GHID PENTRU OBSERVAREA OBIECTELOR MESSIER
Toamna

În acest anotimp sunt vizibile mai toate obiectele din catalogul Messier ca
si primãvara dealtfel. Putem vedea si nebuloasele din Sagittarius si pe cele din
Orion. Obiecte celebre ca M31 si M33 devin vizibile si rãmân vizibile pânã la
sfârsitul primãverii. Noptile lungi de observatii ne permit sã vedem multe obiecte
într-un timp relativ scurt.
În aceastã publicatie sunt prezentate obiectele Messier din constelatiile:
Aquarius, Pegasus, Capricornus, Andromeda, Triangulum, Cassiopeia, Perseus,
Pisces si Cetus ce contin 15 obiecte Messier.
Una din cele mai mari probleme in observarea nebuloaselor si galaxiilor nu
o reprezinta lipsa unui instrument mare sau norii ci poluarea luminoasa. Luminile
artificiale din orasele mari sau mici fac sa dispara orice urma de galaxie sau
nebuloasa difuza. Cei din orasele mari (Bucuresti, Craiova, Cluj, etc.) pot observa
cu greu galaxiile din Virgo sau pe M1. De aceea va recomandam sa observati
obiectele Messier din afara zonelor poluate luminos. In schimb poluatea
luminoasa afecteaza mai putin roiurule stelare deschise si nebuloasele planetare.
Pentru ca aceasta brosura este realizata pentru cei ce doresc sa observe
obiectele Messier, nu sunt date descrieri ale obiectelor. Astfel nu o sa fiti
influentati de observatiile noastre si ale altora.
Brosura realizata de Adrian Sonka (bruno@astroclubul.org) si Alin Tolea
(alintolea@yahoo.com).
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Aquarius si Pegasus

Trei roiuri globulare ne asteaptã în
aceastã regiune. M15 si M2 nu pun
probleme deoarece pot fi observate chiar
si prin binocluri. Existã rapoarte cum cã
M15 poate fi observat chiar cu ochiul
liber. M15 este situatã între steaua epsil o n
Pegasi si
gamma
d i n
Equelus.
La câteva grade spre sud îl gãsiti pe M2, un roi globular
din Aquarius (Vãrsãtorul).
Si mai la sud, în vecinãtatea stelei nu din Aquarius se
mai gãsesc douã obiecte Messier usor de observat. M72 este
un roi globular, mic ca dimensiuni (3’ diametru). Cu toate cã
este asa mic el poate fi rezolvat în stele foarte usor. Folositi
putere mare (>100X) pentru acest lucru. La 1.5º este gãsiti
pe M73. Este o grupare de 4 stele, ce se vede nebulos în
instrumente sub 50mm. Are formã de vârf de sãgeatã.

Capricornus
Capricornul ascunde un roi globular de
magnitudinea 8. M30 are 6’ diametru si poate fi
gãsit la -23º declinatie, la 20’ est de steaua de
magnitudinea 5,5, 41 Capricorni.
M30 este un obiect dificil pentru cei ce
încearcã sã observe toate obiectele Messier într-o
singurã noapte- maratonul Messier.. De la
latitudinile noastre, M30, în luna martie, se
observã ,în crepusculul de dimineatã.
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Andromeda

Unul dintre cele mai frumoase
obiecte din catalogul Messier poate fi
gãsit în aceastã constelatie. Este vorba
de galaxia M31. De fapt pe un perimetru
de 2º pãtrate se pot observa trei obiecte
Messier. M31 si satelitii sãi M32 si
M110.
M31 se vede si cu ochiul liber din
locurile fãra iluminat public. Este
situatã la 2,36 milioane ani luminã.
Dimensiunile sale sunt de 3ºx1º asa cã
nu poate fi cuprinsã toatã în câmpul
instrumentelor mai mari.
M31 si M110 sunt douã galaxii mai
mici dar usor observabile prin binocluri
si instrumente mici. M32 se vede pe
fundalul lãptos al lui M31.

Triangulum
În mica constelatie, Triangulum, se ascunde un obiect celebru, mare ca dimensiuni
si strãlucitor. Cu toate cã are aceste calitãti galaxia M33, cãci despre ea este vorba, este
un obiect foarte dificil. M33 poate fi vãzut chiar si cu ochiul liber dar uneori se pierde în
instrumente mici si mijlocii. Este un foarte bun test al calitãtii cerului.
De fapt M33 este o
galaxie spiralã, vecinã cu
galaxia noastrã si cu M31,
situatã la 3 milioane de
ani luminã depãrtare.
Bratele spirale ale lui M33
pot fi observate si prin
instrumentele noastre.
Când cãutati pe
M33 folositi un instrument cu câmpul mare (un
binoclu este perfect) si
observati dintr-un loc
fãrã iluminare artificialã.
Altfel nu îl veti distinge
de fondul cerului.
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Cassiopeia si Perseus

În Cassiopeia si Perseu se gãsesc numai putin de
patru obiecte din catalogul Messier. Ele sunt trei
roiuri stelare- M103, M52, M34 si o nebuloasã
planetarã- M76.
Primul si cel mai sãarac roi este situate în partea
de est a constelatiei, în apropierea frumosului roi
dublu din Perseu (roi ce nu si-a gãsit locul în
catalogul Messier).Este vorba de M103, un roi stelar de 6’ în diametru si sãrac în stele. M103 se
gãseste la douã grade de steaua gamma Cassiopeiae.
La o primã vedere se observã forma triunghiularã a
roiului.
M52 este foarte diferit de M103. Se gãseste în
directia opusã (la granita
cu Cepheus) si este
vizibil chiar si prin
binolcuri. Are 13’
diametru si contine mai
mult de 100 de stele.
M52 pune probleme doar
la gãsirea lui pe cer,
pentru cã se aflã departe
de o stea strãlucitoare.
Folosind harta alãturatã
scanati cu un binoclu sau
c ã u t ã t o r u l
instrumentului zona
dintre steaua beta Cas si
iota Cep, la jumãtatea
distantei dintre ele, pânã când dati de o patã. Acesta este M52.
M34 este un roi stelar usor de observat, vizibil cu ochiul liber ca o patã sau chiar cu
un binoclu. Are 35’ în
diametru asa cã,
pentru a-l observa
bine, trebuie sã
folositi putere micã
de mãrire. Contine
cam 80 de stele, iar
cea mai strãlucitoare
are magnitudinea
sapte. Este situat în
Perseu, la granita cu
Andromeda. Îl gãsiti
la mijlocul distantei
dintre beta Persei si
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gamma Andromedae
M76 este o nebuloasã planetarã, situatã în
constelatia Perseu, la granita de nord cu Andromeda.
Are dimesiuni mici 1’x2’ deci folositi putere mare
pentru observatii. Poartã numele de “Little Dumbell”
sau “The Cork Nebula”. M76 se gãseste la 55’ nordest de steaua phi Persei,

Pisces si Cetus

M77 este o galaxie activã de tip Seyfert,
de magnitudinea 8,8. Are dimensiunile de 7’x6’
si nu este vizibilã în binocluri. Se gãseste la 50’
est-sud-est de steaua strãlucitoare delta Ceti.
Chiar dacã pare slabã ca strãlucire M77 se
observã usor în orice instrument.

M74 este o galaxie spiralã ceva mai slabã ca
strãlucire decât M77. Are 10’ în diametru si se poate
gãsi la 70’ est-nord-est de steaua strãlucitoare
(magnitudinea 3,5) eta Piscii. Este unul din cele
mai dificile obiecte din catalogul Messier. Chiar
dacã este slabã ca strãlucire aratã foarte multe
detalii care sunt vizibile la o privire atentã, la
putere de mãrire mare si dintr-un loc cu poluare
luminoasã slabã sau inexistentã.
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