magnetic,
interacþioneazã cu electronii sau protonii prezenþi în
mediu, pierzând energie). Surpriza a fost cã
mãsurãtoarea directã a scos la ivealã o valoare a
câmpului magnetic de aproximativ 30 de ori mai micã
decât cea estimatã prin metodele indirecte. O posiblã
explicaþie este cã existã un factor suplimentar care
determinã o încetinire mai rapidã a rotaþiei stelei
neutronice. Ar putea fi vorba despre un disc de resturi în
jurul stelei ( ESA Press Release).

Prima privire asupra tor-ului unui nucleu
galactic activ | Nucleele galactice active (AGNs) sunt
extrem de luminoase, mai strãlucitoare decît galaxiile
din care fac parte. Aceste galaxii active pot lua multe
forme: unele lasã sã se vadã doar un nucleu ce emite
fotoni de energie mare (UV ºi X), altele par sã fie galaxii
"normale" cu excepþia centrului extrem de energetic, în
timp ce altele etaleazã jeturi lungi ºi înguste de materie
ejectatã din nucleu. Existã dovezi din ce în ce mai
numeroase cã "motoarele" acestor fenomene sunt
gãurile negre super masive (miliarde de mase solare)
care par sã se gãseascã în centrul majoritãþii galaxiilor.
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Gãurile negre sunt înconjurate de discuri de acreþie din
care se pot "hrãni" ºi produc, datoritã atractiei
gravitaþionale foarte mari, încãlzirea materiei din
discuri, rezultând fotoni de energie mare. Perpendicular
pe disc sunt expulzate de o parte ºi de cealaltã a acestuia
douã jeturi de materie cu viteze apropiate de cea a
luminii. Regiunea centralã a unui nucleu galactic activ
pare a fi "infãºuratã" într-un tor gros de praf aflat cam în
acelaºi plan cu discul de acreþie, la distanþã mult mai
mare. Conform modelului unificat al AGN-urilor, acest
"covrig" este vinovat de marea diversitate a AGN-urilor
observate. În fapt ar fi vorba despre acelaºi tip de obiect
vãzut sub diferite unghiuri. Spre exemplu dacã privim
AGN-ul prin torul de praf avem o galaxie de tipul Seyfert
II, altfel una de tipul Seyfert I; dacã direcþia noastrã de
vizare coincide cu axa jeturilor, observaþional ne
confruntãm cu un obiect de tipul BL Lac, etc. Din pãcate
aceste formaþiuni de praf sunt foarte greu de rezolvat
datoritã mãrimii lor, doar câteva zeci de a.l.. Pentru cel
mai apropiat nucleu galactic activ, aceasta corespunde la
un diametru unghiular de aproximativ 0.05 arcsec, mult
prea puþin pentru a putea fi observat cu telescoapele
individuale actuale. Aici intervine tehnica cunoscutã sub
numele de interferometrie, care constã în combinarea a
douã sau mai multe telescoape pentru a obþine o
rezoluþie unghiularã superioarã. Cu câteva luni în urma
pe muntele Paranal a fost instalat MIDI (Mid-Infrared
Interferometer), primul dintr-o serie de instrumente
care vor forma VLTI-ul (ESO Very Large Telescope
Interferometer). Cu baze multiple de pânã la 200 m,
MIDI poate atinge o rezoluþie maximã de 0.01 arcsec.
Printre obiectele vizate pentru testarea capacitãþilor
instrumentului s-a numãrat ºi NGC 1068 (Messier 77), o
galaxie activã din Cetus, aflatã la o distanþã de
aproximativ 60 milioane a.l.. Din analiza figurilor de
interferenþã s-a tras concluzia parþialã cã o structurã cu o
scalã spaþialã de 0.03 arcsec a fost detectatã în NGC 1068
ºi aceasta a fost interpretatã ca fiind tocmai torul din
jurul nucleului galactic activ ( ESO Press Release).

Aceiaºi Marie, cu alta pãlãrie | Folosind imagini
înregistrate de satelitul Hubble, cercetãtori de la
University of Florida au ajuns la concluzia cã douã dintre
cele mai obiºnuite tipuri de galaxii din Univers sunt de
fapt ipostaze diferite ale aceluiaºi fel de obiecte. Timp de
decenii, astronomii au considerat galaxiile eliptice
gigante (care conþin sute de miliarde de stele) ºi galaxiile
eliptice pitice (ce conþin mai puþin de un miliard de stele)
ca fiind sisteme complet diferite. În multe privinþe,
aceastã distincþie a fost cât se poate de naturalã având în
vedere cã în galaxiile eliptice gigante, pe lângã numãrul
mai mare de stele conþinute, acestea sunt mult mai
"îngrãmãdite" spre centru ºi deci distribuþia globalã de
stele pare a fi fundamental diferitã. Totuºi, combinând
recentele imagini Hubble cu cele ale altor peste 200 de
galaxii, s-a observat cã proprietãþile lor structurale
variazã în mod continuu între presupusele clase diferite
de galaxii eliptice gigante ºi pitice, cu alte cuvinte aceste
douã tipuri sunt doar realizãri extreme ale uneia ºi
aceleiaºi clase de obiecte ( University of Florida News).
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