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Notă: orele din efemeridele ce apar în această
publicaţie sunt exprimate în Timp Legal Român
(TLR=TU+2 ore). Unde se foloseşte alt timp, este
precizat. Între 28 martie şi 31 octombrie, orele sunt
exprimate în ora de vară (TU+3 ore).
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Conjuncţii planetare
Venus şi Jupiter - marea conjuncţie

Venus
Jupiter

1 nov
6 dimineaţa

De acord suntem toţi că unele dintre cele mai frumoase
evenimente astronomice sunt conjuncţiile (apropierea dintre doi sau
mai multi aştri) corpurilor cereşti.
Cele mai frumoase conjuncţii sunt cele ale planetelor
strălucitoare: Venus, Jupiter, Marte sau Saturn. Dintre aceste planete
Venus şi Jupiter sunt cele mai strălcitoare. Ele se întâlnesc pe cer
odată la doi ani dar numai odată la câţiva ani se întâlnesc foarte
aproape (aparent).
O asemenea conjuncţie se va produce în dimineaţa zilei de 5
noiembrie. Atunci, Venus se va afla la numai 33’ de Jupiter.
Momentul exact al apropierii minime este 5 noiembrie, ora 3:54
TLR.
Fenomenul trebuie observat încă de pe 1 noiembrie, când
Venus va începe să se apropie din ce în ce mai mult de Jupiter. Putem

Jupiter

Venus
Venus
Jupiter

Venus
Jupiter

3 nov
6 dimineaţa

5 nov
6 dimineaţa

observa mişcarea foarte rapidă a planetei Venus, care, pe 6
noiembrie va fi sub Jupiter deja.
Exact în dimineaţa apropierii minime, cei ce vor avea un
instrument astronomic vor putea observa amândouă discuri ale
planetelor în acelaşi câmp al ocularului. Bineînţeles dacă folosiţi un
ocular ce vă va da un câmp aparent mai mare de 40’.
Fotografii realizate atent, din zi în zi, pot da un film al
evenimentului.
Următoarele mari apropieri a acestor doi aştri vor fi: pe 15
nov 2006 - planetele se vor afla la numai 25’ una de alta dar la numai
4 grade de Soare; pe 1 feb 2008 - planetele se vor afla la numai 35’
una de alta şi vor fi observabile tot dimineaţa. Text şi ilustraţii de
ADRIAN ŞONKA

7 nov
6 dimineaţa

Luna

Jupiter
Venus

9 nov
6 dimineaţa

Fenomene astronomice
ZI TLR
FENOMEN
ZI TLR
FENOMEN
02 03 Marte 2.7°N de Spica
12 04 Uranus staţionar
02 20 Luna la apogeu - 404998 km
12 17 Luna Noua - în Libra
03 18 Pollux 1.5°N de Lună
14 01 Antares 1.4°S de Lună
03 00 Maximul curentului Tauride
14 06 Mercur 0.9°N de Lună
04 00 Asteroidul 21 Lutetia la opoziţie - mag 9.8
14 18 Luna la perigeu - 362311 km
04 01 Saturn 5.4°S de Lună
17 00 Maximul curentului Leonide
05 05 Venus 0.5°N de Jupiter - conjuncţie spectaculoasă
17 17 Venus 3.9°N de Spica
05 08 Ultimul Pătrar - în Leo
18 08 Neptun 5.0°N de Lună
06 17 Regulus 4.2°S de Lună
19 08 Primul Pătrar - în Capricornus
08 12 Saturn staţionar
19 18 Uranus 3.7°N de Lună
09 19 Jupiter 0.8°S de Lună - conjuncţie spectaculoasă
20 20 Mercur elong. maximă E (22°)
10 04 Venus 0.2°N de Lună - conjuncţie spectaculoasă
26 22 Luna Plină - în Taurus
10 20 Spica 2.7°S de Lună
30 13 Mercur staţionar
11 07 Marte 0.5°N de Lună
30 15 Luna la apogeu - 405954 km
11 08 Mercur 2.1°N de Antares
30 24 Pollux 1.6°N de Lună
11 22 Asteroidul 27 Euterpe la opoziţie - mag 8.8
13 00 Asteroidul 2003 VB12 ("Sedna") la cea mai mică apropiere de Pământ - 88,298 UA

Comete
Cometa C/2001 Q4 NEAT încă mai este vizibilă, la magnitudinea 9, pe cerul de seară, în
constelaţia Draco. Ea va trece pe lângă steaua δ Draconis, la numai 9’ SV de aceasta. În acelaşi câmp
se va afla şi steaua variabilă U Draconis. Momentul trecerii pe lângă δ Draconis: 26 noiembrie, ora
00 TLR. Cometa Q4 este circumpolară în perioada acesta.
C/2003 K4 LINEAR se îndreaptă către cerul sudic, aflându-se în constelaţia Corvus. Va
avea magnitudinea 5 la începutul lunii. Cei ce doresc pot încerca să o observa cu binoclul, cometa
răsărind la ora 5:17.
Cometa C/2004 Q2 Machholz, va avea magnitudinea 9 în această lună. Ea se găseşte în
constelaţia Lepus, la vest de steaua Sirius. Este vizibilă dimineaţa, l a numai 6° de roiul globular M79.
În constelaţia, Ursa Major, se află cometa C/2003 T3 Tabur. Va avea magnitudinea 11- 12 şi
este vizibilă dimineaţa. Cometa este circumpolară dar poate fi observată în condiţii bune dimineaţa.
O altă cometă vizibilă, este C/2003 T4 LINEAR. Ea se află în constelaţia Draco şi are
magnitudinea 11. Prezintă deja o comă mare şi o mică coadă îndreptată înspre nord.
Harţi pentru observarea acestor comete găsiţi la www.astroclubul.org/planete în secţiunea
comete. Recomandăm observarea cometelor din locuri cu cer foarte curat, lipsit de lumini
înconjurătoare. Cu cât diametrul
obiectivului instrumentului este mai
mare, cu atât puteţi observa comete mai
slabe ca strălucire.
Următoara cometă va trece la
periheliu, în noiembrie: cometa 69/P
Taylor, pe 30 noiembrie, în Cancer, la o
distanţă de 1,942 UA (290,5 milioane
km). Această cometă (în afară de C/2003
K4) va fi slabă ca strălucire. Distanţele
exprimate aici se referă la distanţa Soare cometă. Text şi hărţi de ŞONKA ADRIAN.
Traseul cometie C/2001 Q4 NEAT prin
constelaţia Draco, în luna noimebrie 2004.
Cometa va avea magnitudinea 9.
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Mersul planetelor
Mercur: chiar dacă atinge elongaţia maximă (distanţa maximă aparentă faţă de Soare), pe la mijlocul lunii, va fi o
aproape inobservabilă din emisfera nordică. Altitudinea maximă deasupra orizontului vestic, după apusul Soarelui,
în crepuscul, va fi de 5°, în seara de 24 noiembrie. Se va afla în constelaţia Scorpius. Puteţi încerca atunci să
observaţi pe Mercur. În Scorpius.
Venus: domină cerul de dimineaţă, dar se îndreaptă (aparent) cu repeziciune către Soare. La sfârşitul lunii Venus va
răsări în crepuscul, cu mult după Jupiter. În dimineaţa de 9 şi 10 noiembrie, Venus se va afla lângă secera subţire a
Lunii dar şi lângă Jupiter. Se află în Virgo.
Marte: răsare în jurul orei 6 dimineaţa şi devine vizibil în crepuscul. Diametrul aparent este mic, planeta fiind
departe de Pământ. Aşteptăm cu nerăbdare opoziţia din 2005. În Libra.
Jupiter: gigantul s-a întors pe cerul de dimineaţă. Nu rataţi conjuncţia spectaculoasă cu Venus, din dimineaţa zilei de
5 noiembrie - mai multe detalii despre
acest eveniment în articolul special.
Încă o data avem şansa să
observam baletul sateliţilor galileeni şi
evoluţia atmosferei jupiteriene, prin orice
fel de instrument. Jupiter poate fi
observat dimineaţa, răsărind în jurul orei
Saturn
4:30, la începutul lunii, şi în jurul orei
3:30 la sfârşitul ei. În Virgo.
Saturn: răsare în jurul orei 23. Pe 4
noiembrie Luna va fi la 4° est de Saturn.
Pãmânt
Inelele planetei sunt uşor observabile,
prin instrumente mai mari de 50mm
diametru.
Urmăriţi descoperirile sondei
Venus
Cassini aflată pe orbită în jurul lui Saturn
din iulie.
O stea de magnitudinea 11,5 va
trece la sud de inelele plantei în noaptea
Soarele
Jupiter
de 24-24 noiembrie, dar va fi greu de
Mercur
observat datorită strălucirii slabe. În
Uranus
Gemini.
Marte
Uranus: se află la quadratură (90° faşă de
Soare). Se poate observa seara prin
instrumente mici.
Dacă doriţi să vedeţi discul planetei
Neptun
trebuie să folosiţi putere mare. În
Aquarius.
Pluto
Neptun: mai poate fi observat până în
ora 22, pentru că apune devreme. În
Capricornus.
Este prezentată poziţia planetelor în luna noiembrie. Poziţia planetelor
Pluto: se află în conjuncţie cu Soarele.
(bulina
colorată) este dată pentru mijlocul lunii (00 TU). Săgeţile curbate
Text de ADRIAN ŞONKA
sunt drumul şi sensul de rotaţie pentru luna respectivă. Poziţia planetelor
îndepărtate este indicată de o săgeată dreaptă. Aceste planete nu se mişcă
mult într-o lună.

Sistemul solar în noiembrie

Astro
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Pământul are "lipici" la spaţiu-timp | Noi dovezi
observaţionale confirma concluziile la care au ajuns
cercetătorii acum mai bine de 5 ani atunci când pentru
prima oara a fost pus in evidenta cu o precizie
mulţumitoare efectul Lense-Thirring al Pământului.
Efectul este o predicţie a teoriei relativităţii generalizate si
se manifesta prin "târârea", antrenarea spatio-timpului in
jurul corpurilor masive aflate in rotaţie. O consecinţa
directa a acestuia este
modificarea orbitelor sateliţilor Fig.2
din apropierea Pământului.
Noile date au fost obţinute de-a
lungul a 11 ani folosind sateliţii
LAGEOS I si II (Laser
Geodynamics Satellite).
Măsurând poziţiile acestora, a
fost posibila calcularea ratei cu
care orbita sateliţilor este
deplasata in sensul de rotaţie al
Pământului. Valoare găsita, de
aproximativ 2m/an este in acord
foarte bun cu predicţia teoretica.
(NASA Press Release)
La început, in tot
Universul a fost inflaţie...|
Date noi de la instrumentul CBI
(Cosmic Background Imager)
aflat in Anzii Chilieni, la o
altitudine de peste 5000 m, par
sa confirme ipoteza inflaţionistă
conform căreia imediat după Big
Bang a urmat o perioada foarte
scurta de expansiune extrem de rapida a Universului. CBI
este format din 13 antene individuale care observa in
domeniul microundelor radiaţia polarizata emisa la doar
aproximativ 350 000 ani după
Big Bang. In acea perioada,
Universul era un amestec de
fotoni si particule elementare, o
"supa" fierbinte in care atomii de
hidrogen abia începeau sa se
formeze. In Fig.1, in stânga-sus
este o imagine a fondului de
radiaţie in domeniul
microundelor obţinuta de CBI.
Diferenţele de culoare reflecta
variaţii ale temperaturii (implicit
ale densitatii materiei). Regiunile
cu densitate mai mare au
constituit embrionii structurilor
la scara larga de mai târziu
(filamente, roiuri de galaxii, etc.)
si au condus la formarea
obiectelor familiare precum
galaxiile, stelele, planetele, etc.
(University of Toronto Press Fig.1
Release)
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"Supernova lui Kepler" după 400 de ani | In ultimii
1000 de ani, in Galaxia Noastră au fost semnalate 6
supernove. Dintre acestea, "supernova lui Kepler" este
singura despre care nu se cunoaşte ce tip de stea a produs-o.
Obiectul se afla la aproximativ 13 000 ani lumina, in direcţia
constelaţiei Ophiucus si la momentul apariţiei, in 1604, a
fost observata si de celebrul astronom. Folosind
telescoapele spaţiale HST (Hubble Space Telescope), SST
(Spitzer Space Telescope) si
Chandra, cercetătorii au putut
obţine imagini detaliate ale
ramasitelor supernovei, in trei
domenii spectrale diferite,
respectiv optic, infra-roşu si X
(Fig.2). Explozia unei stele este
un eveniment catastrofic. O
unda de soc de for ma
aproximativ sferica se propaga
in jurul stelei cu viteze de peste
30 milioane km/h măturând
praful interstelar pe
care-l întâlneşte in cale (vizibil in
infra-roşu). Materia ejectată de
stea, treptat prinde din urma
unda de soc si se incalzeste pana
la temperaturi foarte mari, de
mii de grade (vizibila in X).
(HST Press Release)
Mister in centrul Galaxiei
Noastre| HESS (High Energy
Stereoscopic System), un sistem
de 4 instrumente aflat in
Namibia a detectat o sursa necunoscuta de radiaţii gama intro regiune aropiată de Sagittarius A*, centrul Galaxiei
Noastre si locul in care se crede ca se afla o gaura neagra
super-masivă. Una dintre
explicaţiile posibile ar fi o
supernova care sa fi explodat in
zona acum mai bine de 10 000
ani. Observaţiile HESS nu sunt
compatibile cu cele efectuate de
CANGAROO si Whipple si
deşi aceste doua instrumente
sunt mai puţin precise decât
HESS, observaţiile lor nu pot fi
neglijate întrucât ele conduc
independent la exact acelaşi
rezultat privind caracteristicile
sursei necunoscute de radiaţie
gama. Este posibil ca obiectul
misterios sa aibă o activitate
variabila si asta sa fie motivul
discrepantelor dintre
experimente. (PPARC Press
Release)

Valeriu Tudose

Meteori
Curent

Perioada
de activitate

Data lambda alpha delta v
maxim maxim radiant radiant

r

Orionide
Tauride de S
Tauride de N
Leonide
α - Monocerotide
χ - Orionide

oct 02-nov 07
oct 01-nov 25
oct 01-nov 25
nov 14-nov 21
nov 15-nov 25
nov 26-dec 15

21-oct
05-nov
12-nov
17-nov
21-nov
01-dec

2.5
2.3
2.3
2.5
2.4
3

208
223
230
235.27
239.32
250

95
52
58
153
117
82

16
13
22
22
1
23

66
27
29
71
65
28

ZHR Cod
23
5
5
50+
var
3

ORI
STA
NTA
LEO
AMO
XOR

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

Leonide 2004
Sfârşitul furtunii

C

u adevărat sfârşitul furtunii pentru că anul acesta se aşteaptă o activitate scăzută a acestui curent
meteoric, specifică perioadelor când cometa sursă se află departe de periheliu.
Predicţiile astronomilor de la IMO (International Meteor Organization) ne spun că vom vedea
maxim 10-15 meteori pe oră (ZHR=10-15, în condiţii ideale de observaţii). Nu se aşteaptă o intensificare
a activităţii, paote doar o sporire a ei pănă la 50 meteori pe oră. Dar, după cum ştiu observatorii de
meteori, orice curent poate produce surprize.
Maximul se va produce pe 17 noiembrie, ora 10:25 TLR. Chiar dacă la noi este zi se recomandă
observarea pantei ascendente a maximului.
Luna este situată favorabil pentru observarea meteorilor, apunând în jurul orei 20. Radiantul
răsare pe la miezul nopţii.
Dacă intenţionaţi să urmăriţi serios Leonidele şi meteorii, în general, luaţi legătura cu Societatea
R o m â n ă
Astronomică de
Meteori (SARM),
singura specializată
pe acest tip de
obser vaţii din
România. Îi găsiţi la
http://www.sarm.ro.
Text şi ilustraţii de
ADRIAN ŞONKA.

Poziţia radiantului
Leonidelor. Acesta este
vizibil după 1 dimineaţa,
înspre est.
Toţi meteorii par că vin din
acel loc de pe cer.
Se observă şi planeta
Saturn.

Jupiter
S

ateliţii lui Jupiter pot fi identificaţi din diagrama alăturata.
Pentru cei ce vor să observe fenomenele interesante la
care participă sateliţii, am calculat momentele în care
aceştia dispar şi apar de după Jupiter sau tranzitează discul
acestuia. Toate orele sunt date în Timp Universal, pentru aflarea
Timpului Legal Român trebuie să adăugaţi două ore.
Prima coloană dă ziua, a doua ora şi minutul fenomenului
(în TU), iar a treia dă fenomenul respectiv - prima cifră este
satelitul implicat în fenomen.
A doua notaţie este tipul evenimentului, după cum
urmează: Oc - ocultaţie a unui satelit de către limbul lui Jupiter;
Ec - eclipsă cu umbra lui Jupiter; Tr - tranzit al unui satelit pe
discul planetei; Sh -tranzitul umbrei satelitului pe discul
planetei. O ocultaţie începe când satelitul dispare (D) şi se
termină când apare (R) de după planetă. Un tranzit al satelitului
sau al umbrei acestuia începe cu intrarea pe discul planetei (I) şi
se termină cu ieşirea (E).
De exemplu: pe 1 noiembrie, ora 2:29 TU (4:29 TLR)
umbra satelitului I (Io) iese de pe discul lui Jupiter.

Sateliţii lui
Jupiter
VEST

EST

Io

Europa

Fenomene ale sateliţilor
1 2 29.0
3 0.4
2 3 13.9
8 2 09.0
2 53.4
4 22.8
9 2 20.5
2 38.0
4 06.4
4 32.4
4 39.5

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

J u p i t e r, I o ş i
umbra lui.
Imagine capturată
cu web-camera
Philips XS, prin
refractor de 150
mm diametru, f/34,
de către Adrian
Şonka şi Ionuţ
Caşcaval pe 2 mai
2004, ora 19:05.

15 4 02.9 I.Sh.I
4 53.0 I.Tr.I
16 2 28.3 II.Sh.I
4 08.1 II.Tr.I
4 19.0 I.Oc.R
18 1 45.3 II.Oc.R

20 1 52.9 III.Tr.E
23 3 08.7 I.Ec.D
5 01.4 II.Sh.I
24 1 21.7 I.Tr.I
2 38.5 I.Sh.E
3 34.5 I.Tr.E
25 4 31.1 II.Oc.R
27 2 16.1 III.Sh.E
3 23.3 III.Tr.I
30 5 01.6 I.Ec.D

Callisto

Ganymede

În figura de mai sus sunt prezentate poziţiile
sateliţilor lui Jupiter, în luna noiembrie 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 anumită dată
trageţi o linie paralelă cu marginea de jos a foii,
linie ce intersectează orbitele sateliţilor şi a lui
Jupiter. Intersecţia liniei cu orbitele sateliţilor ne
dă pozitia fiecărui satelit în acel moment

Fenomene astronomice
Hypatia ocultează o stea
C

ei ce locuiesc în vestul ţării vor avea şansa să observe o ocultaţie a unui asteroid cu o stea relativ străluctoare. Asteroidul este 238
Hypatia şi va avea magnitudinea 12,4 în momentul ocultaţiei.
Steaua are magnitudinea 8,3 şi se află în constelaţia Monoceros. Are idicativul HD 44586 sau BD +05 1214.
Fenomenul se va produce în noaptea de 28 spre 29 noiembrie, la ora 00:46:30 TLR (22:46:30 TU). Exact în acel moment,
pentru observatorii aflaţi în banda de totalitate, asteroidul va trece
peste stea. Steaua va dispare pentru 16 secunde, lăsând să se vada
numai asteroidul. Dar atenţie: pentru observarea corectă a
fenomenului nu trebuie să vedeţi asteroidul prin instrumentul
vostru.
Ce aveţi de făcut: trebuie să determinaţi durata dispariţiei
stelei şi momentele exacte ale dispariţiei şi apariţiei ei. Tot ce vă
trebuie este un nstrument, un reportofon şi un ceas. Este uşor:
reglaţi un ceas după ora exactă. Puneţi-l să sune cu două minute
înainte de ocultaţie. Cu puţin timp înainte să sune ceasul (un minut

Harta pe care se vede steaua ocultată - este cea care are un
x galben şi unde scrie 238 (acesta fiind asteroidul).

două), daţi drumul la reportofon. Aşteptaţi să sune ceasul şi în
cazul în care se întâmplă ceva (steaua dispare) strigaţi : IN. În
momentul în care steaua reapare strigaţi OUT. Bine înţeles că
reportofonul va merge tot timpul şi că aveţi şi o casetă în el.
Apoi, acasă, cronometraţi cât timp a trecut de la Regiunea de unde se va vedea ocultaţia (dunga închisă la
momentul când a sunat ceasul (moment cunoscut) până când a culoare). Oculaţia se va vedea din cîteva oraşe importante.
dispărut (IN) şi a apărut la loc (OUT) steaua. Adunaţi aceste
momente la ora şi minutul soneriei şi aveţi momentele exacte ale
dispariţiei şi apariţiei stelei. Aceste momente le puteţi trimite la organizaţiile care strâng aceste importante observaţii: EAON şi IOTA.
Mai sus aveţi date harta cu locaţia stelei, foarte aproape de Epsilon Monocerotis şi harta cu locurile de unde se va vedea ocultaţia
(banda mai închisă la culoare). Se vede că astronomii din oraşele mari din nord-vestul ţării vor putea observa acest fenomen. Text şi hărţi
de ADRIAN ŞONKA.

Euterpe la opoziţie

C

el mai strălucitor asteroid aflat la
opoziţie este 27 Euterepe. Acesta se
va afla în constelaţia Aries, pe care o va
străbate în timpul lunii noiembrie.
Euterpe va atinge magnitudinea
8,8 la mijlocul lui noiembrie, destul de
strălucitor pentru a fi observat prin
binocluri 7x50 sau mai mari.
Nu rataţi acest asteroid!
Harta cu traseul asteroidului 27 Euterpe prin
constelaţia Aries, de-a lungul lunii noiembrie.
Sunt trecute poziţiile asteroidului din 5 în 5
zile. Magnitudinea limită a stelelor este 9.

O noapte de deep sky
cu o lunetă de 80mm
II

Klaus Lowitz

D

upă ce in ultima noapte de observaţie cu luneta Vixen 80M (vezi Vega 78) mi-a lipsit un ocular cu lungime focala scurta
pentru obiectele mici si slabe, am făcut in noaptea din 7 pe 8 octombrie 2004 din nou observaţii la obiectele mici din
acea noapte fiindcă am ajuns iarasi in posesia ocularului meu Nagler 7mm care reda un grosisment de 130x.
Din păcate, la ora 1.00 când am ieşit afara primul obiect din observaţia trecuta, roiul globular NGC6934 din Delphinus,
era deja după copaci si nu l-am putut observa. Deja in observaţia trecut s-a văzut deja la grosismentul de 70x cu ocularul Nagler
13mm ca un obiect extins si rotund dar fără stele. As fi vrut sa vad daca la grosisment mai mare s-a fi văzut mai multe detalii.
Aici sunt restul observaţiilor:
NGC6826 - Blinking Planetary/Cygnus 28,4x si 130x in ocularul Plossl 32mm l-am găsit cu usurinta si am
schimbat imediat grosismentul la 130x. A, acuma s-a
văzut foarte clar efectul de clipire. In vederea directa
am văzut o nebuloasa rotunda foarte mica si foarte
slaba, in vederea periferica obiectul a devenit mult mai
luminos, mărimea nebuloasei nu s-a mărit numai
luminozitatea. Foarte frumos si interesant efect. Steaua
centrala nu am văzut-o.
NGC7662 - Blue Snowball Nebula/Andromeda 28,4x,
70x si 130x - si acest obiect l-am găsit uşor in ocularul
de 32mm. La grosismentul de 130x nebuloasa rămâne
mica si rotunda, nici o diferenţa fata de un grosisment
de 70x. Culoarea albăstruie iarasi n-am văzut-o.
Intre timp era deja după ora 1.30 si
constelaţiile de toamna au urcat deja sus pe bolta
cereasca aşa ca m-am pus sa observ cele mai frumoase
roiuri deschise:
M45 - roi deschis/Taurus 28,4x - o frumuseţe de roi.
Complet vizibil numai la grosismentul cel mai mic.
Incredibil de frumos, nu mă satur sa mă uit la el nici
după o mie de observaţii. Am numărat in câmpul de
vedere circa 160 de stele, dar nu ştiu daca toate astea
aparţin de Pleiade.
M36 - roi deschis/Auriga 28,4x si 130x - deja in
finderul 6x30 ca nebuloasa de văzut aşa ca a fost foarte
uşor de găsit. La 130x am numărat circa 40 de stele.
Frumos roi deschis pentru un instrument aşa de mic.
M38 si NGC1907 - roiuri deschise/Auriga 28,4x, 70x
si 130x - la fel ca M36 am văzut si M38 deja in finder.
De fapt amândouă roiurile deschise au fost împreună
in câmpul de vedere al finder-ului. M38 are mai multe
stele decât M36 dar nu aşa de luminoase. Grosismenul
de 130x e deja un pic prea mult fiindcă roiul e mai
mare decât M36. 70x o fost ideal, grosisment la care sa văzut in câmpul de vedere cu M38 si roiul deschis
NGC1907 ca nebuloasa slaba.
Tare mult as fi vrut sa observ si roiul deschis
M37, care e unul dintre cele mai frumoase pe tot cerul,
dar acesta mai era după casa si ar fi durat prea mult
până l-as fi văzut. Dar pentru data viitoare sta in
fruntea listei mele de observaţii.
Cer senin!
Klaus.

Ocultaţie asteroidală vizibilă cu ochiul liber!
n seara zilei de 10 noiembrie 2004, asteroidul (1076) Viola va

Îoculta o stea de magnitudinea 4.3 din constelaţia Cetus.

Steaua este csi-2 Ceti (HIP 11484), parte din "capul" constelaţiei
Cetus, localizata la aprox. 20 de grade SUD de Hamal - Alfa
Arietis.
Când asteroidul va trece prin fata ei, steaua va părea ca
"dispare" pentru o perioada scurta de timp (secunde), asteroidul
fiind prea slab strălucitor pentru a putea fi văzut in instrumente
mici.
Ocultaţia va fi vizibila dintr-o fâşie îngusta de doar 30-40
km care va traversa Dobrogea de la NE la SV. Pentru România,
evenimentul va avea loc la un moment dat in orele 22:19:10 si
22:19:50 TLR pe 10 noiembrie seara, ocultaţia durând maxim 2.9
secunde pentru un observator pe linia de "centralitate".
Includem o harta cu drumul probabil al ocultaţiei.
Observatorii aflaţi intre cele doua linii roşii punctate au cele mai
mari şanse de a observa ocultaţia, dar fâşia se poate "muta"
oriunde intre cele doua linii albastre punctate. Motivul este
imprecizia cu care se cunosc elementele orbitale ale asteroidului.
Evitaţi zonele populate, steaua este strălucitoare, dar se
vede mult mai bine daca cerul este cat de cat negru.
Găsiţi o varianta a hărţii cu rezoluţie mai mare la
http://www.pha.jhu.edu/~atolea/WAS/viola.jpg.
Evenimentul va fi uşor vizibil cu ochiul liber, dar
recomandam sa folosiţi un instrument oricât de mic montat pe un
suport. Un binoclu oricât de mic este ideal. De asemenea, o
metoda excelenta este sa FILMATI evenimentul cu o camera
video peste care înregistraţi semnalul de ora exacta de la ora 22:00
de pe România Actualitati ( Bucuresti - 855 KHz; Galati - 1332
KHz) si apoi sa lăsaţi camera sa meargă pana după momentul
ocultaţiei. Nu întrerupeţi înregistrarea sub nici un motiv si
eventual alimentaţi camera de la curent electric daca bateria nu tine
atât de mult. Nu este nevoie sa luaţi capacul de pe camera decât
după ora 22:18.
Faceţi probe in prealabil sa vedeţi daca se vede steaua

respectiva pe ecranul camerei video. Va trebui sa folosiţi focus
manual, diafragma deschisa la maxim si zoom maxim. Vă rugam
reglaţi-va ceasul cu atenţie de la radio cu cel mult 2 ore înainte de
eveniment. E important sa aveţi un ceas cu alarma (nu cu melodii)
si cu afişaj numeric permanent al secundelor. Deci un ceas care
arata secundele numai la cerere, sau ceasul de la telefonul celular,
sau mai rău, ceasul de la calculator (acesta datorita preciziei foarte
mici), nu sunt potrivite.
Daca locuiţi oriunde intre cele doua linii albastre
punctate de pe harta alăturata si daca observaţi in perioada
respectiva, suntem interesaţi de rezultat, fie el pozitiv sau negativ.
Chiar daca nu vedeţi steaua dispărând, este foarte important sa ne
spuneţi daca aţi observat si sunteţi siguri de rezultat. Reţineţi locul
de observaţie, notaţi eventualul instrument si orele intre care aţi
observat si apoi trimiteţi-ne un email la astroclubul@yahoo.com,
cu subiectul "ocultaţie Viola". Text şi hărţi de ALIN ŢOLEA.
Harta pe care se vede steaua ce va fi ocultată. Săgeata
roşie indică locul unde se află steaua.

