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Editorial

Salutări cititori!
Sper că v-am găsit cu bine în această primăvară!

Peste iarnă, am terminat cursul nostru anual de
astronomie. Dar nici o grijă! Am început un nou
curs, de data aceasta pentru copii, cu un succes ră-
sunător – trebuie să spun că am fost impresionat
de numărul înscrișilor. Chiar mai impresionante au
fost răbdarea și energia lectorilor la acest curs, care
cumva au reușit să țină piept „legiunii” de mici as-
tronomi.

Altfel, Astroclubul continuă în aceeași formulă
ca înainte, cu prezentări săptămânale și multe activ-
ități individuale sau online. Recent ne-au venit și
echipamentele aprobate la ultima adunare generală,
iar odată ce vom avea și cer senin, sigur vom obține
niște rezultate inedite pe care să vi le prezentăm.

După cum puteți observa, în acest număr nu am
inclus o pagină de istoric. Nu vă faceți griji, această
secțiune nu a dispărut permanent din Vega; o să aveți
ocazia de a citi din filele de istorie a Astroclubului
din nou în numărul următor.

Curând vom avea adunarea generală din 2021;
așteptăm toți membrii să participe!

Mălin Stănescu
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Noutăți

Steaua variabilă AE UMa
Steaua AE UMa este o stea variabilă de tip SX-
PHE (SX Phoenix), subclasă a stelelor variabile
de tip Delta Scuti. Aceste stele (variabile de tip
intrinsec) au o perioadă mică de pulsaţie care
variază între 0,03 și 0,08 zile (0,7–1,9 ore). Stelele
de tip SXPHE au clasificare spectrală în inter-
valul A2-F5 iar magnitudinea lor variază cu până
la 0,7. În comparaţie cu Soarele, aceste stele au
o proporţie redusă redusă de alte elemente decât
hidrogen și heliu („metalicitate” redusă). Stelele
variabile SXPHE se găsesc în roiurile globulare
și halourile galactice.

Constelaţie: Ursa Major
Coordonate: 09h 36 53.16; DEC: +44 04 00.4
Perioada: 0.086 zile  (2.06 ore)
Magnitudine aparentă: 11.35 (10.86 – 11.52)
Distanţa faţă de Terra: 2550± 150 ani-lumină
Clasa spectrală: A9

Cod observator AAVSO = SCRB
Numar de cadre: 260
Data/ Locaţie: 16-17 Februarie 2021; București
Astrometrie si fotometrie: SIPS
Grafic: AAVSO Vstar
SW 80ED APO pe Celestron AVX, cu ASI 294
MC; Ghidare: ASIAIR PRO și ASI 120 Mini.

Mulţumiri colegilor din Astroclubul București
pentru îndrumare!
Text și foto: Cristian Suciu

NGC 2264 – Roiul deschis Pomul de Cră-
ciun de Cosmin Olinici
NGC 2264 este o nebuloasă difuză de emisie de
magnitudine 4, o bogată regiune formatoare de
stele aflată la 2.600 de ani lumină de Pământ în
Constelaţia Monoceros (Unicorn). Sub această
denumire sunt identificate de fapt 4 obiecte as-
tronomice:

1. Nebuloasa Conul (Cone Nebula) – în
partea de sus a imaginii în forma de V;

2. Roiul stelar Bradul de Crăciun (Christmas
Tree Cluster) – la mijloc, în jurul stelei S-
Mon, cea mai strălucitoare stea din imag-
ine;

3. Roiul stelar Fulgi de zăpadă (Snowflake
Cluster) – la mijloc, în spatele norului de
praf de culoare albă;

4. Nebuloasa Vulpea (Fox Fur Nebula) – sub
cele două roiuri stelare, înspre partea de jos
a imaginii, se văd bine coada lungă și stu-
foasă și capul chiar lângă Snowflake Clus-
ter.

Roiul stelar Bradul de Craciun și Nebuloasa
Conul au fost descoperite de William Herschel în
1784 și, respectiv în 1785. Christmas Tree Clus-
ter poate fi ușor de observat printr-un binoclu
și se găseste dublând imaginar distanța dintre
Bellatrix și Betelgeuse (din Orion) mergând în
direcția stelei Procyon.

Imaginea acestui roi se poate vedea în secțiunea
Galerie.

Geek Talk:
300 minute de integrare (fix 5 ore), light
150x120sec/gain 100, -20 grade, 35 dark, 50 flat
(cu Geoptik flat field adapter), 50 darkflat, 100
bias
SW EQM35-pro + ASI 533MC-pro/racire -20
grade + SW130/650PDS + coma corector SW
+ luneta ghidaj + ASI 120MM + AsiAir +
filtru Optolong L-eNhance + Geoptik flat field
adapter”
Imagine achiziționată în una din nopțile frig-
uroase din noiembrie 2020. Cer cu Luna 60%,
fără vânt, umezeală mare (peste 90%), temper-
atură de îngheț (-5 grade).

Text și foto: Cosmin Olinici
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Curba de lumină la supernova SN 2020nlb
de Radu Gherase și Daniel Berteșteanu

Messier 85 este o galaxie eliptică sau lenticulară
(depinde pe cine întrebați) din Roiul Virgo
aflată în direcția constelației Cosița Berenicei.
Ea a fost descoperită în anul 1781 de Pierre
Méchain, colegul de observații al lui Charles
Messier și ulterior adăugată în celebrul catalog
de obiecte difuze. Conform măsurătorilor
și calculelor recente galaxia M85 se află la
o distanță de aproximativ 50 milioane de
ani lumină față de noi.Deși galaxiile eliptice
sunt în general mai puțin „dinamice” față de
cele spirale, ele pot oferi „surprize” astronomilor.

Pe data de 25 iunie 2020 survey-ul Asteroid
Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS)
a descoperit prezența unui obiect nou strălucind
cu magnitudinea 17.4 în cadrul galaxiei M85.
Imediat se dă alerta, iar în câteva ore este
observată de astronomi din toată lumea. În
scurt timp supernova se analizează spectroscopic
și în profilul ei se evidențiază liniile de absorbție
ale siliciului ionizat, caracteristice supernovelor
de tip Ia. Acest tip de supernove se formează în
sisteme stelare binare în care o stea pitică albă
bogată în carbon absoarbe material de la o stea
companion. Acumularea de material duce la
creșterea masei stelei pitice iar dacă fenomenul
continuă peste o anumită de limită (limita
Chandrasekhar) duce la creșterea temperaturii
nucleului stelei peste punctul de fuziune al
carbonului. Inițierea fuziunii carbonului desta-
bilizează steaua și determină explozia uriașă
prin care ia naștere supernova. Din analiza
spectrală a profilelor liniilor de siliciu-calciu
s-a determinat o viteză a materialului ejectat
cuprinsă între 16000-20000 km/s.

Imediat după publicarea anunțului, colegii noștri
Radu Gherase și Daniel Berteșteanu au început
observațiile pentru confirmarea descoperirii și
determinarea magnitudinii. Pentru observarea
fenomenului s-a folosit prin control de la distanță
Observatorul personal al lui Radu (StarDreams
L16) din Vălenii de Munte–România și tele-

scopul RC de 16’ al rețelei Skygems (L81)
aflat în Namibia. Rezultatele observațiilor sunt
atașate sub forma unui grafic al evoluției lumi-
nozității (magnitudinii) supernovei SN2020nlb
de-a lungul a două săptămâni de observații.
Din graficul și animația obținută de Radu se
observă că după explozia propriu-zisă strălucirea
supernovei crește cu fiecare zi datorită energiei
uriașe eliberate prin descompunerea radioactivă
a izotopilor 56Ni și 56Co. Din păcate altitudinea
prea mică a galaxiei la momentul respectiv nu
a facut posibilă monitorizarea supernovei mai
mult de două săptămâni, ea pierzându-se în
lumina cerului de seară. Observațiile cu măsură-
torile noastre au fost trimise către AAVSO.

Observarea supernovelor este de o deosebită im-
portanță pentru astronomi deoarece prin vântul
stelar generat ele sunt o sursă majoră de energie
cinetică în norii moleculari contribuind la for-
marea de noi stele și injectarea de elemente chim-
ice în mediul interstelar. Supernovele tip Ia sunt
considerate „lumânări standard” deoarece toate
au o luminozitate absolută maximă similară fiind
folosite la calibrarea și determinarea distanțelor
în Univers.
Text și grafic de Radu Gherase și Daniel
Berteșteanu

Curba de lumină a asteroidului (297)
Caecilia de Daniel Berteșteanu

Asteroizii sunt fragmente de rocă rămase de
la formarea sistemului solar majoritatea celor
cunoscuți putând fi întâlniți între orbitele plan-
etelor Marte și Jupiter unde formează Centura
Principală. Cei mai mari sunt Ceres, Vesta,
Pallas și Hygeia care împreună cuprind 50%
din întreaga masă a asteroizilor din centura
principală.
Una din proprietățile fundamentale ale aster-
oizilor este perioada de rotație în jurul axei
proprii, care la cei din centura principală este
cuprinsă în general între 4-15 ore. Perioadele
de rotație ale asteroizilor se pot determina
cu ajutorul curbelor de lumină, care sunt
reprezentarea grafică a variației strălucirii
aparente într-o perioadă de timp. Din analiza
lor se pot estima atât forma acestor obiecte cât
și prezența unor eventuali sateliți care orbitează
în jurul lor.
În noaptea de 7 septembrie 2020 am efectuat
observații la asteroidul (297) Caecilia. El are
un diametru de 40 km și este un asteroid din
Centura Principală care se rotește în jurul
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Soarelui o dată la cinci ani și jumătate. Curba
de lumină obținută în urma observației ne arată
că acest obiect are formă destul de ovală și o
perioadă de rotație în jurul axei de 4,5 ore.
Raportul fotometric obținut a fost trimis către
baza de date ALCDEF. În prezent Caecilia se
află la 360 de milioane de kilometri de Pământ
în direcția constelației Pești.

Reprezentarea orbitei asteroidului Caecilia
și a poziției acestuia în Sistemul Solar:
https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=
297;old=0;orb=1;cov=0;log=0;cad=0
Forma 3D – click și drag pe asteroid pen-
tru a îl roti: https://3d-asteroids.space/
asteroids/297-Caecilia
Date tehnice: Newton Skywatcher 130/650
corectat cu GPU, pe Heq 5 Pro, și colimat cu
Cat’sEye, autofocus pe MoonLite 2’ cu Deep
Sky Dad, cameră QHY 163 M. Fotometrie cu
Tycho, captură cu SGP, 90 sec/frame, bin 1×1,
Luna la 80%, Jud. Ialomița, nopți cu praf în aer
de la combine pe câmp ferite de dogoarea zilei.
Fă rai din ce ai!
Text și grafice de Prof. Daniel Berteșteanu

Roiul NGC 225 – O corabie pe marea de
stele a Cassiopeei
Constelația Cassiopeia este alături de Ursa
Mare una din cele mai populare constelații
circumpolare iar acum la început de an urcă
aproape de zenit încă de la primele ore ale
nopții.
Ea o evocă pe Cassiopeia, regina mândră a
ținuturilor Etiopiei care potrivit legendei a fost
așezată pe cer să-și conducă regatul jumătate de
an întoarsă cu capul în jos ca pedeapsă pentru
trufia ei.
Când privim noaptea dintr-un loc bun spre
acestă constelație vedem noian de stele care se
cern pe firmament ca o pudră sclipitoare ce ne
aduce aminte că ne uităm în brațul Orion al
galaxiei noastre. Regiunea abundă în obiecte
deep-sky, Cassiopeia fiind cu predilecție o con-
stelație a roiurilor deschise și a nebuloaselor care
prin numărul și morfologia lor sunt veritabile
nestemate pentru astrofotografi.

Aici se află roiurile Messier 52, Trandafirul
Carolinei, Bufnița, nebuloasele de emisie Inimă
și Suflet, Pacman, Balonul sau Fantoma din
Cassiopeia, precum și numeroase nebuloase
întunecate din catalogul lui Lynd.
Un colaj cu aceste nebuloase puteți găsi în
Galerie.

Astăzi vom vorbi despre roiul deschis NGC
225 denumit neoficial în lumea anglo-americană
“Sailboat Cluster”. Cele mai strălucitoare
stele ale lui sunt așezate în așa fel încât din
perspectiva noastră conturează silueta unei
corăbii cu pânze. Roiul este tânăr stelele lui
formându-se în urmă cu 1-10 milioane de ani
și fiind încă înconjurate de norul molecular
în care s-au născut. Acesta se poate observa
în imaginea noastră sub forma nebuloasei de
reflexie Van Den Bergh 4 vizibilă ca o ceață al-
bastră ce conturează o parte din pânzele corabiei.

Roiurile stelare sunt obiecte cheie în cosmologie
deoarece stelele din alcătuirea lor se află la
aceiași distanță față de noi și au vârsta și com-
poziția chimică asemănătoare, proprietăți care
sunt mai ușor de studiat decât în cazul stelelor
izolate. Astfel, în cazul roiurilor diferențele de
strălucire dintre stelele componente se datorează
exclusiv masei lor lucru ce a permis astronomilor
să înțeleagă evoluția stelelor și relația dintre
masa, strălucirea și vârsta acestor obiecte (dia-
grama Hertzprung-Russell) sau să își calibreze
metodele pentru determinarea distanțelor în
galaxie.

Deși NGC 225 este personajul central al acestui
câmp fotografic, acțiunea o face praful interste-
lar foarte abundent în această regiune și care
învăluie totul într-o mantie difuză. Ca dimensi-
uni particulele de praf sunt mult mai mici decât
praful terestru cu care suntem noi obișnuiți. El
este asemănător fumului degajat de stingerea
unei candele și fiind atât de mic modifică trans-
misa luminii stelelor din spatele lui dispersând
componenta albastră și lăsând să treacă lungim-
ile de undă mai mari motiv pentru care vedem
majoritatea stelelor din imagine în nuanțe de
galben închis-portocaliu. Acest fenomen se
numește extincție stelară și pe lângă faptul că
reduce din strălucirea aparentă a stelelor (cu 1,8
magnitudini la 3000 ani lumină), el ne face să
percepem stelele îndepărtate mai roșii decât sunt
în realitate. Tot din cauza extincției (a atmos-
ferei terestre de această dată), vedem Soarele
la răsărit și la apus mai roșu decât în miezul zilei.

https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=297;old=0;orb=1;cov=0;log=0;cad=0
https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=297;old=0;orb=1;cov=0;log=0;cad=0
https://3d-asteroids.space/asteroids/297-Caecilia
https://3d-asteroids.space/asteroids/297-Caecilia
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Despre roiul NGC 225 din fotografia noastră ar
mai fi de zis și că îl vedem așa cum arăta în urmă
cu 2400 de ani cât lumina de la el a parcurs
distanța până la noi. Evenimente importante
aveau să se petreacă în acele vremuri: Herodot și
Tucidide își scriau vestitele istorii, Atena își trăia
gloria sub Pericle, Platon își ridică Academia
într-o grădină cu măslini și pune în Dialogurile
lui bazele științei și ale culturii universale, perșii
lui Darius sfârșesc tragic la Maraton iar peste
ani în valea de la Termopile armata lui Xerxes
își face calea liberă spre Atena în una din cele
mai mari încleștări de forțe și patriotism pe care
le-a cunoscut istoria antică.

Roiul NGC 225 “Corabia cu pânze” ne aduce
aminte așadar că suntem călători și că timpul,
precum mantia de praf a Cassiopeei, se așterne
peste toate.

Imaginea se poate găsi în secțiunea Galerie.

Detalii tehnice:
Newtonian Skywatcher 130mm corectat cu GPU
pe Heq 5 Pro, colimat cu Cat’sEye, autofocus pe
MoonLite 2’ cu Deep Sky Dad, cameră QHY 163
M, antidew cu Pegasus.
Captură cu SGP din septembrie 2019, jud
Ialomița, secvență LRGB însumând 4 ore de ex-
punere, nopți cu praf în aer, combine pe câmp
ferite de dogoarea zilei. Peste drum de telescop
circ ambulant, carusel, luminițe, tiribombe și joc
de copii. PixInsight rezistă. Fă rai din ce ai!
Text si Foto de Prof. Daniel Berteșteanu

Observarea tranzitului exoplanetei
QATAR-4b de Daniel Berteșteanu
Observațiile fotometrice sunt proiecte de citizen-
science pe care amatorii le pot efectua chiar și
cu instrumente mici și prin care pot contribui cu
date la cunoașterea și îmbunătățirea informați-
ilor existente la exoplanete și stele variabile în
bazele de date. Prin metoda tranzitului se poate
detecta prezența unor planete extrasolare care
eclipsează periodic steaua lor gazdă, reducându-
i cu câteva procente strălucirea aparentă,
după cum se poate vedea în filmul următor:
(credit NASA, Jet Propulsion Laboratory,
producător Scott Wiessinger (USRA)): https:
//svs.gsfc.nasa.gov/vis/a010000/a013000/
a013022/Exoplanet_Double_Transit-
HD_1080p.webm

În noaptea de 2 octombrie 2020 am observat
tranzitul exoplanetei QATAR-4b. Steaua gazdă

este asemănătoare soarelui nostru și se află la
aproximativ 1000 de ani lumină în direcția con-
stelației Andromeda. Denumirea acestei plan-
ete extrasolare a fost dată după consorțiul care a
descoperit-o și anume Qatar Exoplanet Survey,
rețea de telescoape ce aparține statului Qatar.

QATAR- 4b este de aproape șase ori mai masivă
decât Jupiter și se învârte în jurul stelei gazdă
în aproximativ două zile la o distanță de 4
milioane de kilometri. Punând lucrurile în
perspectiva sistemului nostru solar, Mercur se
află la distanța de 57 de milioane de kilometri
față de Soare și îl orbitează în 88 zile.
O reprezentare interactivă a acestui sistem plan-
etar se află la linkul următor (click and drag după
ce se încarcă): https://exoplanets.nasa.gov/
exoplanet-catalog/3487/qatar-4-b/
Planul orbital al acestei planete este înclinat
față de noi cu 88° ceea ce face ca periodic ea
să treacă prin dreptul stelei și să o eclipseze
diminuându-i strălucirea aparentă. Noi am
măsurat durata tranzitului la 118 minute, timp
în care strălucirea stelei a scăzut cu 0,026
magnitudini, raportul fotometric fiind trimis
către baza de date Exoplanet Transit Database
(EDT).
http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-
detail.php?id=1601719308&lang=en
Exoplanetele de tip “Hot Jupiter”, precum
QATAR-4b, sunt ținte ușor de observat deoarece
sunt suficient de mari pentru a bloca o parte
decelabilă din lumina stelei în jurul cărora
orbitează și au perioada de revoluție foarte
mică, faza de tranzit putând fi observată în
doar câteva ore de observații, chiar și în timpul
nopților scurte de vară. Câmpul fotografic al
acestei stele poate fi văzut în imaginea urmă-
toare:
Tot din aceiași familie de exoplanete descoperite
de surveyul QES anul trecut noi am mai observat
și QATAR-1b, un gigant gazos foarte fierbinte
despre care puteți afla mai multe detalii la linkul

https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a010000/a013000/a013022/Exoplanet_Double_Transit-HD_1080p.webm
https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a010000/a013000/a013022/Exoplanet_Double_Transit-HD_1080p.webm
https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a010000/a013000/a013022/Exoplanet_Double_Transit-HD_1080p.webm
https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a010000/a013000/a013022/Exoplanet_Double_Transit-HD_1080p.webm
https://exoplanets.nasa.gov/exoplanet-catalog/3487/qatar-4-b/
https://exoplanets.nasa.gov/exoplanet-catalog/3487/qatar-4-b/
http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1601719308&lang=en
http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1601719308&lang=en
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următor:
https://www.astroclubul.ro/mitologie-
istorie-constelatii-variabile-galaxii-
quasari-si-o-exoplaneta-toate-de-la-
daniel-bertesteanu/
Cer senin la observații!
Detalii tehnice: Newton Skywatcher 130/650
corectat cu GPU pe Heq 5 Pro colimat cu
Cat’sEye, autofocus pe MoonLite 2’ cu Deep
Sky Dad, cameră QHY 163 M. Captură în faza
de Lună plină cu SGP, 60 sec/frame, bin 1×1,
UV/IR block, Jud. Ialomița.
Bibliografie:
http://exoplanet.eu/catalog/qatar-4_b/
">http://exoplanet.eu/catalog/qatar-
4_b/ https://svs.gsfc.nasa.gov/13022
Text foto și grafice de Prof. Daniel
Berteșteanu

O exoplanetă situată la 2300 de ani lu-
mină, observată în cadrul Astroclubului
București
Constelația Andromeda este cunoscută încă din
antichitate fiind una din cele 48 de constelații
descrise în secolul II îen de Claudiu Ptolemeu
în lucrarea Almagesta. În decembrie, aceasta
se poate observa începând cu orele 18:00 când
se află sus pe cer în apropierea zenitului. Ea
o evocă pe Andromeda, fiica lui Cefeu și a
Cassiopeei, care stăpâneau la marginile lumii în
ținuturile Etiopiei de astăzi.

Se spune că, într-o zi, Cassiopeia stârni mânia
zeilor lăudându-se că Andromeda este mai fru-
moasă chiar și decât nimfele mării – Nereidele.
Drept pedeapsă, Poseidon trimite din adâncul
mării un monstru – Cetus – care va pustii regatul
luni în șir. Potrivit unui oracol, dezlegarea ar
fi venit doar dacă cuplul regal ar fi dat-o pe
Andromeda drept pradă lui Cetus. Legată de o
stâncă la malul mării și așteptându-și îngrozită
năprasnica sortire, Andromeda fu zărită de
Perseu, care, în zbor fiind pe calul înaripat
Pegas, scoase din sac capul Meduzei cea cu
privirea de piatră, încremenind pe loc balaurul.
Cum Nereidele trebuiau împăcate, Zeus porunci
ca regina Cassiopeia să fie legată în lanțuri de
tronul ei și să conducă regatul jumătate de an
cu capul în sus iar cealaltă jumătate cu capul
în jos ca pedeapsă pentru trufia ei. Coincidență
sau nu, constelația Cassiopeia este circumpolară
din zona Europei, fiind vizibilă tot timpul anului
orientată pe cer conform legendei evocate.
Mai departe povestea se termină fericit, Perseu
se căsătorește cu Andromeda, iar împreună cu

Cefeu, Cassiopeia, Pegas și Cetus sunt așezați
unul lângă altul pe cer, ca o dăinuire a mitului
peste veacuri.

Dincolo de mitologie, constelația Andromeda
este legată de una din cele mai importante
episoade din istoria astronomiei.
În anul 1923, folosind cel mai mare telescop
existent atunci, telescopul Hooker cu diametrul
de 2.5 metri de la Observatorul Mount Wilson,
Edwin Hubble identifică în galaxia Andromeda
(Messier 31) prezența stelelor cefeide, stele
variabile foarte luminoase, a căror strălucire
intrinsecă este proporțională cu perioada lor
de pulsație. Cu ajutorul lor, Hubble arată că
“nebuloasa Andromeda” se află la milioane de
ani lumină depărtare de noi și că micile obiecte
difuze și pufoase cunoscute la acea vreme cu
numele “nebuloase” erau de fapt galaxii formate
din miliarde de stele. Cu alte cuvinte, Universul
nu era doar Calea Lactee așa cum se credea,
acesta extinzându-se cu mult în afara galaxiei
noastre, precum un ocean presărat de insule.
Această descoperire a schimbat pentru tot-
deauna viziunea noastră asupra Universului și a
deschis calea către astronomia modernă.
Constelația Andromeda este de interes și în as-
trofotografie deoarece aici se află câteva obiecte
foarte populare cum ar fi galaxiile Messier
31, NGC 891, grupul Abell 262, nebuloasa
planetară Blue Snowball, precum și numeroase
stele variabile, exoplanete și chiar quasari.

În data de 3 ianuarie 2020 am efectuat observații
cu caracter științific pentru observarea tranzit-
ului exoplanetei HAT-P-53 b. Această planetă
extrasolară se află la distanța de 2300 de ani
lumină și este o planetă gazoasă foarte fierbinte,
ușor mai mare decât Jupiter, și care se rotește în
jurul stelei gazdă în doar 2 zile. Distanța dintre
planetă și stea este de 5 milioane de kilometri;
prin comparație, Mercur orbitează Soarele la
o distanță medie de 57 milioane de kilometri.
Noi am observat steaua gazdă timp de aproape
4 ore și am putut măsura durata tranzitului
acestei exoplanete la 164 de minute; raportul
observațional fiind trimis către Exoplanet Tran-
sit Database. Analiza fotometrică am efectuat-o
folosind programul AstroImageJ.

http://var2.astro.cz/tresca/transit-
detail.php?id=1586149933&lang=en
Evenimente importante aveau să se petreacă
în acele veacuri: Alexandru cel Mare cucerea
Persia în urma victoriei de la Gaugamela, Euclid

https://www.astroclubul.ro/mitologie-istorie-constelatii-variabile-galaxii-quasari-si-o-exoplaneta-toate-de-la-daniel-bertesteanu/
https://www.astroclubul.ro/mitologie-istorie-constelatii-variabile-galaxii-quasari-si-o-exoplaneta-toate-de-la-daniel-bertesteanu/
https://www.astroclubul.ro/mitologie-istorie-constelatii-variabile-galaxii-quasari-si-o-exoplaneta-toate-de-la-daniel-bertesteanu/
https://www.astroclubul.ro/mitologie-istorie-constelatii-variabile-galaxii-quasari-si-o-exoplaneta-toate-de-la-daniel-bertesteanu/
http://exoplanet.eu/catalog/qatar-4_b/">http://exoplanet.eu/catalog/qatar-4_b/
http://exoplanet.eu/catalog/qatar-4_b/">http://exoplanet.eu/catalog/qatar-4_b/
http://exoplanet.eu/catalog/qatar-4_b/">http://exoplanet.eu/catalog/qatar-4_b/
https://svs.gsfc.nasa.gov/13022
http://var2.astro.cz/tresca/transit-detail.php?id=1586149933&lang=en
http://var2.astro.cz/tresca/transit-detail.php?id=1586149933&lang=en
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își termina vestitele Elemente geometrice, iar
Democrit postula că materia este alcătuită
din particule indivizibile pe care le-a denumit
atomi, iar Galaxia din stele mici și dense, care
din cauza depărtării de noi dau impresia unui
obiect pudrat cu nenumărate cristale de sare.
Peste aproape două milenii, Galileo privește cu
telescopul în Calea Lactee și are aceiași epifanie:
“La Galassia infatti non e altro che un ammasso
di innumerabili stele disseminate a mucchi”
(Sidereus Nuncius, 1610).

Sistemul HAT-P-53 b poate fi vizualizat aici:
https://exoplanets.nasa.gov/exoplanet-
catalog/4254/hat-p-53-b/

Cer senin!
Text, foto și hărți de Prof. Daniel
Berteșteanu

Nebuloasa IC 63 din Constelația Cas-
siopeia de Daniel Berteșteanu
Situată la distanța de 550 de ani lumină în
direcția constelației Cassiopeia, nebuloasa IC 63
ni se prezintă sub o formă fantomatică desprinsă
parcă dintr-o poveste de Halloween. Această
nebuloasă este formată din gaz pe care vântul
solar al celei mai strălucitoare stele din imaginea
noastră le sculptează sub forma unui personaj
fantastic cunoscut sub numele de “Ghost of
Cassiopeia”.

Culoarea roșie se datorează hidrogenului ionizat
de radiația ultravioletă emisă de stea, iar
nuanțele de albastru apar prin reflexia luminii
de către praful din nebuloasă. În zona centrală
a ei observăm rotocoale de praf și gaz care din
cauza densități mai mari au rezistat presiunii
radiative a stelei, dar care în următoarele sute
de ani se vor împrăștia.

La câțiva ani lumină de nebuloasa IC 63 se află
steaua care generează acest spectacol ceresc.
Gamma Cassiopeia este o stea gigantă albastră
din categoria stelelor de clasă spectrală Be ce
cuprinde stele eruptive înconjurate de un disc
gazos circumstelar. Aceste stele sunt rare în
galaxia noastră, iar împreună cu surorile lor
mai mari – stelele de tip O – formează vestitele
asocieri de tip OB răspândite mai ales în zona
constelațiilor Perseu, Orion, Carina și Săgetător.
Ele cuprind cele mai luminoase și mai fierbinți
stele, dar existența lot este scurtă, și după câteva
zeci de milioane de ani sfârșesc ca supernove.

Stelele de tip Be se rotesc în jurul axei proprii
cu viteze de câteva sute de kilometri pe oră,
motiv pentru care au o formă turtită și erup
sporadic material în discul gazos înconjurător,
modificându-și strălucirea.

Detalii tehnice:
Skywatcher 130/650 pe Heq 5 corectat cu GPU.
Camera QHY 163M, bin 1×1, paleta culoare
Ha+LRGB, 16 ore hidrogen+6 ore LRGB;
Captură din august-septembrie 2020 cu SGP,
procesare PixInsight.

Text și Foto: Prof. Daniel Berteșteanu

Această nebuloasă a fost pe coperta numărului
anterior al revistei Vega.

Rosette Nebula (Caldwell 49) de Cristian
Suciu
Rosette Nebula (Caldwell 49) este o nebuloasă de
emisie situată în norul molecular din Monoceros,
regiune a Căii Lactee. Clusterul NGC 2244
(Caldwell 50, descoperit în 1690 de către John
Flamsteed) este asociat cu nebuloasa, stelele
acestuia luând naștere din materia nebuloasei.
Nebuloasa Rossete se află la aproximativ 5200
de ani-lumină de Pământ și are un diametru de
aproximativ 130 de ani-lumină. Masa nebuloasei
este estimată la 10.000 de mase solare.

Localizare: Constelaţia Monoceros, 06h 33m
45s, +04° 59� 54�
Dimensiuni:
Magnitudine aparentă: 9,00
Dimensiune aparentă: 80×60 arcmins
Echipament: Skywatcher 80ED + reducător
focală SW 0,85 pe Montură Celestron AVX, cu
ASI 294 MC Pro color (la -10 grade) și filtru
Optolong L-Enhance 1,25” (mulţumiri colegilor
de observaţie)
Ghidare: Asiair Pro + Asi 120 Mini
Condiţii: Luna 95%, Umiditate mare
Timp de integrare 2 ore  (120 x 60 secunde @
gain 120) + cadre de calibrare
Procesare: PixInsight (datorită problemelor
meteo și tehnice, stelele originale din fotografie
le-am înlocuit cu unele preluate din Gaia DR2).
Mulţumiri colegilor din Astroclubul București
pentru sfaturi și îndrumare!

Text și foto: Cristian Suciu
Puteți vedea această nebuloasă în Galerie.

https://exoplanets.nasa.gov/exoplanet-catalog/4254/hat-p-53-b/
https://exoplanets.nasa.gov/exoplanet-catalog/4254/hat-p-53-b/


11

Spectroscopie la nebuloase planetare de
Daniel Berteșteanu
Nebuloasele planetare reprezintă stadiul final al
evoluției stelelor de masă mică și intermediară.
Spre sfârșitul vieții aceste stele pierd o cantitate
considerabilă de material sub formă de ejecții
de gaz care formează în jurul lor o anvelopă
care cu timpul se va detașa de stea datorită
vântului solar emis de nucleul acestor stele. Pe
măsură ce nucleul se contractă și devine o pitică
albă temperatura lui depășește 30 000 K iar
radiația ultravioletă intensă a acestuia va ioniza
atomii de hidrogen, heliu și oxigen din anvelopa
înconjurătoare care vor emite lumină strălucind
sub forma unei nebuloase planetare.
Comparativ cu durata de viață a progenitorilor,
nebuloasele planetare au existență scurtă fiind
vizibile timp de 10000-20000 de ani, după care
se sting datorită disipării anvelopei lor gazoase
în spațiu. Din acest motiv aceste nebuloase
sunt destul de rare în galaxia noastră fiind mai
răspândite în discul galactic.

În același câmp cu nebuloasa M27 se află steaua
HD 189733 a cărei exoplanetă am observat-o
în tranzit pe data de 18 august 2019; mai
multe detalii găsiți pe site-ul Astroclubului:
https://www.astroclubul.ro/trei-iepuri-
astronomici-dintr-un-foc-by-daniel-
bertesteanu/

Nebuloasele planetare sunt importante deoarece
prin vântul stelar generat de progenitorii lor
împrăștie în mediul interstelar elemente precum
carbonul, azotul și oxigenul pe care astronomii
le numesc generic metale și care vor intra în
componența stelelor de populația I care apar
mai târziu în galaxii.
Astfel nebuloasele planetare marchează evoluția
stelelor în galaxii și îmbogățesc mediul interste-
lar în elemente grele.

Numele de “planetară” atribuit acestui tip de
nebuloase nu are nici o legătură cu planetele,
ci este consecința aspectului lor așa cum a fost
perceput prin telescoapele primilor astronomi
care le-au observat, descris și perpetuat în
cataloagele lor.

În 17 martie 1785 William Herschel îi scria
aceste rânduri astronomului francez Jerome de
Lalande:
“Acestea [nebuloasele planetare] sunt corpuri
cerești despre care deocamdată nu știm nimic
și care se prea poate să fie diferite de obiectele

cu care suntem noi obișnuiți. Am găsit deja
patru astfel de obiecte toate având un diametru
aparent cuprins între 15 și 30 secunde de arc.
Corpurile acestea par să aibă un disc bine definit
și au o formă rotundă sau ovală iar suprafața
este uniform strălucitoare astfel încât seamănă
aparent cu cea a planetelor doar că au strălucirea
unei stele de magnitudinea 9”.

Natura acestor obiecte a rămas necunoscută,
termenul de “nebuloase” fiind unul generic
pentru orice obiect care la vizual prin telescop
avea un aspect difuz.
Herschel a fost cel mai prolific observator
al acelor vremuri descoperind peste 2000 de
“nebuloase” noi. Despre cele rotunde și uniform
strălucitoare se credea că sunt stele înconjurate
de material gazos care se va condensa și va
forma planete- de unde și termenul nepotrivit
de nebuloase planetare perpetuat până astăzi.
Abia în anul 1864 se va aduce lumină în această
chestiune când William Huggins observă că
nebuloasele planetare au un spectru fundamen-
tal diferit fața cel continuu generat de stele și
planete.

Cea mai strălucitoare linie observată în spectrul
nebuloaselor planetare era în verde la 500 nm
și nu avea corespondent cu nimic din ceea ce se
știa până atunci. Din acest motiv s-a crezut că
este generată de un element chimic necunoscut
denumit “nebulium” despre care observațiile
spectroscopice arătau că este foarte abundent în
aceste nebuloase dar neîntâlnit încă pe pământ.
Ulterior astronomul Norris Russel propune
că această linie este generată de un element
chimic cunoscut aflat în condiții de presiune și
temperatură necunoscute nouă. Abia în anul
1927 s-a făcut lumină în această chestiune când
fizicianul Ira Bowen a arătat că linia verde este
generată de oxigenul dublu ionizat aflat la o
densitate atât de scazută în nebuloase încât este
imposibil de reprodus aici pe pământ.

În luna august 2020 am efectuat observații spec-
troscopice la nebuloasele planetare NGC 6543
“Cat’s Eye”, NGC 7662 “Blue Snowball”, NGC
7027 “Magic Carpet”, NGC 6826 “Blinking
planetary” și Messier 57 “Ring Nebula” pentru a
evidenția particularitățile lor spectrale și liniile
de emisie caracteristice. În profilele acestor
nebuloase se observă linia puternică verde-cian
de la 500 nm corespunzătoare oxigenului dublu
ionizat precum și linia în roșu de hidrogen
alfa. De intensitate mai redusă sunt liniile

https://www.astroclubul.ro/trei-iepuri-astronomici-dintr-un-foc-by-daniel-bertesteanu/
https://www.astroclubul.ro/trei-iepuri-astronomici-dintr-un-foc-by-daniel-bertesteanu/
https://www.astroclubul.ro/trei-iepuri-astronomici-dintr-un-foc-by-daniel-bertesteanu/
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din galben și albastru corespunzătoare heliului
și hidrogenului gamma vizibile mai mult în
nebuloasa Cats’s Eye.

Rezultatele noastre au un caracter educațional
fiind un bun material de studiu atât în astrofo-
tografie pentru înțelegerea și redarea culorilor
acestor nebuloase cât și pentru evidențierea
particularităților spectrale ale nebuloaselor
planetare. Pentru că spectroscopia este un
domeniu rar abordat de amatorii din țara
noastră sperăm că observațiile noastre au și un
caracter motivațional în studiul spectroscopic al
obiectelor cerești.

Pentru realizarea observațiilor am folosit un
spectroscop Star Analyser 100 cuplat la un
telescop newtonian 200/1000 respectiv 130/650.
Cadrele au fost trase cu o cameră monocromă
QHY 163 iar procesarea spectrelor și calibrarea
pe instrument am realizat-o în programul RSpec.
Pentru compararea spectrelor la nebuloase cu
cele de alte obiecte vă invităm să lecturați
studiile realizate de noi la stelele Wolf-Rayet și
la clasele de stele din sistemul Harvard.
https://www.astroclubul.ro/articol-
despre-spectroscopie-la-stele-exotice-
de-daniel-bertesteanu/
https://www.astroclubul.ro/wp-content/
uploads/2019/11/Astroclubul-Bucuresti-
Spectroscopie-de-mica-rezolutie-la-6-
clase-diferite-de-stele.pdf

Imagini cu aceste nebuloase se găsesc în secți-
unea Galerie, atât a numărului acesta, cât și a
numărului anterior.

Cer senin!

Text și foto de Prof. Daniel Berteșteanu

Steaua variabilă LINEAR 11337303 de
Daniel Berteșteanu
Stelele variabile de tip W Ursae Majoris sunt
sisteme binare ce se eclipsează reciproc. Cele
două stele au dimensiuni diferite și împart
aceiași anvelopă fiind atât de apropiate una de
alta încât uneori suprafețele lor se ating făcând
transfer de masă și energie. Perioadele de rotație
ale acestor stele sunt relativ mici fiind cuprinse
între 4 și 24 de ore generând curbe de lumină
în formă de dom în care cele două minime
corespunzătoare eclipselor sunt mai mult sau
mai puțin egale. Observarea constantă a acestor
sisteme binare oferă astronomilor informații

despre mișcarea, masa, diametrul și strălucirea
lor absolută cu care apoi se poate calibra și
determina distanța până la alte stele.

Credit: Merikanto
În nopțile de 16,17 și 18 mai 2020 am efectuat
observații cu caracter științific la steaua variabilă
LINEAR 11337303 din constelația Boarul.
Analiza fotometrică ne arată o perioadă de ro-
tație de 6,67 de ore de-a lungul cărora strălucirea
sistemului variază continuu pe un profil cu două
minime și creșteri în formă de clopot, aspect cla-
sic pentru variabilele de tip W UMa.
Observațiile au mai arătat că există diferențe în-
tre ultima determinare a perioadei de rotație a
sistemului realizată în anul 2013 și observațiile
noastre, motiv pentru care raportul fotometric
a fost trimis către baza de date AAVSO modi-
ficările propuse de noi fiind acceptate.

Astfel membrii asociației noastre au putut con-
tribui cu observații și date proprii la cunoașterea,
rafinarea și aducerea la zi a informațiilor exis-
tente la această stea în baza de date a AAVSO.
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=
detail.top&oid=320424 Observațiile s-au făcut
de la distanță un telescop RC de 0.5 m al rețelei
private SkyGems Observatory- Namibia.

Text și grafic: Prof. Daniel Berteșteanu

https://www.astroclubul.ro/articol-despre-spectroscopie-la-stele-exotice-de-daniel-bertesteanu/
https://www.astroclubul.ro/articol-despre-spectroscopie-la-stele-exotice-de-daniel-bertesteanu/
https://www.astroclubul.ro/articol-despre-spectroscopie-la-stele-exotice-de-daniel-bertesteanu/
https://www.astroclubul.ro/wp-content/uploads/2019/11/Astroclubul-Bucuresti-Spectroscopie-de-mica-rezolutie-la-6-clase-diferite-de-stele.pdf
https://www.astroclubul.ro/wp-content/uploads/2019/11/Astroclubul-Bucuresti-Spectroscopie-de-mica-rezolutie-la-6-clase-diferite-de-stele.pdf
https://www.astroclubul.ro/wp-content/uploads/2019/11/Astroclubul-Bucuresti-Spectroscopie-de-mica-rezolutie-la-6-clase-diferite-de-stele.pdf
https://www.astroclubul.ro/wp-content/uploads/2019/11/Astroclubul-Bucuresti-Spectroscopie-de-mica-rezolutie-la-6-clase-diferite-de-stele.pdf
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=320424
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=320424


Ședințe și prezentări

A opta ședință a Cursului Practic de As-
tronomie
A opta ședință a Cursului Practic de Astronomie
a avut loc miercuri, 25 Noiembrie 2020, cu tema:
Introducere în spectroscopie. Ședința s-a des-
fășurat online, pe platforma de videoconferință
Zoom.

Cursanții au învățat despre bazele teoretice
ale spectroscopiei, recunoașterea spectrelor
continue, de absorbție și de emisie, aplicați-
ile spectroscopiei în astronomie, precum și
analizarea spectrelor diferitelor clase de stele
într-un software specializat.

Lectori: Marian Naiman și Daniel
Bertesteanu

Ultima ședință a Cursului Practic de As-
tronomie din anul 2020
Ultima ședință a Cursului Practic de Astronomie
a avut loc miercuri, 02 Decembrie 2020, cu o
sesiune de observații astronomice live remote.
Acesta a fost al 52-lea an în care Astroclubul
Bucuresti a organizat cursul de astronomie.
Vă așteptăm la anul, pentru cursul din cel de-al
53-lea an!

Ședința s-a desfasurat online, pe platforma de
videoconferință Zoom. În prima parte a sesiunii
cursanții au putut vedea în direct operarea
unui observator astronomic privat acționat
remote (de la distanță), au primit informații
despre echipamentele și programele de calculator
(software) folosite și despre desfășurarea unei
secvențe complete de observații sau astrofo-
tografie. În a doua parte a sesiunii s-a prezentat
modalitatea de observații sau astrofotografie
remote folosind o rețea de telescoape cu ajutorul
platformei online Slooh.

Lectori: Radu Gherase și Ovidiu Petrese
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Cursuri de astronomie pentru copii
„Primii Pași în Astronomie”
Copiii pot călători oriunde cu gândul. Pereții
apartamentului în vreme de pandemie pot
fi ușor traversați cu ajutorul imaginației, iar

ferestrele se pot deschide larg oricând, către
alte lumi. Și în ce călătorie mai palpitantă ar
putea porni, decât într-una spațială? Atelierul
„Primii pași în astronomie” nu este încă un curs
online, ci un exercițiu ghidat de imaginație.
Cu ajutorul nostru vor învăța noțiuni de bază
ale astronomiei care le vor stârni curiozitatea,
într-un mod distractiv și pe înțelesul lor.

Cursurile se desfășoară ONLINE, pe platforma
Zoom, ședințele având loc marți seara. Fiecare
ședință durează aprox. 90 minute (fără pauză).

Structura cursurilor pe grupe de vârstă:
1. Grupa mica (4 ședințe)

• Introducere, cerul și constelațiile;
• Sistemul Solar;
• Planetele;
• Misiuni Spațiale.

2. Grupa mijlocie (6 ședințe)

• Introducere, cerul și harta cerului;
• Constelații;

• Sistemul Solar și Luna;
• Soarele, Galaxii și Roiuri de stele;
• Misiuni Spațiale;
• Asteroizi, comete și meteori.

3. Grupa mare (8 ședințe)

• Introducere, cerul și harta cerului;
• Constelații;
• Sistemul Solar;
• Soarele și Luna;
• Planetele;
• Asteroizi, comete și meteori;
• Roiuri de stele și galaxii;
• Misiuni spațiale.

Pentru participare la cursuri, fiecare copil trebuie
să aibă un bloc de desen A4, creioane colorate
sau cerate și /sau carioci de diferite culori. La
sfârșitul cursului, copiii vor primi o diplomă de
participare.

Legături între geologie și astronomie de
Bogdan Stanciu Miercuri, 3 februarie 2021
am asistat la o interesantă prezentare despre
legăturile dintre geologie și astronomie.

Am aflat despre primele manifestări ale geologiei
încă din Antichitate, apariția geologiei moderne
în sec. XVII, teoriile geologice despre mode-
larea Pământului, teoria derivei continentelor,
apoi apariția geologiei planetare şi subiectele
comune cu astronomia cum ar fi: compoziția
și alcătuirea Pământului în directă legătură
cu structura sistemului nostru Solar, originea
planetelor, a sateliților și a asteroizilor, studierea
asteroizilor și a meteoriților în urma impactului
cu Pământul.

De mare interes a fost partea prezentării despre
efectele asupra Pământului a coliziunii cu
obiectele cerești și despre marile extincții ale
vieții pe Pământ, cum ar fi cea din Cretacic-
Paleogen în urma impactului cu asteroidul ce a
provocat craterul Chicxulub.
Nu în ultimul rând am discutat despre exploziile
de raze gamma din Univers sau evenimentele
protonice solare de mare anvergură precum
ejecțiile coronale de masă și posibilele efecte
asupra Pământului.
Prezentator: Bogdan Stanciu



Articolul ediției

Conexiunea între geologie și astronomie
  de Bogdan Stanciu

Deși geologia ca ramură a științelor pământești a luat naștere abia în preajma secolului al XV-lea, pre-
ocupări ale civilizațiilor anterioare asupra acestei științe se întind până în Antichitate. Grecii antici își
puneau întrebări asupra compoziției rocilor ce alcătuiesc scoarța terestră și a originii planetei Pământ. În
secolul 4 î.e.n., Aristotel a făcut câteva observații cu privire la ritmul foarte lent în care peisajul geologic
se schimbă în timp, afirmând că aceste variații depășesc cu mult viața unui om. Succesorul lui, filozoful
Theophrastus, chiar a reușit să creeze o compilație de descrieri a multor roci și minerale, încercând totodată
și o clasificare a acestora. Începând cu sec. 15 d.Hr., geologia a început să fie tratată prin metode mult mai
științifice, nu doar prin teorii și scenarii, o dată cu expediții pe teren care au dezvăluit compoziția și stratifi-
cația internă a planetei, modelul tectonic al scoarței terestre, tipurile și alcătuirea mineralelor și rocilor dar
și înregistrarea fosilelor care au arătat evoluția vieții pe Pământ dar și evenimente cataclismice care au avut
un rol fundamental în modelarea tuturor sistemelor existente pe planetă.

Având în vedere originea îndepărtată a geologiei, similar astronomiei, nu este greu de imaginat cum
acestea vor fi ajuns să aibă aspecte comune în cercetarea științifică, mai ales că în ultimii câțiva zeci de ani,
oamenii de știință au început să capete cunoștințe despre geologia extraterestră, despre compoziția rocilor
de pe alte corpuri cerești și despre contextul formării Sistemului Solar din materiale preexistente.
5.1 Impactul Terrei cu diverse corpuri cerești

Datorită naturii subiectului, este ușor de înțeles de ce suprapunerea geologiei cu astronomia funcționează
foarte bine. Impactul planetei cu asteroizi, comete sau meteoriți afectează în mod direct scoarța terestră,
prin acțiuni mecanice și termice, posibil chiar și viteza de rotație sau înclinarea axei terestre, în cazul impac-
turilor cu corpuri foarte mari. De asemenea, clima și biosfera pot fi puternic afectate de aceste evenimente,
așa cum vom vedea în paragrafele următoare.

Marile extincții ale vieții de pe planeta Pământ sunt evenimente relativ des întâlnite, care sunt urmare fie
a unor evenimente locale (erupții vulcanice, schimbarea compoziției atmosferice, etc.), fie a unor evenimente
ce-și au originea în afara planetei (impact cu asteroizi, furtuni solare, explozii de radiații, etc.). Cele mai

Figura 5.1: Locația craterului de impact Chicxulub
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importante extincții în masă sunt:

• Precambrian – 1 singură extincție – Vendian;

• Paleozoic – 4 extincții – Cambrian, Ordovician, Devonian, Permian (cea din urmă fiind cea mai dis-
trugătoare din istoria vieții pe Terra, unde aprox. 90-95% din toate speciile au dispărut);

• Mezozoic – 2 extincții – Triasic, Cretacic-Paleogen;

• Cenozoic – 3 extincții – Eocen, Miocen, Pleistocen;

Poate cel mai popular dintre aceste episoade este cel de la limita Cretacic-Paleogen, care a fost responsabil
de dispariția completă a dinozaurilor și preluarea supremației de către mamifere. Fiind și cea mai recentă
extincție în masă, dovezile asupra cauzelor pot fi mai ușor găsite sau dezbătute. Printre „vinovații” principali
se numără impactul cu un asteroid și erupțiile vulcanice masive. Teoria cu privire la căderea unui asteroid
este susținută de 2 dovezi principale:

a. Existența unui crater masiv in zona peninsulei Yucatan (Mexic) – pe nume Chicxulub (numele localității
din apropiere), are un diametru de aprox. 170 km și o adâncime de 20 km, penetrând o bună parte din
scoarța continentală din zona Golfului Mexic. Este al doilea crater ca mărime de pe suprafața planetei și
singurul la care inelul intern de impact s-a păstrat intact. Corpul responsabil de acest impact a avut un
diametru de 10-15 km și o viteză de 30 km/s. (de 150 ori mai rapid ca un glonte). Acest crater e însoțit
de formațiunile geologice corespunzătoare: rocă topită, sferule de sticlă, cristale fracturate (cuarțul de șoc),
frământări ale stratelor și restructurarea scoarței în zona de impact. Dimensiunea mare a corpului a facilitat
trecerea acestuia prin atmosferă, fără a fi fragmentat sau topit de contactul cu aceasta. Datorită formei
eliptice și a marginii suprapuse continentului care este mult mai intactă, oamenii de știință au estimat că
asteroidul a venit dinspre sud-est, la un unghi de cca. 40-60°, valoare confirmată și de abundența resturilor
de impact în America de Nord, dar și de morfologia craterului. Unele studii mai recente arată ca direcția de
intrare ar fi fost nord-est, dar analizele sunt în curs.
Imediat după impact, date fiind dimensiunea asteroidului, cel mai probabil foarte multe fragmente din acesta
dar și din scoarța terestră au fost ejectate la înălțimi foarte mari, chiar și dincolo de atmosferă. Datorită
gravitației terestre, aceste fragmente au căzut ulterior pe întreaga suprafață a globului.

Figura 5.2: Direcția de proveniență a asteroidului Chicxulub
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(a) Asteroidul 298 Baptistina (mag. ap. 15, 2) –
descoperit în 1890, dimensiuni 13 × 30 km, perioadă
orbitală 3, 4 ani, perioadă de rotație 16, 2 ore (ex-
punere de 4 min. folosind un telescop de 24”) (b) Curba de lumină a asteroidului 298 Baptistina

S-a crezut ca asteroidul ”vinovat” de impact face parte dintr-o grup de corpuri numit familia Baptistina,
caracterizată prin conținut mare de carbonați = condrite carbonatice. Singurul membru existent în prezent
al acestei familii este asteroidul 298 Baptistina. Totuși, în anul 2008 s-a descoperit că semnătura chimică a
acestui asteroid nu este similară celui care a creat craterul Chixulub. Mai mult, în anul 2011, sonda spațială
WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) a descoperit că asteroidul-părinte al familiei Baptistina a fost
fragmentat în urmă cu aprox. 80 mil.ani. Deoarece timpul în care un asteroid ajunge în rezonanță cu Terra
pentru ca mai apoi să lovească planeta este de zeci de milioane de ani, este puțin probabil ca asteroidul care
s-a prăbușit acum 66 mil. ani să fie membru al familiei Baptistina.

Limita Cretacic-Paleogen este probabil cea mai studiată din întreaga scară geocronologică. Aceasta a evi-
dențiat distribuția fragmentelor ejectate în timpul impactului pe întreaga suprafață a planetei. Depozitele
de impact distribuite pe suprafața Terrei sunt consistente cu structura mineralogică a rocilor ejectate în
urma impactului. De asemenea, se poate observa cum cu creșterea distanței față de crater, grosimea acestor
strate descrește proporțional.
În apropierea zonei de impact, prezența unităților clastice de mare energie încadrate între 2 strate bogate
în material ejectat din crater dovedește crearea unor uriașe tsunami-uri în Golful Mexic dar și în zonele
adiacente, așa cum era de așteptat.

b. Concentrația mare al elementului iridiu în stratele corespunzătoare limitei Cretacic-Paleogen. Iridiul este un
element chimic relativ rar întâlnit pe Terra, similar platinei, fiind mult mai abundent în asteroizi și meteoriți.
Stratele corespunzătoare limitei Cretacic-Paleogen conțin de la 10 până la 1000 de ori mai mult iridiu decât
în mod natural, variind cu distanța față de crater. Pe lângă iridiu, și alte elemente din grupa platinei se
regăsesc în concentrații mult mai mari.

Figura 5.4: Distribuția globală a fragmentelor ejectate în timpul impactului și găsite în carote
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Figura 5.5: Aspectul și descrierea depozitelor de impact

Figura 5.6: Aspectul limitei K-Pg și descrierea litologică – Bazinul Raton, Colorado, USA
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Figura 5.7: Anomalia de Iridiu observată în roci din zona Lechówka, sudul Poloniei

Figura 5.8: Carotă recuperată din zona Atlanticului de NV. Limita Cretacic-Paleogen arată o tranziție de
la zona de acumulare a sferulelor de ejecție (SP) către sedimentele Paleogenului inferior. Se poate observa
abundența calcitului (albastru) și a dolomitului (turcoaz) în materialul expulzat, dar și cristale de cuarț de
șoc (roșu). În poza C se pot observa cristale de dolomit (DO) cu o crustă ce argilă bogată în calciu (între
săgețile negre), o clastă rotunjită de calcit (CC), o clastă acreționară de calcit (AC) și cuarț (Q) care au
originile în metamorfismul de șoc din zona craterului Chixulub.
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5.2 Variația câmpului magnetic al Terrei

Câmpul magnetic al planetei este responsabil de protejarea globului pământesc împotriva radiațiilor solare și
cosmice. Fără acest „scut”, este greu de crezut că viața ar fi evoluat în complexitatea pe care o observăm azi.

Sursa acestui câmp magnetic este nucleul extern al planetei, alcătuit din fier și nichel în stare lichidă
care se află în continuare mișcare, generând astfel acest geomagnetism. Nucleul extern are o grosime de cca.
2200 km, temperaturi cuprinse între 3000 K (în zonele exterioare) și 8000 K (spre zonele interne), iar consis-
tența este a unui fluid super vâscos, în care iau naștere curenți de convecție. Acești curenți sunt responsabili
de emiterea câmpului magnetic al Terrei. Datele seismice au fost cele care au furnizat informații asupra
fluidității nucleului extern, unele unde seismice fiind absorbite în totalitate de acest strat.

Intensitatea magnetică în nucleul extern este de aprox. 2, 5 militesla, adică de 50 de ori mai puternic
decât cea înregistrată la suprafață. Se pare că de-a lungul istoriei geologice a Pământului, nucleul intern s-a
solidificat treptat – această rată este de cca. 1 mm/an – solidificarea totală va duce la pierderea câmpului
magnetic și ca urmare, la bombardarea planetei de către radiațiile cosmice.

După analiza unor lave australiene din Paleoarchean (3, 2 - 3, 6 mld. ani) și a unor conglomerate din
Africa de Sud, se pare că vechimea câmpului magnetic al Terrei este de cel puțin 3, 5 mld. ani. Mai recent
(2018-2019), analiza unor roci din zona Isua, la nord de capitala Groenlandei, Nuuk, au arătat că vechimea
câmpului geomagnetic este de cel puțin 3, 7 mld. ani, moment care coincide cu apariția primelor forme de
viață pe Terra. Cristale de zircon vechi de cca. 4 mld. ani din Australia arată o vechime și mai mare, de 4
mld. ani, dar această valoare este intens dezbătută, datorită dificultății în datarea exactă a acestor cristale.
Polii magnetici ai câmpului geomagnetic nu au poziție fixă în timp – aceștia pot migra oriunde pe suprafața

planetei, în concordanță cu fenomenele active din nucleul intern. Unul din fenomenele intens studiate este
inversia polilor magnetici, polul nord magnetic având aproximativ aceeași poziție cu polul nord geografic.
Ultima inversie înregistrată a avut loc acum 780.000 ani.

Figura 5.9: Configurația internă a planetei și pozițiile polilor magnetici (polul N geografic este în zona polului
S magnetic, acesta fiind sursa de atracție a acului busolei)
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(a) Impactul câmpului magnetic asupra orientării
magnetice a structurii rocilor

(b) Migrația polului nord magnetic în ultimii 120 de
ani

Dovezi asupra orientării polilor magnetici dar și a intensității câmpului geomagnetic sunt documentate
din roci și minerale care au conținut de fier sau alte substanțe metalifere susceptibile de a fi influențate de
magnetism. Principalele minerale puternic afectate de prezența câmpului magnetic sunt magnetitul (Fe3 O4),
hematitul (Fe2 O3) și ilmenitul (Fe Ti O3). Aceste roci au un moment magnetic permanent, care poate fi
obținut fie din solidificarea lavei de origine, fie din depozitarea pe fundul bazinelor de sedimentare în condiți-
ile magnetice de la timpul respectiv. O dată cu schimbarea parametrilor magnetici, aceste roci pot captura
variațiile prin modul de orientare al dipolilor în chiar structura atomică și moleculară a lor.

Datarea radiometrică a curgerilor de lavă anterioare a dus la elaborarea unei scări geomagnetice în
timp. Aceasta reprezintă baza magnetostratografiei, care este un tip de corelare geofizică utilizată la datarea
secvențelor sedimentare sau vulcanice, dar și a anomaliilor magnetice detectate pe fundul bazinelor oceanice.

Figura 5.11: Scara magnetostratigrafică a evenimentelor de inversie magnetică în ultimii 23 mil. ani (benzile
negre reprezintă polaritate magnetică similară cu cea din prezent, iar benzile albe reprezintă inversia mag-
netică)
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Dincolo de intensitatea câmpul magnetic planetar, acesta poate varia și local. Un exemplu de variație re-
gională poate fi observată accesând link-ul de mai jos: https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a004500/
a004541/tmf_syntheticMagField_v4_1080p30.mp4. Animația este făcută pe baza observațiilor celor de la
NASA, din data de 30.12.2016.

5.3 Explozii de raze gamma

Exploziile de raze gamma (Gamma Ray Bursts – GRBs) sunt unele dintre cele mai puternice fenomene
electromagnetice descoperite in Univers. Aceste fenomene sunt observate în timpul unei supernove, atunci
când o stea implodează pentru a deveni o stea neutronică sau o gaură neagră. GRB pot apărea și la fuziunea
dintre două stele neutronice.

Majoritatea GRB au loc la miliarde de ani lumină de Terra, dar pot fi observate de sateliți și instrumente
terestre, astfel indicând energia foarte mare eliberată în timpul unui astfel de eveniment. GRB au fost
descoperite în anul 1967 de către sateliții de clasă Vela (USA), care au fost lansați pentru a detecta teste
nucleare desfășurate pe suprafața Terrei. Descrierea GRB a fost destul de dificilă până în anul 1997, când
au fost detectate emisiile remanente de raze X și lumină, astfel putând fi analizate spectroscopic. Concluzia
principală a fost că astfel de evenimente se petrec în galaxii îndepărtate, la distanțe foarte mari, iar emisiile
de energie pot depăși în câteva secunde întreaga radiație emisă de Soare în întreaga sa viață.

Efectele unei GRB situată la câteva mii de ani lumină de Terra și îndreptată spre planetă ar fi catas-
trofale – compoziția atmosferică s-ar schimba dramatic (crearea de oxid și dioxid de azot, toxici pentru
viață în general, dar creând și o barieră pentru lumina solară, reducând temperatura medie), stratul de
ozon s-ar diminua cu până la 75% pentru mai mulți ani, crescând nivelul de radiații UV ce ating suprafața
terestră, fenomene ce ar dura câțiva ani. De asemenea, energia razelor gamma distruge sau modifică ADN-ul
formelor de viață. Din fericire, nu există decât un candidat pentru GRB în apropierea Terrei: WR 104, o
stea aflată la aprox. 8000 a.l. de Terra, poate deveni o supernovă în următorii 500.000 de ani, fiind și ca-
pabilă de emiterea de GRB. Totuși, direcția acestor raze gamma nu pare să fie pe traiectoria planetei Pământ.

În istoria geologică a Terrei, există cel puțin 2 episoade în care GRB ar putea fi înregistrate în compoziția
chimică a rocilor și fosilelor, dar și a materiei vii. Acestea sunt:

a. Extincția în masă din Ordovician-Silurian (LOME) de acum cca. 450 mil. ani – una din cauzele acestei
extincții poate fi o GRB care a avut loc la mai puțin de 6000 a.l. de Terra. LOME este a doua extincție
în masă ca distrugere după cea din Permian. Aproape 85% din toate speciile au dispărut ca urmare a
acestui fenomen. O GRB de 10 secunde ar fi distrus stratul de ozon al planetei, lăsând viețuitoarele
expuse la nivele foarte mari de radiații UV. S-a observat că organismele marine care trăiau la suprafața
apei au fost direct afectate, numărul lor scăzând drastic și abrupt, în timp ce viețuitoarele ce trăiau
pe fundul mărilor și oceanelor au avut șanse mai mari de supraviețuire, varietatea lor nefiind atât de
sever afectată, fiind mai protejate de coloana de apă mai groasă. GRB ar putea fi responsabilă și de
glaciațiunea aferentă, datorită reacției chimice dintre ozon și azot, formând dioxid de azot cu efect de
răcire al climei.

b. Fenomenul de creștere al izotopului 14C din anii 774-775 d.Hr., înregistrată în inelele de creștere ale
unor arbori din Japonia, consistentă mai apoi cu observații similare ale arborilor din Europa și America
de Nord. Creșterea cantității de 14C este cea mai rapidă și abundentă din istoria înregistrată, de cca
1, 2%. Energia transmisă către Terra a fost de ordinul a 7 × 1024 erg, deci o creștere de 10 ori mai
mare decât cea produsă de radiația cosmică și de 20 de ori mai mare decât cea produsă de ciclurile
solare. Adițional, o creștere cu 30% a izotopului de 10Be a fost detectată în Antarctica, dar la o
rezoluție temporală mai mică. Astfel, o furtună solară sau posibile emisii coronale nu au suficientă
energie pentru a cauza aceste anomalii, ca și o supernovă standard, asupra cărora nu există documentări
istorice sau observaționale.

Încă nu există un consens științific asupra acestui fenomen, mulți considerând că această creștere foarte
mare a izotopului de 14C putea fi cauzată și de o ”superfurtună” solară, eveniment înregistrat cu mai multe
ocazii de-a lungul documentărilor istorice.

https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a004500/a004541/tmf_syntheticMagField_v4_1080p30.mp4
https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a004500/a004541/tmf_syntheticMagField_v4_1080p30.mp4
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Figura 5.12: Curbele de lumină înregistrate la câteva GRB

Figura 5.13: Creșterea bruscă a izotopilor de 10Be, 14C și 36Cl în anii 774-775



Galerie foto

Detaliile imaginilor se găsesc în secțiunea Noutăți.

Nebuloasele și clusterele din Cassiopeea

de Daniel Berteșteanu
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Messier 27
de Daniel Berteșteanu

Messier 57 (Ring Nebula)
de Radu Gherase
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NGC 2264 (Pomul de Crăciun)
de Cosmin Olinici

Caldwell 49 (Rossete Nebula)

de Cristian Suciu



Calendar astronomic
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Legendă

Lună plină
Primul/ultimul pătrar
Lună nouă
.
Planete pitice
Planete
Meteoriți
Stele

Evenimente

2 Aprilie – (140) Siwa ocultează
UCAC4 551-045539 în Rac
6 Aprilie – Conjuncție Lună-Saturn
7 Aprilie – Conjuncție Lună-Jupiter
17 Aprilie – Conjuncție strânsă
Lună-Marte (<0.5 grade)
22 Aprilie – Curentul de meteori
Lyride (ZHR 18)
22 Aprilie – (26) Proserpina
ocultează TYC 1926-00233-1 în Rac
23 Aprilie – Cometa C/2020 R4
(ATLAS) la perigeu. mag 7.3
14 Mai – Mercur la altitudine
maximă pe cerul de seară
16 Mai – Conjuncție Lună-Marte,
separație 1.2 grade
13 Iunie – Conjuncție Lună-Marte,
separație 2 grade

Link-uri utile

• Site-ul Astroclubului București
https://astroclubul.ro/

• Stellarium
https://stellarium.org/

• Cartes du Ciel
https://www.ap-i.net/
skychart/en/start

• NASA WorldWind
https://
worldwind.arc.nasa.gov/

• Celestia
https://celestia.space/
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