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Fotografie astronomicã... de pe trepied
Ieºirile în afara oraºului împreunã cu prietenii ºi
colegii din Astroclubul Bucureºti m-au pus într-o micã
dilemã. Ce fel de observaþii sã fac? Sigur, în primul rând
vizuale cãci am luat cu noi telescopul de 240mm al asociaþiei.
Dar "microbul" fotografiei nu îmi dãdea pace. Nu îmi
surâdea deloc sã iau dupã mine un bagaj voluminos pentru o
singurã noapte aºa cã... adio fotografie ghidatã! Am gãsit
totuºi destul loc în micul rucsac pe care l-am luat cu mine
pentru un trepied foto, aparatul foto Olympus OM-1
încãrcat cu film Konica Vx400 ºi un declanºator flexibil.
Acestei dotãri de "bazã" i-am adãugat ºi aparatul digital
HP200 de 1 megapixel. Am fãcut fotog rafii cu ambele
aparate dar am ilustrat acest articol numai cu imagini
obþinute în binecunoscutul mod al expunerilor fãcute pe
film. Olympus-ul a stat pe trepied la toate fotografiile ºi am
fãcut expuneri cu timpi cuprinºi între 10 secunde ºi 2 ore în
funcþie de subiectul abordat ºi de efectul dorit. În genul
acesta de fotografii eu consider cã nu tehnica este esenþialã ci
imaginaþia fotografului.

Zoltan Deak

Mai multe în pagina 9

Fotografie compusã din douã imagini. În partea de sus se
vede o expunere de 2 ore la Carul Mic în timp ce în partea de
jos se aflã o imagine nocturnã a autostrãzii Bucureºti-Piteºti.
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ndeva ascunsa printre stelele slabe ale
constelatiei Aquarius, la cateva grade vest de
roiul globular M30, care este ultimul stop in
celebra cursa printre stele numita Maratonul Messier,
sta ascunsa o comoara celesta, si anume vestita si
aparent atat de putin observata nebuloasa planetara
NGC 7293, Helix.
Proverbial greu de gasit, si marcata de carti mai vechi de
astronomie observationala ca un 'obiect dificil',
nebuloasa este la fel de 'greu' de gasit ca si galaxia M33
din Triunghiul. "Greu" o sa zica novicii, "usor" o sa zica
cei doar cu putin mai experimentati.
Una din probleme cu Helix este as zice necunoasterea
exacta a cum ar trebui sa arate obiectul. Nebuloasa Helix
este o nebuloasa planetara, un cocon de gaz ejectat de o
stea muribunda, cocon care acum este 'incalzit' si facut
sa straluceasca de radiatie UV provenita de la ce-a ramas
din steaua originara, adica de la o stea in stadiul de Pitica
Alba. In cazul lui Helix, nebuloasa rezultanta se
proiecteaza pe cer sub forma unui inel luminos, foarte
asemanator in fotografii cu alta nebuloasa planetara
vestita, si anume cu Nebuloasa Inelul, M57 in Lyra, cu
care este cateodata si confundata, poate cea mai
elocventa dovada in acest sens fiind o fotografie din
manualul de Astronomie pentru clasa a XII-a,
fotografie care prezinta nebuloasa Helix dar o numeste
nebuloasa Inelul din Lyra.
Si aici e prima capcana. M57 are dimensiuni aparente de
aproximativ 1' si magnitudine vizuala in jur de 8.8 ceea
ce face sa fie greu de distins de o stea daca folosim o
putere de marire mai mica de vreo 50x. Si tinand cont ca
un camp tipic pentru un ocular Kellner sau Plossl la o
putere de 50x este in jur de 1 grad = 60', asta inseamna ca
M57 se va vedea ca un disc sau inel minuscul, cu
diametrul de 1/60 din marimea campului. La 100x, M57
va fi 1/30 din marimea unui camp de 30'. Aceasta este si
un oarecum avantaj, caci desi stralucirea obiectului este
mica, este distrubuita peste o arie mica, ceea ce face ca
stralucirea pe unitatea de suprafata sa fie mare, sau, mai
pe romaneste, obiectul sa fie usor obser vabil,
bucurandu-se de un 'contrast' bun.
Pe de alta parte, Helix are diametrul aparent de
aproximativ 16' (!!), deci cat jumatate din Luna. Intr-un
ocular care ofera un camp aparent de 1 grad, asta

inseamna ca nebuloasa va fi un obiect rotund, difuz, si
mare cat 1/4 din campul tipic al unui Plossl la 50x
marire. Si desi stralucirea obiectului este mare ( mv
6.2!!), lumina este imprastiata destul de uniform peste
un disc cu arie de 256 ori mai mare decat in cazul lui
M57. Ceea ce face ca in final stralucirea pe unitate de
suprafatza sa fie mult mai mica in cazlul lui Helix. Cu alte
cuvinte, avem in fata un obiect mare, difuz, si slab, si
oarecum surpinzator la prima vedere, mai greu de
detectat decat M57.
De de este Helix asa de 'mare'? Nici un mister, Helix nu
este o supernebuloasa, ci doar se intampla sa fie aproape
de Pamant, la doar 450 de ani lumina distanta.
Dimensiuna fizica a nebuloasei este doar de vreo 15 a.l.,
pe cand M57 are vreo 40 a.l. diametru, dar este la 2400
a.l. departare...).
Si iata raspunsul la intrebarea 'de ce e Helix un obiect
dificil ? Din cauza stralucirii mici pe unitatea de
suprafata, deci din cauza ca are un 'contrast' slab, ca si in
cazul lui M33, Helix devine imposibil de gasit daca cerul
nu este suficient de negru. Un grad moderat de poluare
luminosa, cum avem in mai toate localitatile tarii cu
iluminat public, sau prezenta Lunii pe cer fac ca Helix sa
se piarda pe fondul luminos al cerului. De asemenea,
chair si pe un cer negru, o urma de pacla sau de
umiditate excesiva in atmosfera pot 'sterge' nebuloasa
de pe cer.
Un cer bun si negru este deci conditia numarul 1 daca
vreti sa 'vanati' acest premiu observational.
De asemenea, cautarea la putere mare, metoda folosita
de mai toti incepatorii in astronomie, este strategia care
are toate sansele de esec. Orice combinatie obiectiv
ocular cu campul mai mic de 45-50' este nepotrivita
pentru detectarea nebuloasei.
O a doua dificultate in gasirea nebuloasei o prezinta
localizarea intr-o zona destul de saraca in stele
stralucitoare. In plus, nebuloasa saladuieste si la
respectabila declinatie de -21 grade, lucru care o face sa
stea putin pe cer la inaltime de mai mult de 15 grade,
obiectul tranzitand la abia 24 grade pentru locuri aflate
la latitudinea de 45 grade, si mai inca si mai jos pentru
latitudini mai nordice. Dar -21 grade decliatie nu-i asa de
rau, pana la urma este declinatia lui delta Scorpii,
'clestele' din mijloc al lui Scorpius, sau este chiar mai sus
de M20 = nebuloasa Trifid! Dar haideti sa va povestesc
cum, cu ce si in ce conditii l-am gasit pe Helix.

Prima mea observatie pozitiva
a acestui obiect dateaza din
1996. Eram la tara la bunici, la
17 km sud de Caracal, intr-o
noapte de august, fotografiind
Perseide. Cerul era decent, as
zice un 4 pe scara Bortle si
singurul meu instrument era
un binoclu 7x50. Pe la ora 2:30,
dupa ce asteptasem vreo 20 de
minute fara nici un meteor mai
stralucitor, ma decid sa incerc
sa vad daca pot sa vad
nebuloasa Helix. Harta
folosita de mine la ora
respectiva era o copie dupa Sky
Atlas 2000, care arata stele
pana la mag. 8.5.
Si pentru ca Aquarius era (si
inca este ) un mister pentru
mine, cu stele slabe si
imprastiate, ma deci sa
pornesc de la sud de
nebuloasa, de la steaua
Folmahaut, adica alfa din Piscis Austrinis. Dupa ce
Aquila trece usor de meridian si cand Pegasus este sus pe
cer, Folmahaut straluceste ca un 'far' singuratic pe
orizontul sudic. In serile senine de toama din acest an
(2003), Marte este si el prin zona, facand localizarea lui
Fomalhaut si a nebuloasei Helix putin mai usoara. Dar
sa revenim. Deci, pornesc de la Fomalhaut si identific in
acelasi camp pe Epsilon Piscis Austrini, aflata la doar
vreo 3 grade NV de Fomalhaut. Continuandu-mi
drumul spre N, in camp intra un lant de trei stele de
magnitudine 5.5 -6, lant lung de vreo 6 grade, si avand in
centru pe 49 Aquarii. Inca vreo 3 grade inspre nord (NU
in sus, ci inspre N, atentie la stele de pe atlas) si iata ca
dau de doua stele stralucitoare, si anume Upsilon si 47
Aquarii, insirate pe directia E-V, aflate la vreo 3 grade
una de alta. Si iata ca pe linia imaginara care la uneste
zaresc o pata difuza, mare si evidenta pe fondul negru al
cerului! Am gasit nebuloasa Helix!!! Dupa vreo 2-3
minute de observatii si dupa ce mai practic odata gasirea
obiectului plecand tot de la Fomalhaut, am supriza sa
constat ca nebuloasa pur si simplu dispare!
Contrariat, dau binoclul jos de la ochi si vad o ciuperca
de lumina ridicandu-se
de la orizontul apropiat
chiar in directia
nebuloasei. Un vecin la
vreo 400 de metri
departare isi aprinsese
becul din curte, un bec
'sanatos' cu mercur de
1 7 5 W. P o l u a r e a
luminoasa de la un bec
amarat imi omorase
nebuloasa. Din fericire,
vecinul il stinge in vreo

5 minute (s-o fi uitat dupa vreun dihor, ceva) si Helix
reapare.
Am invatat doua lectii de aici.
Sa-l caut pe Helix cu binoclul
(sau in cel mai rau caz, la putere
mica) si sa incerc sa-l caut in
cele mai bune conditii.
Desigur, daca cerul este cat de
cat decent, totdeauna se merita
o incercare.
Am mai vazut de multe ori pe
Helix dupa aceea, gasindu-l
totdeauna la puterem mica, de
la Babele prin luneta de
110mm a lui Adi Sonka, de la
Apache Point Observatory in
New Mexico cu un alt binoclu
7x50, de pe dealurile West
Virginiei cu o luneta de 80mm
diametru si cu un telescop de
150mm, etc...
Dar de fiecare data l-am vazut la fel, un disc destul de
uniform luminat, fara a detecta 'gaura' centrala. Daca
observati pe Helix printr-un instument, asta as zice sa
cautati, sa incercati sa vedeti daca sesizati intunecarea in
centru.
Am avut si esecuri destule, chiar in locuri cu cer negru,
dar cand transparenta lasa de dorit. Numai "avansatii"
de la concursul de "deep sky si instrumente" din tabara
de astronomie "Perseide 2003" stiu ce au patimit
incercad sa-l gaseasca pe Helix intr-o noapte cu
umiditate mare.
Intr-o noapte de iulie in 2000 am si fotografiat
nebuloasa. O bucata din acea fotografie este reprodusa
si in josul paginii. Expunerea a fost de 30 de minute, pe
film Kodak PJ400, cu un teleobiectiv 200mm f:2.8.
Locul observatiei a fost Mount Evans, West Virgina,
altitudine 900m. N este in sus in fotografie.
Helix tranziteaza meridianul in jur de ora 20 la
inceputului lui noiembrie. La aceea ora este deja
intuneric de ceva vreme la latidudinea Romaniei, asa ca
va invit si pe voi sa
incercat sa-l gasiti pe
Helix. Nu uitati,
incercati din cel mai
bun loc posibil, cu
orizont sudic negru si
neobstructionat. Daca
nu-l vedeti acum, mai
aveti ocazia s-o faceti
tocmai la anul, vara
tarziu.
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Asteroizii
buclucasi
,
Adrian ªonka

INTRODUCERE

mareic ce ar inunda oraºele situate pe coasta oceanului.
Mai grav este cazul asteroizilor mai mari de un
Cele mai periculoase corpuri cereºti ce trec pe
lângã Pãmânt sunt asteroizii, pentru ca sunt cei mai kilometru ce pot produce catastrofe globale. Un
numeroºi. Pânã în luna ianuarie 2003, au fost asemenea impact cu planeta noastrã se produce, în
descoperite 2230 NEO, din care 636 sunt asteroizi cu medie, odatã la câteva sute de mii de ani. În acest caz
diametru mai mare de 1km. 487 de asteroizi au fost resturile impactului s-ar împrãºtia în întreaga atmosferã
clasificaþi ca potenþiali periculoºi pentru planeta blocând lumina Soarelui pentru mulþi ani. Aceste doar
câteva din efecte. Ploaia acidã ºi ploaia cu resturi
noastrã (PHA).
Într-un articol despre obiectele din centura lui încinse fiind la ordinea zilei, atunci.
Pentru cã multe din orbitele asteroizilor se
Kuiper am explorat asteroizii ce sunt foarte îndepãrtaþi
de planeta noastrã. Acum vom explora regiunea din interesecteazã cu orbita planetei noastre, asemenea
vecinãtatea fragilei noastre planete dupã asteroizi mici dezastre au mai avut loc în trecut. Este sigur cã trebuie
sau mari care pot avea un cuvant de spus în ceea ce sã rãmânem alerþi la posibilitatea ca o asemenea
coliziune se va mai produce în viitor. Este foarte indicat
priveºte viitorul rasei umane.
ca eforturile astronomilor sã se îndrepte spre
descoperirea ºi studierea acestor corpuri, pentru a le ºti
CE SE POATE INTAMPLA
copoziþia ºi, mai ales, dimensiunile. O altã cerinþã,
Obiectele ce au orbitele în vecinãtatea planetei
obligatorie, este continuarea urmãririi acestor obiecte.
noastre ºi care intersecteazã orbita Pãmântului au
Datoritã cãutãrii permanente a obiectelor a
primit numele generic de NEO - Near Earth
cãror orbitã se intersecteazã cu orbita Pãmântului este
Objects. Zilnic 100 de tone de material interplanetar
foarte probabilã gãsirea lor. Multe din acete obiecte par
cad pe suprafaþa planetei noastre. Majoritatea
cã se vor ciocni cu Pãmântul ºi multe alerte se
particulelor interplanetare ce ajung pe Pãmânt sunt
vehiculeazã pe Internet. Dar aceste predicþii sunt
particule de praf emanate de nucleul cometelor, pe
preliminare, datoritã observaþiilor puþine asupra
mãsurã ce acestea se evaporã când ajung în vecinãtatea
obiectului respectiv. Aºa cã multe din aceste ciocniri cu
Soarelui. Cealaltã parte a prafului interplanetar ce cade
Pãmântul vor fi alarme false, dupã observarea pe un
pe Pãmânt este format la ciocnirea asteroizilor, ciocniri
timp îndelungat a obiectului ºi calcularea unei orbite
ce se produceau acum câteva sute de mii de ani mai des
corecte. Dacã un obiect se
ºi care acum se produc mai rar.
îndreaptã sigur spre Pãmânt,
Desigur cã sunt ºanse ca ºi
spre o coliziune iminentã, cele
fragmente mai mari de rocã sã
mai mari ºanse sunt ca acest
intre în atmosfera Pãmãntului,
lucru sã se cunoascã cu mulþi ani
iar la impactul cu solul acestuia
înainte. Aºa cã, având câþiva ani
sã produca adevãrate explozii.
la dispoziþie, se pot gãsi soluþii
Aceste fenomene se produc
pentru îndepãrtarea acestuia.
destul de des, dar ºansa ca o rocã
Atmosfera Pãmântului ne
de câteva zeci de centimetri sã
protejeazã de obiectele ce au un
vã cadã în cap este extrem de
diametru maxim de 50 de metri
micã. Cu o medie de 100 de ani,
sau o energie de impact de 5
corpuri mai mari pot intra în
megatone. De la aceste valori în
atmosferã ºi se pot prãbuºi pe
sus pânã la 1 km obiectele
Pãmânt producând adevãrate
supravieþuiesc trecerii prin
catastrofe locale. Acest lucru
atmosferã ºi pot produce pagube
este valabil pentru corpurile de
locale. În cazul obiectelor cu o
aproximativ 50 de metri. O
crater, din Quebec, a fost creat de un obiect de 5-7 energie de impact mai mare de 1
prãbuºire a unui asemenea corp Acest
km diametru, acum 210 milioane de ani. Are 70 km milion de megatone sau 2 km, un
în ocean ar produce un val diametru

impact ar produce daune globale. Consecinþa probabilã
a acestui impact este "iarna de impact" ce ar aduce
foametea mondialã prin pierderea vegetaþiei. Dacã un
obiect mai mare loveºte Pãmântul ar produce extinþie
în masã. Acest lucru se pare cã s-a întâmplat acum 65
milioane de ani când un obiect de 15 km diametru sau
100 milione megatone a omorât dinozaurii.

CINE SUNT EI?

sigur ci cã existã acestã posibilitate.Monitorizând
continuu aceºti asteroizi se pot face preziceri din ce în
ce mai precise despre un eventual viitor impact.
Prezentãm în tabelul alãturat lista cu cele mai
mici 15 apropieri viitoare a asteroizilor periculoºi. Se
observã cã urmãtoarea "mare apropiere" va avea loc în
2027, iar protagonistul va fi 1999 AN10, ce va trece la
396.000 km. Desigur cã în fiecare an sunt descoperiþi
asteroizi ce fac parte din aceastã categorie.

Acum sã vedem cine sunt asteroizii buclucaºi adicã asteroizii sau cometele ale cãror orbite se
intesecteazã cu orbita Pãmântului.
C I N E C A U TA A C E S T E
Dupã cum ºtiþi în jurul Soarelui, între orbitele OBIECTE?
planetelor Marte ºi Jupiter existã o regiune ce conþine
Mai multe echipe din lumea întregã scruteazã
câteva sute de mii de asteroizi. Aceºtia au orbitele, cu ajutorul telescoapelor ºi camerelor CCD cerul
stabile rotindu-se în jurul Soarelui, cu o perioadã de pentru descoperirea acestor obiecte. Dar toþi aceºti
câþiva ani. Mãrimea acestora variazã de la 1000 km la astronomi nu însumeazã 100 de oameni. Cel mai
câþiva metri, desigur existând ºi praf interplanetar productiv program de cãutare este LINEAR un
acolo. Unora dintre aceºti asteroizi, trecând pe lângã program al MIT Lincoln Lab, din New Mexico. Acest
planeta Jupiter sau Marte, le-a fost perturbatã orbita. program are suportul US Air Force ºi NASA. Echipa
Asta înseamnã cã ei nu se mai miºcã în centura de LINEAR lucreazã cu douã telescoape de un metru
asteroizi ci intrã în sistemul solar interior. Unii dintre diametru ºi a descoperit cei mai mulþi asteroizi
aceºti asteroizi pot intersecta orbita Pãmântului, periculoºi, dar ºi comete. Alt program de cãutare este
normal, mai ales dacã se miºcã în planul eclipticii. NEAT ce are sediul în Hawaii. NASA Jet Propulsion
Aceste obiecte se numesc NEO - Near Earth Objects.
Lab ºi US Air Force au creat acest program. Mai existã
NEO pot fi asteroizi - NEA (Near Earth ºi Spacewatch al Universitãþii din Arizona, LONEOS
Asteroids - asteroizi ce au periheliul la mai puþin de 1,3 în cadrul observatorului Lowell din Flagstaff Arizona.
unitãþi astronomice) sau comete - NEC (Near Earth Franþa, Japonis ºi China contribuie ºi ele cu programe
Comets - comete ce au perioada mai micã de 200 de ani de cãutare. Chiar ºi astronomii amatori contribuie cu
ºi periheliul mai mic de 1,3 unitãþi astronomice). observaþii CCD)astrometrie ºi fotometrie= asupra
Asteroizii ce pot trece pe langa planeta noastrã la mai obiectelor nou descoperite.
puþin de 0,05 unitãþi astronomice (7.480.000 km) ºi
care au un diametru mai mare de 150 de metri
au primit numele de PHA - Potentially
ASTE ROI D
DATA
UA
KILOM ET RI OPOZITI I
Hazardous Asteroids. Aceºtia sunt asteroizii ce
2001 WN5
2028 iun 26.23
0.001670
249832
3
ne intereseazã pe noi, în acest articol. Alte
subgrupe sunt familiile de asteroizii Aten,
2003 MK4
2110 ian. 4.41
0.001813
271224.8
1
Apollo ºi Amor.
Desigur cã ºi cometele pot interscta
1998 OX4
2148 ian. 22.14
0.002004
299798.4
3
orbita planetei noastre ºi pot deveni
2000 WO107
2140 dec. 1.83
0.002338
349764.8
3
periculoase.

CE ESTE UN PHA?
PHA (Potentially Hazardous
Asteroids) sunt definiþi pe baza unor parametri
care-i fac periculoºi pentru planeta noastrã.
Toþi PHA care se pot apropia la mai puþin de
0,05 UA (Unitãþi Astronomice,
1UA=149600000 km) ºi care au o magnitudine
absloutã de 22 sau mai puþin sunt consideraþi
PHA - asteroizi potenþial periculoºi (asteroizi
buclucaºi). Cu alte cuvinte asteroizii ce nu se
pot apropia la mai puþin de 0,05 UA ºi sunt mai
mici de 150 m (magnitudinea absolutã 22
pentru un albedo de 13%) nu sunt PHA.
Momentan sunt cunoscuþi 487 de PHA.
Faptul cã sunt potenþial periculoºi nu
însemnã cã un impact cu Pãmântul va avea loc

1999 AN10

2027 aug. 7.29

0.002652

396739.2

3

(35396)

2136 oct. 28.49

0.002762

413195.2

5

1998 MZ

2116 nov. 27.00

0.002912

435635.2

2

2003 QC10

2066 sept.24.86

0.003396

508041.6

1

1999 RQ36

2080 sept.23.21

0.003582

535867.2

2

2001 GQ2

2100 apr. 27.68

0.003976

594809.6

1

2002 CU11

2080 aug. 31.02

0.004194

627422.4

2

1999 RQ36

2060 sept.23.02

0.005032

752787.2

2

2003 MK4

2032 ian. 3.96

0.005074

759070.4

1

2002 NN4

2130 iun 7.77

0.005167

772983.2

1

1999 RQ36

2158 sept.25.47

0.005509

824146.4

2

obiectelor nou descoperite.

CAND SE VA INTAMPLA?
Nu putem prezice când vom fi loviti de
urmatorul obiect, dar putem calcula ºansele ca sã se
întâmple. Cel mai mare dezastru, ce se produce ceva
mai des, este sã fim loviþi de un obiect de 2 km diametru
ce are o energie de impact de 1 milion megatone. În
medie aceste coliziuni se produc odatã la câteva sute de
mii de ani.
Acest impact va omorî o fracþiune
importantã din populaþie (fracþiune încã necunoscutã,
depinzând de locul unde ca cãdea). În numere existã 1
la 20.000 ºanse ca cel ce scrie aceste rânduri sã-ºi

gãseascã moartea întrun asemenea
eveniment. Desigur cã
riscurile pe care le
înfruntãm aici, în viaþa
de zi cu zi sunt mult
m a i
m a r i .
Concluzie:
chiar dacã existã o 26 iunie 2028 - asteroidul 2001 Wn5
trece pe lângã Pãmânt. Orbita
posibilitate infimã sã Pãmântului cu negru.
fim loviþi de un
asteroid este mult mai exotic sã ne gândim la acest lucru
decât sã observãm celelalte pericole.

Scara Torino
Scara Torino este pentru asteroizi ºi comete ce
este Scara Richter pentru cutremure. Pentru a
comunica gravitatea unei apropieri asteroid - Pãmânt
altor cercetãtori sau publicului interesat, s-a creat o
scarã ce caracterizeazã gravitatea evenimentului. Scara
Torino foloseºte un numãr de la 0 la 10 pentru a indica
posibilitatea ca un corp sã intre în coliziune cu planeta
noastrã. Numãrul 0 indicã evenimentele ce sunt
extrem de puþin probabile iar cifra 10 aratã o coliziune
devastatoare iminentã (în acest caz Bruce Willis
trebuie contactat imediat pentru salvarea planetei).
O altã delimitare a valorilor scãrii Torino se
face pe culori: alb înseamnã evenimente fãrã
consecinþe, verde se referã la evenimente ce meritã sã
fie monitorizate (de obicei aceste evenimente sunt

retrogradate de la valoarea 1 la valoarea 0), cu galben
sunt evenimentele ce meritã monitorizate cu o mai
mare atenþie, portocaliu înseamnã evenimente
ameninþãtoare iar cu roºu sunt trecute coliziunile
iminente.
Pentru fiecare apropiere a fiecãrui asteroid
periculos o valoare a scãrii Torino se estimeazã. În
funcþie de probabilitatea de coliziune ºi de energia
cineticã a asteroidului (proporþionalã cu masa
înmulþitã cu pãtratul vitezei asteroidului în momentul
întâlnirii cu Pãmântul). Este de reþinut cã valoarea pe
scara Torino a apropierii unui asteroid se poate
modifica cu timpul datoritã calculãrii unei orbite mai
precise. Sursa: http://impact.arc.nasa.gov

Eveniment e fara
consecinte

0

Posi bi l i t at ea un ui i mpac t est e nu l a. A ceast a val oar e se apl i ca si
corpuri lor ce, in cazul unui impact, nu v or ati nge suprafata
Pamant ul ui (se v or dezi nt ergr a i n at mosf era)

Eveniment e ce merit a sa
f i e m on i t o r i z a t e

1

Po si b i l i t at ea u nei c ol i z i un i est e f o ar t e sc az ut a

2

Apr opiere mica dar fara nici o sansa de colizi une

3

Apr opiere mica cu 1% sansa de colizi une devastatoare local

4

A pr op i ere m i ca cu 1 % sansa d e col i zi un e dev ast at oar e regi on al

5

A pr op i ere m i ca cu mar i sanse de col i zi un e dev ast at oar e regi on al

6

A pr op i ere m i ca cu mar i sanse de col i zi un e dev ast at oar e gl ob al

7

Apr opiere mica cu cele mai mari sanse de colizi une ce produce o
cat ast ro f a gl ob al a

8

Coli ziuni ce produc pagube import ante pe regiuni nu pr ea int inse. Se
produc odata la 50 sau 1000 de ani

9

Coli ziuni ce produc devastari regionale. Se produc odata la 1000 de
ani sau la 100.000 ani

Eveniment e ca necesita o
atentie sporita

Eveniment e periculoase

C o l i z i u n i si g u r e

10

Col i zi un i capabi l e sa pr od uc a cat ast ro f e cl i mat i ce gl ob al e. A cest e
fenomene se produc odata la 100.000 ani sau mai r ar

Marte 2003 - marea opoziþie
Fotografie realizatã de Radu Gherase, din Bucureºti, prin
refractorul de 150mm (f=2695 mm) al Observatorului Astronomic
Amiral Vasile Urseanu, prin amplificare cu ocular de 20 mm (amplificare
4x, f/72). Imagine realizatã prin suprapunerea a douã fotografii cu timp
de expunere o secundã, pe film TP2415. Data: 22.07.2003, 22h36m TU,
CM=272°, d=20,7”. Procesare în Adobe Photoshop.
Imaginea din dreapta este o simulare cu programul
MarsPreviewer II ce aratã aceeaºi regiune. În centrul imaginii Syrtis
Major.

Desen de Catalin Fus, Bucureºti prin
telescop Newtonian, diametrul
250mm, f/5.Data 20.08.2003, ora
02h40m TLR, CM'17,6°, d=25".

Fotografie realizatã de Maximilian Teodorescu, din Bucureºti, prin
refractorul de 150mm (f=2695 mm) al Observatorului Astronomic Amiral
Vasile Urseanu, cu amplificare cu ocular de 17 mm, timp de expunere o
secundã. Data: 22.08.2003, 22h21m TU, CM=349°.

Desene de Ivo Dinev,
Bulgaria, ce aratã modificarea
calotei polare. Desene realizate
prin instrument Meade LXD55,
cu diametrul de 250mm, f/5,
150x.
Data când au foast
realizate desenele, de sus în jos:
11 iulie 02h30m TLR
26 iulie 02h10m TLR
12 august 05h20m TLR
19 august 04h30m TLR
02 septembrie 02h30m TLR
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Astronomii, folosind telescopul spaþial
Hubble, au descoperit doi noi sateliþi ai planetei
Uranus. Aceºtia sunt cei mai mici sateliþi ai planetei, dar
ºi cei mai mici sateliþi naturali. Ei au 12 ºi 16 kilometri în
diametru. Cei doi sateliþi sunt atât de slabi încât nu au
fost vãzuþi, la faþa locului, de cãtre sonda Voyager2 în
1986. Voyager 2 a descoperit, însã, 10 sateliþi ai planetei
Uranus. Noii sateliþi orbiteazã mai aproape decât cei
cinci mari sateliþi Uranieni - de aceea se numesc sateliþi
interiori. Aceºtia sunt primii
sateliþi interiori
descoperiþi de pe Pãmânt în ultimii 50 de ani.
Observaþiile fãcute acum au ajutat la confirmarea unei
descoperiri fãcute de Voyager în 1986. Este vorba de
satelitul S/1986 descoperit în 1999 pe imagini luate de
Voyager2 în 1986. Sateliþii noi au primit numele
temporar de S/2003 U1 ºi S/2003 U2. Ei au foast
descoperiþi orbitând între sateliþii Puck ºi Miranda, cei
mai apropiaþi sateliþi de Uranus, pânã acum. S/2003
U1 are 26 kilometri. S/2003 U1 orbiteazã la o distanþã
de 97.700 km de Uranus, cu o perioadã de 22 ore ºi 9
minute. Al doilea satelit descoperit, S/2003 U2, este cel
mai mic având 12 km diametru. El are o orbitã foarte
apropiatã de cea a satelitului Belinda (la 300 - 700 km
distanþã). Are o peroadã de 14 ore ºi 50 minute,
învârtindu-se la 74.800 km de Uranus.Cu aceºti doi
sateliþi, numãrul sateliþilor lui Uranus a crescut la 24. El
se situeazã pe locul doi dupã Jupiter (38) ºi Saturn (30).
Dar, lãsând la o parte sateliþii captaþi, Uranus este pe
primul loc la sateliþi naturali cu 18. Aceºtia se recunosc
dupã orbitele circulare.
Prezentãm ºi imaginile pe care s-au descoperit

aceºti sateliþi. Ele au fost luate pe 25 august. Pentru a
putea detecta sateliþii slabi, lumina planetei Uranus a
fost blocatã cu un dispozitiv ce oculta planeta. Pentru
efect, o imagine mai veche de-a lui Uranus este
suprapusã. Cu o sãgeatã este indicat satelitul
redescoperit. Toþi sateliþii au urmele elongate datoritã
expunerii lungi folosite. Dungile albe sunt defecte ale
imaginii. Sursa: NASA

Autorul în timp ce observa vizual pe Marte. În spate,
pe cer, sunt vizibile constelaþia Gemeni ºi planeta
Saturn. Iluminarea suplimentarã s-a obþinut cu
ajutorul lui Eugen Bãlan care m-a fotografiat cu
camera digitalã folosind blitzul la intensitate
maximã. 15 secunde.

Orion în toatã splendoarea lui deasupra ºoselei ce
uneºte Alexandria cu Turnu-Mãgurele. Copacii de pe
marginea drumului sunt iluminaþi de farurile maºinilor.
12 secunde.

Sub Carul Mare, o
minitabãrã
astronomicã pe câmp:
douã maºini, douã
telescoape ºi trei
împãtimiþi ai
astronomiei. 40
minute.

