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ASTROFOTOGRAFIE
de Horatius Flueras
monturi adecvate pentru astrofotografie
Elementul de bază al unui
sistem de astrofotografie este
montura.

Dacă în privinŃa designului
telescopului putem face alegeri în
funcŃie de necesităŃi, preferinŃe şi
buget, în privinŃa monturii alegerile
sunt mult mai stricte. O montură
adecvată pentru astrofotografie
trebuie să fie capabilă să susŃină
stabil, făra trepidaŃii, fără vibraŃii
telescopul şi să urmărească extrem de
precis mişcarea obiectelor/stelelor pe
cerul nopŃii. Nivelul de precizie
necesar este de câteva secunde de
arc,
determinat
de
calitatea
atmosferei. Atmosfera din cele mai
multe zone ale Europei limitează
rezoluŃia
la
aproximativ
2
arcsecunde, dar există zone cu cer
mai bun în care se poate ajunge la
0,8-1 arcsecunde.
Montura trebuie să fie capabilă să
menŃină stelele pe chipul camerei ccd
cu o acurateŃe de câŃiva pixeli,
corespunzătoare şi calităŃii cerului
local. PuŃine monturi sunt capabile
de o urmărire atât de precisă şi sunt
suficient
de
stabile
pentru

astrofotografie. Cu cât acestea sunt
mai stabile cu atât sunt mai grele
fizic; cu cât sunt mai precise cu atât
sunt
mai
scumpe
datorită
prelucrărilor mecanice necesare.
Fiecare producător evaluează
capacitatea monturii de a susŃine un
telescop sub forma unui număr de
kilograme de echipament ce pot fi
susŃinute de montura respectivă.
Acest număr se referă în general la
observaŃiile vizuale. Pentru fotografie
cerinŃele de stabilitate sunt mult mai
stricte, o regulă generală de a calcula
capacitatea maximă a unei monturi
fiind de a împărŃi la 2 numărul dat de
producător. Monturile high-end sunt
fabricate cu limite de toleranŃa mai
mici, iar greutatea maximă totala
adecvată pentru astrofotografie este
mai apropiată de greutatea maximă
totală adecvată pentru observaŃii
vizuale. Monturile considerate în
prezent
adecvate
pentru
astrofotografie au o eroare periodică
a mecanismelor sub 7 arcsecunde,
care poate fi redusă în continuare
prin soft (precum de exemplu
GM2000, GM4000, Vixen AXD,
toate
monturile
AstroPhysics,
Paramount ME). Dar acest lucru nu
înseamnă că nu se poate face
astrofotografie şi cu monturi de o
calitate şi precizie mai mică, însă în
cazul acestora scăderea de calitate
trebuie compensată prin autoghidaj
mai agresiv, torelanŃa personală la
erori şi disponibilitatea de a detecta şi
căuta rezolvări pentru problemele
specifice fiecărui model de montură
şi fiecărui exemplar. Deşi cei mai
mulŃi astrofotografi experimentaŃi
folosesc monturi optimizate, cele mai
multe astrofotografii realizate de
amatori se realizează cu monturi mai
slabe precum diferitele modele de la
Vixen,
Takahashi,
Celestron,

Losmandy şi Sky-Watcher. Monturile
oferite standard cu telescoapele pentru
începatori (EQ1, EQ2, CG3, NexStar
SLT, NexStar SE, alte monturi şi
trepiede altazimutale mici) nu sunt adecvate
pentru astrofotografie, decât cel mult
fotografie lunară şi planetară cu camere foto
sau ccd mici şi uşoare şi telescoape mici,
dacă montura este motorizată cel puŃin pe
axa ascensie drepte în cazul monturilor
ecuatoriale sau pe ambele axe în cazul celor
altazimutale.

Pentru
astrofotografie
sunt
preferate
monturile
ecuatoriale
întrucât acestea odată aliniate polar
pot urmări pe o singură axă mişcarea
obiectelor pe cerul nopŃii, eliminând
astfel rotaŃia câmpului ce apare la
urmărirea pe două axe realizată de
monturile altazimutale. Cu monturile
altazimutale (în general tip furcă
altazimutală) se pot realiza expuneri
scurte de până la 30 de secunde fără
apariŃia rotaŃiei câmpului.
Pentru expuneri de durată mai mare
este necesară folosirea unui derotator
sau punerea monturilor altazimutale
în poziŃie ecuatorială folosind o pană
ecuatorială, ceea ce complică mult
ansamblul monturii şi poate pune
probleme de echilibru al telescopului
pe montură.
Monturile ecuatoriale moderne
adecvate pentru fotografie sunt
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dotate cu un sistem de motoare de
urmărire ce pot compensa extrem de
precis mişcarea de rotaŃie a
Pământului, au viteze de urmărire
sub-siderale, pot fi conectate la
calculator, cele mai multe au
proceduri interne de înregistrare şi
reducere a erorilor periodice ale
mecanismelor monturii şi accepta
comenzi de corecŃie a erorilor de
urmărire din partea utilizatorului
(automat prin calculator sau manual).
Precizia acestor motoare împreună
Tip montura
Celestron CG4 Omni cu kit
SynScan GOTO,
Sky-Watcher
EQ3-2
SynScan GOTO
Celestron CG5- GT,
Sky-Watcher EQ5 SynScan
GOTO,
Vixen GP2
Sky-Watcher HEQ5 PRO,
Vixen GPD2
Celestron CGEM,
Sky-Watcher EQ6 PRO,
Losmandy GM8

cu precizia elementelor mecanice ale
monturii conferă precizia generală a
monturii şi a urmăririi, dacă montura
este aliniată polar precis. Există
diferiŃi producători de sisteme de
urmărire pentru monturi, însă la
momentul actual este recomandabil
ca montura să aibă un sistem goto de
urmarire, întrucât aceste motoare
sunt mai precise decât cele clasice
existente, pot fi conectate la
calculator pentru a primi comenzi
prin programe tip planetariu sau

Sarcina maxima utila vizual
/ pentru astrofotografie

Exemple de instrumente ce pot fi sustinute stabil pentru
astrofotografie

5-6 kg / 2-3 kg

- refractoare cu aperturi între 66mm si 70mm şi distanŃe focale scurte
până în 500mm
- reflectoare newtoniene cu aperturi de maxim 130mm f/5

8-10 kg / 5-6 kg

12-15 kg / 8-10 kg

15 kg / 10-12 kg

Astrophysics AP
Mach1GTO

20kg / <15 kg

Celestron CGE,
Vixen Atlux, Vixen AXD,
Losmandy GM11

30 kg/ <20 kg

Astrophysics AP 900GTO
Losmandy Titan

32 kg / 20-25 kg

Celestron CGE PRO

45 kg / 30-35 kg

10 Micron GM 2000,
Vixen Gaiax

50 kg / <40 kg

Astrophysics
AP
1200GTO, Paramount ME

64 kg / <50 kg

10 Micron GM4000,
Astrophysics AP3600 GTO

150 kg / <120 kg

În evaluarea greutăŃii totale a
telescopului ce poate fi montat pe o
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pentru ghidaj automat. În continuare
prezentăm
câteva
monturi
ecuatoriale
adecvate
pentru
astrofotografie cu recomandările de
greutate totală a instrumentelor ce
pot fi instalate stabil pe acestea atât
pentru observaŃii vizuale, cât şi
pentru astrofotografie. Nivelurile de
calitate şi precizie a acestora nu este
însă similar, monturile mai mici şi
mai ieftine fiind mai puŃin precise
decât monturile high-end mari.

- refractoare cu aperturi între 80mm şi 100mm
- Schmidt-Cassegrain 127mm - 203mm, Maksutov-Casssegrain 102mm
- 150mm
- reflectoare newtoniene cu aperturi de maxim 150mm
- refractoare cu aperturi între 80mm si 110mm
- Schmidt-Cassegrain cu aperturi între 127mm şi 203mm
- reflectoare newtoniene cu aperturi de maxim 200mm
- refractoare cu aperturi între 80mm şi 120mm
- Schmidt-Cassegrain, Dall-Kirham, Ritchey-Chretien cu aperturi între
127mm şi 235mm
- reflectoare newtoniene cu aperturi de maxim 200mm
- refractoare cu aperturi între 80mm şi 140mm
- Schmidt-Cassegrain, Dall-Kirham, Ritchey-Chretien cu aperturi de
maxim 300mm
- refractoare cu aperturi între 80mm şi 150mm
- Schmidt-Cassegrain, Dall-Kirham, Ritchey-Chretien cu aperturi de
maxim 300mm
- refractoare cu aperturi între 80mm şi 160mm
- Schmidt-Cassegrain, CDK, Dall-Kirham, Ritchey-Chretien cu aperturi
de maxim 350mm
- refractoare cu aperturi între 80mm şi 160mm
- Schmidt-Cassegrain, CDK, Dall-Kirham, Ritchey-Chretien cu aperturi
de maxim 350mm
- refractoare cu aperturi între 80mm şi 180mm
- Schmidt-Cassegrain, CDK, Dall-Kirham, Ritchey-Chretien cu aperturi
de maxim 400mm
- refractoare cu aperturi intre 80mm şi 200mm
- Schmidt-Cassegrain, CDK, Dall-Kirham, Ritchey-Chretien cu aperturi
de maxim 450mm
- refractoare cu aperturi între 80mm şi 300mm
- Schmidt-Cassegrain, CDK, Dall-Kirham, Ritchey-Chretien cu aperturi
de maxim 600mm

anumită montură trebuie Ńinut cont
că pe lângă telescopul principal pe

montură vor trebui instalate şi o
lunetă pentru ghidaj, diferite

adaptoare, inele, şine de prindere şi
camere foto care contribuie şi ele la
greutatea finală a ansamblului. Astfel,
greutatea telescopului principal va fi
întotdeauna mai mică decât valorile
de mai sus tocmai
pentru a lasa o marjă de libertate
pentru
instalarea
accesoriilor
necesare fără a depăşi limita
stabilităŃii
monturii.
Monturile
existente nu sunt perfecte datorita

erorilor admise în procesul de
fabricaŃie în prelucrarea părŃilor
mecanice şi ale motoarelor monturii,
astfel că orice montură, oricat de
bine aliniată polar, va avea erori de
urmărire ce se aculumeaza în timpul
expunerilor lungi. Pentru
reducerea erorilor de urmărire,
montura trebuie să fie ghidată cu un
sistem manual sau automat de ghidaj.
De asemenea pentru reducerea

erorilor se poate apela la rutina de
reducere a erorilor periodice
mecanice ale monturii implementată
în softul monturilor cu goto. În
numărul următor vom începe
discuŃia despre camerele ccd şi
fotografice
folosite
pentru
astrofotografie.

Sistemul Solar – Venus
A doua planeta de la Soare
de Magda Nowotny

Date planetare
Orbita
Semiaxa mare 108,208930 km
DistanŃa la periheliu 107,476259 km
DistanŃa la afeliu 108,942109 km
Excentricitatea 0,0068
Argumentul periheliului 54,85229°
Perioada siderală 224,70069 zile
Perioada sinodică 583,92 zile
Viteza medie pe orbită 35,02 km/s
Date fizice
Raza medie 6051,8 ± 1,0 km[1]
Turtirea < 0.0002 [1]
Aria suprafeŃei 4,60×108 km²
Volumul 9,38×1011 km³
Masa 4,8685×1024 kg
AcceleraŃia gravitaŃională la suprafaŃă 8,87m/s²
Perioada rotaŃiei siderale 243,0185 zile
Înclinarea ecuatorului pe orbită 177,36°
Imagine: Panorama trimisa in 1975 de Venera 9.
Adevarata culoare a imaginilor era rosie, datorita
refecsiei norilor pe suprafata planetei. Adevarata
culoare a peisajului pe Venus este insa culoarea din
pozele prelucrate. datorita suprafetei stancoase si a
stratului racit din lava (cenusiu).

Venus a fost dintotdeauna o
provocare pentru astronomi. Chiar şi
cu cele mai performante telescoape,

Venus este a doua planetă de la
Soare şi cea mai apropiată planetă de
Pământ (38,2 milioane de kilometrii).
Romanii au observat că prima stea a
serii şi ultima stea a dimineŃii, este cel
mai strălucitor obiect de pe cerul de
suprafaŃa planetei este imposibil de
observat de pe Pamant, Venus fiind
acoperită în totalitate de un strat

nopŃii după Lună şi fascinaŃi de
frumuseŃea acestuia, au denumit
planeta în onoarea zeiŃei frumuseŃii şi
a iubirii, Venus.

dens şi gros de nori, ce reflectă
aproape 60% din lumina solară.
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Venus vazută printr-un telescop de 20 cm.

Cu ochiul liber sau cu
binoclul, planeta poate fi observată
ca o stea foarte stralucitoare. În
fazele lunare ale planetei şi în
momentele în care se apropie de
Pământ, planeta poate fi observată cu
un telescop de dimensiuni mici, însă
aceasta va aparea ca un disc
(semidisc) fără detalii planetare.

Venus vazută de sonda spaŃiaăa Express în 15 mai
2006 la o distanŃă de 66,500km depărtare. Imaginea a
captat Polul Sud al planetei, aproape centra.

Din
cauza
acestei
imposibilităŃi de observare a planetei,
încă din antichitate astronomii şi-au
imaginat planeta Venus, ca o soră
geamănă a Pământului, plină de
vegetaŃie, mări şi oceane. Datele
trimise de sonda spaŃială amerciană
Mariner 2, care a trecut pe lângă
Venus la o distanŃă de 34 de mii de
kilometrii în 1962, au spulberat visele
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cercetătorilor, dezvăluind o planetă
total diferită de Pământ. După câteva
încercări de a ateriza pe Venus, pe 21
octombrie 1975, sonda rusească
Venera 9 trimite prima poză direct
de pe suprafaŃa planetei. De-a lungul
anilor, peste 20 de misiuni au fost
trimise să exploreze planeta, cea mai
recentă misiune a fost lansată de
AgenŃia SpaŃială Japoneză JAXA, pe
28 iunie 2010. Sonda spaŃială
“AKATSUKI” (Planeta – C), va
intra în orbita lui Venus pe 7
Decembrie 2010, iar cercetătorii
speră că sonda va oferi noi date
legate de clima şi atmosfera planetei.

CondiŃiile
extreme
ale
planetei Venus sunt explicate de un
număr mare de cercetători printr-un
fenomen întâlnit pe Pământ sub
denumirea de ”încălzirea globală”,
cauzată de efectul de seră. Pe
Pământ, efectul de seră se formează
din cauza unor gaze, cum ar fi CO2
(dioxidul de carbon) care se ridică în
atmosferă şi împiedică razele solare
să iasă. Acest proces duce la o
încălzire a temperaturii suprafeŃei
planetei.
Asemeni
Pământului,
efectul de seră pe Venus este cauzat
de CO2.

Fotografiile şi cartografierile
făcute de sondele care au explorat
planeta, au arătat că suprafaŃa lui
Venus este presărată cu câteva mii de
vulcani de dimensiuni mult mai mari
decât cei de pe Pământ (0,8 până la
240 kilometrii în diametru; cel mai
mare vulcan de pe Pământ, Mauna
Loa în Hawaii are un diametru de
0,017 kilometrii). Timp de milioane
de ani erupŃiile vulcanice au aruncat
în atmosfera cantiŃăŃi impresionante
de dioxid de carbon iar ultimele date
transmise de sonda spaŃială Express,
în August 2010, au confirmat
existenŃa
activităŃii
vulcanice.
Atmosfera planetei este compusă din
98% dioxid de carbon (CO2). Restul
de 2% este compus din dioxid de
sulf (SO2), nitrogen (N), monoxid de
carbon (CO), neon (Ne) şi vapori de
apă. Presiunea atmosferică exercitată
este de 93 de ori mai mare decât cea
de pe Pământ (9.122 kilopascali faŃă
de 101 kilopascali pe Pamant). Gazele din atmosferă au format nori
groşi şi denşi de acid sufuric care
înconjoară întreaga planetă. Deşi la
început unii oameni de ştiinŃă
suŃineau ca furtunile pe Venus nu
seamănă cu cele de pe Pământ,
ultimele studii au arătat că se
aseamană unor furtuni obişnuite,
există descărcări electrice cu tunete
puternice, în special la altitudini mari
din atmosferă şi precipitaŃii. Acestea
din urmă sunt din acid sufluric, însă
temperatura
ridicată
evaporă

precipitaŃiile înainte ca acestea să
atingă suprafaŃa planetei. Pe Venus
viteza vântului poate ajunge la peste
380 de kilometrii/oră, norii pot
înconjura planeta în mai puŃin de 4
ore, spre poli vântul dispare şi spre
straturile exterioare ale atmosteferei
vântul încetineşte, ajungând la 5
km/oră. Temperatura la exteriorul
atmosferei atinge 13ºC, însă la

suprafaŃă temperatura se ridică la
peste 470ºC.
În 21 Septembrie 2010, la Congresul
European de ŞtiinŃă Planetara
(EPSC) din Roma, Italia, a fost
propusă o nouă teorie conform
căreia atmosfera încinsă a planetei
Venus ajută la răcirea interiorului.
Cercetătorii consideră că temperatura
planetei a fost mult mai ridicată în
trecut şi că în prezent planeta trece

printr-o perioadă de răcire. Efectul
de seră cauzat de gazele vulcanice
care au încălzit atmosfera şi suprafaŃa
a crescut în acelaşi timp numărul de
erupŃii vulcanice şi deversări ale
magmei pe suprafaŃa planetei. Lava
vulcanică
a
cauzat pierderea
proprietăŃii izolante termice a crustei;
implicit acest fenomen a dus la
răcirea magmei din interiorul
planetei,
rezultând
astfel
o
descreştere în activitatea vulcanică.

Harta temperaturilor pe Venus în emisfera sudică din perioada mai 2006- decembrie 2007 - realizată de sonda Venus Express. Zonele în rosu reprezintă zonele
cele mai joase si cu temperaturi de peste 442 0C iar zonele albastre reprezintă zonele cele mai inalte cu temperaturi sub 4220C.
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Pancake Domes in Alpha Regio. Diametrul domurilor
este de aproximativ 25km, cei mai inalti atingand 750 m
.

Yavine Corona Rezultat al “coroanelor“ si al domurilor,
aceste striatii pe suprafata planetei se numesc “nova“.

Cel mai lung canal din sistemul Solar.
Lungimea atinge 6,800 km si latimea in medie
atinge 1,8 km.

“Arachnoids “ numele provine de la forma
asemanatoare unei plase de paianjen. Dimensiunile
ating 150 km. Structurile sunt de natura vulcanica.

Suprafaţa
planetei,
spre
deosebire de cea a Lunii, a lui Marte sau

Mercur, prezintă un număr scăzut de
cratere cauzate de impacte cu alte
obiecte şi de aceea ar fi greu de
confirmat teoria conform căreia direcŃia
de rotire a planetei a fost schimbată de
un asteroid. Cercetătorii presupun că
actuala suprafaŃă a planetei a fost
formată în ultimul miliard de ani, mult
după perioada de formare a planetei.
Dimensiunile craterelor de impact sunt
deasemenea reduse faŃă de celelalte
planete stâncoase din Sistemul Solar,
datorită atmosferei lui Venus. Corpurile
care intră în atmosfera planetei sunt ori
încetinite,
ori
distruse
înaintea
impactului cu suprafaŃa.
Pe lângă craterele de impact,
suprafaŃa planetei este acoperită de
diferite structuri geologice tipice
planetelor stâncoase. Câmpii întinse,
uscate şi extrem de fierbinŃi, acoperă un
procent de 65 % din suprafaŃa întregii
planete. CâŃiva mii de vulcani cu
diametrul cuprins între 0,8 şi 240 km,
peste 140 dintre aceştia au dimensiuni de
peste 100 km. Şase lanŃuri muntoase se
întind pe 35% din suprafaŃa planetei, iar
acestea se împart în 3 regiuni, Aphrodite
Terra cea mai întisă regiune, Ishtar
Terra, unde se află şi cel mai înalt munte
de pe Venus, Muntele Maxwell (denumit
astfel după fizicianul James Clerk
Maxwell) cu o lungime de 840 km si o
înălŃime de 11,7 km, şi Beta Regio, cu
MunŃii Rhea şi Theia, şi un canion de 1
km adâncime.
Pe langă munŃi, câmpii, vulcani
şi dealuri, Venus prezintă şi foarte multe
structuri geologice unice, printre care
”Coronae” (latină pentru coroane) care
au dimensiuni cuprinse între 155 şi 580
km. Oamenii de ştiinŃă presupun că
aceste structuri s-au format când
cantităŃi mari de magmă încinsă din
interiorul planetei s-au ridicat la
suprafaŃă şi au străpuns scoarŃa terestră a
planetei,
formând
o
structură
asemănătoare cu un deal care mai apoi a
sfărşit printr-un colaps. Structurile
vulcanice de tipul unor domuri (pancake
domes) sunt asemanatoare cu niste
dealuri, cu forme aproape perfect
circulare. Cele mai complexe structuri
geologice ”tesserae” (latină pentru
mozaic) au o formă extrem de
neregulată şi accidentată. CondiŃiile
formării acestor văi sunt încă
necunoscute, însă este puŃin probabil ca

acestea să aibă o singura cauză, având în
vedere că aparent sunt unele din cele
mai vechi structuri geologice de pe
Venus.
Interiorul
planetei
este
asemănător cu cel al Pământului.
Nucleul planetei este parŃial format din
fier lichid, cu un diametru de 3000 km.
Nucleul este acoperit de un strat de
manta din rocă cu o grosime de 3000 de
km, iar peste aceasta se află un strat de
50 km de crustă. Oamenii de ştiinŃă
presupun ca suprafaŃa actuală a planetei
a fost formată în ultimul milion de ani şi
este în contiuă schimbare datorită
vânturilor puternice si a eruptiilor
vulcanice. Datele primite de la sonde nu
au detectat activitate tectonică şi
cercetătorii presupun că din cauza
temperaturilor extreme aceasta a încetat
cu mii de ani in urmă.

Mead.- Cel mai mare crater de impact de pe Venus cu un
diametru de 268,7 km

Tesserae Aceste forme neregulatevse intind pe sufprafete
mari de teren.

Venus nu are sateliŃi naturali.
Orbita planetei în jurul Soarelui este
aproape circulară.

Tellus Regio
Atalanta Planitia

.

Alta Regio

Ovda Regio

Thetis Regio

Maat Mons

Dali Chasma
Artemis Chasma

Mons Maxwell

Reprezentările suprafețelor din imagini a planetei Venus provin din datele
colectate de missiunea Magellan. Culoarea suprațefelor este falsă și provine din
datele adunate de Venera 13 și 14. În partea de sus a paginii este reprezentată
emisfera estică a planetei, în partea de jos emisfera nordică.

Atalanta Planitia

Mons Theia
Mons Rhea
Eistla Regio

Lakshmi Planum

Sif Mons
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Teoria BIG BAG
de Magda Nowotny
Universul este tot ce există, tot ce se poate şi tot ce
nu se poate vedea. Cosmologia este ştiinŃa care studiază
evoluŃia, istoria, vârsta şi dinamica Universului şi doreşte să
răspundă la întrebările „Când?”, ”Cum?”, ”Din ce s-a
format Universul?” şi în special ”Ce este Universul?”. Şi
chiar dacă până nu demult cosmologia nu era o ştiinŃă
propriu-zisă datorită unei largi varietăŃi de teorii dublate de
o lipsă de dovezi, azi teoria Big Bang, recunoscută în
unanimitate ca fiind modelul cosmologic susŃinut de
explicaŃiile cele mai complete şi corecte din punct de vedere
ştiinŃific, i-a asigurat cosmologiei un loc printre ştiinŃele cele
mai discutate şi controversate ale epocii moderne.

Deşi numită Big Bang - Marele Bang -, naşterea
Universului nostru nu a fost nici mare (teoria afirmă că
Universul s-a născut dintr-o singularitate, o fractură dintrun atom) şi nici nu a fost cu un ”bang”, datorită lipsei
aerului, în care sunetul să se formeze şi prin care să se
deplaseze. Această denumire a rămas modelului după ce
astronomul Fred Hoyle la un post de radio pe un ton
sarcastic denumeşte teoria conform căreia Universul s-a
născut dintr-o super-explozie, Big Bang (teoria rivala cu
propia sa teorie).

Oamenii de ştiinŃă din întreaga
lume încă dezbat şi încearcă să
găsească noi răspunsuri şi teorii care
să confirme sau să infirme teoria, însă
discuŃia legată de existenŃa şi evoluŃia
Universului începe cu mult înainte de
epoca sondelor şi a telescoapelor şi se
bazează pe mii de ani de observaŃii
astronomice, legi fizice şi calcule
matematice. Au trecut sute de ani
până când astronomia a devenit o
ştiinŃă propriu zisă, însă oamenii care
au încercat să desluşească misterele
Universului au adus teorii inovatoare
şi incredibile la timpul lor.
Istoria teoriei Big Bang începe
odată cu, poate cel mai cunoscut om
de ştiinŃă, laureat al Premiului Nobel
pentru fizică în 1921 - Albert Einstein.
Născut în Germania în 1879 – 1955,
acesta a enunŃat două dintre cele mai
cunoscute şi revoluŃionare legi ale
fizicii moderne, Teoria RelativităŃii
Restrânse (1905) - viteza luminii e
constată,
E=mc2
(ecuaŃia
de
echivalenŃă între energie şi masă, unde
c este viteza luminii), şi Teoria
RelativităŃii
Generalizate
(1915),
elaborează o noua teorie a gravitaŃiei
în care spaŃiul şi timpul se curbează
datorită masei corpurilor şi a
gravitaŃiei (cea mai scurtă distanŃă
între două corpuri în spaŃiu este o linie
curbă). Chiar dacă teorile şi
consecinŃele acestora duceau la o
singură concluzie, Universul este în
expansiune şi a avut un început,
Einstein a preferat să susŃină idea unui
Univers static, unul care a existat
mereu. Ba mai mult, a încercat să
caute o constantă cosmologică prin
care să demonstreze că există o forŃă
egală şi direct opusă gravitaŃiei, care să
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stabilizeze Universul. Această constantă nu a fost
descoperită niciodată, iar idea a fost abandonată.
Fascinat de teoriile lui Einstein despre Univers,
Georges Lemaître, un preot catolic (1894 – 1966), studiază
intens lucrările lui şi propune o nouă şi radicală teorie ce
avea să devină în mai puŃin de două decenii teoria Big Bang.
Conform teoriei sale, Universul nu este unul static, ci
dimanic, în expansiune, iar naşterea sa a avut loc printr-o
super-explozie a unui ”atom primordial”, aşa cum îl
numeşte el. Lemaître susŃinea totodată că această explozie
ar fi avut loc la temperaturi incredibil de ridicate, astfel încât
forme reziduale care să demonstreze naşterea Universului ar
trebui încă să existe. Deşi foarte aproape de adevăr, fără
tehnologia care să permită cercetarea unei astfel de teorii,
oamenii de ştiinŃă ai timpului nu au dat foarte multă
importanŃă acestei noi şi revoluŃionare concepŃii asupra
Universului. În interiorul Bisericii Catolice Papa consideră
că, asemenea Bibliei care presupune crearea de către
Dumnezeu a Universului din nimic, teoria atomului primar
este o teorie mai mult religioasă decât ştiinŃifică.
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Pentru oamenii de ştiinŃă ai secolului al XIX-lea Universul
static şi finit se limita la norul de praf observabil al Căii
Lactee, care era considerată marginea Universului. Această
viziune a fost schimbată o dată cu descoperirile făcute de
Edwin Hubble (1889 – 1953), astronom american care a
schimbat într-o noapte cursul istoriei. Hubble a indentificat
cu ajutorul celui mai mare telescop al momentului
(telescopul Hooker) un anume tip de stele numite stele
variable de tip cefeide în galaxia Andromeda şi alte câteva
galaxii spirale. Hubble calculează distanŃa de la Pământ la
diferite obiecte cereşti şi observă că Universul este mult mai
mare decât oamenii şi-l puteau imagina, iar aceste nebuloase
fac parte se află prea departe pentru a face parte din Calea
Lactee, fiind galaxii în sine. Hubble studiază şi foloseşte
Efectul Doppler (frecvenŃa măsurată creşte atunci când
sursa se apropie de receptor şi scade când sursa se
depărtează de receptor) pentru a arîta expansiunea
Universului prin metoda deplasării spre roşu ce stabilea că,
cu cât o galaxie e mai departe de Pământ spectrul ei electromagnetic va tinde spre roşu şi cu cât este mai aproape va
tinde spre albastru.

Deşi din ce în ce mai multe dovezi susŃineau un
Univers în expansiune şi cu un început care se potrivea
perfect în teoria lui Georges Lemaître, oamenii de ştiinŃă
erau sceptici încă şi preferau ideea unui Univers static.
În 1948, trei profesori ai UniversităŃii Cambridge,
Thomas Gold (1920 – 2004), Hermann Bondi (1919 –
2005) şi astronomul Fred Hoyle (1915 – 2001) resping în
totalitate teoria Big Bang şi promovează o nouă şi proprie
teorie - Steady State Theory (Teoria Universului Infinit).
Această teorie afirmă că Universul este infinit şi încearcă să
rezolve problema expansiunii propunând o teorie a unui
Univers în care materia se crează încontinuu. Astfel,
Universul nu are început şi nu are sfârşit, este continuu şi
infinit. Pentru a putea explica această creare continuă a
materiei, Hoyle îşi bazează noua teorie pe originea elementelor chimice din tabelul periodic. Propusă pentru prima
dată de astrofizicianul Arthur S. Eddington şi regândită de
mulŃi oameni de ştiinŃă, Teoria Fuziunii Nucleare afirmă că
sub condiŃii extreme de temperatură atomii de Hidrogen
fuzionează şi crează Heliu, atomii de Heliu la rândul lor
fuzionează şi crează alte elemente mai grele (Carbon, Azot,
Oxigen). Fred Hoyle duce mai departe teoria fuziunii
nucleare şi elaborează Teoria Nucleosintezei Stelare. Teoria
susŃine că prin procesul de fuziune nucleară din interiorul
diferitelor tipuri de stele, la temperaturi foarte ridicate şi
prin explozia acestor stele în supernove, se nasc toate
elementele din tabelul periodic de la Carbon (C) la Uraniu
(U). Deşi teoria Stady State nu a satisfăcut comunitatea
ştiinŃifică, teoria nuclosintezei stelare s-a dovedit a fi una
foarte aproape de adevăr. Pentru ca teoria nucleosintezei
stelare să poată fi dovedită, procentul Hidrogenului din
Univers, ar fi trebuit să fie de cel puŃin 10 ori mai mare
decât cel al Heliului sau al oricărui alt element, iar aceste
condiŃii se potriveau perfect observaŃiilor.
În acest timp sub supravegerea astrofizicianului
George Gamow (1904 – 1968), studenŃii Ralph Asher
Alpher (1921 – 2007) şi Robert Herman (1914 – 1997)
lucrau la teoria Big Bang propusă de Lemaître. Aceștia
încercau să găsească urmele reziduale lăsate de superexplozia Big Bang şi fac presupuneri asupra temperaturii
Universului care, consideră ei, ar putea fi măsurată (dacă
Big Bang-ul în momentul exploziei a avut temperaturi
extrem de ridicate, atunci Universul nu poate fi atât de rece
acum, Universul nu este atât de bătrân). Lipsa tehnologiei a
făcut însă din nou imposibilă verificarea acestor
presupuneri. O altă problemă a teoriei era nivelul ridicat de
Hidrogen şi Heliu din Univers ce depăşeşte aproximativ
75% din materia existentă. Dacă teoria nucleosintezei
stelare a lui Hoyle explica originea elemetelor chimice,
teoria Big Bang nu putea explica originea acestora. Lucrarea

Alpher–Bethe–Gamow scrisă de Alpher sub îndrumarea lui
Gamow dorea să explice această abundenŃă a Hidrogenului
şi a Heliului prin propunerea unei teorii conform căreia
elementele chimice au fost create în timpul Big Bangului
şi au fost proporŃionate astfel încât să explice abundenŃa lor
după BigBang. Teoria în acel moment era incompletă şi nu
putea explica corect apariŃia tuturor elementelor.
Cunoscând lucrările şi teoriile echipei conduse de
Gamow, o altă echipă a UniversităŃii Princeton din New
Jersey formată din câŃiva oameni de ştiinŃă şi condusă de
fizicianul Robert Dicke (1916 – 1997) decid să caute dovezi
solide pentru a demonstra teoria Big Bang. David Todd
Wilkinson şi Peter G. Roll încep construcŃia unui
”Radiometru Dicke” pentru a căuta radiaŃiile remanente ale
Big Bangului, însă din cauza dimensiunilor mici ale
radiometrului rezultatele s-au lăsat aşteptate.
Robert W. Wilson şi Arno A. Penzias doi oameni de
ştiinŃă care lucrau la un proiect de comunicaŃii prin satelit
pentru laboratoarele Bell folosind radiotelescopul
laboratorului au detectat un zgomot static constant. Deşi la
început cei doi au crezut că este vorba de o interferenŃă
venită din oraş sau din apropierea telescopului cei doi au
observat că zgomotul venea de peste tot, din orice colŃ al
spaŃiului. Auzind despre experimentul oamenilor de ştiinŃă
de la Princeton, Wilson şi Penzias au realizat că acel zgomot
pe care îl interceptau era dovada unui Big Bang, era acel
reziduu prezis de Lemaître, Alpher şi Gamow, ceea ce
căutau Dicke, Wilkinson şi Roll, o formă de radiaŃie
electromagnetică existentă peste tot în Univers. Cei doi au
primit Premiul Nobel pentru descoperirea radiaŃiei cosmice
de fond în 1978.

Radiotelescopul laboratoarelor Bell
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Într-o singură noapte teoria Steady State a lui Hoyle
avea să fie spulberată. Cu toate acestea teoria Big Bang nu
era încă completă. Deşi toŃi cercetatorii erau de acord că
Hidrogenul şi Heliul au fost create în timpul Big Bang-ului,
apariŃia tuturor elementelor chimice, nu putea fi explicată
de teoria Alpher–Bethe–Gamow. A fost regândită în jurul
anilor ’70, iar azi este cunoscută sub denumirea de
Nucleosinteza Big Bang şi explică apariŃia în Univers a
elementelor uşoare în primele 3 –15 minute ale Universului:
fuziunea nucleului de deuteriu (H2), un izotop mai greu al
Hidrogenului (H1), şi un neutron este reacŃia cea mai
importantă din timpul nucleosintezei, fuziunea particulelor
subatomice neutron-proton duce la formarea izotopilor de
Heliu (He), si un numar redus de izotopi de Lithiu (Li), si
Beriliu (Be). Elementele mai grele ca Azotul, Carbonul,
Oxigenul şi restul elementelor au fost create în timpul vieŃii
şi a morŃii stelelor (supernova), conform teoriei
nucleosintezei stelare a lui Hoyle.

Printre consecinŃele teoriei Big Bang,
modelul cosmologic avea o mare
problemă care părea că nu are rezolvare.
Universul,
deşi
de
dimensiuni
inimaginabile, are aceaşi temperatură
oriunde te-ai uita, iar oamenii de ştiinŃă nu
puteau înŃelege motivul unei asemenea izotropii pe care au
numit-o”problema orizontului”. Dacă chiar la începutul
Universului temperatura era extrem de ridicată, după
explozie temperatura dintre punctele cele mai îndepărtate şi
cele mai apropiate ale Universului ar fi trebuit să fie diferită
datorită răcirii şi a expansiunii Universului. Două teorii au
fost propuse pentru explicarea problemei orizontului,
Teoria variaŃiei vitezei luminii, propusă în 1988 de JeanPierre Petit şi susŃinută azi de João Magueijo, teorie mai
puŃin acceptată ce susŃine că viteza luminii nu este
constantă în anumite condiŃii. Cea de-a doua teorie,
propusă pentru prima dată în 1970 de fizicianul Yakov
Borisovich Zel’dovich şi regândită în anul 1980 de Alan
Guth, profesor de fizică la MIT, Teoria InflaŃiei , presupune
că Universul provine dintr-un volum extrem de mic, iar în
interiorul acelui volum cele patru forŃe fundamentale –
gravitaŃia, electromagnetismul, forŃa nucleară slabă
(cauzează dezintegrarea şi radioactivitatea, fisiunea
nucleară), şi forŃa nucleară tare (cea mai puternică forŃă,
leagă particulele subatomice) erau unite într-o super-forŃă.
În momentul existenŃei acestei super-forŃe, când legile fizicii
lui Newton sau Einstein încă nu se aplicau, s-a întâmplat
ceva ce a determinat Universul să înceapă să se extindă cu o
viteză mult mai mare decât viteza luminii, de fapt să se
extindă atat de rapid încât a imprimat uniformitatea pe care
o avea când Universul era de dimensiuni extrem de mici.
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/ucleosinteza Big Bang

Teoria dădea o explicaŃie care se
potrivea perfect în ecuaŃia teoriei Big
Bang însă nici o teorie nu este
acceptată în toatalitate până nu există
dovezi solide. În anul 2001 NASA
lansează în spaŃiu sonda Wilkinson
Microwave Anisotropy Probe (WMAP) pentru a măsura
diferențele de temperatură ale radiațiilor remanente ale Big
Bangului, radiația cosmică de fond (CMBR, cosmic
microwave background radiation, descoperită de Penzias şi
Wilson) pe tot cerul. Cu alte cuvinte, NASA a dorit
fotografierea diferenŃelor de temperatură când Universul
era mult mai tânăr, pentru a le compara cu actualele imagini
ale Universului. În 2003 NASA realizează prima fotografie
când Universul avea aproximativ 380 de mii de ani
(orizontul cosmologic, limita Universului observabil este
momentan de 15 miliarde de ani-lumină, pentru că la
această distanță quasarii se deplasează cu 85-90% din viteza
luminii, ceea ce înseamnă că tot ce se afla dincolo de ei nu
putem vedea fizic, viteza de deplasare a luminii c = 300,000
km/sec.). Descoperirea uimeşte cercetătorii din lumea
întreagă. Aşa cum au prezis Gamow, Alpher, Dicke,
Zel’dovich şi Guth, poza trimisă de WMAP, demonstra
teoria inflaŃiei, teoria Big Bang, ba mai mult, fotografia arăta
vârsta, evoluŃia şi forma Universului. După mii de ani de
observaŃii, calculele matematice şi fizice, a unor minŃi
geniale şi zeci de cercetători, teoria Big Bang devine
modelul cosmologic acceptat în unanimitate şi explică
condiŃiile formării şi dezvoltarea ulterioară a Universului.

Momentul 0 (momentul iniŃial Big Bang), nu este explicat de teoria Big Bang, toată explicaŃia dată de teorie se referă
la modul în care Universul s-a dezvoltat după Big Bangul
propriu-zis, rezultatul acestei super-explozii. Pentru că ştiinŃa este
încă incapabilă să explice comportamentul particulelor
subatomice în momentul în care Universul era inimaginabil de
mic (sigularitate), inimaginabil de fierbinte (1027 K) şi se afla sub
gravitaŃie extremă, teoria se izbeşte de limita minimă fizică a
obiectelor, limita divizibilităŃii (cea mai mică cantitate de energie
existentă în lumea noastră fizică, este constanta lui Planck, h =
6,62 ·10-34 J·s). Experimente ca Relativistic Heavy Ion Collider
(RHIC) provoacă coliziunea între particule grele pentru a afla
tipul particulelor din Univers imediat dupa Big Bang, ”supa
primordială” (un tip de plasmă), iar experimente de tipul celor de
la Large Hadron Collider (LHC) de la CERN încercă analizarea
coliziunii între particule subatomice şi confirmarea existenŃei
bosonului Higgs, care ar putea explica existenŃa masei în Univers.
până în 10-43secunde – Perioada Planck (numită astfel în
memoria fizicianului Max Planck, fondatorul mecanicii cuantice,
laureat cu Premiul Nobel în 1918) este perioada în care cele patru
forŃe fundamentale (gravitaŃia, forŃa electromagnetică, forŃa
nucleară slabă şi forŃa nucleară puternică) sunt combinate într-o
super-forŃă. ForŃa gravitaŃională este la fel de puternică ca celelalte trei forŃe. În timpul acestei perioade forța gravitaŃională se
desparte de super-forŃă şi se descompune în Univers.
10-43 - 10-36 secunde - perioada unificării – conform
Teoriei Unificării elaborate de fizicienii Howard Georgi şi
Sheldon Lee Glashow în 1974, Universul este unificat încă într-o
super-forŃă, formată din cele trei forŃe (electromagnetică, forŃa
nucleară slabă şi forŃa nucleară tare) sub denumirea de forŃă
electronucleară.
10-36- 10-32 secunde – perioada inflaŃiei – conform
Teoriei InflaŃiei acesta este momentul în care Universul începe
expansiunea cu o viteză extrem de mare (mult mai mare decăt
viteza luminii). Cauzată de o perioadă de tranzit a materiei
existente în Univers de la o stare de agregare la alta, expansiunea
populează Universul cu particule elementare, quarcuri, anti-quarcuri şi gluoni. Aceştia formează o ”supă primordială” extrem de
fierbinte şi densă.
10-36 - 10-12 secunde – perioada electroslabă – perioada
în care forŃa nucleară tare se desparte de forŃa electronucleară,
forŃa electromagnetică şi cea nucleară slabă se combină în forŃa

electroslabă. În această perioadă se declanşează şi inflaŃia
cosmică. La aproximativ 10-12 secunde după Big Bang, temperatura începe să scadă şi permite interacŃiunea între quarcuri, antiquarcuri şi gluoni pentru a forma particulele boson W și Z şi
bosonul Higgs care încep să se dezintegreze fiind anihilate total.
Descoperirea forŃei electroslabe şi a bosonului W si Z aduc Premiul Nobel pentru fizică în 1979 cercetătorilor Howard Georgi şi
Sheldon Lee Glashow.
10-12- 10-6 secunde – perioada quark – cele două forŃe
fundamentale unite, forŃa electromagnetică şi forŃa nucleară
slabă, se despart, cele patru forŃe fundamentale devin aşa cum le
ştim azi. Temperatura în Univers este încă prea ridicată pentru a
permite particulelor să se stabilizeze şi să formeze mazoni şi
barioni (hadroni).
10-6 secunde – perioada hadronilor – temperatura a
scazut destul de mult încât să permită formarea de hadroni
(mazoni şi barioni, cei mai importanŃi barioni sunt protonul şi
neutronul). La începutul perioadei temperatura era destul de
ridicată încât să permită crearea unor perechi egale de hadroni şi
anti-hadroni. Răcirea continuă a făcut ca acest proces de formare
să înceteze şi a dus la o anihilare între particule. Anihilarea a lăsat
în Univers un număr restrâns de hadroni şi anti-hadroni.
1 secundă – perioada leptonilor – cu majoritatea
hadronilor şi anti-hadronilor eliminaŃi, Universul devine populat
de leptoni (cei mai importanŃi leptoni sunt electronul şi
positronul, cunoscut ca anti-electron). Asemeni hadronilor
aceştia s-au format până în punctul în care temperatura a scăzut
atât de mult încât nu a mai permis formarea de leptoni şi antileptoni. La aproximativ 10 secunde majoritatea perechilor au
început să se anihilize treptat rămânând doar câteva perechi.

3 minute – nucleosinteza Big Bang– temperatura
Universului a scăzut la aproximativ 550 milioane 0C şi
primii atomi încep să se creeze. Hidrogenul (H) este primul
atom, după care Heliul (He), rezultat din fuziunea atomilor
de Hidrogen. În număr scăzut apar şi atomi de Litiu (Li) şi
Beriliu (Be).

13 – 13.7 miliarde de ani – Universul observabil
aşa cum îl ştim azi. Populat cu miliarde de galaxii, stele,
planete, etc., cercetătorii aproximează că Universul ar avea
93 miliarde ani-lumină dintr-o parte în alta (1 an-lumina
=9.4605284 × 1012 km), şi este în continuă expansiune.
380 de mii de ani – perioada fotonilor – începe la
câteva minute de la Big Bang, însă abia acum temperatura a
scăzut atât de mult încât să permită protonilor, neutronilor
şi electronilor să se combine şi să formeze atomi neutri în
masă. Fotonii apar, iar lumina începe să străpungă plasma
care a dominat în Univers sute de mii de ani.

Modelul cosmologic se opreşte în zilele nostre, însă alte
teorii care ar putea demonsta teoria Big Bang au fost şi sunt
propuse în continuare..

După câteva miliarde de ani – stele tipice
îmbătrânesc şi mor, datorită presiunii şi a fuziunii nucleare,
într-o super-explozie ce dă naştere unor noi stele, în jurul
cărora se formează, prin procesul de acreŃie, planete care la
rândul lor formează siteme solare.

The String Theory (Teoria Corzilor) susŃine că
particulele elementare dintr-un atom există într-o singură
dimensiune (în modelul cosmologic, particulele elementare
nu au masă, de aceea ele se află în dimensiunea 0) sub
forma unor corzi sub tensiune. Acestea interacŃionează în
spaŃiu şi timp şi formează particulele observabile, care
formează Universul ştiut. Teoria afirmă că pe lângă aceste
particule există şi ”membrane” care sunt legate de diferitele
fenomene cum ar fi găurile negre. Numărul dimensiunilor
în teoria corzilor se ridică la 11 în Teoria-M şi 26 de
dimensiuni în Teoria Corzilor originală.

singularitate de tipul unei găuri negre şi se va decomprima
sub forma unui nou Big Bang.

The Big Rip (Marea Ruptură), o ipoteză
cosmologică publicată pentru prima dată în 2003.
Expansiunea începută, conform teoriei inflaŃiei, în primele
nanosecunde după Big Bang continuă şi azi. Din această
cauză materia, de la stele și galaxii, la atomi și particule
subatomice, va fi progresiv sfâșiată peste aproximativ 22 de
miliarde de ani. Cercetătorii au ajuns la concluzia că viteza
expansiunii Universului este în creştere, cauza acestei
expansiuni părând a fi prezenŃa ”energiei întunecate” în
Univers. Ultimele rezultate WMAP arată că Universul ar fi
compus dintr-un uimitor procent de 74 % energie
întunecată, 22% materie întunecată şi 4 % materie propriuzisă, din care 3,6 % gaz intergalactic şi doar 0,4 % stele,
galaxii, planete, etc.

Big Bounce Theory este o teorie alternativă la
momentul 0 al Big Bangului şi presupune o ciclicitate a
formării Universului. Această teorie ar putea fi legată de
teoria Big Crunch (Marea Implozie). Conform acestei teorii,
la sfârşitul Universului expansiunea va deveni reversibilă.
Astfel teoria Big Bounce susŃine că colapsul Universului
cauzat de marea implozie va aduna toată materia într-o
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Reportaj - Photokina 2010
text și fotografii - Horaţius Flueraş

O dată la 2 ani are loc în
Koln cea mai mare expoziŃie de
aparatură fotografică şi instrumente
optice din Europa. Cei mai mari
producători de aparate foto, video,
masini de tipărit şi multiplicat foto,
binocluri, telescoape şi tot ce poate fi
imaginat ca şi accesorii pentru
acestea sunt prezenŃi la Photokina.
EdiŃia din 2010 a impresionat pe
oricine fiind cea mai bogată în
producători şi vizitatori (180000) cu
multe lansări de produse noi şi
prototipuri ce vor fi disponibile
începând cu anul următor. Deşi
interesul nostru a fost mai mult
pentru ultimele noutăŃi în domeniul
telescoapelor
astronomice,
binoclurilor şi lunetelor terestre, nu
putem să nu pomenim de câŃiva
producători de aparatură fotografică
care ne-au atras atenŃia.

Canon, Nikon, Olympus,
Samsung şi Carl Zeiss s-au întrecut
în mărimea spaŃiilor de expoziŃie şi
multitudinea de produse expuse spre
încercare şi demonstraŃie. Canon a
marşat mult pe noile modele de
camere dslr, în special Canon 7D
care avea în fiecare zi o demonstraŃie
extensivă a tuturor facilităŃilor incluse
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într-un studio fotografic high-tech
amenajat după toate regulile artei.
Imprimantele foto expuse puteau fi
testate de vizitatori pentru a-şi
imprima pe loc fotografii. Au lipsit
însa din expoziŃie renumitele
binocluri cu stabilizare optică.
Nikon, pe langa accentul clasic
asupra camerelor dslr, s-a orientat
puternic pe camerele foto consumer
şi teleobiectivele imense instalate pe
mai multe standuri înalte unde
fiecare nikonist putea să îşi instaleze
camera foto dslr pentru a încerca
obiectivele pe subiecte adhoc din
spaŃiul expoziŃional. Departamentul
de optică sportivă a fost bine
reprezentat cu un stand de binocluri
şi lunete terestre ce puteau fi
încercate. Dintre toate binoclurile
avute la dispozitie, seria Monarch miau atras atenŃia prin calitatea imaginii,
fiind la nivelul renumelui pe care la
au (însă nu la acelaşi nivel ca al
multor modele de la Zeiss, Leica,
Swarovski la care vom reveni mai
târziu). Samsung a promovat intens
noul model de cameră foto NX 100
care promite creativitate sporită
utilizatorilor prin noile utilitaŃi
incluse. Olympus şi-a promovat
intens camerele foto compacte prin
accentul pe rezistenta lor în diferite
medii, acestea fiind expuse în diferite
recipiente cu apă. Epson a instalat
suita de imprimante şi plottere
pentru a tipări fotografii şi planşe la
format A0 la un nivel de calitate foto
incredibilă. Fujifilm a fost prezent cu
camerele foto compacte superzoom
si noile camere Finepix Real 3D
capabile să realizeze fotografii 3D

datorită celor două obiective Fujinon
cu care sunt dotate. Sigma,
producătorul de obiective japonez, a
prezentat publicului obiectivele in
acelasi stil ca si Nikon si Canon, pe
standuri unde vizitatorii isi putea
instala camerele dslr. Sony a instalat
un spatiu expoziŃional mare şi
interesant amenajat sub formă
rotundă. Protagoniştii expoziŃiei au
fost camerele photo cyber-shot din
seria WX care pot face panoramări
inteligente (WX1 şi WX5) sau pot
captura imagini 3D (WX5) prin
capturarea unor cadre separate pe
măsură ce camera este mişcată pe
orizontală, folosind un singur
obiectiv (şi nu două ca la Fuji).
Producătorii de telescoape
astronomice au lansat în premieră
câteva instrumente şi monturi noi,
expuse alături de instrumentele deja
cunoscute. PrezenŃi la expoziŃie au
fost Celestron (USA), Sky-Watcher
(China),
Meade-Bresser-Explore
Scientific (toate 3 brandurile în
acelaşi spaŃiu epoziŃional, arătând
astfel legătura puternică dintre ele),
Ioptron (China), Vixen (Japonia),
Kowa
(Japonia)
şi
câŃiva
redistribuitori
europeni
şi
producători
chinezi
minori
necunoscuŃi mie până acum.
Celestron, a amenajat un
stand impresionant, futuristic, ce
aducea a observator astronomic prin
formă şi făcea trimitere la frumuseŃea
cerului nopŃii prin galaxia desenată în
culori vii pe tavanul rotund.
AtracŃiile show-ului au fost:
noile telescoape Edge HD şi
monturile CGE PRO şi CGEM

(prezentate sub forma unui C14
Edge HD CGE PRO şi un C11
Edge HD CGEM), telescoapele din
seria CPC compatibile Fastar, seria
de telescoape computerizate LCM
(LCM 60, LCM 80 şi LCM 114, sunt
dotate cea mai mică şi mai ieftină
montură cu goto inclus, dar capabilă
să susŃină telescoape pînă la 4 kg
greutate, fiind astfel mult mai
accesibile), telescoapele portabile din
seria Travelscope (TravelScope 50 si
TravelScope 70), pana ecuatoriala
HD PRO pentru monturile CPC
(Celestron a ascultat nemultumirile
utilizatorilor din ultimii ani şi a
realizat o pană ecuatorială mai solidă,
mai simplu de reglat, ce promite să
fie
soluŃia
perfectă
pentru
astrofotografie cu monturi în furcă),
autoguiderul NexGuide, lunetele
terestre Regal F-ED (obiectivul
conŃine un element din cristal de
fluorit ce reduce aberaŃia cromatică
aproape de 0), microscoapele digitale
LCD Deluxe şi noile binocluri
Nature.

Un telescop C14 instalat pe montura
CGE PRO te întâmpină şi
impresionează prin mărime şi
estetică, montura fiind într-adevăr
capabilă să susŃină stabil tubul optic
masiv. Montura CGE PRO este
proiectată pentru utilizare mai mult
în observatoare astronomice datorită

masivităŃii acesteia în principal, fiind
în acelaşi timp şi o montura ce poate
fi instalată şi transportată de o
singură persoană prin divizarea ei în
părŃi mai mici. Montura propriu-zisă
poate fi desfăcută în 2 părŃi, fiecare
sub 20 kg greutate. Montura CGE
PRO oferă maxim de stabilitate,
precizie şi automatizare la nivelul
unui
observator
astronomic
profesional. Trepiedul din oŃel cu
sistem dual de fixare a picioarelor
asigură o rigiditate şi stabilitate mai
mari decât trepiedul predecesoarei
monturi CGE. Montura CGE PRO
este evaluată ca fiind capabilă să
suporte instrumente cu o greutate de
până la 45 kg, şi mai puŃin pentru
aplicaŃii fotografice.

Seria de telescoape Edge HD
impresionează la prima vedere prin
designul inovator al tubului optic:
culoare albă (ce sugerează un
instrument profesionist), şuruburi de
blocaj al oglinzii principale, fante
pentru ventilaŃie şi aclimatizare a
oglinzii principale, sistemul Fastar de
fixare a oglinzii secundare inclus
standard. Ce nu se vede la o vedere
exterioară este designul optic, care
include un dublet corector fixat
permanent în tubul central care
reduce coma şi aplatizează câmpul,
producând stele limitate de difracŃie

pe un câmp în planul focal de 50mm
diametrul, ceea ce face ca aceste noi
telescoape să poată fi utilizate cu
orice camere foto ccd actuale cu
cipuri mari full frame fără a apărea
aberaŃii la marginea câmpului. Planul
focal este de 3 ori mai plat decât cel
al unui telescop Schmidt-Cassegrain
clasic, stelele fiind focalizate clar ca
puncte de lumină până la marginea
câmpului vizual.
Pentru a sărbători 50 de ani
de existenŃă a Celestron, două
telescoape aniversare, în ediŃie
limitată, au fost prezentate în
premieră: un telescop CPC800 cu tub
de fibra de carbon, compatibil
Fastar-Hyperstar, cel mai popular
telescop care a început revoluŃia
telescoapelor
Schmidt-Cassegrain
pentru amatori în 1970 şi un telescop
FirstScope 50 ani portocaliu, ambele
cu sigla Celestron – 50 de ani. Cele
două telescoape aniversare vor fi
disponibile din aceasta lună în număr
limitat, 100 bucaŃi CPC800 şi 500
bucăŃi Firstscope pentru toată
Europa, disponibile pentru achiziŃie
şi în România prin compania noastră
STARMAX. Fanii Celestron au
ocazia astfel să deŃină o părticică din
istoria Celestron.
Sky-Watcher a expus în
premieră mai multe telescoape şi
monturi ce vor intra în producŃie în
anul următor. În mijlocul spaŃiului de
expunere, întâmpină publicul noua
montură ecuatorială EQ7 împreună
cu cel mai mare refractor apocromat
din istoria Sky-Watcher, un cvintet
apocromat ED. Montura EQ7 este
în realitate un redesign al monturii
CGE PRO de la Celestron cu care
seamănă foarte mult, foloseşte acelaşi
melc şi roŃi melcate, însă motoarele
de acŃionare a axelor au fost înlocuite
cu motoare stepper (în loc de servo
cu encodere optice), iar sistemul goto
cu SynScan (în loc de NexStar).
Montura este realizată din
aluminiu masiv turnat (nu prelucrat
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prin şlefuire), fiind puŃin mai grea
decât CGE PRO. Montura dispune
de 2 encodere pe fiecare axă, putând
fi poziŃionată manual sau electronic
fără a dezactiva urmărirea (nu ştim
însă dacă montura îşi păstrează şi
alinierea
după
repoziŃionarea
manuală). Motoarele stepper nu
folosesc reducŃii ca la monturile mai
mici (EQ5, HEQ5, EQ6), ci
antrenează direct melcul pentru a
elimina una din sursele de erori
periodice. Erorile periodice sunt
programabile în controller şi are o
poziŃie de parcare prestabilită (utilă
în cazul utilizării de la distanŃă).

Trepiedul furnizat cu montura este
identic cu cel al monturii CGE de la
Celestron, fiind din otel-carbon cu
diametrul de 7cm. Capacitatea de
încărcare maximă declarată este de
45 kg (pentru observaŃii vizuale) şi
mai puŃin pentru astrofotografie,
identică cu cea a monturii CGE
PRO.
A doua montura lansată este
o versiune nouă a monturii MFM,
sub denumirea Panorama&GOTO.
DiferenŃele faŃă de montura MFM
sunt la nivelul poziŃionării axelor:
când braŃul de altitudine cu
platforma de montaj este îndreptat
spre interior se poate ataşa o cameră
foto, iar axa verticală este concentrică
cu axa optica a camerei, astfel că se
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pot realiza panorame 360 grade.
Când platforma de montare este
îndreptată spre exterior se pot instala
telescoape
astronomice,
lunete
terestre, montura devenind o
montură altazimutală cu goto.
Montura poate fi repoziŃionată
manual sau electronic în timpul
urmăririi fără a fi necesară
dezactivarea prealabilă a urmăririi, iar
montura va relua urmărirea şi nu îşi
va pierde alinierea iniŃială.
Surpriză mare a adus Sky-Watcher şi
pe partea de instrumente: 6 noi
refractoare apocromate ED, 3
reflectoare newtoniene cu raport
focal mic, 2 reflectoare newtoniene
mari pe montura Dobson. Să le luăm
pe rând.
Dacă până în prezent gama de
telescoape apocromate Sky-Watcher
conŃinea 4 dublete ED apocromate
de 66, 80, 100 şi 120mm, sub forma
seriilor Equinox şi BK ED, în acest
an Sky-Watcher a adăugat un
element în plus la obiectiv,
refractoarele materializându-se sub
forma unor triplete şi cvintete
apocromate. S-au lansat astfel: doua
triplete ED120 – 120mm diametrul
şi ED150 – 150mm diametrul ce
probabil se adresează observatorilor
vizuali, 3 cvintete petzval (5
elemente) ED100 – 100mm
diametrul, ED120 – 120mm
diametrul – ED150 – 150mm
diametrul ce se adresează clar
astrofotografilor, putând fi folosite
bineînteles şi pentru observaŃii
vizuale. Diagramele din materialele
de prezentare arată prezenŃa unei
erori cromatice mici, cele 3 lungimi
de undă principale având puncte de
focus diferite, însă probabil că sunt
mai bine corectate cromatic decât
modelele existente până în prezent
(rămâne de testat în viitor). Ambele
serii au aceleaşi tuburi metalice
inspirate din seria Equinox, cu
parasolar retractabil si focalizator cu
2 viteze. Focalizatorul însă este un
model nou, numit Linear Power

Focuser, mai precis un focalizator
Crayford cu 2 viteze ce foloşte 4
rulmenti pe care se mişcă tubul
focalizator, construit puŃin mai solid
ca variantele precedente. Deşi pare
într-adevăr mai solid şi susŃine mai
bine aparate foto şi ccd mai grele,
cursa focalizatorului la exemplarele
testate este greoaie, imprecisă şi îi
lipseşte fineŃea focalizatoarelor highend, cum se doreşte a fi şi acest
focalizator, care pot fi rotite uşor cu
un singur deget şi foarte fin.
Focalizatorul Power Linear se
regăseşte şi în noile telescoape
newton fotografice. Nu vom insista
asupra tripletelor, ci ne vom opri
pentru a dezbate cele 3 cvintuplete
care par mai interesante pentru un
viitor astrofotograf cu buget mai
redus. Cele 3 refractoare cu 5
elemente promit să producă un câmp
vizual fotografic plat, lipsit de
aberaŃie de sfericitate şi astigmatism,
bine corectat cromatic prin folosirea
unui obiectiv alcătuit din 3 lentile şi a
unui dublet de corecŃie plasat în
tubul
refractorului.
Refractorul
ED100 este diferit cel variantele mai
mari prin poziŃionarea dubletului
corector: o primă lentilă de corecŃie
este plasată dupa obiectiv la o
distanŃă de câŃiva centimetri, iar a
doua lentilă este plasată în interiorul
tubului refractorului. Raportul focal
este f/5, un refractor cu câmp vizual
larg ce va permite folosirea de
expuneri foarte scurte pentru a capta
multe detalii. Rămâne de văzut cât de
bună este corecŃia cromatică şi cât de
bine sunt realizate celulele de
susŃinere a elementelor optice, în caz
contrar designul fiind pândit de
pericolul unei decolimări uşoare, care
nu poate fi rezolvată de utilizatorul
obişnuit fără un banc optic şi un
interferometru
la
îndemână.
Modelele mai mari, ED120 si ED150
poziŃionează
dubletul
corector
înaintea focalizatorului, acesta fiind
un sistem compact cu lentilele
spaŃiate cu aer la o distanŃă mică. Cu

o celulă bine realizată aceste două
modele ar trebui să îşi păstreze mai
bine colimarea în timp. Am încercat
să obŃinem nişte preturi, dar
răspunsul oficial a fost că încă nu
există preŃuri. Totuşi, refractorul
ED150 cvintet va avea un preŃ
undeva în zona a 4000 euro, după
părerile reprezentanŃilor.
Sky-Watcher a adus şi 3
reflectoare newtoniene dedicate
pentru astrofotografie. Cu raporturi
focale f/4 şi aperturi de 200mm,
250mm şi 300mm, acestea sunt
dotate cu tuburi de fibra de carbon
(mai stabilă termic) şi focalizatoare
Power Linear. Tuburile par bine
construite, dar nu impresioneză cu
nimic deosebit, fiind de calitate tipică
Synta, cu aceleaşi celule de prindere a
oglinzilor şi aceeaşi calitate mecanică.
Utilizatorul unor astfel de telescoape
fotografice mai are de investit într-un
corector de comă bun precum
Baader MPCC sau o variantă mai
ieftină oferită în premieră şi de SkyWatcher care însă nu ştim cum
funcŃionează la f/4, fiind recomandat
doar pentru sisteme f/5 conform
materialelor oficiale.

În
ceea
ce
priveşte
Dobsonurile,
Sky-Watcher
a
prezentat 2 telescoape noi cu aperturi
de 355mm (14”) şi 406mm (16”)
diametrul, de tip flextube, în 3
variante de dotări (manual, autotrack
şi goto). Modelul Dobson 14” are o
distanŃă focală de 1600mm şi un
raport focal f/4,5, iar Dobson 16” o
distanŃă focală de 1800mm şi un
raport focal f/4,4. Dobsonul de 14”

poate fi utilizat de o persoană de
înălŃime 1,80m fără scară, însă pentru
modelul Dobson de 16” este nevoie
de o scăriŃă sau platformă pentru a
ajunge la ocular când telescopul este
înclinat la mai mult de 60grade
deasupra orizontului.
Vixen a fost prezentă la
expoziŃie într-un stand mic, dar
încăpător pentru întreaga gamă de
telescoape, monturi, binocluri şi
accesorii realizate de producătorul
japonez. Starurile Vixen au fost
pentru cunoscători noua montură
ecuatorială AXD (Atlux Delux) şi
refractorul apocromat AX103S.
Montura AXD a fost proiectată
pentru utilizare astrofotografică, fiind
construită la standarde de precizie
foate înalte. Montura este realizată
din aliaj de aluminiu care îî conferă şi
rezistenŃă şi greutate scăzută – 25 kg,
fără contragreutăŃi. PărŃile în mişcare
sunt susŃinute de 21 de rulmenŃi
(dintre care 6 rulmenŃi pentru axa
RA, 4 rulmenŃi pentru axa DEC)
care asigură o mişcare lină şi precisă.
Axele RA şi DEC au diametrul de
50mm, coronana melcată RA are 270
dinŃi la un diametru de 135mm, iar
cea pe DEC are 216 dinŃi la un
diametrul de 108mm. Motoarele
integrate sunt stepper, cu 400 de
micro paşi pe secundă, având forŃa
necesară de a mişca o sarcină de până
la 30 kg. Erorile periodice ale
monturii sunt măsurate pentru
fiecare montură prin intermediul
VPEC şi înregistrate pe o memorie
nonvolativă ce aplică aceste corecŃii
în procesul de urmărire. Utilizatorul
poate măsura şi înregistra propriile
erori periodice pentru a reduce şi mai
mult erorile de urmărire ale monturii.
AXD este prima montură dotată cu
noul sistem de control STAR BOOK
TEN. STAR BOOK este sistemul
proprietar Vixen de control al
monturilor automate.

Varianta integrată în această
montură, varianta TEN (în japoneză
înseamnă „cer”), aduce câteva
upgrade-uri faŃă de variantele
anterioare disponibile cu alte
monturi. Ecranul sistemului goto
este color lcd cu o diagonala de 5
inchi si 800X480 pixeli, cu un mod
de vedere nocturnă monocromă cu
caractere roşii şi o greutate de 400
grame. Sistemul prezintă permanent
harta cerului şi poziŃia spre care este
îndreptat telescopul spre cer.
Utilizatorul poate naviga pe hartă
folosind tastele săgeŃi şi face zoom
pentru a găsi obiectele pe care
doreşte să le vadă sau căuta obiectele
în baza de date după nume şi catalog,
după care telescopul poate fi
îndreptat automat spre obiectul ales.
Baza de date include peste 270000 de
obiecte şi acceptă adăugarea de
obiecte noi de către utilizator.

Practic, această variantă de
Star Book este completă pentru
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aproape toate nevoile unui astronom
amator. Montura include posibilitatea
de a urmări sateliŃii artificiali în urma
introducerii elementelor orbitale ale
acestora de către utilizator. La
unitatea de control se poate conecta
o camera video NTSC sau PAL,
semnalul video putând fi afişat pe
ecran sau să fie utilizat pentru
autoghidarea monturii, fără a mai fi
nevoie de autoguidere externe – ceea
ce face ca AXD să fie prima montură
cu autoghidaj nativ inclus.
Refractorul AX103S este un
refractor apocromat cvadruplet tip
petzval, cu un obiectiv triplet ce
conŃine un element central din sticlă
ED şi o lentilă de corecŃie de câmp
plasată în focalizator. Refractorul
produce imagini lipsite de aberaŃie
cromatică, iar spotul de difracŃie are
o dimensiune de 20 microni la
marginea
campului
vizual.
Focaliyatoru de tip Crayford cu
reducŃie 1:10 are o cursă extrem de
fină şi precisă, părând a fi mult mai
bun decât variantele de focalizatoare
Power Linear de la Sky-Watcher.
Vixen a expus de asemenea
în standul lor toată gama de monturi
ecuatoriale şi altazimutale (venerabila
GP2 şi GPDD2, SXD, SXW, Porta,
SkyPod), reflectoarele tip Cassegrain
VMC proprietare (Vixen maksutov
cassegrain), reflectoare newtoniene
vizuale şi fotografice, o multitudine
de
refractoare
acromate
şi
apocromate mici, oculare, binocluri
şi multe adaptoare şi accesorii
mărunte, ce acoperă tot ce este
necesar pentru un instrumentar
observaŃional
complet.
Toate
instrumentele expuse inspiră calitate
şi profesionalism în realizarea lor şi
reconfirmă forŃa creativă a inginerilor
de la Vixen, o companie cu tradiŃie în
domeniul opticii astronomice, care a
impus de-a lungul timpului mai
multe standarde adoptate (prin
copiere iniŃial) în prezent de mulŃi
producători.
22

Meade – Bresser – Explore
Scientific Cele 3 branduri au
împărŃit acelaşi stand expoziŃional
existând puternice legături între ele şi
reprezentanŃii lor. Meade a expus
ultimele modele de telescoape ACF
pe montura LS (6” şi 8”) şi clasicul
LX200 10”. Sub bradul Bresser am
regăsit
clasicele
reflectoare
newtoniene şi refractoare acromate
de origine asiatică. Explore Scientific
pare a fi devenit noua gamă de vârf
axată pe refractoare apocromate şi
un maksutov-newtonian.

Au putut fi admirate şi testate
modelele deja clasice de refractoare
apocromate trepilete ED, de 80mm,
102mm şi 127mm, dar şi un model
mai mare, prototip, un refractor
triplet apocromat de 150mm,
mândria lui Scott Roberts – unul din
proprietarii companiei, prezent şi el
la expoziŃie. Refractorul de 150mm
se încadrează în seria existentă de
refractoare apocromate Explore
Scientific, având o formulă optică
asemănătoare. Vizual, din ceea ce am
putut vedea, refractorul nu prezintă
nici un fel de aberaŃie cromatică, însă
fotografic este de aşteptat să apară
foarte puŃină în imagini.

Din punct de vedere al
mecanicii şi al designului toate
refractoarele Explore Scientific sunt
reuşite şi arată foarte bine, fiind bine
finisate şi cu o schemă de culori albnegru bine aleasă care exprimă
calitate, însă focalizatorul tip
Crayford cu reducŃie aminteşte de
originea chinezească a acestora, cursa
acestuia deşi fină nefiind la nivelul
celor utilizate în refractoarele
japoneze sau în altele high-end. Nici
preŃul lor însă nu este acelaşi,
modelul de 127mm comercializânduse la doar 1849 euro, iar modelul de
150mm având un preŃ prognozat în
jur la 4000-5000 euro.
A doua noutate adusă de Meade este
o montură ecuatorială masivă,
destinată
observatoarelor
astronomice, capabilă să susŃină
stabil pentru fotografie telescoape
până la 30 kg tip Schmidt-Cassegrain
(14-16”). Montura este un prototip,
include control goto, are o greutate
în jur la 35 kg doar capul propriu-zis,
mecanism melc-roŃi melcate de
precizie 3 arcsec. Eroarea periodică
la modelul ce va intra în producŃie va
fi de maxim 10-15 arcsec, şi poate fi
redusă în continuare la 3 arcsec. prin
instalarea unui TDM, a treia noutate
lansată la Photokina.

Corpul exterior al monturii este
turnat şi nu prelucrat prin aşchiere,
astfel că şi finisarea nu este chiar
perfectă precum la monturile highend mai scumpe. PreŃul monturii va
fi până în 5000 euro, dacă va fi
produsă vreodată pe scară mai largă,
adresându-se amatorilor care doresc
o montură de observator la un preŃ
mai mic decât modelele high-end
(precum cele de la Astro-Physics,
Takahashi, Software Bisque, 10
Micron etc.), dispuşi să coabiteze cu
o montură cu o performanŃă puŃin
mai scăzută, dar solidă.
A treia noutate este sistemul
TDM – Telescope Drive Master –
realizat pentru Meade&Explore
Scientific de către o companie dintro Ńară vecină nouă, Ungaria. TDM
este de fapt un encoder de mare
precizie ce se ataşează monturii
direct pe axa RA şi o unitate de
control electronic care primeşte
semnalele de la encoder şi transmite
comenzi de control driverului
original al monturii prin portul de
autoguider. TDM poate produce
performanŃe de ghidaj de până la 1
arcsec., dar performanŃa reală
depinde de calitatea mecanică a
monturii propriu-zise şi de viteza de
corecŃie a motoarelor instalate. Cu o
unitate TDM instalată, urmărirea
efectuată de montură depinde doar

de alinierea polară, erorile periodice
ale monturii fiind eliminate până la
nivelul
erorilor
permise
de
construcŃia mecanică. În testele
realizate monturi precum EQ6 sau
CGE prin activarea TDM ajund să
aibă erori de maxim 2 arcsec,
comparabile cu erorile native ale
monturilor high-end. Cu o aliniere
polară bună, o montură dotată cu
TDM nu va mai avea nevoie de
autoghidaj,
erorile
reziduale
situându-se la multe monturi în
general sub limita seeing-ului în cele
mai multe regiuni din Europa. Astfel,
o unitate TDM este mai utilă
monturilor instalate permanent în
observatoare care pot fi aliniate
precis şi care nu mai sunt apoi
mişcate. În regim portabil o unitate
TDM este eficientă, însă nu elimină
erorile de aliniere polară. TDM este
adaptabil în prezent mai multor
monturi prin unităŃi de adaptare
speciale: Sky-Watcher HEQ5 - EQ6,
Celestron CG5-GT - CGE, Fornax,
Astro-Physics 1200, Losmandy G11,
Meade LXD 75 – LX200, Vixen
GP2 – GP-DX, cu posibilitatea de a
se adapta şi la alte monturi în viitor.
Versiunea 2 de TDM permite
conectarea unui autoguider extern
sau o unitate de optică adaptativă de
la SBIG care va corecta şi erorile
datorate
seeing-ului,
scintilaŃiei
atmosferice. PreŃul unei unităŃi TDM
este de 1350 euro, la care se adaugă
preŃul kitului specific monturii pe
care se instalează (între 250 şi 450
euro).
Ioptron a fost prezentă la
expoziŃie cu un stand mic, în care
vizitatorii puteau admira şi testa noile
monturi EQ45 şi EQ75, monturile
MiniTower şi câteva refractoare
acromate mici.
Ne vom opri la monturile
EQ45 şi EQ75 întrucât sunt o
noutate pe piaŃă, cu termen de
apariŃie în această toamnă-iarnă.
Ambele monturi EQ45 şi EQ75 par
a fi inspirate din monturile Astro-

Physics ca design exterior, Mach 1
pentru EQ45 şi AP900 pentru
EQ75, însă la o scală puŃin mai mică,
monturile fiind puŃin mai mici fizic
decât cele două Astro-Physics.
EQ45 este o montură
ecuatorială medie, cu o capacitate
declarată optimist de aprox. 20kg
(maxim 15kg după cum arată în
realitate), ce promite să aibă
specificaŃii specifice monturilor highend, dar la preŃ foarte mic 1500-1600
euro. Montura propriu-zisă are doar
12 kg greutate, roŃile melcate au
diametre de 130mm şi 216 dinŃi pe
RA şi 115mm şi 192 zimŃi pe DEC,
un diametru al axelei RA de 50mm,
motoarele angrenează printr-o curea
axele, controller GOTO Nova cu
încălzire pentru temperaturi scăzute
(-20 grade C), encodere cu rezoluŃia
de 0,09 arcsec (Ioptron accentueză
foarte mult această rezoluŃie mare,
derutând amatorii mai puŃini iniŃiati
în a crede că este şi eroarea periodică
totală a monturii, însă în realitate
precizia reală a monturii e mai mică
şi depinde de precizia mecanicii şi
motoarelor, astfel că în cel mai
optimist caz va fi undeva peste 5-10
arcsec), GPS încorporat. Prelucrările
mecanice par bune, montura se
mişcă lin, fără hopuri aparente.
Ramâne de văzut performanŃele
reale, având în vedere că la un
asemena preŃ nu poate conŃine
componente
asemănătoare
ca
performanŃă cu cele high-end, aşa
cum se vrea a fi această montură.
EQ45 va fi comercializată ca o
montură portabilă.
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EQ75 este o montură mai
mare, cu o capacitate declarată de
aprox. 33 kg şi o greutate de aprox.
23 kg. IOptron declară o eroare de
urmărire de doar 0,3 arcsec în
materialele lor, dar cel mai probabil
este rezoluŃia encoderelor, fără a
menŃiona
eroarea
periodică
compozită şi ducând în eroare
amatorii mai puŃini cunoscători.
PerformanŃa reală este însă mai mică,
datorită erorilor de prelucrare
mecanică specifică maşinilor CNC, în
cel mai optimist caz în jur la 5 arcsec,
(chiar şi producătorii de monturi

high-end nu declară asemenea valori
mici, eroarea periodică maximă la
acestea fiind în jur la 7 arcsec.)
Conform testelor recente eroarea
periodică este în jur la 15 arcsec,
încadrând-o astfel în aceeași gamă
cu monturile oferite de Celestron și
Sky-Watcher.
Diametrul
roŃii
melcate pe RA este de 185mm cu
228 dinŃi, iar cea pe DEC are 156mm
cu 192 dinŃi, diametrul axei RA
60mm, iar al axei DEC 45mm, având
astfel potenŃialul de a produce o
urmărire bună. Motoarele integrate
sunt servo. Montura are GPS inclus.

PreŃul prognozat este de aprox. 8000
euro, Ńintind astfel segmentul
monturilor high-end. Ramăne de
văzut cât de bună va fi în realitate şi
câtă cerere va fi pentru o montură
realizată de un producător nou, cu o
experienŃă nu tocmai strălucită la
nivelul monturilor anterioare şi cu un
suport în timp necunoscut, pe un
segment de calitate şi preŃ acoperit
de producători cu tradiŃie cu produse
care şi-au dovedit fiabilitatea şi
performanŃele.

Ştiri
de Magda Nowotny
Crater cauzat de impactul cu un
meteorit
Unul dintre cele mai bine
păstrate cratere de pe suprafaŃa
Pământului a fost descoperit în
regiunea Kamil, Egipt, pe Google
Earth.
Acum câteva mii de ani un
meteorit dintr-un material metalic rar
a lovit suprafaŃa Pământului în zona
graniŃei de azi dintre Sudan, Liban şi
Egipt, cu o viteza de peste 12.000
km/oră. Impactul asteroidului de
aproximativ 10 tone şi 1,3m lungime,
a lăsat în urma sa un crater de 45 m
lungime şi 16 m adancime.

Craterul a fost observat în 2008 de
minerologul Vicenzo de Michele de
la Muzeul de Istorie Naturală, Italia,
care studia pe Google Earth
caracteristicile
naturale
ale
Pământului
Mai bine de un an au durat
formalităŃile şi planificarea expediŃiei.
Echipa de cercetători a ajuns în
regiunea Kamil în luna februarie a
acestui an. ExpediŃia a durat două
săptămâni, 40 de cercetatori Egipteni
şi Italieni au colectat 1000 kg de
fragmente de meteorit printre care o
bucată de 83 kg despre care
cercetătorii cred că ar fi desprinsă
chiar din corpul care a lovit
Pământul.

Bucata a fost gasită la o distanta de
200 m de craterul de impact.

"Acest lucru demonstrează că
meteoriŃii din materiale metalice,
având o masă de câteva tone, nu se
rup în atmosferă, ci explodează după
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impactul cu solul şi formează un
crater de dimensiuni mari", a afirmat
Dr. Detlef Koschny, de la agenŃia
ESA.
ExpediaŃia a adunat de asemeni
date legate de topografia, geologia,
geomagnetismul şi caracteristica
seismică a craterului.
Cercetătorii au fost uimiŃi de starea
impecabilă în care se află craterul, şi
după primele cercetări se pare că
impactul a fost recent.
Sursa : ESA
Foto: L. Folco/The Kamillers
Apa ingheţată din comete a fost
odată fierbinte !

contiună coliziune cu electroni
încărcaŃi negativ. Rezultatul este
molecula neutră H3O care se
descompune rapid rezultând fie H2O
(molecula de apă) plus un atom de H,
OH plus H2, fie OH plus doi atomi
de H.
Din cercetările făcute cu
acceleratorul de particule, în 16,5 %
din colizunile făcute între H3O+ şi
electroni încărcaŃi negativ au rezultat
molecule de apă. La un procent de
71% dintre coliziuni au rezultat însă
doi atomi de H şi OH.
Aceste descoperiri ar putea
explica
modelele
misteriose
descoperite de astronomi în spectrul
infraroşu al cometelor, prin emisii de
temperaturi ridicate.
Satelitul natural Phobos rezultat al
unei coliziuni

Se ştie că o cometă este formată
în mare parte din apă îngheŃată. Însă
ceea ce nu se ştie este că acea apă a
fost formată în condiŃii total
neobişnuite, la temperaturi încredibil
de ridicate.
O echipă internaŃională de
cercetare condusă de Andreas Wolf
de la Institutul Max-Planck de Fizică
Nucleară din Heidelberg, Germania,
a descoperit un aspect important în
cea ce priveşte formarea particulelor
de apă în spaŃiu. Folosind un
accelerator de particule, Andreas
Wofl a descoperit că în spaŃii cu
vâscozitate şi temperaturi foarte
scăzute, moleculele de apă se
formează la temperaturi de peste
59.000 0C.
La fel ca în norii interstelari, în
comete, moleculele de H3O+ (ion de
hidroniu ce poate fi detectat de
telescoapele de pe Pământ) sunt în

Cu ajutotul celor două misiuni,
Mars Express a agenŃiei ESA şi Mars
Global Surveyor a agenŃiei NASA,
cercetătorii au adunat destule date
pentru a susŃine teoria conform
căreia satelitul natural al lui Marte,
Phobos, a fost creat prin acreŃie din
praful şi fragmentele reziduale ce sau împraştiat în spaŃiu în urma
coliziunii unui asteroid cu Marte.
Rezultatele au fost prezentate de
Dr. Giuranna şi Dr. Rosenblatt la
Congresul InternaŃional de ŞtiinŃă
Planetară din Roma, Italia. Până
acum s-a crezut că cei doi sateliŃi a lui
Marte, Phobos şi Deimos, sunt doi
asteroizi care provin din centura de
asteroizi şi care au fost atraşi de
câmpul gravitaŃional al planetei.

Sonda spaŃială Mars Express a
agenŃiei ESA a adunat date despre
compoziŃia satelitului descoperind
mai multe minerale care par a se
potrivi cu cele de pe Marte. A fost
descoperit şi un anume tip de mineral
numit filosilicat care teoretic nu s-ar
fi putut forma pe satelit datorită
lipsei condiŃiilor care să faciliteze
formarea acestuia.
Teoria formării satelitului este
susŃinută şi de echipa de cercetare
MaRS
(Mars
Radio
Science
Experiment, un instrument aflat pe
sonda Mars Epress) care a stabilit
masa lui Phobos cu o precizie de
0,3% având o densitate de 1.86±0.02
g/cm3. Densitatea satelitului este
mult mai mare decât cea a unui
asteroid, în special a unui asteroid din
centura de asteroizi a Sistemului
Solar.
Deşi datele acumulate nu pot
confirma în totalitate teoria formării
lui satelitului dintr-o coliziune a
planetei Marte cu un alt corp,
misiunea Russian Phobos-Grunt ce
va fi lansată în 2011 va determina cu
siguraŃă originea sateliŃilor.

Sursa : Science Daily
ESA

Foto : NASA,

Pan-STARRS salvatorul
Pământului !
Observatorul Panoramic Survey
& Rapid Response System (PanSTARRS) PS1 a făcut prima
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descoperire,
primul
asteroid
”potenŃial periculos” care ar putea
intra în coliziune cu Pământul a fost
descoperit în 16 sept 2010, la o
distanŃă de 32 milioane de km de
Pământ.
Denumit ”2010 ST3”, asteroidul
are un diametru de 46 m şi se va
apropia de Pământ la o distanŃă de
6,4 milioane de km în viitorul
apropiat. Pan-STARRS este primul
telescop care va putea observa orice
asteroid care se va apropia de Pământ
la o distanŃă care ar putea deveni
periculoasă în următorii 50 de ani.

ExperŃii NASA consideră că
avertizarea unui impact cu câŃiva ani
înainte, ar trebui să facă posibilă
organizarea unei misiuni pentru a
devia orice asteroid care ar putea
intra într-o coliziune cu Pământul.
Pan-STARRS are de asemenea şi
alte obiective. PS1 şi fratele său mai
mare, PS4, care va fi operaŃional
peste câŃiva ani, se aşteaptă să
descopere un număr de peste un
milion de asteroizi precum şi obiecte
mai îndepărtate cum ar fi stele
variabile, supernove şi explozii
misterioase observate în galaxii. PS1
a devenit pe deplin operaŃional în
iunie 2010 şi este o misiune în
asociere a mai multor instituŃii
reunite sub ConsorŃiul PS1 Science.
Timothy Spahr, director al Minor
Planet Center (MPC): "Felicitări
proiectului Pan-STARRS pentru
această descoperire. Este dovada că
telescopul PS1 cu a sa Camera
Gigapixel şi sistemul său sofisticat
computerizat
pentru
detectarea
obiectelor în mişcare este capabil de a
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găsi obiecte potenŃial periculoase, ca
nimeni altcineva. "
Cele două imagini sunt luate de
telescopul PS1 la o diferenŃă de 15
minute în noaptea de 16 Septembrie
2010 la o distanŃă de aproximativ 100
arc secunde. Asteroidul poate fi
observat în mişcarea sa prin Univers
în raport cu imaginea de fundal.
Sursa: Centrul de Astrofizica HarvardSmithsonian.
Credit: PS1SC

colectare a oglinzii va avea 3m2 , o
distanŃă focală de 20m şi o rezoluŃie
unghiulară mai mică de 5 arc
secunde, rezultând astfel o oglinda cu
o suprafaŃă de aproximativ 1300 m
pătraŃi. Oglinda este formată din
plăcuŃe mici din siliciu, cu pori de
câŃiva milimetrii la interior. Acestea
vor fi testate cu ajutorul unui fascicul
de raze X la laboratorul PTB din
Berlin-Adlershof.
Sursa : Science Daily

Cel mai mare telescop în raze X va
fi lansat în 2021

O nouă clasă de găuri negre a fost
descoperită

Observatorul IXO (International
X-Ray Observatory), este un proiect
în asociere a agenŃiilor NASA, ESA
şi JAXA, fiind progamat pentru
lansarea în spaŃiu în 2021.
Proiectul telescopului eROSITA
va
face
lucru
preliminar.
Experimentul
germano-rus sub
auspiciile Institutului Max Planck
pentru Fizică extraterestră va fi lansat
în spaŃiu în 2013. Cu ajutorul unui
pachet de şapte telescoape cu raze X,
eROSITA va căuta pe tot cerul un
anumit tip de găuri negre: găuri negre
supermasive care s-au dezvoltat la
începutul Universului, probabil chiar
înainte de dezvoltarea primelor stele.
Oamenii de ştiinŃă se aşteaptă ca
printre altele, aproximativ trei
milioane de noi găuri negre vor fi
găsite cu această misiune. Acest lucru
va permite o prezentare completă a
formării şi dezvoltării găurilor negre
supermasive. IXO va fi responsabil
pentru cercetarea lor sistematică.
Dimensiunile
telescopului
sunt
uimitoare, spre exemplu suprafaŃa de

Găurile negre sunt cele mai
misterioase obiecte cereşti, în teorie o
gaură neagră este acel loc din spaŃiu
în care forŃa gravitaŃională este atât
de mare încât nici lumina nu poate
scăpa.
Un grup de cercetători astronomi
din USA , Anglia şi Franta sub
îndrumarea UniversităŃii din Leicester
au descoperit dovezi care pot
confirma existenŃa unui nou tip de
găuri negre, ultra-luminoase care
degajă emisii impresionante de raze
X. Aflat la o distanŃă de aproximativ
300 milioane ani lumină de Pământ
în galaxia ESO 243-49, sursa de raze
X HLX-1 are o luminozitate de
aproximativ 100 de ori mai mare
decât toate obiectele din clasa sa şi
emite de 10 ori mai multe raze X
decât orice alt obiect observat până
acum. Oamenii de ştiinŃă consideră
că această nouă categorie de găuri
negre este aşa numita gaură negră cu
masă intermediară, cu mase între o
sută şi câteva sute de mii de ori cea a

Soarelui, mai mici decât găurile negre
supermasive care se găsesc în centrul
galaxiilor (quasar).

Folosind observatorul european
Very Large Telescope (VLT) din
Chile, echipa a obŃinut înregistrarea
unui spectru optic cu emisii ultraluminoase de la o sursă de raze X
(HLX-1) într-o galaxie îndepărtată
ESO 243-49. Descoperirea le-a
permis să demonstreze în mod
concludent că HLX-1 este întradevăr situată în această galaxie, că
nu este o stea în prim-plan şi nici o
galaxie de fundal. Principala şi cea
mai importantă concluzie a acestei
descoperiri este că sursele ultraluminoase ce emit raze X, cum ar fi
HLX-1, pot fi mai luminoase decât sa crezut iniŃial, demonstrand astfel că
multe dintre aceste obicte gazduiesc
găuri negre cu masă intermediară.
Autorul principal al lucrării, Dr.
Klaas Wiersema al Departamentului
de Fizică şi Astronomie Leicester, a
comentat: "După descoperirea sursei
foarte luminoase de raze X, am fost
foarte dornici de a determina distanŃa
la care se află sursa şi implicit să
măsurăm cantitatea de raze X
produsă de aceasta. Cu ajutorul
imaginilor luate cu un telescop de
dimensiuni mari am observat o sursă
optică slabă prezentă chiar în locul în
care am observat şi sursa de raze X,
situată în apropierea centrului unei
galaxii mari şi luminoase. Această
sursă optică a fost asociată direct cu
sursa de raze X, dar pentru a fi siguri
am vrut să studiem lumina emisă de
această sursă în detaliu, folosind Very
Large Telescope în Chile. Datele pe

care le-am primit de la VLT au fost
de o calitate foarte bună şi ne-a
permis să despărŃim lumina puternică
a galaxiei de cea slabă a sursei optice.
Spre mulŃumirea noastră am
văzut în măsurătorile făcute de VLT
exact ceea ce am sperat: am putut
detectata
lumina
caracteristică
atomilor de hidrogen, ceea ce ne-a
permis să măsurăm cu precizie
distanŃa până la acest obiect.
Dovezile au fost concludente şi am
demonstrat că într-adevăr sursa este
amplasată în interiorul galaxiei şi că
HLX-1 este cea mai strălucitoare
sursă de raze X cunoscută".
Pentru viitor cercetătorii speră să
descopere un numar mare de astfel
de obiecte extreme pentru a confirma
existenŃa acestei clase de găuri negre.
Sursa de raze X HLX-1
reprezentată prin lumina albastră
deasupra galaxiei în partea stângă,
este prima dovadă concludentă ce
confirmă existenŃa găurilor negre
intermediare.
Sursa : Universitatea Leincester
Observatorul IceCube Neutrino
aproape de finalizare

Observatorul Ice Cube situat sub
calota de gheaŃă a Antarticii, destinat
observării surselor ce emit raze
cosmice, va fi finalizat după două
decenii de planificare.
”După aproape un secol de la
descoperirea lor, provenienŃa celor
mai energetice particule ce lovesc
Pământul şi modul în care îşi
dobândesc energiile incredibile sunt
încâ un mister," afirmă Halzen,

profesor de fizică la Universitatea
Wisconsin din Madison.

Partciculele
subatomice
numite
neutrino sunt cele mai abundente
particule după fotoni (lumina).
Aceştia sunt formaŃi ca rezultat al
celor mai violente fenomene din
Univers, cum ar fi exploziile stelelor
prin emiterea de raze gamma.
Neutrino nu au masă sau
încărcătura electrică, de aceea aceştia
nu interacŃionează cu materia, altfel
spus, miliarde de particule neutrino
trec zilnic prin noi. Foarte rar acestea
interacŃionează cu atomii, rezultatul
fiind o particulă denumita muon.
Procesul crează o lumină albastră
care poate fi observată cu senzori
optici. Această coliziune este ceea ce
doreşte Observatorul IceCube să
detecteze.
"IceCube a fost complet
optimizat în dimesiuni pentru a fi
destul de sensibil încât să observe
fluxurile foarte mici ale particulelor
neutrino care ar putea dezvălui
sursele razelor cosmice şi natura
particulelor ce formează materia
întunecată", a afirmat Francis Halzen
coordonatorul
experimetului
IceCube. Semnalele primite de
senzori sunt transmise prin cabluri în
cladirea proriu-zisă a Observatorului
IceCube într-o cameră complet
computerizată care înregistrează în
timp real peste 2000 de muoni la
fiecare secundă.
Sursa : Institutul American de Fizică
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Calendar Astronomic
Recomandarile lunii
nebuloasa ca o mică pată de lumină. Cu un telescop de 2.5”
M27 apare alungită, cu margini rotunjite pe axa cea mai
lungă şi cu graniŃe difuze la nord-vest şi sud-est. O stea mai
luminoasă se poate vedea către marginea sud-vestică şi două
stele mai puŃin strălucitoare în zona din centru.
Un telescop de 14” ne arată un total de 14 stele în interiorul
nebuloasei. Cea mai strălucitoare parte a nebuloasei începe
de la 20” vest de steaua centrală şi se întinde spre marginea
sudică. De aici pornesc filamente nebuloase care merg spre
est şi vest, încercuind centrul. Partea nordică a nebuloasei
M27 are o structură mai complexă şi conŃine mai multe
stele. Filamentele aflate în zona „urechilor” nebuloasei sunt
spectaculoase dacă veŃi folosi un filtru OIII.

M27 - ebuloasa Dumbbell - NGC 6853
Grad de dificultate: 2 (din 5)
Apertura minimă: 30mm
Tip: nebuloasă planetară
Dimensiune: 3 ani-lumină
ConstelaŃie: Vulpecula
R.A.: 19h 59.6min
DeclinaŃie: +22º 43’
Magnitudine: 7.4

foto: HoraŃius Flueraş

M27 sau nebuloasa Dumbbell a fost descoperită în 12 iulie
1764 de către Charles Messier şi reprezintă prima nebuloasă
planetară descoperită. În 1918, M27 a fost astfel descrisă de
către Curtis: „un gigant al nebuloaselor planetare, foarte
importantă datorită vizibilităŃii sale şi a detaliilor care pot fi
observate”
Este a doua nebuoasă planetară în ordinea strălucirii
aparente dar se bucură de o suprafaŃă mai mare luminoasă
decât nebuloasa clasată pe primul loc, Nebuloasa Helix.
Mica stea centrală, care cauzează ionizarea împrejurimilor
sale, are o magnitudine de 13.5. Marginile nebuloasei se
extind cu 2.3” la 100 de ani datorită vântului rece rămas în
urma fostei supernove.
Observare:
M27 este un obiect care se pretează la observaŃii cu orice tip
de telescop. Chiar şi cu un binoclu de 30mm putem vedea
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M32 - NGC 221
Grad de dificultate: 3 (din 5)
Apertura minimă: 30mm
Tip: galaxie
Dimensiune: 6500 ani-lumină
ConstelaŃie: Andromeda
R.A.: 0h 42.7min
DeclinaŃie: +41º 52’

Descoperită pe 29 octombrie 1749 de către Guillaume de la
Galaziere. Este o galaxie eliptică pitică, având doar 6500
ani-lumină în diametru şi 300.000 de milioane de Mase
Solare.
Această Galaxie însoŃeşte Galaxia Andromeda situându-se
la 22’ sud de centrul lui M31 (Marea Nebuloasă din
Andromeda). Dintre toate galaxiile aflate în Nebuloasa
Andromeda, M32 este cel mai uşor de observat, având o
magnitudine de +8.1. Cufundată în lumina puternică emisă
de M31, observarea în întregime a diametrului său este
dificilă însă nu şi imposibilă. M32 este considerată o fostă
galaxie spirală din care doar zona centrală a rezistat întâlnirii
cu M31.

foto: Lucian Hudin

Observare:
Folosind un telescop cu un diametru de 35cm (14”), M32
va putea fi observată ca o nebuloasă ovală alungită 4x3
grade pe directia nord-sud, având un centru stelar aparent.
Un Roi Globular al sistemului-G 156 poate fi vag observat
la 6.2 grade nord-vest de M32. Cu o magnitudine de +15.6,
doar cu un telescop cu diametrul de 50cm putem vedea
roiul ca pe o stea aparentă.
M45 - Pleiadele
Dificultate: 1 (din 5)
Vizibilitate: cu ochiul liber
Tip: roi deschis
Dimensiune: 15 ani-lumină
ConstelaŃie – Taurus
R.A.: 3h 47.5min
DeclinaŃie: +24º 6’
Magnitudine: 1.5
Diametru aparent: 2º
M45 este un roi deschis, care văzut cu ochiul liber apare ca
un obiect foarte strălucitor. Pleiadele fac parte din folclorul
multor popoare şi au născut nenumărate mituri în multe
culturi. Numele este de origine greacă şi face referire la
fiicele lui Atlas şi ale Pleionei: Alcyone, Asterope, Electra,
Maia, Merope, Taygeta şi Celano. Vizibile cu ochiul liber
sunt 6-8 stele ale roiului.

Pe data de 31 august 1998 programul de observaŃie al
observatorului Lick a detectat o stea în stadiul de Novă cu o
magnitudine de +16.5 la doar 35.7 minute sud-vest de
centrul lui M32. Alte trei astfel de stele au fost descoperite
recent: primele două pe data de 5 ianuarie 2004 de către
astronomul J.D. Neill la magnitudinea de 17.2 şi 15 grade
nord-est de centrul galaxiei, iar a treia pe data de 27 iulie
2006 de către astronomul F. Manzini la magnitudinea de
+17.2 grade şi 1 minut nord-vest de centru. Până în prezent
nici o Supernovă nu a fost descoperită în M32. Vârsta
steleor este cuprinsă între 4 şi 8 miliarde de ani.

Primele descrieri datează din 2500 BC şi aparŃin mitologiei
mesopotamiene. În urmă cu 4000 de ani, Pleiadele marcau
intersecŃia dintre ecuatorul ecliptic şi ecuatorul ceresc,
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servind drept un important reper pentru calibrarea
calendarelor din acele vremuri.
Aflându-se la „doar” 425 de ani-lumină distanŃă de Terra,
Pleiadele reprezintă unul din roiurile deschise cele mai
apropiate de noi – motiv pentru care şi poate fi observat
atât de uşor. Într-un câmp de 2 pe 2 grade au fost numărate
500 de stele dintre care 197 sunt considerate ca aparŃinând
de drept roiului de stele. Într-un câmp de 9 pe 9 grade alte
135 de stele membre ale roiului pot fi văzute, ceea ce
înseamnă că diametrul roiului este între 15 şi 70 de anilumină. Regiunea centrală, definită de cele 6-8 stele vizibile
cu ochiul liber, se întinde pe o distanŃă de 7 ani-lumină. Cea
mai strălucitoare stea din Pleiade este Alcyone – este de
1000 de ori mai luminoasă ca Soarele.
Reflexia „prăfoasă” din jurul Pleiadelor nu reprezintă, aşa
cum mult timp s-a crezut, rămăşiŃele norului din care s-a
născut roiul, ci este dovada faptului că Pleiadele se
deplasează la marginea nebuloasei Taurus-Auriga. Culoarea
albastră a reflecŃiei se datorează luminii albastre a celor mai
strălucitoare stele, care este transmisă prafului din jur. Doar
în partea sudică a Pleiadelor poate fi regăsită puŃină culoare
roşie care indică faptul că gazul din acea zonă a fost ionizat
de radiaŃia UV, dealtfel insuficientă, a stelelor.

Observarea:
În general, cu ochiul liber se pot observa 6 stele. În condiŃii
bune de vizibilitate pot fi observate însă chiar şi 9 stele.
Un binoclu este instrumentul optic ideal pentru a observa
spledoarea Pleiadelor. Sub un cer negru, cu un binoclu
clasic 10x50, puteŃi vedea nebuloasa Merope (NGC 1435, la
sud de Merope) precum şi stelele aflate la 3’ nord-vest de
Alcyone.
Un telescop poate rezolva câteva stele duble extrem de
interesante. Un refractor de 4,7”, folosit fără o putere prea
mare de mărire, transformă Pleiadele într-o regiune
nebuloasă bine structurată. Se poate observa NGC 1435 în
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forma ei triunghiulară 12’x15’x17’. Marginea ei nord-estică
oferă mari satisfacŃii astrofotografilor. Impresionantă (deşi
puŃin luminată) este şi dunga nebuloasă care se întinde din
centrul Pleiadelor până la Electra. Cel mai dificil obiect al
Pleiadelor este IC 349 la doar 36” sud de Merope. Este
nevoie de măriri de peste 400x şi de un cer foarte negru
pentru a distinge micul obiect.
M52 - NGC 7654
Dificultate: 2 (din 5)
Apertura minima: 30mm
Tip: roi deschis
Dimensiune: 22 ani-lumină
ConstelaŃie: Cassiopeia
R.A.: 23h 24.8min
DeclinaŃie: +61º 36’
Magnitudine: 6.9
M52 este un roi deschis, cu o magnitudine de +6.9 şi a
fost descoperită pe data de 7 septembrie 1774 de către
astronomul Charles Messier.

După M11, M52 este unul din cele mai populate roiuri
deschise. În 1959 au fost catalogate un număr de 193 de
obiecte cereşti pe o întindere de 9 grade. Cu o întindere de
22 de ani-lumină şi conŃinând aproximativ 1000 de stele,
acest roi se află la doar 5000 de ani-lumină de galaxia
noastră, pe când Nebuloasa Bubble, care îl însoŃeşte, se află
la 11.000 de ani-lumină depărtare. În centru se află o stea

gigantă, galbenă, cea mai luminoasă a roiului – are
magnitudinea de 8,2
M52 poate fi observat ca o mică nebuloasă rotundă, chiar şi
cu un binoclu. Un telescop de 4,7” ne oferă posibilitatea de
a vedea circa 60 de stele ale roiului. Cu un telescop de 14”
se pot distinge un număr de aproximativ 100 de stele, în
grupuri cumpacte. Zona de vest a roiului este mai puŃin
bogată în stele.
La 35’ sudvest de M52 se află nebuloasa Bubble – un obiect
deep-sky popular printre astro-fotografi. Este însă nevoie
de filtre de bandă îngustă şi de un diametru al telescopului
de peste 14” pentru a obŃine imagini spectaculoase.

European Southern Observatory (ESO) împreună cu
Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) aflate la
Observatorul Paranal din Chile au produs această imagine
spectaculoasă a Galaxiei Sculptor (NGC 253) ca rezultat al
unei campanii observaŃionale de proporŃii.

Galaxia Sculptor NGC 253
Descoperită de Caroline Herschel în 1783, are o formă
spiralată caracterizată atât de norul de praf ce o compune
cât şi de braŃele propriu-zise ale spiralei.
Este una din cele mai apropiate galaxii din Grupul Sculptor,
cel mai apropiat grup de acest fel de Grupul Local din care
face parte şi galaxia noastră, cuprinzând structuri complexe
de nori gazoşi, alei de praf întunecate şi roiuri centrale
luminoase formate din stele tinere.
Deşi Supernovele sunt în general asociate cu galaxiile
formate prin explozii stelare, doar una a fost observată în
Galaxia Sculptor. Supernova, numită SN 1940E, se află la
aproximativ 50 de grade sud-vest de centrul galaxiei mai sus
menŃionate.
Una din cele mai luminoase galaxii de pe cerul nopŃii,
aceasta se află în ConstelaŃia Sculptor la o depărtare de
aproximativ 11 milioane de ani-lumină. Cu o magnitudine
de +7.10, este o Ńintă perfectă pentru astronomii amatori
care cercetează cerul nopŃii pe direcŃia sud.

Datorită observaŃiilor realizate în lumină infraroşie,
Observatorul VISTA a trecut prin norul de praf dezvăluind
nenumărate stele ce însoŃesc galaxia precum şi o axă stelară
poziŃionată în zona centrală.
Sursa: Atlas of the Messier Objects - Highlights of the Deep Sky de
Ronald Stoyan, Stefan Binnewies, Susanne Friedrich and Klaus-Peter Schroeder

Foto: HoraŃius Flueraş
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Societatea Astronomică Andromeda
- împreună, călători prin univers Cerul nopŃii este mai distractiv atunci când îl priveşti împreună cu prietenii. Fie că eşti un începător, fie un
astronom cu experienŃă, vino alături de un grup de astronomi pasionaŃi, care s-au bucurat de sute de ore de
observaŃii. Află noi lucruri despre Univers şi despre explorarea lui, învaŃă din tainele astrofotografiei,
împărtăşeşte cu ceilalŃi frumuseŃea pe care cerul o oferă.
Cel puŃin o dată pe lună, Societatea Astronomică Andromeda organizează starparty-uri în Cluj-Napoca sau în
împrejurimi. Anual sunteŃi invitaŃi la o tabără astronomică pentru a vă relaxa, împreună cu alŃi astronomi, sub
cerul înstelat.
Intră pe www.astrocluj.ro şi află despre cum poŃi să te alături societăŃii noastre astronomice. Pe site găseşti
imagini de la sesiunile de observaŃii, noutăŃi din viaŃa clubului, detalii despre evenimentele organizate şi despre
proiectele viitoare. Tot de pe site poŃi descarca gratuit revista lunară Pagini Astronomice (in format PDF), scrisă
cu pasiune de membrii societăŃii. Forumul aşteaptă întrebările şi, de ce nu, răspunsurile tale.

Societatea Astronomică Andromeda, locul unde astronomii se întâlnesc cu stelele!
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