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Calendar
SOARE

Crepusculul astronomic

LUNÃ

Data Rãsãrit

Apus

Rãsãrit

Apus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

20:20
20:21
20:22
20:23
20:25
20:26
20:27
20:28
20:29
20:30
20:32
20:33
20:34
20:35
20:36
20:37
20:38
20:40
20:41
20:42
20:43
20:44
20:45
20:46
20:47
20:48
20:49
20:50
20:51
20:51
20:52

16:15
17:30
18:48
20:09
21:34
22:58

4:39
5:00
5:21
5:44
6:11
6:46
7:31
8:28
9:38
10:54
12:11
13:26
14:37
15:45
16:52
17:58
19:03
20:09
21:15
22:18
23:17

6:06
6:05
6:03
6:02
6:00
5:59
5:58
5:57
5:55
5:54
5:53
5:52
5:50
5:49
5:48
5:47
5:46
5:45
5:44
5:43
5:42
5:41
5:41
5:40
5:39
5:38
5:37
5:37
5:36
5:35
5:35

0:15
1:19
2:08
2:46
3:15
3:38
3:58
4:16
4:34
4:53
5:14
5:39
6:08
6:45
7:30
8:23
9:24
10:29
11:37
12:45
13:55
15:06
16:20
17:39

0:09
0:52
1:28
1:56
2:20
2:42
3:02
3:22
3:43

Notã: orele din efemeridele ce apar în aceastã
publicaþie sunt exprimate în ora de iarnã (TLR=TU+2
ore). Unde se foloseºte alt timp, este precizat.
Începând cu 28 martie orele sunt exprimate în ora de
varã (TU+3 ore).

Data
1
6
11
16
21
26
31

Început

Sfârºit

4:10
4:00
3:50
3:40
3:31
3:23
3:16

21:16
21:26
21:35
21:45
21:55
22:04
22:13
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Fenomene astronomice
ZI TLR

01 00
03 14
05 00
05 17
06 08
06 16
11 05
11 15
12 18
15 01
17 01
17 18
17 00

FENOMEN

ZI TLR

Venus strãlucire maximã: -4,5 mag
Spica 3.6°S de Lunã
Luna Plinã- în Libra
Jupiter staþionar
Luna la perigeu - 359.812 km
Antares 2.1°S de Lunã
Neptun 5.2°N de Lunã
Ultimul Pãtrar - în Capricornus
Uranus 4.0°N de Lunã
Mercur elong maximã V(26°) - vizibil dimineaþa
Mercur 2.4°S de Lunã
Neptun staþionar
Mercur strãlucire maximã - 0,8 mag

18 03
19 09
21 12
21 16
22 20
22 23
23 23
25 09
26 23
27 11
27 18
31 00

FENOMEN

Venus staþionar
Lunã Nouã - în Pisces
Luna la apogeu - 406.263 km
Venus 0.3°S de Lunã - ocultaþie
Marte 3.2°S de Lunã
Saturn 4.9°S de Lunã
Pollux 1.7°N de Lunã
Marte 1.6°N de Saturn
Regulus 4.5°S de Lunã
Primul Pãtrar - în Leo
Jupiter 3.3°S de Lunã
Spica 3.5°S de Lunã

Comete
Avem ºansa, în mai, sã observãm douã comete strãlucitoare: C/2001 Q4 NEAT ºi C/2002 T7
LINEAR. Mai multe despre acestea în articolul special
O altã cometã vizibilã prin instrumente mijlocii este C/2003 K4 LINEAR ce va avea
magnitudinea 10. Aceastã cometã este deja bservatã de astronomii amatori ce au instrumente mai mari
de 15 cm diametru, având magnitudinea 11,4 la data de 20 aprilie. Cometa se aflã pe cerul de dimineaþã,
spre nord - est ºi va parcurge constelaþa Cygnus.
O altã cometã vizibilã este C/2003 H1 LINEAR, ce poate atinge magnitudinea 11. Ea se aflã în
constelaþia Hydra, pe cerul de searã.
Urmãtoarele comete vor trece la periheliu, în aprilie: cometa 104/P Koval 2 pe 9 mai (la distanþa
de 1.396 UA); cometa C/2001 Q4 NEAT pe 15 mai (la 0,926 UA distanþã); cometa 103/P Hartley 2 pe
17 mai (la distanþa de 1,036 UA); cometa C/2003 S4 LINEAR pe 26 mai (la distanþa de 3,859 UA).
Toate aceste comete vor fi slabe ca strãlucire (în afarã de Q4 NEAT), sub magnitudinea 13. O Unitate
Astronomicã (UA) are 149.600.000 km.
Cometa C/2004 T4 Bradfield în preajma periheliului. Credit: SOHO

Cometa C/2004 F4 Bradfield
La sfârºitul lunii martie (pe 23), William
Bradfield din Australia a descoperit o cometã în
constelaþia Cetus. A folosit telescopul sãu de
250mm diametru. Pe 24 martie, însã, el a pierdut
cometa regãsind-o pe 8 aprilie. Descoperirea a
fost anunþatã pe 12 aprilie în circulara IAU 8319.
Calculele preliminare de orbitã au arãta cã
aceastã cometã se va apropia la numai 25 milioane
km de Soare. A avut atunci magnitudinea 2, dar,
datoritã apropierii mici de Soare, ea a fost
invizibilã.
Avem noroc cu satelitul SOHO ce
monitorizeazã Soarele neîncetat. Acesta a prins
cometa în imaginile sale. Prezentãm ºi noi o
imagine, realizatã pe 19 aprilie, ce aratã o cometã
foarte mare cu o coadã lungã. Din pãcate nu se ºtie
dacã vom putea observa aceastã cometã pentru cã
sunt ºanse sã se fragmenteze datoritã apropierii de
Soare.

Jupiter
S

ateliþii lui Jupiter pot fi identificaþi din diagrama alãturata.
Pentru cei ce vor sã observe fenomenele interesante la
care participã sateliþii, am calculat momentele în care
aceºtia dispar ºi apar de dupã Jupiter sau tranziteazã discul
acestuia. Toate orele sunt date în Timp Universal, pentru aflarea
Timpului Legal Român trebuie sã adãugaþi douã ore, iar dupã 28
martie trei ore..
Prima coloanã dã ziua, a doua ora ºi minutul fenomenului
(în TU), iar a treia dã fenomenul respectiv - prima cifrã este
satelitul implicat în fenomen.
A doua notaþie este tipul evenimentului, dupã cum
urmeazã: Oc - ocultaþie a unui satelit de cãtre limbul lui Jupiter;
Ec - eclipsã cu umbra lui Jupiter; Tr - tranzit al unui satelit pe
discul planetei; Sh -tranzitul umbrei satelitului pe discul
planetei. O ocultaþie începe când satelitul dispare (D) ºi se
terminã când apare (R) de dupã planetã. Un tranzit al satelitului
sau al umbrei acestuia începe cu intrarea pe discul planetei (I) ºi
se terminã cu ieºirea (E).
De exemplu: pe 1 mai, ora 18:45 TU (21:45 TLR) satelitul
I (Io) dispare dupã Jupiter.

Sateliþii lui
Jupiter

Fenomene ale sateliþilor
1
2

4
6
7
8
9

18 45.1
22 9.5
18 12.7
18 14.6
19 18.8
23 17.2
23 17.3
18 11.5
18 3.8
21 23.3
23 21.0
20 36.4
0 4.6
18 59.1
20 3.7
20 41.8
21 13.3

I.Oc.D
I.Ec.R
I.Tr.E
II.Oc.D
I.Sh.E
II.Ec.R
III.Tr.I
II.Sh.E
III.Ec.D
III.Ec.R
I.Tr.I
I.Oc.D
I.Ec.R
I.Sh.I
I.Tr.E
II.Oc.D
I.Sh.E

10
11

13
15
16

17
18

18 33.4
17 59.6
18 23.0
20 48.4
20 29.7
22 3.4
22 28.9
19 41.0
20 53.8
21 55.8
23 7.9
23 11.2
23 17.9
20 28.5
20 36.7
20 55.6
23 25.2

I.Ec.R
II.Sh.I
II.Tr.E
II.Sh.E
III.Oc.R
III.Ec.D
I.Oc.D
I.Tr.I
I.Sh.I
I.Tr.E
I.Sh.E
II.Oc.D
IV.Tr.I
I.Ec.R
II.Sh.I
II.Tr.E
II.Sh.E

20
23
24

25

27
31

20 54.7
21 34.2
22 48.6
18 51.0
19 6.0
22 23.7
18 17.5
19 31.3
20 0.9
20 39.8
22 28.9
23 13.8
20 19.1
19 50.3
20 45.8

III.Oc.D
I.Tr.I
I.Sh.I
I.Oc.D
III.Sh.E
I.Ec.R
I.Tr.E
I.Sh.E
IV.Ec.D
II.Tr.I
IV.Ec.R
II.Sh.I
II.Ec.R
III.Sh.I
I.Oc.D

În figura de mai sus sunt prezentate poziþiile
sateliþilor lui Jupiter, în luna mai 2004, la ora 00
Timp Universal. Dunga de pe mijlocul diagramei
este Jupiter. Pe marginea din stânga a diagramei
sunt trecute zilele lunii.
Pentru a identifica satelitii pentru o anumitã datã
trageþi o linie paralelã cu marginea de jos a foii,
linie ce intersecteazã orbitele sateliþilor ºi a lui
Jupiter. Intersecþia liniei cu orbitele sateliþilor ne
dã pozitia fiecãrui satelit în acel moment

Evenimente astronomice
P

oate cel mai spectaculos eveniment al lunii mai ªi un binoclu este potrivit. Dupã ce l-aþi identificat
va fi ocultarea planetei Venus de cãtre Lunã. reveniþi cu putere de mãrire mare ºi blocaþi
fenomenul se va petrece pe 21 mai, în miezul instrumentul. Aºa în puteþi urmãri mai uºor.
zilei, în jurul orei 14:30 (ore exacte în tabelul din acest
A doua soluþie este identificarea Lunii prin
articol). Venus ºi Luna se vor gãsi în momentul
instrument (de preferabil un binoclu). La
Luna
cer
ocultaþiei la numai 25° de Soare.
momentul ocultaþie Luna se va afla la 25° est
Fenomenul poate fi observat prin
de Soare ºi la 3° nord. Faþã de orizontul sudic
instrumente mari sau mici dar va fi dificil
Venus
Luna (ºi Venus) se va afla la 65° nord.
gãsirea celor doi aºtri pe cer, având în vedere cã
Faza lui Venus va fi o secerã subþire
este încã ziua.
asemãnãtoare cu a Lunii, fiind spectaculos
Aveþi douã soluþii, amândouã cerând
urmãrirea lor, la putere medie ºi mare.
Luna
practicã.
Dar atenþie: în momentul dispariþiei
Prima soluþie este gãsirea planetei
limbul lunar va fi invizibil ºi Venus va pãrea cã
Venus, pe cerul iluminat de Soare. Cum faza
Venus
dispare pur ºi simplu. Dispariþia nu va fi
Lunii este foarte micã vã asigurãm cã este mai
bruscã, fiind necesare cam 141 secunde ca
uºor gãsirea lui Venus în timpul zilei.
cer discul lui Venus sã disparã cu totul. La fel ºi în
Dar cum sã gãsesc eu un obiect pe
momentul apariþiei ce se va petrece dupã
Faza lui Venus
cerul de în momentul dispariþiei ceva mai mult de o orã.
z i , v ã (sus) ºi în momentul
Desigur cã pentru diferite locaþii
apariþiei (jos)
întrebaþi
fenomenul va dura mai mult sau mai puþin
poate
ºi ora de de dispariþie ºi apariþie vor diferi.
voi?
Rãspunsul Noi am încercat sã acoperim câteva oraºe, calculând
este simplu: aflaþi o r e l e
Disparitie Aparitie
distanþa unghiularã respective
Oras
h m s
h m s
dintre Soare ºi . D a c ã
V e nu s , p e n t r u d o r i þ i
Alexandria
14 36 46 16 01 14
momentele ce vã momente Arad
14 29 17 15 54 45
i n t e r e s e a z ã , le ºi alte Bacau
14 39 59 16 05 11
f o l o s i n d u n d e t a l i i Baia Mare
14 34 46 15 59 54
p r o g r a m d e pentru o Barlad
14 41 22 16 06 33
astronomie. Apoi a n u m i t ã Braila
14 42 05 16 06 56
14 37 19 16 02 39
scanaþi cu paºi mici localitate Brasov
14 38 22 16 02 59
c e r u l î n z o n a contactaþi Bucuresti
14 39 45 16 04 44
respectivã pânã a u t o r u l Buzau
Calarasi
14 40 59 16 05 16
gãsiþi un astru a c e s t u i
Cluj
14 33 48 15 59 8
strãlucitor (foarte articol la
Constanta
14 43 46 16 07 49
palid pe fundalul bruno@a
Craiova
14 33 38 15 58 25
cerului albastru). stroclubu
Traiectoria (aparentã) lui Venus pe sub
Focsani
14 40 26 16 05 36
discul lunar (sus) ºi traseele diferite pentru
E s t e u n l.org
oraºele din tabel (jos)
Giurgiu
14 38 10 16 02 24
procedeu care
Hunedoara
14 32 03 15 57 33
poate dura ºi o orã, totul depinzând de precizia cu care
Iasi
14 41 21 16 06 25
identificaþi regiunea în care trebuie cãutaþi aºtrii. Puteþi
Miercurea-Ciuc 14 37 49 16 03 09
grãbi gãsirea lui Venus dacã montura instrumentului
Oradea
14 30 54 15 56 11
are cercuri gradate: centraþi Soarele ºi scãdeþi, în
Ploiesti
14 38 11 16 03 07
Satu-Mare
14 32 60 15 58 03
ascensie ºi declinaþie (sau azimut ºi înãlþime) distanþa
Targoviste
14 36 59 16 02 00
unghiularã dintre Venus ºi Soare, potrivind montura în
Targu-Mures
14 35 29 16 00 52
consecinþã.
Timisoara
14 28 53 15 54 21
Cãutarea lui Venus se poate face cu
Momentele de dispariþie ºi apariþie ale lui Venus
instrumente cu câmp mare ºi o putere de mãrire micã.
Timpul este exprimat în ora de varã

Planete
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V ENUS

M A RT E

JUPITER SA TURN URANUS NEPTUN

1

16

31

1

16

31

1

31

16

16

16

16

ASCENSIE

1:20

1:55

3:13

5:20

5:42

5:28

5:42

7:05

10:44

6:44

22:34

21:11

DECLINATIE

6°35'

8°17'

15°43'

27°44'

27°21'

24°57'

24°36'

23°50'

9°21'

22°41'

-9°48'

-16°16'

44.8° E

79.0° V

100.1° V

ELONGATIE
MAGNITUDINE
DIAMETRU

20.0° V 26.0° V 19.8° V 40.4° E 30.8° E 12.9° E 45.0° E 35.1° E 103.6° E
1.8

0.5

-0.4

-4.5

-4.4

-4.1

1.6

1.8

-2.1

0.2

5.8

7.9

10.60''

7.97''

6.08''

36.10''

45.88''

55.71''

4.32''

3.96''

38.60''

17.13''

3.46''

2.24''

FAZA

0.16

0.43

0.70

0.29

0.15

0.03

0.95

0.97

0.99

1.00

1.00

1.00

DISTANTA ( UA)

0.63

0.84

1.10

0.46

0.36

0.29

2.16

2.36

5.10

9.72

20.21

29.87

Mersul planetelor
Mercur: dacã doriþi sã-l vedeþi pe Mercur în aceastã lunã, trebuie sã vã treziþi devreme, pentru cã va fi la elongaþie
maximã vesticã (pe 15 mai). Va fi observabil ca o stea de magnitudine 0,5, jos pe orizontul sud-estic, dimineaþa cu o
orã înainte de rãsãritul Soarelui, timp de douã sãptãmâni centrate pe momentul elongaþiei maxime. Luna va fi
aproape de Mercur în zilele de 15 ºi 16 mai. În Pisces
Venus: dominã cerul de searã, fiind cel mai strãlucitor astru (în afarã de Lunã ºi Soare). O conjuncþie între el ºi Lunã
va avea loc pe 21mai, fiind vizibilã ºi o spectaculoasã ocultaþie, în timpul zilei (mai multe în articolul special). Pentru
cã Venus se miºca repede acum, puteþi observa miºcarea sa printre stele, în special dansul sãu în jurul stele Beta
Tauri. Pe 1 mai se va afla la sud de Beta Tau, pe 4 mai chiar lângã ea. Pe 10 mai. Venus deja va fi trecut de stea,
aflându-se la nord de aceasta. Diametrul planetei aproape se va dubla pânã la sfârºitul lunii iar faza va scãdea
dramatic. În Taurus
Marte: planeta va putea fi identificatã ca
un astru roºu - portocaliu, situat între
Venus ºi Saturn. Pe 21 Marte va fi în
conjuncþie cu Saturn iar pe 22 Luna se va
alãtura acestor doi aºtri, pentru o
conjuncþie foarte spectaculoasã. Dacã la
Saturn
Marte
începutul lunii Marte se aflã la sud de
Saturn, la sfârºit el se va afla la nord de
acesta, încã o dovadã ce sistemul solar
funcþioneazã. În Gemini
Jupiter: vizibil aproape toatã noaptea,
Jupiter este al doilea ca strãlucire, dupã
Jupiter
Venus. Planeta poate fi observatã foarte
bine, prin orice fel de instrumente. În
seara de 27 mai, Luna se va afla foarte
Soarele
aproape de Jupiter. În Leo
Saturn: interesantã va fi conjuncþia cu
Marte (vezi mai sus), de la mijlocul lunii.
Încã mai poate fi arãtat prietenilor sau
Uranus
prietenelor, prin instrumente. Urmãriþi,
Mercur
la adresa www.nasa.jpl.gov, apropierea
Venus
sondei Cassini. În Gemeni
Uranus: aceastã îndepãrtatã planetã este
Neptun
Pãmânt
vizibilã dimineaþa, ca un disc albãstrui.
Diametrul sãu aparent este asemãnãtor
cu al lui Marte. În Capricornus
Neptun: rãsãrind puþin mai devreme
Pluto
decât Uranus, este uºor de localizat
folosind hãrþi bune. Nu rataþi numerele
ale revistei urmãtoare pentru acestea. În Este prezentatã poziþia planetelor în luna mai. Poziþia planetelor (bulina
Capricornus
coloratã) este datã pentru mijlocul lunii (00 TU). Sãgeþile curbate sunt
Pluto: vizibil jumãtate din noapte, Pluto drumul ºi sensul de roataþie pentru luna respectivã. Poziþia planetelor
poate fi detectat în instrumente mai mari îndepãrtate este indicatã de o sãgeatã dreaptã. Aceste planete nu se miºcã
mult într-o lunã.
de 150mm diametru. În Ophiucus

Planetele în luna mai

Astro

ªTIRI

Lupa cosmicã |

mai 2004

De curând, a fost descoperita o noua
planeta extra-solara folosindu-se prima oara efectul de microlentila gravitaþionala (câmpul gravitaþional al unei stele "indoaie" si
focalizeazã lumina de la o stea mult mai indepartata aflata pe
aceeaºi direcþie). Amprenta unui fenomen de micro-lentila
gravitaþionala se manifesta in curba de lumina ca o crestere brusca
de stralucire. In cazul observatiilor in discutie, au fost detectate nu
una, ci mai multe astfel de "licãriri". Analiza lor a condus la
concluzia ca "lentila" este constituita din doua obiecte, dintre care
cel cu masa de aproximativ 0.4% din celalalt este foarte probabil o

Saturn si va lansa o sonda in titanica atmosfera titaniana (din
motive necunoscute, ESA a refuzat sa numeasca aceasta sonda cu
alte nume de rase de caini dupa modelul martian). Observatiile au
fost efectuate timp de sase nopti cu telescopul VLT de 8.2 m
Yepun de la Observatorul Paranal (Chile).
Deoarece Titan este in rezonanta cu Saturn (exact ca si
sistemul Pamant-Luna), prezinta aceeaºi fata spre planeta astfel ca
observatiile de pe Pamant nu au putut sa cartografieze decat
aproape 75% din suprafata lui. (ESO Press Release)

planeta (Fig.1).
Noul sistem astfel descoperit se afla la o distanta de
17000 a.l., in constelaþia Sagetatorul. Planeta este cam de 1.5 ori
mai mare decât Jupiter si orbiteaza in jurul unei pitice rosii. Steaua
din fundal, a carei stralucire a fost amplificata de sistemul steaplaneta se afla la 24000 a.l.. Interesant este ca aceasta metoda de
detectie a planetelor extra-solare a fost propusa teoretic inca din
1991, dar abia acum tehnica a facut posibila aplicare ei. (JPL Press
Release)

Constanta constantei de structura fina |

Cum aratã un Titan la suprafaþã|

La inceputul
lunii februarie a.c. au fost obtinute cu VLT (Very Large Telescope)
cele mai clare imagini ale suprafetei lui Titan (Fig 2). Titan, cel mai
mare satelit al lui Saturn si al doilea ca marime din sistemul solar
(dupa jovianul Ganymede), are o atmosfera destul de groasa
compusa in principal din azot si metan, care face foarte dificila
observarea suprafetei sale solide.
Observatii
spectroscopice si radio
par sa sugereze ca Titan
detine cantitati
importante de
hidrocarburi lichide si
un ciclu meteorologic
bazat pe metan
asemanator cu ciclul
hidrologic al
Pamantului. Cu alte
cuvinte, pe Titan
probabil ploua si exista
oceane. Daca este asa
sau nu, vom afla in 2005
cand misiunea CassiniHuygens va ajunge la

Sedna e departe ºi e singur(ã) |

Intr-unul din
numerele anterioare a aparut stirea descoperirii planetoidului
Sedna, considerat de unii (in mod subiectiv) ca fiind cea de-a zecea
planeta a Sistemului Solar. Mentionam atunci ca este posibil ca
obiectul sa aiba un companion. Predictia astronomilor se bazeaza
pe faptul ca Sedna are o perioada de rotatie in jurul propriei axe
foarte mare ceea ce poate fi explicat cel mai simplu prin efectele
gravitationale ale unui satelit.
Imaginile luate de HST (Hubble Space Telescope) au
starnit surprindere, caci nu indica prezenta niciunui companion.
Probabilitatea ca la momentul observatiei presupusul satelit sa se
fi aflat in spatele planetei si de aceea sa nu fie vizibil este foarte
mica. O alta portita de iesire din impas ar fi ca perioada de rotatie a
Sednei a fost gresit calculata, insa o reanaliza a datelor arata ca
estimarea initiala de 40 zile este corecta.
In concluzie, Sedna nu isi destainuie atat de usor
secretele si ramane la granitele sistemului solar "nemuritor si
rece". (HST Press Release)
Constanta de structura fina alpha (cu valoarea ~ 1/137) este una
din asa numitele constante fundamentale ale naturii. Intr-un sens,
ea este cea care determina taria interactiunilor dintre particulele
incarcate si campurile electromagnetice. Valoarea lui alpha nu este
chiar constanta in adevaratul inteles al cuvantului; in laborator, in
experimente de
coliziuni la energii foarte mari valoarea acesteia creste. Ceea ce nu
se cunoaste cu exactitate este daca alpha sufera si de o evolutie
temporala sau nu, adica daca nu cumva in Universul foarte
timpuriu avea o cu totul alta valoare decat acum.
Practic vorbind, constanta de structura fina se poate
calcula spectroscopic din liniile de emisie si absorbtie ale atomilor.
Folosind telescopul VLT Kueyen de 8.2 m de la Paranal (Chile),
cercetatorii au masurat extrem de precis spectrele unor quasari
aflati la distante diferite (in Univers, cu cat privim la o distanta mai
mare cu atat vedem
obiecte mai vechi).
Concluzia la care
au ajuns este ca pe
parcursul ultimilor
10 miliarde de ani,
eventuala variatie a
lui alpha este de
0.00006 %, adica
constanta de
structura fina poate fi
considerata
constanta. (ESO
Press Release)

Valeriu
Tudose

Meteori
Curent

Perioada
de activitate

Data lambda alpha delta v
maxim maxim radiant radiant

r

pi-Puppide
eta-Aquaride
Sagittaride
Bootide de iunie

apr 15-apr 28
apr 19-mai 28
apr 15-iul 15
iun 26-iul 02

apr 24
mai 05
(mai 19)
iun 27

2
2.4
2.5
2.2

33.5
45.5
-59
95.7

110
338
247
224

-45
-1
-22
48

18
66
30
18

ZHR Cod
var.
60
5
var.

PPU
ETA
SAG
JBO

Date luate de la International Meteor Organization - www.imo.net

Eta Aquaride
n luna aceasta unul dinte cei mai frumoºi curenþi meteoric este activ: eta Aquaride. Meteorii ce vin din
acest roi au fost observaþi încã din anul 401 î.Hr. de cãtre astronomii chinezi.

Î

Acum se ºtie cã acest curent este format din resturile cometei Halley, pe care Pãmântul le
intersecteazã în fiecare an.
Curentul este activ o perioadã
lungã de timp, între 19 aprilie ºi 28 mai.
Puteþi observa, între aceste date câþiva
meteori pe orã ce vin din radiantul eta
Aquaridelor.
Mai spectaculoasã este data
maximului acestui curent, ce este pe 5
mai. Atunci se pot observa cam 60 de
meteori pe orã, din locurile cu cer
curat.Acest curent produce mulþi bolizi
spectaculoºi ce pot fi observaþi chiar ºi
din oraºe.
Din pãcate anul acesta va fi Lunã
Plinã pe 4 ºi 5 mai, aceasta interferând cu
meteorii mai slabi ai acestui curent. Dar
ne rãmâne sã observãm bolizii
strãlucitori, mai ales între 9 ºi 11 mai.
Radiantul este situat în constelaþia
Aquarius. Majoritatea meteorilor veni din
este spre zenit. Orele cele mai bune de
Deplasarea radiantului eta Aquaridelor
observare sunt între 1 ºi 4 dimineaþa.
Text ºi ilustraþii - Adrian ªonka.

Pata Roºie - tranzit
S
e dã mai jos ora ºi minutul când Pata Roºie se aflã pe centrul discului Jovian. Predicþiile sunt exprimate în Timp Legal Român (ora
de varã). Nu trebuie sã aduceþi nici o modificare timpilor de mai sus pentru a observa Pata Roºie.

În calculele de mai sus se considerã cã Pata Roºie este situatã la longitudinea de 84°. Cum Pata Roºie are o miºcare proprie, ora
de tranzit poate diferi cu un minut sau douã. Este de remarcat cã Pata Roºie nu mai este roºie ci mai deschisã la culoare - asta o face mai
greu de observat. Dar meritã!
01 mai 22:39 04 mai 00:18/20:09 06 mai 01:56/21:48 08 mai 23:27 09 mai 19:18 11 mai 01:05/20:57
13 mai 02:44/22:35 16 mai 00:14/20:06 18 mai 01:53/21:44 20 mai 03:32/ 23:23 23 mai 01:02/20:54 25
mai 02:41/22:33 28 mai 00:11/20:03 30 mai 01:50/21:42

Cometa primãverii
C/2001 Q4 NEAT

C

/2001 Q4 NEAT se anunþã a fi cometa anului. Deja în emisfera sudicã ea este este observatã intens.
Ce ce locuiesc în emisfera nordicã pot observa aceastã cometã începând cu 5 mai când va apãrea
seara, la puþin timp dupã apusul Soarelui, în constelaþia Canis Major, în stânga stelei Sirius. Va avea o
coadã îndreptatã înspre sud-est.
Se estimeazã cã va avea
magnitudinea 2,7 atunci.
Pe mãsurã ce trec zilele
cometa se va ridica pe cer,
îndepãrtându-se de Soare, dar
strãlucirea ei va scãdea ajungând
la 4, la începutul lunii iunie. Va
putea fi observatã prin orice tip de
instrument ºi chiar cu ochiul liber.
Pe 5 mai ea se va afla în
stânga stelei Sirius (alpha Canis
Majoris). Pe 10 mai, va ajunge în
preajma stelei Procyon (alpha
Canis Minoris).
În sera zilei
de 14-15 mai, cometa va trece pe
lângã roiul stelar M44 (Prasepe)
din constelaþia Cancer (Racul). În
continuare ea se va îndrepta spre
constelaþia Ursa Major (Ursa
Mare). În zilele de 24 ºi 25 mai
vom avea Luna, o secerã subþire,
la 20° de cometã.
Dacã nu puteþi vedea
cometa cu ochiul liber, încercaþi sã
o gãsiþi cu un binoclu, acesta fiind
cel mai potrivit instrument pentru
observarea ei. Text ºi ilustraþii Adrian ªonka.
Luna

Ziua

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
7
10
13
16
19
22
25
28
31

Drumul cometei printre stele, din trei în trei zile. Poziþia cometei este pentru
ora 21h30m
Ascensie Declinatie
Mag
Elong atie Rasare - apune
6h
7h
7h
8h
8h
8h
9h
9h
9h
9h

54m
28m
56m
19m
38m
54m
07m
18m
27m
36m

-31° 58'
-16° 47'
-1° 32'
11° 24'
21° 19'
28° 39'
34° 04'
38° 11'
41° 21'
43° 52'

2.7
2.5
2.5
2.9
3.2
3.5
3.8
4.3
4.7
4.7

76°
75°
73°
72°
71°
70°
69°
68°
66°
65°

13:32 - 21:29
12:37 - 23:05
11:53 - 24:20
11:13 - 01:02
10:35 - 01:55
9:59 - 02:40
9:21 - 3:20
8:42 - 3:59
7:57 - 4:39
6:50 - 5:40

În tabelul alãturat se dã
efemerida cometei C/2001
Q4 NEAT, pânã în 31 mai.
Sunt calculate poziþia
cometei, magnitudinea
aproximativã, elongaþia faþã
de Soare ºi momentele de
rãsãrit ºi apus (pentru
Bucureºti).

Eclipsa totalã de Lunã
4-5 mai 2004

Sorin Hotea

I

n seara zilei de 4 mai 2004 va avea loc o eclipsa totala zona estica a discului lunar. Apoi la 21h48 va începe
de Luna, care va fi vizibila din tara noastrã in eclipsa partiala contactul cu umbra terestra având loc
totalitate. Eclipsa va fi una foarte frumoasa si destul de asemenea in estul discului lunar. Odatã acest
de lunga: totalitatea va dura 1 ora si 16 minute. In plus moment trecut Luna va începe sa se cufunde tot mai
eclipsa va avea loc seara si va fi usor accesibila tuturor
celor ce vor vrea sa o observe. In aceasta pagina gasiti
FAZELE ECLIPSEI
toate informatiile necesare observãrii in conditii bune a
eclipsei.
Momentul eclipsei
Ora de varã
Eclipsa face parte din ciclul Saros 131, fiind a
Intrarea Lunii în penumbrã
20h50m12s
33-lea membru din cei 72 ai ciclului. Aceasta serie Saros Începutul eclipsei partiale
21h48m18s
a început la 10 mai 1427, prima eclipsa totala fiind insa Inceputul eclipsei totale
22h52m06s
in 2 aprilie 1950. Eclipsa din 4 mai 2004 este a 4-a Faza maximã
23h30m14s
eclipsa totala a ciclului. In Saros 131 mai vor avea loc Sfârþitul eclipsei totale
00h08m24s
Sfârþitul eclipsei partiale
01h12m12s
inca 11 eclipse totale de Luna.
02h09m34s
In noaptea de 4/5 mai Luna se va afla in Ieþirea Lunii din penumbrã
constelatia Libra, având un diametru de 33' fiind
aproape de trecerea la perigeu. Luna va rasari in jurul mult in umbra Pamantului pe o perioada de mai mult de
orei 20h30m in seara de 4 mai. Eclipsa va începe sa fie o ora. In acest timp stele mai slabe vor apãrea pe cer iar
observabila pe la ora 21h15m mai ales in zonele cu cer ce mai strãlucitoare vor lumina parca mai puternic.
curat. Apoi eclipsa se va desfasura conform datelor din Roiurile de stele, nebuloasele si galaxiile se vor vedea
tabelul de mai jos iar Luna se va ridica tot mai mult pe din ce in ce mai bine. Umbra planetei noastre va inghiti
bolta cereasca pana la ora 1h25m când va trece la total astrul selenar la ora 22h52m debutând astfel
meridian având o altitudine de 24°. Luna va apune la eclipsa totala. Din acest moment pe discul Lunii
eclipsate va avea loc
ora 6h10m in
un frumos joc de
dimineata zilei de 5
PENUMBRA
lumini si culori. Luna
mai.
1
2
va pãrea ca se mai
Eclipsa din 4
α ,α Librae
intuneca si asta pana
mai va fi una foarte
UMBRA
la ora 23h30m când
frumoasa si datorita
va avea loc maximul
faptului ca va fi una
eclipsei. In acest
joasa. Din cauza
moment centrul
faptului ca Luna se
Lunii se afla cel mai
va afla in constelatia
aproape de axa
Libra, aceasta nu se
conului de umbra al
va ridica pe cer mai
planetei noastre. Pe
sus de altitudinea de
bolta cereasca Luna
2
5
°
.
se va afla la stânga
Eclipsa va debuta
meridianului la o
cum am spus si mai
altitudine foarte
sus, in jurul orei
joasa de numai 20°.
21h15m când
Datorita acestui fapt
penumbra planetei
in momentele
noastrã va începe sa
totalitatii peisajul va
fie observabila in
Desfãºurarea eclipsei

fi superb cu o Luna de culoare rosu-închis deasupra
copacilor sau a dealurilor (depinde de unde este
observata eclipsa). Dupã acest moment Luna isi va
continua drumul ei prin conul de umbra al Pamantului
pana la ora 0h08m. In acest moment eclipsa totala va
lua sfarsit si astrul noptii va începe sa iasã din conul de
umbra terestru. Acest contact va avea loc in sud-estul
discului lunar. Încet, încet regiuni selenare vor iesi din
nou la lumina iar eclipsa partiala va fi tot mai mica.
Stelele mai slabe si obiectele deep-sky vor începe sa
disparã iar lumina Lunii va reveni încet in peisajul
nocturn. La ora 1h12m nord-vestul discului selenar va
avea ultimul contact cu conul de umbra al planetei
noastre si eclipsa partiala se va sfarsi. Eclipsa insa va
continua pana la iesirea din penumbra terestra la ora
2h10m. Penumbra va fi observabila pe discul lunar
pana pe la ora 1h40m. Atunci eclipsa practic se va
sfarsi.
Eclipsa totala de Luna din 4 mai 2004 se va
vedea destul de greu din oras sau din zone cu orizontul
sudic înalt. De aceea se recomanda gãsirea unui loc
potrivit din timp. In orase clãdirile înalte înspre sud pot
pune probleme iar in zonele rurale muntii sau dealurile
apropiate cat si pãdurile pot ascunde fenomenul de
ochii observatorilor.
Trebuie retinut ca altitudinea maxima a Lunii
in noaptea 4/5 mai va fi de numai 25° si se va atinge
dupã terminarea eclipsei partiale. Deci eclipsa va
începe când Luna va avea 9° altitudine si se va sfarsi
când altitudinea va ajunge la 23°.
In timpul eclipsei se vor vedea constelatiile de
primavara si vara. De asemenea pe durata eclipsei se
vor putea observa mai multe planete. Astfel la apus
odatã cu lãsarea serii se vor observa in Taurus planetele
Venus - luceafãrul de seara cu magnitudinea -2.3 si
diametrul de 38" si Marte - planeta rosie cu
magnitudinea de 1.6 si un diametru foarte mic.
De remarcat faptul ca in seara de 4 mai Venus
se va afla la mai putin de 1° de steaua beta Tauri - El
Nath. Mai sus pe cer in Gemini se va vedea Saturn stãpânul inelelor cu magnitudinea de 0.9. Aceste 3
planete se vor vedea pana pe la ora 0h30m. Înspre sud
insa, inca din amurg va strãluci puternic gigantul
sistemului solar - Jupiter. Acesta va avea aceeasi
magnitudine ca Venus - -2.3 si un diametrul apropiat
40". Diferenta va fi insa la detaliile ce vor apãrea intr-un
telescop. Pe Jupiter se vor vedea benzile ecuatoriale si
cei 4 satelitii galileeni.
Pentru cei care citesc aceste informatii am o
propunere: stabilirea indicelui Danjon in timpul
totalitatii. Aceasta valoare se da dupã analizarea unor
caracteristici ale discului lunar in timpul eclipsei totale.
Pentru o estimare corecta dau mai jos scara de evaluare
Danjon:
L = 0 Eclipsa foarte intunecata. Luna este aproape
invizibila mai ales in preajma fazei maxime.
L = 1 Eclipsa intunecata, gri sau maronie ca si culoare.

INTRAREA Þ I IEÞ IEREA CRATERELOR Î N/DIN UMBRÃ
Imersiune crater

Emersiune crater

21:52 Grimaldi

0:16 Grimaldi

21:57 Aristarchus

0:19 Billy

22:00 Billy

0:23 Campanus

22:00 Kepler

0:25 Tycho

22:07 Pytheas

0:29 Kepler

22:08 Copernicus

0:30 Aristarchus

22:11 Timocharis

0:37Copernicus

22:13 Plato

0:39 Pytheas

22:13 Campanus

0:44 Timocharis

22:21 Aristoteles

0:49 Plato

22:22 Eudoxus

0:51 Manilius

22:22 Manilius

0:52 Dionysius

22:25 Tycho

0:55 Menelaus

22:25 Menelaus

0:57 Eudoxus

22:28 Dionysius

0:57 Aristoteles

22:29 Plinius

0:58 Plinius

22:38 Proclus

0:58 Goclenius

22:40 Taruntius

1:03 Langrenus

22:42 Goclenius

1:04 Taruntius

22:47 Langrenus

1:06 Proclus

Un alt lucru interesant de observat in timpul eclipselor
de Luna este imersiunea/emersiunea unor cratere mai
mari in umbra terestra. Pentru asta e nevoie de un
instrument de minim 40-50 mm pus pe stativ. Aveti mai
sus un tabel cu momentele imersiunii/emersiunii unor
cratere mai mari de pe suprafata selenara

Detaliile se disting doar cu mare greutate.
L = 2 Eclipsa de culoare rosu închis. Partile centrale
ale umbrei sunt foarte intunecate in timp ce marginile
umbrei sunt relativ strãlucitoare.
L = 3 Eclipsa de culoare rosiatica. Marginea umbrei
este galbena si strãlucitoare.
L = 4 Eclipsa foarte strãlucitoare de culoare rosu
deschis sau portocaliu. Umbra are la margine o culoare
albãstruie foarte strãlucitoare.
Daca faceti o estimare a indicelui de strãlucire
Danjon (ceea ce nu e greu deloc) va rog sa îmi trimiteti
observatia prin e-mail in care sa precizati ora exacta a
observatiei, indicele Danjon si o descriere a discului
lunar in momentul respectiv. Observatia si estimarea
indicelui se poate face cu ochiul liber, cu un binoclu sau
un telescop de dimensiuni mici. Daca folositi un
instrument precizati câteva caracteristici (apertura,
F:D, grosismentul, ocularul si câmpul).
Eclipsa totala de Luna din 4 mai va fi vizibila pe
Glob din Asia, Africa, Europa, si America de Sud.
Datele eclipsei, scara Danjon si tabelul cu
imersiunea/emersiunea craterelor lunare au fost preluate de la
(http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html ).

