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RUXANDRA POPA

Universul pe mâna copiiilor
De multe ori ne întrebam: Ce se poate face pentru a aduce astronomia la îndemâna copiilor? Cum putem determina copiii să privescă mai mult către cer?
Iată că răspunsurile nu s-au lăsat prea mult aşteptate. Programele dezvoltate de UNAWE România (Children Universe Awareness) au găsit calea pentru a
stimula imaginaţia copiilor. Implicarea Astroclubului Bucuresti (AB) alături de UNAWE în activităţi pentru copii a fost o premieră binevenită pentru clubul
nostru, iar deschiderea cu care a fost primit acest proiect a adus un suflu nou şi noi teme pentru membri noştri.
Lucrul cu copiii si inţierea lor în astronomie pot fi o muncă solicitantă, dar cu siguranta este o munca întotdeauna plină de satisfacţii. Membri AB au participat la numeroase
prezentări, jocuri şi observaţii astronomice realizate în grădiniţe, la lansări de carte pentru
copii, la traducerea materialelor pe teme astronomice care pot fi găsite pe site-ul www.
unawe.ro şi multe altele.
Portalul dedicat profesorilor va fi lansat în acest an şi va reprezenta cel mai important proiect realizat de AB şi UNAWE până în prezent. Echipa din partea AB care se ocupă
de partea redactării cursului este formata din cinci membri, toţi bine pregătiţi şi hotarati.
Portalul îşi propune să furnizeze profesorilor informaţii complete despre Univers pentru ca
aceştia să poată, la rândul lor, să-i înveţe pe copii.
Proiectele realizate de UNAWE şi AB au ca scop deschiderea către astronomie în

general şi perceperea fenomenelor simple de tipul zi/noapte, anotimpuri, Soarele ca stea
etc. Acest tip de subiecte discutate cu copiii îi pot ajuta foarte mult în modul în care percep
lumea care îi înconjoară. Astronomia este la îndemâna noastră în fiecare zi şi e necesar ca
ea să facă parte din cultura fiecăruia dintre noi; nu trebuie decât să dorim să o descoperim.
Copiii au, în mod special, dorinţa de a descoperi şi de a pune întrebări, iar acestă dorinţă este
imensa noastră resursă.
UNAWE România şi Astroclubul Bucureşti vă invită să descoperim împreună Universul într-o joacă de copil!
Universe Awareness
UNAWE este un program internaţional cu activitate continuă ce oferă copiilor o poartă spre frumuseţea şi grandoarea Universului. “Universe Awareness” (Cunoaşterea şi întelegerea Universului)
ilustrează originile multiculturale ale astronomiei moderne, într-un efort de a lărgi orizontul copiilor, de a le trezi curiozitatea pentru ştiintă şi de a le stimula toleranţa şi spiritul civic global. Jocuri, cântece,
activităţi practice, desene animate şi schimburi de experienţă pe Internet, toate sunt dezvoltate în parteneriat cu comunităţile UNAWE de pe Glob, pentru copii cu vârsta de cel puţin 4 ani.
UNAWE s-a conturat ca idee în anul 2005, cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Ştiinţei din Olanda. În prezent în proiect sunt înscrise 38 de ţări, proiectul fiind finanţat de ESO, Ministerului
Educaţiei, Culturii şi Ştiinţei din Olanda, Academiei Regală de Arte şi Ştiinţe a Olandei, Universitatea din Leiden şi Centrul Lorentz.
UNAWE este un model educaţional deschis (open-source). Materialele UNAWE sunt dezvoltate astfel încât să fie realizate de către cei ce coordonează grupurile de copii fără a fi nevoie de cursuri prealabile şi
fără costuri ridicate. Materialele sunt dezvoltate, testate, evaluate şi îmbunătăţite de o vastă comunitate internaţională de voluntari, fiecare lucrând într-un mediu specific din punct de vedere cultural, economic, politic şi social. Ideea implementării programului internaţional UNAWE în România a apărut la începutul anului 2009 din dorinţa de a face cunoscute noţiunile de astronomie copiilor care doresc să afle
mai multe despre acest domeniu.

Vega 139, mai-iunie 2010

Astroclubul Bucureşti

O vizită aşteptată

MIRCEA RĂDUȚIU

Cercetând atent bolta cerească vei găsi intotdeauna câţiva hoinari care dau ocol Soarelui, mai aproape sau mai departe de acesta. Ocazional, câte unul
dintre ei devine suficient de vizibil pentru a starni entuziasm printre pasionati.

Începand cu sfarsitul lui mai 2010 cometa C2009 R1 McNaught - descoperită în septembrie 2009 - a început să-i pună pe
jar pe astronomii amatori, devenind din ce in ce mai stalucitoare.
Distanţa din ce in ce mai mica de Soare face ca nucleul
cometei, un bulgăre îngheţat
de praf, gaze, apă şi uneori
diverşi compuşi organici să
se topească încet şi să formeze o coamă din ce în ce
mai mare în jurul său.
Spectacolul devinde
din ce în ce mai interesant
pe masură ce hoinarul se
apropie de Soare. Coama,
norul de materie din jurul
nucleului devine din ce in ce
mai mare iar coada cometei
din ce in ce mai lunga, iar
în cazuri extreme nucleul se
poate fragmenta.
Cometa noastră a devenit vizibilă în telescoape şi
binocluri in prima săptamâna
a lui iunie, şi a devenit instantaneu vedeta lunii, astronomii amatori care au avut parte de un cer senin si curat s-au grăbit sa o
observe şi să o imortalizeze, iar cei care au avut acces la un telescop performant au avut ocazia să îşi încânte privirea cu o imagine
asemănătoare celei de mai jos. Fără să vrei, privirea îţi fuge imeVega 139, mai-iunie 2010

diat către verdele fantomatic al coamei formată din molecule de
carbon (C2) şi molecule de gaz cianogen (CN – molecula formata
din carbon şi azot), cât se poate de otrăvitor pentru o fiinţă umană.
Pe cât de toxică este această coamă verde, alungită de vântul solar
pe care-l înfruntă cometa, pe
atât de inofensivă este coada
prelungă pe care o lasă în
urmă, firimituri de praf ce îi
marchează drumul parcurs
pe orbită in jurul Soarelui,
firimituri pe care o întâlnire
cu Pământul le transformă
în ploi de stele atunci când
se întâmplă ca orbitele să li
se intersecteze, aşa cum se
intâmplă în luna august cu
rămăşiţele cometei SwiftTuttle, care au născut curentul de meteori Perseide sau
cu cele ale cometei Halley,
asociată curentului Orionide.
Firimiturile pe care
C2009 R1 McNaught le lasă
în urmă pe drumul său dictat de atracţia universală nu vor naşte
însă nici o ploaie de stele. Singura orbită planetară pe care o
intersectează este cea a lui Mercur, şi asta după ce va trece de
periheliu – punctul de pe orbita sa care este cel mai apropiat de
Soare – pe data de 3 iulie 2010.
www.astroclubul.ro
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ZOLTAN DEAK

Programul IRIS
Acest prim articol dedicat programului gratuit IRIS, ajuns la versiunea 5.58, doreşte doar să ridice puţin un colţ al vălului care-l acoperă pe nedrept. În
timp ce unele programe comerciale au o promovare generoasă, IRIS, fiind freeware, nu are pu-blicitatea meritată.
Pe de altă parte nu pare, la prima vedere, atât de prietenos cu utilizatorul
obişnuit. Mai exact favorizează formatele grafice cel mai des utilizate în astronomia
de profesionişti: FIT, FTS şi PIC. Dar recunoşte şi prelucrează şi formatele uzuale
JPEG, BMP, TIFF samd. Totuşi unele funcţii necesită formatele astro şi de aceea
este necesară conversia si asta se poate face foarte uşor în fereastra Command cu:
JPG2PIC [IN] [OUT] [first index] [NUMBER]. Pentru cei mai “leneşi” recomand un
simplu fisier text care să cuprinda comenzile cele mai folosite de unde se pot lua cu
Copy şi pune în fereastra Command cu Paste.
Ca să vă faceţi o idee câte posibilităţi oferă acest program merită amintit
că ma-nualul (PDF) de comenzi are 90 de pagini cu sintaxa fiecăreia, posibile domenii de utilizare şi exemple. Şi fiindcă am spus exemple merită vizitată pagina de Internet (www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm) ce are un capitol foarte consistent
de Tutorial.
În acest articol voi aborda două posibilităţi de a trata fotografiile neghidate făcute de pe trepied, cu timpi relativ scurţi de expunere.
În primul caz este vorba de o serie de imagini făcută la Perseidele din 2004
de la I.L.Caragiale cu o cameră modestă, un aparat foto compact Canon PowerShot A60 cu o rezoluţie de numai 1600 x 1200 pixeli. Am şi doi metori slabi acolo
dar vreau să vă arăt cu totul altceva. IRIS are o comandă interesantă ADD_MAX2
[NAME] [NUMBER] pe care o recomandă pentru obţinerea de arce de stele pe o
durată lungă folosind expuneri scurte. Masa iniţială de imagini este de peste 370
şi se întinde de la 23:30 până la ora 5 dimineaţa. Pe lângă fotografiile cu meteori
am montat un filmuleţ care ilustrează foarte bine mişcarea aştrilor pe cer pe tot
parcursul nopţii. Acum voi profita de această comandă pentru a arăta acelaşi lucru
cu ajutorul unei imagini statice. La început am ales un interval mai mic din noapte,
de cca 90 minute când cerul a fost mai mult senin. Celor 98 de imagini li s- au dat
nume mai scurte formate dintr-o singură literă urmată de o cifră corespunzătoare
ordinii în care au fost făcute pozele. Apoi le-am transpus în formatul PIC cu comanda menţionată la începutul articolului. Precizez că [IN] este numele generic
al fişierelor JPG (litera), [OUT] este cel al fişierelor rezultate PIC (tot numai literă),
[first index] este numărul din serie de la care se începe şi [NUMBER] este numărul
de fişiere pe care dorim să-l convertim:
> JPG2PIC m i 1 98

Abia acum aplicăm comanda dorită şi să nu uităm că [NAME] este cel al
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PIC-urilor şi [NUMBER] este acelaşi din comanda precedentă.
> add_max2 i 98

La a doua variantă am ridicat pretenţiile şi am folosit 350 de imagini, deci
toată noaptea. Aceeaşi procedură, luată de la zero, dar care a durat mult mai mult
şi din care au rezultat peste 4GB în fişiere intermediare pe care le-am şters în final.
A rezultat o poză mai spectaculoasă. În pagina următoare am pus: o poză din serie
care arată un puternic zgomot de fond, normal pentru acea cameră, şi imaginile
rezultate din cele două variante, în care zgomotul este mai mic.
Cel de-al doilea caz este tipic fotografiilor astronomice făcute pe cerul de
noapte a unui oraş, dar nu numai. Mai precis este vorba de existenţa unui puternic
gradient ce apare mai ales când câmpul fotografiat porneşte din apropierea orizontului. Întâmplător fotografia a fost obţinută tot la Perseide, de data acesta în 2006,
de pe balconul apartamentului în care locuiesc, în Bucureşti. Şansele de a poza o
Perseidă dintr-un mare oraş este minimă dar, cu puţin noroc, pot apărea bolizi ce
pot fi “prinşi” în fotogramă. Pe lângă aspectul “neastronomic” al cerului fotografia
suferă şi la capitolul contrast. IRIS are un procedeu foarte bine ilustrat, pas cu pas,
de îndepărtare a gradientului preţul final plătit fiind, la poza mea, apariţia unor
izofote foarte slabe dar totuşi vizibile. Am urmat foarte exact paşii din Tutorialul
dedicat, folosind chiar şi valorile numerice din acele exemple (www.astrosurf.com/
buil/iris/tutorial4/doc14_us.htm):
1) > Load image
2) comanda Wavelet din meniul
Processing cu OK la final ------------------->
3) > Save blur
4) > Load blur
5) > Subsky
6) > Synthe
7) > Save sky
8) > Load image
9) > Sub sky 100
10) se salvează fişierul în formatul grafic dorit

Rezultatul a fost un cer mult mai uniform şi mai întunecat. Totuşi am trecut prin Photoshop pentru micile cosmetizări finale pentru o imagine pe gustul
meu.
Astroclubul Bucureşti

În prima imagine, cea “originală”, avem aspectul obişnuit al unei fotografii de noapte la
400ISO, f/2.8 şi 15 secunde. Adică un gradient luminos care porneşte de la orizontul poluat luminos
ce permite apariţia în partea de jos a imaginii doar a obiectelor strălucitoare, aici Luna şi Venus. La
care se adaugă, mai sus în zona mai întunecată, constelaţia Auriga şi dâra generată de trecerea
unui avion. Pot spune că este aproape imaginea tipică pentru toată seria obţinută în acea noapte.
Cea de-a doua imagine (compusă din 98 de fotograme) are un aspect total diferit căci
creează într-un mod destul de realist cum ar arăta o expunere foarte lungă. Aşa apar, pe lângă arcele
de cerc determinate de mişcarea stelelor pe cer şi alte “evenimente” luminoase din timpul nopţii,
de exemplu deschiderea portierei unei maşini staţionate pe direcţia fotografiată. Folosirea acelei
imagini este o chestiune de opţiune personală căci am profitat de ea ca să am iluminate în câmp
şi obiectele de la sol din imediata apropiere: streaşina casei, copac, iarbă etc. Se văd ca nişte pete
roşiatice şi norii mai luminoşi care au trecut în acest interval dar cel mai spectaculos se văd aceia
luminaţi din plin de Lună.
Când ne ducem la extrem “adunând” 350 de poze lucrurile se schimbă din nou, unele
în bine, altele cu efecte nedorite. Este clar că din punct de vedere al arcelor imaginea este mai
spectaculoasă. Partea ce priveşte solul este la fel cu excepţia casei care este uşor dublată - camera
a fost mişcată foarte puţin la un moment dat, lucru sesizabil la obiectele din prim plan (aici casa)
şi fără consecinţe la cele de la infinit: stelele, Luna şi Venus. Se poate corecta în Photoshop sau un
program asemănător prin suprapunerea celor trei imagini şi ştergerea elementelor nedorite. Zona
norilor luminaţi de Lună a crescut foarte mult. Fondul luminos al cerului a crescut căci, să ne amintim, au fost luată intesitatea maximă a fiecărui pixel din imagine. Arcele stelelor sunt mai mari dar
se văd întreruperi cauzate de mai mulţi factori: trecerea norilor, timpi scurţi de expunere urmaţi
de timpii necesari pentru Noise reduction (funcţie automată la acest aparat) şi de timpii necesari
salvării pe card (notorii de mari pentru A60). Cu utilizarea unui aparat DSLR partea datorată timpilor
poate fi aproape eliminată prin folosirea unor expuneri mult mai lungi şi scoaterea funcţiei de Noise
reduction. Foarte probabil vor dispărea şi punctele albe ce par a fi datorate zgomotului termic aleator al camerei ce nu este eliminat destul de eficient de aparatele compacte, gen A60.
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Fotografia tipică a cerului de noapte dintr-un oraş este extrem de greu de corectat cu mijloa-cele obişnuite, să zicem Photoshop sau GIMP. IRIS oferă o modalitate foarte
avantajoasă şi uşoară de a realiza eliminarea gradientului luminos prin doar câteva rânduri
de comandă.
În partea de sus a paginii avem aşa numitele “înainte şi după“. Am exagerat puţin
cu înnegrirea cerului dar este un bun exemplu cât de departe se poate ajunge. Metoda se
poate folosi nu numai la câmpuri largi ci şi la cele mai mici, de exemplu la fotografierea cometelor din zone poluate luminos, prin teleobiective. Există şi varianta unor corecţii locale bine
ilustrată în pagina de Internet.
Revenind la imagini, am adăugat în dreapta o decupare a zonei de interes, cea care
cuprinde meteorul de identificat. Se vede cu uşurinţă ca a trecut printre două constelaţii binecunoscute, Delfinul (Delphinus) şi Căluţul (Equuleus). Stelele lor principale se situează undeva
între magnitudinile 4 şi 5, destul de greu de observat pe un cer poluat dar şi în poza brută.
Prin prelucrare am obţinut o imagine mai uşor de folosit, cu un contrast superior şi în care
se văd uşor şi stele mult mai slabe de magnitudinea 6 - 6,5 . La limită se pot observa şi stele
de 7. Lucru foarte folositor în trasarea pe o hartă gnomonică. Cu cât sunt mai multe puncte
(în cazul nostru stele) de reper cu atât mai precisă este trasarea. Am folosit atlasul Brno (are
stele până la 7) şi am putut stabili cu o mare certitudine că a fost vorba de un meteor din
curentul Perseidelor. Deşi am ora exactă a apariţiei nu am putut să stabilesc şi strălucirea lui
căci nu am dublat (aşa cum este recomandabil) observaţiile fotografice cu cele vizuale.
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În Balanţă – Constelaţia Libra

OANA SANDU

Constelaţia Libra este cunoscută sub numele de Balanţă, fiind una dintre constelaţiile zodiacale. La origini însă, zona de pe cer pe care astăzi o
identificăm ca fiind Libra conţinea cleştii Scorpionului. Grecii numeau această zonă Chelae - cleşti, denumire care s-a păstrat în cazul stelelor care
alcătuiesc constelaţia. Cea mai strălucitoare stea, Alpha Librae, poartă numele de Zubenelgenubi, denumirea arabă pentru „cleştele sudic”. Beta Librae
are numele de Zubeneneschamali, „cleştele nordic”.
Zona a fost consacrată drept constelaţia Libra în secolul I î.e.n., la Romani, deşi nu se cunoaşte exact cine a desemnat constelaţia. Libra era una dintre
constelaţiile preferate ale Romanilor, deoarece se spunea că Luna s-ar fi aflat în
această constelaţie când Roma a fost întemeiată. Italia întreagă se afla sub semnul
Balanţei, sub care Roma a devenit Imperiul de atunci. Asocierea cu o balanţă se
pare că provenea din faptul că Romanii au observat că Soarele se afla în această
constelaţie la echinocţiul de toamnă, când ziua şi noaptea sunt egale. Ideea de
balanţă este însă mult mai veche. Sumerienii, de exemplu, considerau această
zonă a cerului drept balanţa cerului.
Libra este singura constelaţie zodiacală care reprezină un obiect, celelalte
12 semne zodiacale reprezentând fie animale, fie personaje mitologice. De îndată
ce zona a fost considerată o balanţă, ea a fost separată de Scorpius şi asociată cu
alte constelaţii vecine, cum e Virgo, care era identificată cu Dike sau Astraeia, zeiţa
dreptăţii. Astfel că, Libra a devenit balanţa dreptăţii.
În mitologia greacă există însă şi o altă referinţă la stelele din această
constelaţie, care se pare că ar fi alcătuit carul aurit al lui Hades, echivalentul lui
Pluto la romani. Povestea răpirii lui Persefona de către Hades este de altfel una
dintre cele mai cunoscute mituri greceşti, probabil şi datorită faptului că are multe
conotaţii astronomice.
Carul lui Hades cum i se mai spunea era folosit de fiecare dată când zeul
Infenului dorea să viziteze tărâmul muritorilor, de obicei în căutarea unei nimfe.
Într-una din vizitele sale o întâlneşte pe Persefona pe care o răpeşte şi o duce în
regatul său unde o face Regină.
Demetra, zeiţa culturii şi a roadelor Pământului, este atât de îndurerată
de pierderea fiicei sale încât apelează la ajutorul celorlalţi zei. Theseus şi fratele
său, Peiritheus, coboară în Infern, dar sunt reţinuţi captivi de către Hades. Heracles este atunci trimis în căutarea celor doi şi pentru a o salva pe Persefona. Nu
reuşeşte însă decât să-l aducă înapoi pe Theseus.
Văzând acestea, Demetra decide să răspândească seceta peste tot
Pământul. Speriat de consecinţele acestei secete, Zeus reuşeşte să-l convingă pe
Hades să o elibereze pe Persefona, însă doar cu condiţia ca, timp de patru luni pe
an, Persefona să revină în regatul său şi să petreacă acest timp cu el. Astfel că, în
fiecare an, Pământul devine un loc rece şi pustiu până pe 21 martie, când Persefona revine la suprafaţă şi primăvara începe o dată cu sosirea ei.
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Constelația Libra în
„Atlas Coelestis„ de
John Flamsteed
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Roiul globular
5897. Foto: SDSS

NGC

La numai 42’ sud-vest
de steaua Zubeneschamali se află galaxia NGC
5855. Foto: SDSS

Alpha Librae, magnitudine 2,75 este la 65 de ani lumină depărtare, în timp ce Beta
Librae are o magnitudine de 2,61 şi se află la 140 de ani lumină.
Delta Librae este o variabilă strălucitoare cu eclipsă, de tipul Algol. A fost
descoperită în 1859 de către Schmidt. Variază cu puţin peste o magnitudine şi are
o perioadă de 2,32735 zile. Are nevoie de şase ore ca să ajungă la minimum, când
steaua principală este acoperită în proporţie de 66% de către companionul mai
mare, dar mai puţin strălucitor.
Iota Librae are o magnitudine de 4,66 şi se află la 250 de ani lumină.
Steaua prezintă un spectru cu linii neobişnuite de silicon. Iota este o binară vizuală,
descoperită de Van den Bos, în 1940. Binara este însă greu de separat, motiv pentru care e nevoie de telescoape mari. Iota mai are un companion mai îndepărtat,
la 58,6”, măsurat pentru prima dată de William Herschel în 1782. Companionul, de
magnitudine 9,7, este la rândul său o stea dublă. Sigma Librae, magnitudine 3,31,
aparţinea în vechile atlase de constelaţia Scorpionului, numindu-se Gamma Scorpii.
48 Librae are o magnitudine de 4,85. Este o stea alb-albastră, cu o luminozitate de 450 de ori mai mare decât a Soarelui nostru. Steaua este înconjurată de
un inel de gaze.
În apropiere de Iota, la 1,7 grade SE, se află roiul globular NGC 5897. Acesta este singul obiect deep sky mai notabil din constelaţie, un roi întins, dar slab
pentru observarea căruia e nevoie de un telescop cât mai mare. Nu există galaxii
strălucitoare în Libra, însă pentru cine deţine un telescop puternic, există o galaxie
destul de uşor de găsit. Se află la jumătate de grad de Alpha Librae, în direcţia lui
Beta Librae. Veţi găsi aici pe NGC 5885, o galaxie barată de magnitudine 11,7.
Deşi o constelţie mică, cu stele slabe şi obiecte deep sky puţine, Libra a
făcut ştire în momentul în care prima planetă asemănătoare Pământului s-a descoperit înspre direcţia constelaţiei, Gliese 581 c. Descoperirea a fost făcută de o
echipă de oameni de ştiinţ europeni. Planeta se învârte în jurul stelei numite Gliese
581, aflată la 20,5 ani lumină depărtare în direcţia constelaţiei Libra. Planeta este
mai mică decât Pământul, cu o suprafaţă despre care se bănuieşte că ar putea fi fie
stâncoasă, fie chiar cu apă. Deoarece se află la o distanţă potrivită faţă de Soare,
temperaturile de aici sunt între 0 şi 40 de grade Celsius, permiţând apariţia apei în
formă lichidă. Planeta nu orbitează însă în jurul unei stele asemănătoare Soarelui
nostru, ci în jurul unei pitice roşii, o stea slabă, rece şi mică. Din acest motiv, zona
habitabilă este mult mai apropiată de stea decât în cazul sistemului nostru solar.
Astfel că Gliese 581 c are o perioadă de revoluţie de doar 13 zile. Piticile roşii sunt,
de altfel, cele mai frecvente tipuri de stele din univers. Dintr-o sută de stele, 80
sunt pitice roşii, iar Gliese 581 este una dintre ele. Gliese 581 c este mai mare decât
Pământul cu 50% şi face parte dintr-un sistem stelar care cuprinde cel puţin trei
planete în total.
Acest lucru ne arată că putem descoperi pe cer lucruri interesantă până şi
în cele mai neaşteptate zone, astfel că până şi o constelaţie slabă ca Libra devine un
punct de interes.
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Astroclubul Bucureşti

Vega 139, mai-iunie 2010

www.astroclubul.ro

ALEXANDU BURDA

CLASIFICAREA ROIURILOR STELARE
O abordare profesionistă a observaţiilor astronomice

Galaxia noastră este constituită, la fel ca toate celelalte galaxii, din mase de gaz şi stele. Acestea din urmă pot fi izolate dar cel mai adesea se prezintă în
grupuri legate gravitaţional. Atunci când o astfel de asociere de stele cuprinde de la 2 până la 7 stele, ea este considerată o stea multiplă ale cărei componente sunt plasate pe orbite în jurul uneia sau a mai multora dintre celelalte componente. Atunci când gruparea de stele include un număr mai mare de
stele (peste o sută), atunci ea este considerată un roi de stele [1].

Roiul globular Messier 80.
Foto: NASA

Roiul dublu din Perseus
(NGC 869 dreapta sus și
NGC 884). Foto: Roth Ritter (Dark Atmospheres)

Tipologia roiurilor stelare
Din punct de vedere al formei, numărului mai mare sau mai
mic şi a structurii, roiurile stelare sunt grupate în două categorii principale: roiuri deschise şi respectiv roiuri globulare. Această clasificare
corespunde şi cu poziţia lor în galaxie. Roiurile deschise, denumite şi roiuri galactice [1]
se găsesc în planul ecuatorial al Galaxiei, cu
precădere în braţele spirale. Roiurile globulare sunt amplasate într-o sferă cu diametrul
de 200.000 de ani lumină al cărei centru se
confundă cu cel al Galaxiei (halo-ul galactic)
incluzând cele mai bătrâne stele ale acesteia
[3].
Roiurile deschise, al căror număr
este estimat ca fiind cuprins între 15 şi 20.000
în toată Galaxia, sunt grupări neregulate de
stele tinere formate din aceeaşi nebuloasă
originară şi aflate în strânsă apropiere. Ele
pot fi considerate ca regiuni cu densitate
ridicată de stele, comparativ cu vecinătăţile
lor. Distribuţia stelelor în cadrul acestei categorii de roiuri variază foarte mult de la un caz
la altul dar nu prezintă niciodată o concentrare foarte mare către centru. Acest fapt şi
amplasarea lor în Galaxie pune adesea probleme de identificare a acestora, mai exact în separarea faţă de câmpul
stelar înconjurător [3]. În sfârşit, roiurile deschise cuprind în general
câteva zeci de stele şi uneori, destul de rar câteva mii [3].
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Roiurile globulare, aşa cum le spune şi numele, pot fi foarte
uşor identificate prin aspectul lor aproape sferic. Spre diferenţă de
roiurile deschise, roiurile globulare includ un număr foarte mare de
stele, cuprins între 100.000 şi 1 milion [1]. Distribuţia acesta în cadrul
roiului este de asemenea caracteristică şi nu
se deosebeşte aproape deloc de la un caz la
altul. Astfel, densitatea stelelor creşte dinspre margini spre centru unde atinge valori
de câteva mii pe parsec cub iar separarea
acestora devine în general imposibilă chiar
și pentru cele mai puternice instrumente.
Numărul roiurilor globulare din Galaxie este
estimat a fi cuprins între 150 şi 200, existând
suspiciunea că unele dintre acestea nu pot fi
observate datorită concentrării de materie
interstelare din planul ecuatorial al galaxiei.
Deşi, aşa cum precizam, majoritatea acestor
roiuri este amplasată în afara planului Galaxiei, există o proporţie de 20% dintre ele care
sunt amplasate în discul galactic având orbite
mai circulare. Principalul interes în observarea roiurilor globulare, pe lângă faptul că
au permis estimarea dimensiunilor galaxiei,
este vechimea lor. Se consideră că cele mai
bătrâne dintre acestea sunt contemporane
cu formarea Galaxiei şi provin din acest proces.
În esenţă, principala legătură dintre cele două categorii de roiuri, deschise şi respectiv globulare, este faptul că ambele sunt rezulAstroclubul Bucureşti

tatul procesului de formare a stelelor în Galaxie. Cum marea majoritate a roiurilor globulare sunt mai vechi decât cele deschise, rămâne
în prezent fără un răspuns concludent întrebarea ce anume a determinat, în procesul de formare stelelor, trecerea de la apariţia predominant de roiuri globulare la cea predominant de roiuri deschise
[5].
Identificarea roiurilor stelare
Identificarea și catalogarea unei grupări de stele ca roi este
diferită din punct de vedere metodologic pentru cele două categorii de roiuri. În cazul roiurilor globulare, identificarea este în general
simplă și relativ sigură, aspectul roiului eliminând îndoielile posibile.
În ceea ce privește roiurile deschise, lucrurile sunt ceva mai
complicate. Dispersia stelelor în aceste roiuri poate duce adesea
la confundarea lor cu o grupare artificială de stele rezultată dintrun efect de perspectivă. Pentru a evita astfel de situații, astronomii
profesioniști recurg la stabilirea funcției de luminozitate a roiului [1].
Aceasta constă, în linii mari, în numărarea și gruparea stelelor pe
baza magnitudinii lor aparente. Pentru roiuri, rezultatul procedeului
trebuie să fie un grafic în care magnitudinile stelelor să prezinte un
punct de luminozitate maximă urmată de o descreștere (vezi figura).
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Pentru astronomul amator sarcina este mult mai simplă, acesta având
la dispoziție cataloage și hărți stelare unde pozițiile roiurilor stelare
sunt indicate cu precizie. Totuși, amatorul poate experimenta, cu titlu
pedagogic, determinarea unei funcții de luminozitate, pe roiurile mai
bogate și mai spectaculoase. Și chiar dacă astfel de experimente se
dovedesc dificile, astronomul amator are la îndemână și alte metode
științifice de valorificare a timpului dedicat observării vizuale a roiurilor stelare și implicit și a observațiilor efectuate. Este vorba de clasificarea morfologică a roiurilor de stele.
Sisteme de clasificare morfologică a roiurilor stelare
În general, astronomul amator atunci când consultă un catalog poate găsi pentru roiurile stelare indicarea unei clase stabilită
pe baza a trei sisteme de clasificare, două pentru roiurile deschise și
una pentru roiurile globulare. Dacă pe baza lor stabilirea clasei căreia
aparține fiecare roi stelar este o activitate uzuală pentru astronomul
profesionist, cunoașterea și aplicarea acestor sisteme de clasificare
poate reprezenta un exercițiu practic deosebit de interesant și de util
pentru astronomul amator, indiferent de limitările instrumentelor
utilizate.
În cazul roiurilor deschise, cel mai simplu sistem de clasificare
este cel stabilit de astronomul american Harlow Shapley (1885-1972)
a cărui nume îl poartă. Este un sistem simplu care are la bază determinarea bogăției în stele a roiului și desemnarea acestuia cu o literă
de la “c” la “g” conform următoarelor criterii:
c. Roi foarte deschis și neregulat;
d. Roi deschis și sărac;
e. Roi mediu populat;
f. Roi destul de bogat;
g. Roi foarte bogat și condensat.
Un al doilea sistem, preferat de astronomii profesioniști, este
clasificarea Trumpler, concepută de astronomul american de origine elvețiană Julius Robert Trumpler (1886-1956). Este vorba de un
sistem mult mai precis care se bazează pe trei criterii distincte de
clasificare a roiului. Astfel, primul criteriu este concentrarea stelelor care alcătuiesc roiul, desemnată cu cifre romane, luminozitatea
comparativă a stelelor , desemnată cu cifre arabe și bogăția roiului
www.astroclubul.ro

Funcția de luminozitate
a unui roi de stele deschis

desemnată cu litere. După cele trei criterii roiurile deschise se clasifică
astfel [1]:
• Concentrarea stelelor:
I. Roi detașat cu concentrare centrală mare;
II. Roi detașat cu concentrare centrală redusă;
III. Roi detașat fără concentrare centrală;
IV. Roi nedetașat de câmpul stelar înconjurător.
• Luminozitatea comparativă:
1. Toate stelele au aproximativ aceeași magnitudine;
2. Dispersie destul de regulată a magnitudinilor;
3. Disparitate mare a magnitudinilor.
• Bogăția roiului:
p. Roi sărac cu mai puțin de 50 de stele;
m. Roi mediu, cu un număr de stele cuprins între 50 și 100;
r. Roi bogat cu mai multe de 100 de stele.
Ca un exemplu de aplicare a celor două sisteme de clasificare,
roiul deschis al Pleiadelor este clasificat “c” după Shapley respectiv II
3 r după Trumpler [1].
În ceea ce privește roiurile globulare, clasificarea acestora se
face după un sistem relativ simplu pus la punct tot de Harlow Shapley. Fiecărui roi i se atribuie o cifră romană de la I la XII în ordinea
descrescătoare a concentrării stelelor care îl alcătuiesc. Totuși, pentru
astronomul amator, clasificarea roiurilor globulare prezintă mult mai
multe dificultăți datorate în special limitărilor instrumentale.
Concluzionând, observarea vizuală a roiurilor stelare de către
astronomul amator poate reprezenta una dintre cele mai fascinante
și instructive activități dedicate cunoașterii Universului. Chiar și în instrumentele mai mici, roiurile globulare și mai ales cele deschise pot
prezenta un aspect deosebit de spectaculos care nu este atât de mult
afectat de poluarea luminoasă cum este cazul nebuloaselor sau galaxiilor.
Experiența deosebit de plăcută a observării acestor obiecte
cosmice poate fi îmbogățită prin consemnarea în scris a observației,
eventual chiar prin realizarea unui jurnal de observații. O astfel de
consemnare poate include, pe lângă informațiile obișnuite (timpul
universal, numele observatorului, instrumentul folosit, condițiile
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ș.a.m.d.), și aplicarea unuia dintre sistemele de clasificare morfologică
a roiurilor stelare și chiar și încercarea de stabilire a funcției de luminozitate. Asemenea exerciții practice pot reprezenta pentru astronomul amator modalități de trecere de la simpla observare vizuală la
observația cu caracter științific. Chiar dacă majoritatea roiurilor deschise sau globulare sunt în prezent cunoscute și clasificate, utilizarea acestor metode în observația vizuală poate permite amatorului
să capete experiență practică atât în ceea ce privește utilizarea ochiului ca receptor și a instrumentului astronomic drept colector cât și
în privința metodelor de sistematizare și de prelucrare a informației
astronomice, calea directă de trecere de la statutul de observator la
cel de astronom.
Bibliografie:
1. Delaye, Yves. “Les amas de printemps”. Science & Vie. Nr. 882, 140-144.
2. Moore, Patrick. Guide to Stars an Planets. Londra: Philip, 2002.
3. Moore, Patrick (gen. editor). Astronomy Enciclopedia. An A-Z Guide to the Universe. New York: Oxford University Press, 2002.
4. Vanin, Gabriele. Astronomie. Images de l’Univers. Paris: Gründ, 1995.
5. Villeneuve, Benoît și Séguin, Marc. Astronomie et astrophysique. Cinq grandes
idées pour explorer et comprendre l’Univers. Ediția a 2-a. Paris: De Boeck Universite, 2002.
6.
* * Dictionary of Astronomy. Brockhampton Reference. Londra: Brockhampton Press, 1995.
Legături utile
http://www.visualdeepsky.org/
http://www.visualdeepsky.org/enter-log.html
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Pete solare în luna
martie 2010. Imagini
de Achim Marian
Lucian, Targu Jiu,
telescop newton
254/1200 mm, f/4,7,
Nikon D60, filtru
Baader Astrosolar
ND5
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Iesiţi afară cam cu o oră inainte de ora afişată pe
hartă noastră. Ţineţi harta ridicată în faţa voastră,
având grijă să o orientaţi după punctele cardinale
de pe teren. Vestul este (aproximativ) locul
unde apune Soarele.
Marginea hărţii noastre reprezintă
orizontul şi stelele de pe hartă se
potrivesc cu cele de deasupra capului.
Centrul hărţii noastre este zenitul,
punctul de deasupra capului.
Este foarte important să
orientaţi harta după punctele
cardinale. Este cheia succesului
învăţării constelaţiilor. În plus,
harta se ține în sus.
După ce orientaţi
harta, căutaţi o stea mai
strălucitoare pe cer. Căutaţi-o
şi pe hartă. Pe hartă, stelele strălucitoare sunt cele
reprezentate prin disc mare.
Dupa ce aţi găsit-o,
cautaţi, pe hartă, stele din
E C L IP
T IC A
apropierea stelei identificate.
Dupa ce aţi ales aceste stele,
cautaţi-le şi pe cer.
Constelaţiile sunt formate
de stelele unite cu linii, pe harta
noastra. Din stea în stea puteţi învăţa
toate constelaţiile vizibile la un moment dat.
Harta este realizata pentru latitudinea medie a ţării noastre. Dacă încercaţi
să observaţi de la latitudini nordice, stelele din
sudul hărţii vor coborî sub orizont iar cele din nordul
hărtii vor fi situate mai sus pe cer.

Magnitudini stelare

-1 0 1 2 3 4
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Cerul în luna aprilie
Primăvara aduce căldură și planete! Cerul de seară est „înțesat” de planete și va
rămâne așa în următoarele luni.
Parada planetelor începe imediat după apusul Soarelui, când, înspre vest, se
poate vedea cuplul Venus - Mercur. Venus este mai strălucitoare și poate fi văzută
prima: căutați o stea strălucitoare aflată nu foarte departe de orizontul vestic, în jurul orei
20. Aceasta este Venus. Chiar în dreapta ei, la numai 3° se afla un astru mai slab, planeta
Mercur. Cele două obiecte se vor afla aproape una de alta până în seara de 17 aprilie. În
serile de 15 și 16 aprilie Luna va face o vizită, situându-se se sub Mercur (pe 16) și deasupra lui Venus în seara următoare.
În primele zece zile ale lunii, cei ce au un binoclu pot vedea cele doua planete
în același câmp. Prindeți pe Venus și în dreapta lui se va afla Mercur. Prin telescoapele
astronomice Venus apare ca un disc mic, alb și iluminat în proporție de 93%. Mercur va fi
și mai mică, iluminată în proporție de 68% pe 1 aprilie și 34% pe 10. Veți putea vedea (prin
instruemente astronomice) cum faza planetei scade. Pe 5 și 6 aprilie, planeta Mercur se va
vedea pe jumătate.
După data de 17, Mercur se va apropia prea mult de Soare și va mai putea fi
observată. Pe 8 aprilie se va afla la „elongație maximă vestică” de Soare, o expresie care
ne spune că se afla la cea mai mare depărtare unghiulară de astrul zilei. După acea dată
se va apropia aparent de Soare și va ajunge între noi și Soare, poziție numită „conjuncție
inferioară”.
Venus rămâne pe cerul de seară, devenind și mai strălucitor și îndepărtându-se
aparent și mai mult de Soare. Apune din ce în ce mai târziu, la ora 21:22 pe 1 ale lunii și
la ora 22:38 la sfârșitul ei. O fumoasă conjuncție cu Pleiadele se va produce între 22 și 28
aprilie. Îndreptați binoclul spre Venus și în dreapta lui se vor vedea stelele din Pleiade.
Marte rămâne pe cer, bine poziționată pentru observații, și în luna aprilie. Se
afla în constelația Cancer, dar poate fi identificată ca steaua dintre Gemini și Leo. Între 12
și 20 arpilie, Marte se va afla în vecinătatea roiului deschis Messier 44 (Praesepele sau
Stupul). Vom putea vedea prin binocluri și planeta și stelele din roi. Marte se afla la numai
9 minute lumină de noi, iar stelele din roi la 577 ani lumină!
Prin telescoape Marte va apărea ca un mic disc, de numai 8,2”. Va putea fi văzută
și faza acestuia, fiind iluminat în proporție de 90%.
Putem spune că vremea lui Marte a trecut, dar cea a lui Saturn de abia începe.
După ce s-a aflat la opoziție (pe 22 martie) Saturn rămâne pe cer toată noaptea. În prezent
inelele sale „se închid”, minimul venind în luna mai. Se află în constelația Virgo, în apropierea stelei beta. Dacă nu sunteți sigur care este planeta, așteptați până pe 25 aprilie.
Aunci deasupra Lunii se va afla un astru mai strălucitor, Saturn.
Jupiter rasare cu puțin înainte Soarelui, cu o oră înainte la începutul lunii și cu
două la sfârșitul ei. Uranus și Neptun se afla cam prin aceeași zonă.

Constelațiile lunii
Ursa Mare „tronează” pe cerul de seară. Poate fi văzută înspre nord-est, imediat după ce se însearează. Carul Mare, o parte din constelația Ursa Mare, este mai bine
cunoscut de către amatorii de astronomie. Este compus din șapte stele, patru sub forma
de patrulater (carul) și trei ca o linie puțin curbata (oiștea). În nopțile lunii aprilie se afla
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deasupra capului. Prelungiți oiștea carului înspre est și veți da de o stea strălucitoare. Se
numește Arcturus (păzitorul ursului) și face parte din constelația Bootes (Bouarul). De la
Arcturus, continuând linia pornită de la oiștea Carului Marte, mergeți înspre orizontul de
sud-est unde se află o altă stea strălucitoare, Spica din Virgo. În Virgo găsim unul dintre
cele mai bogate roiuri de galaxii, aflat la o depărtare de 50 milioane ani lumina.
Carul Mare poate fi folosit pentru a găsi steaua Polară, o stea ce se află
proiectată în prelungirea axei terestre. Identificați patrulaterul din Carul Marte și, de la
ultimele doua stele din el, porniți cu o linie imaginară de la steaua mai slabă către cea mai
strălucitoare. Nu vă opriți și continuați până ce linia se intersectează cu o altă stea mai
strălucitoare. Aceasta este Polaris, steaua nordului. Înălțimea stelei deasupra orizontului
(în grade) ne dă latitudinea locului (pentru România aproximativ 45°). Polaris face parte din
Ursa Minor (Ursa Mică) o constelație mai greu de identificat din cauza stelelor mai slabe
ca strălucire pe care le conține.
Când priviți spre Carul Mare, vedeți șapte stele. Cinci dintre ele au origine
comună, formându-se în același loc în spațiu, acum 500 de milioane de ani. Se deplasează
împreună prin spațiu și se află la 80 de ani lumină depărtare de noi. O stea ceva mai
cunoscută este Mizar, care are o alta foarte aproape (numită Alcor). Cele două stele pot fi
văzute separat cu ochiul liber, dar prin instrumentele astronomice se poate vedea că Mizar
este dublă la rândul ei.

Fenomenele lunii aprilie
3 În această dimineață secera Lunii se va afla lângă steaua Antares din constelația Scorpius
6 Ultimul Pătrar la ora 12:27. Luna se vede în a doua jumătate a nopții și se află în
constelația Sagittarius
8 Mercur la elongație estică maximă de Soare. Se poate observa seara pe cer, nu departe
de planeta Venus
9 Luna la cea mai mare depăratare de Terra. La 405.000 km
10 În această dimineață Luna se va afla în vecinătatea planetei Neptun
11-12 Luna va trece pe deasupra planetei Jupiter. Cei doi aștri sunt vizibili dimineața,
înainte de răsăritul Soarelui
14 Lună Nouă la ora 15:29. Luna se află în constelația Pisces, undeva lângă Soare
15-19 Secera subțire a Lunii, Mercur și Venus sunt vizibile seara pe cer, înspre vest
21 Primul Pătrar la ora 21:20. Luna se observă pe cerul de seară în constelația Cancer, nu
departe de planeta Marte
21-22 Luna se află în aceeași regiune cu planeta Marte
23 Seara, deasupra Lunii se va afla steaua Regulus din constelația Leo
24 Luna la cea mai mică depărtare de Terra. La „numai” 367.144 km
27 În această noapte, deasupra Lunii se va afla steaua Spica din constelația Virgo
28 Lună Plină la ora 15:18. Luna se poate observa toată noaptea în constelația Libra
28 Mercur în conjuncție inferioară cu Soarele. Nu se poate observa
30 În această noapte, foarte aproape de Lună se va afla steaua Antares din constelația
Scorpius
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