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M82 şi M108, galaxii pe muchie

M82 (NGC 3034), stânga, şi M108 (NGC 3556), dreapta
sunt doua galaxii observate pe muchie, aflate în
constelaţia Ursa Major. Cele două galaxii sunt
observabile prin instrumente mici, din locurile cu cer
curat lipsit de lumini artificiale.
Imagini realizate din Bucureşti, prin telescop de 250mm, diametru f/4, cu o cameră CCD. Autorii
imaginilor sunt Ivo Dinev şi Şonka Adrian.
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Clubul Messier
- si nu numai - Canes Venatici

Alin Ţolea

D

upă lungile nopţi înnorate de iarna, primăvara
vine pentru astronomi cu o supriza. Cerul serii
apare complet înnoit, cu Leo sus pe cer, Virgo
la meridian şi Ursa Mare dominând cerul de la zenit
înspre nord. Şi de la orizontul sudic până înspre steaua
polară, privim înspre un tărâm plin de galaxii, desigur
pentru posesorii de instrumente astronomice, fie ele şi
modeste ca un binoclu 8x40.

o lista de 5000 de stele, cele aflate la mai puţin de 100 de
ani lumină de Soare).
Dar desigur, constelaţia conţine zeci de galaxii mai
strălucitoare de magnitudinea 13 şi printre ele 4 galaxii
strălucitoare din catalogul Messier, M51, M63, M94 si
M106.
Desigur, cerinţa numărul unu pentru a observa aceste
obiecte aşa de difuze si slabe este un cer lipsit de
poluare luminoasă. După cum mulţi ştiu, eu nu am
ocazia sa observ sub un asemenea cer decât de câteva
ori pe an, şi anume în weekend-urile cu Lună Nouă din
aprilie până prin octombrie, când pun cort şi telescop
în maşina şi conduc 280 km pentru o noapte senină în
munţii din West Virginia.

Aflată aproape de zenit seara în serile de sfărşit de mai
si început de iunie se afla constelaţia Canes Venaticii.
Constelaţia conţine numai doua stele mai strălucitoare,
alfa si beta CVn.
Alfa CVn este o stea dublă optică extrem de uşor de
separat, cu componente de magnitudinea 2,9 şi 5,7
respectiv. Steaua principală a sistemului este are clasa
spectrală A0, la fel ca
Vega, dar este în
acelaşi timp un obiect
destul de special,
având unul dintre cele
mai puternice câmpuri
magnetice - 1500 de
ori mai mare ca
câmpul magnetic solar
- pentru o stea de pe
secvenţa principala
(adică încă arzând
hidrogen in centru).
Alfa CVn a fost
botezata Cor Caroli
(inima lui Charles) de
către însuşi Edmond
Halley, Astronom
Regal în acel moment 1725, în onoarea lui
regelui Angliei Charles
II. Cor Caroli se afla la
97 de ani lumină de sistemul solar.

Aşa a început şi ziua de
sâmbăta 7 mai 2005, cu
mine trebăluind de
zor, verificând şi
reverificand prognoza
meteo şi împachetând
maşina. Si după un plin
de rezervor (of, s-a
scumpit benzina şi în
SUA...), m-am înscris
uşurel în traficul de
weekend luând calea
vestului, spre munţi.
Drum lung de 3,5 ore
până la "Mountain
Meadows", o poiană
pe vârful unui deal de
900m printre culmile
d o m o l e a l e We s t
Virginiei, unde mai
mult prieteni deţin
teren şi unul din ei şi-a cumpărat de curând şi o casa.

Beta Cvn, numita si Chara ("bucurie" în greaca), este
relativ apropiată, 27 de ani lumina , şi e o stea similară
Soarelui, cu clasa spectrală G0V. Chara a fost numita
cel mai bun candidat pentru un sistem solar de tip
terestru dintr-o listă de 30 de stele propice (alese dintr-

În poiana, puţină lume, doar Ron Smith şi Steve
Jaworiwsky, amândoi membri ai clubului din care fac şi
eu parte, Westminster Astronomical Society, şi
"proprietari" ai celor doua loturi adiacente de unde
observă prietenii lor, şi Ed Abel, proaspăt proprietar al

unei case construite la mai puţin de 50 de metri nord de
poiana lui Ron şi Steve. Ed este şi el astronom amator,
şi nu povestesc cate emoţii am avut pana s-a hotărât să
cumpere el casa, un proprietar neînţelegător la distanta
aşa de mica de locul de observaţii ar fi însemnat
dezastru sigur... Peste câteva ore avea să ni se alăture şi
Marc Feuerberg, membru şi preşedinte al altei asociaţii
astronomice locale, "Howard Astronomical League".
Seara n-a început aşa de
bine, nori în mişcare rapida
acoperind cerul in jur de ora
6 pm si chiar şi o ploaie
foarte scurta şi cu puţină
apă
ţinându-ne prizonieri în
maşini până pe la 7 seara,
pentru ca apoi norii să
dispară aşa cum apăruseră,
în mai puţin de o jumătate
de oră, dar cerul nu se va
curăţa complet decât după
miezul nopţii... Ploaia a lăsat
în urmă şi o mică surpriză,
un curcubeu slab care părea
să izvorască din cabana unui
alt astronom amator din zona, Jean Paul Richard. Şi
tocmai atunci aparatul meu foto era de negăsit, dar
norocul a făcut ca Ron Smith îl avea pe al lui la
îndemâna. Ron a fost amabil să-mi trimită fotografia
respectivă acum câteva zile şi iată în dreapta paginii o
umbră de curcubeu arcuindu-se sub norii încă plini de
apă.
Am montat apoi cortul şi telescopul şi apoi am aşteptat
căderea întunericului împreună cu ceilalţi. Planul de
observaţii pentru seara respectivă era cumva făcut, mă
gândisem încă de cu dimineaţa că urma să fac un tur al
obiectelor Messier din Ursa
Major sau Canes Venatici şi
să vânez şi alte galaxii din
zonă dacă nu sunt foarte
departe de "obiectivele"
principale. Şi noaptea se
aşterne încet peste poiană în
timp de eu şi Marc ne
mâncam cina adusă de acasă
trăgând cu ochiul din când în
când la stele şi la urmele de
nori de pe cer. Dar să
începem vânătoarea de
galaxii!
Prima ţinta a serii a fost
desigur M51, "Whirpool
galaxy" = galaxia vârtej. E
un obiect uşor detectabil în

orice instrument dacă cerul e decent. Galaxia este
desigur celebră pentru că a fost prima în care structura
spirală a fost descoperită, şi anume de către William
Parsons, Third Earl of Rosse, în 1845! Probabil cele
mai proaste condiţii în care am detectat galaxia au fost
acum vreo doi ani, când am făcut un mic tur de galaxii
din catalogul Messier. Observând de la distanţă destul
de mică de Baltimore (cam 30 km, dar zona încă foarte
populată), sub un cer unde Calea Lactee de vară este
doar o fantomă, am găsit
galaxia uşor cu un binoclu
10x50 rezemat de
m a r g i n e a u nu i g a r d .
Desigur, am văzut doar o
mică pată difuză, dar aici
vorbim de detecţie, nu de
detalii. Faptul ca
instrumentul a avut un
suport a ajutat mult
observaţia.
Dar sa ne întoarcem in
prezent, acum încercam să
văd galaxia cu un
instrument mult mai mare,
şi anume un newtonian de
14.26"(inci) (360mm) diametru, pe montura Dobson,
şi desigur, mă aşteptam să văd detalii. Dar desigur, nu
vă trebuie un instrument aşa mare pentru a vedea
detalii în M51! Emil Neaţă din Craiova a reuşit să
detecteze braţe spirale cu un telescop de 114 mm
observând la 36x sub un cer bun de ţară (vezi
"Observaţii deep sky pe cerul primăverii" în Vega 24.
Pe de alta parte, braţele spirale ala galaxiei sunt
invizibile din Bucureşti cu un telescop de 240 mm
diametru, din perechea de galaxii nemairămânând
decât două pete difuze, ceea ce arata ca factorul cel mai
important este cât de negru
e cerul, nu atât cât de mare
este instrumentul...
Pentru a găsi galaxia, eu plec
întotdeauna de la steaua eta
Ursa Majoris, Alkaid, cea din
"vârful" oiştii Carului Mare.
La doar doua trei grade vest
de Alkaid se afla 24 CVn şi
încă o stea mai slabă, ambele
mai strălucitoare de
magnitudinea 6 şi vizibile
uşor în acelaşi câmp de
căutător (tipic 5 grade) cu
Alkaid, iar 24 CVn fiind uşor
vizibila si cu ochiul liber.
Urmând linia formată de
steaua slabă şi 24 CVn înspre

sud, la o distanţă mică vom găsi un triunghi de stele de
magnitudinea 7-8. M51 se afla "sub" latura de sud a
triunghiului, nu chiar la mijloc. Folosiţi harta alăturată,
adaptată din Sky Atlas 2000, şi nu veţi da greş niciodată!

cred ca e prea puţin pentru a o diferenţia de o eventuala
stea slaba, deşi câmpul e destul de sărac in stele, deci
posibilitatea de confuzie e destul de mica.
Pentru următoarele ţinte, M63 si M94, ne mutam în

În căutătorul meu 15x80, M51 este evidentă, două pete
nebuloase una lângă alta, căci galaxia are un companion
strălucitor, NGC 5195. Galaxiile se afla in interacţie,
perechea are şi un nume, Arp 85, în catalogul de galaxii
"neobişnuite" alcătuit de Dr. Halton C. Arp. Catalogul
conţine 338 de galaxii cu forme distorsionate sau
grupări de galaxii aflate în interacţie. Interacţia cu NGC
5195 se pare ca e atât cauza structurii spirale
pronunţată a lui M51 cât şi a "punţii" de material ce
pare a unii cele doua galaxii. De fapt, NGC 5195 se afla
in spatele materialului care alcatuieste "puntea" si deşi
interacţionează gravitaţional cu M51, conexiunea nu
este directa. Care este cel mai mic instrument în care se
vede distinct puntea? Sunt curios sa aud rapoarte de
observaţii. Dar sa trecem la ocular. Folosind un ocular
Nagler de 17mm (105x), câmp 45', M51 arata de vis,
pur si simplu o spirala magnifica, cele doua braţe
încolăcindu-se distinct in jurul unui nucleu extins. Iată
si ce am scris in jurnalul de observaţii: "foarte
frumoasa, structura spirala vizibila cu privire directa cu
17mm Nagler(105x), mai evidenta cu privire indirecta,
si inca si mai bine definita cu 13mm Nagler (137x),
nucleu strălucitor dar non-stelar înconjurat de halou
nuclear mai slab strălucitor. Companionul (NGC 5195)
are un nucleu non-stelar si jumătate din el este obscurat
de o dunga de praf ceea ce îl face sa arate ca o 'jumătate
de Luna'. Doua stele slabe sunt suprapuse in fata lui
M51". Si asta pe un cer destul de prost pentru locul dat,
cu urme de nori inca prezente pe cer. Iată in dreapta
paginii un desen făcut cu acea ocazie, ca si o fotografie
făcuta cu un telescop de 500mm diametru si o camera
CCD SBIG ST10XE. Toate imaginile CCD din acest
articol au fost luate de pe o galerie NOAO,
http://www.noao.edu/outreach/aop/observers/gala
xy.html si sunt realizate folosind acelaşi echipament ca
si prima imagine.
La mica distanta de perechea M51/NGC 5195 pe harta
din Sky Atlas 2000 se afla inca o galaxie, si anume NGC
5198. Am găsit-o uşor direct cu telescopul, ghidândumă după orientarea lui M51/NGC 5195 si cea mai
apropiata stea de cele doua galaxii. NGC 5198 e slaba
ca strălucire, magnitudine 11.8, dar mica ca dimensiuni
2.0' x 1.7', si la 105x am văzut o pata difuza, slaba si
rotunda, dar n-am observat prea atent. Emil Neata,
observând pe 10 octombrie 2004 de la el de la tara, cu
un telescop 150mm f:8, o descrie ca "uşor vizibila in
ocular, cu un nucleu stelar"
(http://www.lies.com/aaol/view_obs.cgi?con=CVn).
Emil, mai vrem articole de la tine!! Deci e vizibila uşor
intr-un telescop de 150mm, bănui ca la 100x, 40-50x

Jon and Bryan Rolfe/Adam Block/NOAO/AURA/NSF

zona celor doua stele strălucitoare ale constelaţiei.
Către M63 am navigat uşor pornind de la Cor Caroli
(alfa CVn) si căutând gruparea evidenta formata de
stelele 23, 20, 19 CVn si inca o stea de magnitudine 6,
toate la NE de Cor Caroli. Folosind gruparea
respectiva ca reper M63 a fost uşor de găsit in căutător,
apărând ca o pata mica si ovala.
M63 este o galaxie spirala foarte frumoasa, cu braţe
multiple înfăşurate strâns in jurul unui nucleu aparent
compact, numita din aceasta cauza si galaxia
"sunflower", floarea soarelui. Privind printr-un
telescop de 114mm la 36x, Emil Neata a descris-o ca "o
galaxie interesanta, cu un nucleu cu aspect stelar. In
telescop apare alungita, încadrata intr-o parte de o stea
mai strălucitoare, iar in cealaltă de doua stele apropiate
si slab strălucitoare". In 14.25" la 105x lucrurile nu
arata mult diferit si iată-mi descrierea destul de seaca "

distribuita destul de bine si
nu prea concentrata spre
centru. Mă aştept ca intrun instrument mai mic
braţele sa se vadă ca un
halou destul de uniform
luminat. Care e oare
diametrul minim cu care se
poate ghici direcţia in care
se infasoara braţele spirale?

elongata, nucleu stelar, urme de braţe spirale multiple,
stea strălucitoare (mag 9) in apropiere". Desenul arata
ca structura spirala se vedea destul de bine, deşi la limita
detectibilităţii. As putea adăuga acum ca braţele spirale
erau destul de strălucitoare, strălucirea galaxiei fiind

După ce am terminat cu
desenul la M63 cerul a
devenit deodată aproape
total plin de nori cirrus si
am decis sa iau o mica pauza. Asta a însemnat sa acopăr
telescopul temporar si sa mă duc in cort pentru un pui
de somn. Era ora 23:20 când m-am dus la culcare si mam sculat apoi pe la 1:20. Când am scos capul din cort,
cerul se curăţase complet iar spre est Calea Lactee era
aşa de strălucitoare ca am confundat-o cu o banda de
nori iniţial. Si asta mi se întâmpla de fiecare data acolo,
nu ştiu cum de nu m-am învăţat inca :). După ce m-am
îmbrăcat din nou am reluat vanatoarea de galaxii.
Pentru a-l găsi pe M94 am plecat de la beta CVn, Chara,
dar de data asta a trebuit sa mă uit foarte atent in atlas
pentru a identifica corect stelele din zona. Probabil
reperul cel mai bun este triunghiul foarte aplatizat
format din 9 CVn, beta CVn si inca o stea de
magnitudinea 6 de simetric plasata faţă de 9 CVn in
respect cu beta. Am marcat pe harta doua din laturile
triunghiului respectiv. Odată ce îl prindeţi in căutător,
mergeţi in direcţia lui 9 CVn (in cautator si telescop
apare ca dubla inegala), si folosiţi distanta dintre 9 si
beta CVn ca etalon ca sa estimaţi unde se afla galaxia.
Dar galaxia se vede probabil direct intr-un cautator
10x50. In căutătorul meu, 15x80, galaxia apărea destul
de compacta, mai mica ca M63.
Prin telescop aspectul galaxiei este foarte interesant.
Iată descrierea: "nucleu extins strălucitor si un halou
oval interior strălucitor, si un halou exterior foarte,
foarte slab, cu doua extremităţi ale haloului extern mai
strălucitoare decât restul haloului, extremitatea nordvestica mai strălucitoare decât cea sud-estica".
Observaţie destul de senzaţionala, pentru ca o
examinare ulterioara a unei fotografii a lui M94 arata ca
galaxia poseda un halou extins extrem de slab ca
strălucire. Dar cerul se curăţase foarte bine si M13 era
uşor vizibil cu ochiul liber, chiar si observând fără
ochelari (-0.75). Desigur, comparând ulterior desenul
cu o fotografie, an constatat ca am observat doar o
parte din haloul extern al galaxiei.

Bruce Hugo and Leslie Gaul/Adam
Block/NOAO/AURA/NSF

Foarte aproape de Chara, beta CVn, se afla doua galaxii

M106, la mica distanta de magnitudinea 6.5. Steaua
respectiva formează un triunghi dreptunghic cu M106
si 3 CVn, cu M106 in vârful cu unghi de 90 de grade. In
cautatorul 15x80 M106 apare cam tot ca M63, o pata
difuza si ovala. In acelaşi câmp de 45' cu M106 se afla si
NGC 4248, o galaxie minuscula si slaba (mag 12,5,
2,9'x1,2'), dar destul de uşor vizibila. La 105x, iată ce am
scris in jurnalul de observaţii: "nucleu stelar, halou
alungit extins format din braţe spirale, braţul spiral
estic mai evident. NGC 4248 e doar o pata de lumina
aproape dreptunghiulara, fără o structura evidenta,
probabil o spirala". In fotografie, M106 prezintă un
halou extern extrem de slab, format din extensii slabe
ale multiplelor braţe spirale ale galaxiei". In telescop nam observat nici urma de acest halou, dar fotografia îl
arata a fi mai slab decât unul similar in jurul lui M94,
unde am observat cate ceva.
Si iată ce ora e destul de târzie in noapte si uitându-mă
spre sud văd că Sagittarius e sus pe cerul sudic deja şi
odată cu el o pletora de obiecte non stelare. Obosit
deja, doar mai arunc privirea către prieteni vechi, M8
(Lagoon) si M20 (Trifid) si apoi M17 (Lebăda) si M16
(Vulturul) si mă întorc la Trifid, cerul este de o
Adam Block/NOAO/AURA/NSF

care apar aproape lipite pe harta din Sky Atlas 2000,
NGC 4490/4485. Perechea e destul de uşor de găsit,
fiind convenabil plasata intre Chara si "cealaltă" stea
din triunghiul folosit la găsirea lui M94. Eu am găsit-o
direct la 105x (mă rog, am câmpul de 47') si ce supriza
am avut! Perechea are numele de Arp 281 si galaxiile
respective sunt puternic distorsionate de Interacţia
reciproca. Iată descrierea făcuta la 105x: "NGC 4490
este o spirala barata strălucitoare, cu bara evidenta,
halou nuclear extins si halou extern extins, cu urme de
doua braţe spirale evidente. NGC 4485 este un
companion mic si difuz". Desenul reflecta întocmai
descrierea, dar fotografia arata o poveste puţin diferita!
Galaxiile sunt fără îndoiala doua foste spirale, dar
interacţia le-a deformat extrem de mult, provocând in
acelaşi timp o activitate intensa se formare de stele noi.
Abia aştept sa observ aceste doua galaxii pe un cer mai
bun si poate cu un telescop si mai mare!
Ultimul obiect Messier din Canes Venaticii este M106.
Galaxia e mai greu de găsit decât celelalte de pana
acum, dar pe un cer bun ar trebui sa fie vizibila intr-un
cautator 10x50. Cheia pentru găsirea lui M109 sunt
stelele 5 si 3 CVn. 5 CVn este vizibila cu ochiul liber
destul de uşor, formând un triunghi aproape isoscel
gama si delta UMa ("rotile" de lângă "oiştea" Carului
Mare). Odată ce o prindeţi pe 5 CVn in cautator, la vest
de ea se vede mult mai slab strălucitoare 7 CVn iar la
sud, la cam de patru ori distanta dintre 5 si 7 CVn, se
afla 3 CVn. Urmând linia dintre 5 si 3 CVn o găsim pe

Adam Block/NOAO/AURA/NSF

transparenta excepţionala si nebuloasa arata mai bine
ca niciodată. Îl chem si pe Marc sa se uite si nici lui nu-i
mai vine sa se desprindă de ocular, priveliştea este întradevăr magnifica. Si cu ochii scăldaţi de fotonii lui
Trifid, acopăr telescopul si mă duc la culcare.

Adrian Zsilavec and Michelle Qualls/Adam
Block/NOAO/AURA/NSF

ALIN TOLEA observă cerul de pe culmile tocite ale munţilor Apalasi, din West Virginia, în fiecare weekend senin
din preajma fazei de Luna Noua. Puteţi sa-l contactaţi pe Alin pe adresa alintolea@gmail.com.

Observaţii la petele Solare
Poziţia petelor (partea II) - o alternativa mai precisă

Dan Vidican
Astroclubul Bucureşti - martie 2005

N

otarea petelor pe un ecran reprezintă o acţiune
care implica o serie de erori (desenare, oscilaţia
ecranului). De asemenea utilizarea copiei pe
calc, pentru stabilirea coordonatelor, X si Y implica de
asemenea erori de apreciere.
De aceea, in continuare, se prezintă o metoda,
ceva mai precisa, bazata in special pe măsurarea
timpului in care discul solar si petele baleiază ecranul de
proiecţie. Timpul se măsoară cu un
cronometru de mina. Măsurătorile
se fac cu instrumentul fix.
Este de remarcat ca la un
diametru aparent al Soarelui de
circa 30 minute de arc, rezulta un
timp de trecere a discului Solar
peste centr ul câmpului de
observare (instrumentul fix), de
circa 120 de secunde (de timp).
Aceasta perioada de timp se poate
cronometra uşor până la o precizie
de 1/10 secunde (de timp),
rezultând o eroare de determinare a
poziţiei relative a petelor (in zona
centrului discului Solar) de circa 2”
de arc (considerând si viteza de
reacţie a observatorului).
Pentru determinări, pe
ecranul de proiecţie al discului Solar
se realizează o reţea de felul celei din
Fig. 7 (doua linii perpendiculare,
reprezentând direcţiile N - S, E - V,
corespunzătoare orientării liniilor
respective de pe bolta cereasca
transpusa pe proiecţie si doua linii la 450 de acestea).
Se orientează reţeaua astfel incit una din petele
de pe discul Soarelui sa baleieze linia E - V pe toata
lungimea ei. Apoi, cu ajutorul mişcărilor lente se aduce
centrul discului Solar, pe linia E - V (lucru uşor de
observat când discul Soarelui taie axa N - S / Fig. 8 (cele
doua jumătăţi de sectoare trebuie sa fie riguros egale /
un ajutor îl poate constitui gradarea axei N - S).
După aceste pregătiri, se aduce, discul Soarelui

(cu mişcările lente ale instrumentului) spre E de axa N
S, dar cu centrul pe axa E - V, se fixează instrumentul.
Când discul Soarelui taie axa N - S, se porneşte
cronometrul si se opreşte la o pata. Se repeta operaţia
pentru a doua si aşa mai departe, inclusiv pentru timpul
de trecere al întregului disc al Soarelui. In cazul Fig. 9,
rezulta: Dt1, Dt2, Dt3, si Dts (pentru tot discul Soarelui).
După prima serie de determinări se realizează
următoarea pentru poziţia pe axa N - S.
Pentru aceasta se stabileşte, cu
cronometrul, timpul in care fiecare
pata trece de la o diagonala la alta t1.1-t1.2,
t2.1-t2.2, t3.1-t3.2 (ex. Fig. 10).
Pe baza determinărilor de mai sus,
ţinând seama si de direcţiile N, S, E, V,
se stabilesc poziţiile petelor fata de
centrul discului Solar pe direcţiile
respective. De exemplu, Xr1 si Yr1
pentru Grupul 1 / Fig. 11 (de remarcat
ca datorita particularităţilor
instrumentului utilizat, in Fig. 8 - 10,
vestul este la stânga iar noi trebuie sa
ajungem in situaţia din Fig. 11 cu vestul
in dreapta). Detaliind, vom avea:
Raza Soarelui (pentru calcul), R= Dts /
2
Xr1= R- Dt1 (semnul rezulta automat)
Yr1= (t1.1- t1.2) / 2 (pozitiv daca pata
este spre N si negativ daca pata este
spre S).
Pentru a calcula X1 si Y1 (definiţi in
Fig. 6 / Partea I si redefiniţi in Fig. 12
este necesar sa ţinem seama de efectul parametrului P.
In acest scop se va trece in coordonate polare
(Fig. 11).
Se va defini r (distanta, pe proiecţie, de la
centrul discului Solar la pata considerata).
Pentru grupul 1 r= (X1r2 + Y1r2)1/2
Unghiul a1 se va stabili considerând axa E - V
ca axa de origine a unghiului (unghiul creste in sens

direct trigonometric).
Pentru cazul de fata, se considera:

1  360  arccos( Xr1  1
 2  arccos(Xr2   2)
 3  180  arccos( Xr 3   3)

Din anuar se vor stabili valorile lui P, Bo, Lo,
(preferabil la mijlocul perioadei de măsurători ).
Funcţie de valoarea lui P şi semnul sau, se vor
corecta unghiurile a1, a2 ,a3 (ex. Fig. 12 pentru a1P).
Determinarea valorilor lui X1 si Y1 ( de
exemplu), se face rezolvând setul de ecuaţii (pentru
pata / grupul1):
12= X12 + Y12
tg (3600 – (1 – P))= - (X1 / Y1)

(practic se are in vedere cadranul in care este
poziţionata pata / grupul).
In continuare calculul decurge ca in partea I,
punctul 10.
Bibliografie:
Solar Astronomy Handbook (pg 222-245)

