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Nebuloasa M42
04 februarie 2010, Camera: NIKON D60 nemodificat, Telescop: Newtonian 254/120, f: f 4/7, timp de expunere: 11x30 sec +
1x60s, sensibilitate: ISO 1600, Târgu Jiu, România
Marian Lucian Achim
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Râul ce uneşte cele două emisfere - Eridanus
Eridanus reprezintă un râu mitic, ce se
revărsa în marele ocean care înconjura întreaga lume. El apare în povestea
fiului Zeului Soare – Helios, Phaeton,
cel care i-a cerut tatălui său să îl lase
să conducă carul tatălui prin ceruri.
Deşi sceptic, Helios i-a dat voie în cele
din urmă şi la insistenţele fiicelor sale,
avertizându-şi fiul cu privire la riscurile la care se expunea. Helios i-a spus
să urmeze urmele lăsate de el pe cer.
De îndată ce zorii de zi s-au făcut simţiti, Phaeton s-a urcat în car, fără să bănuiască ce-l aştepta. De îndată ce caii
l-au simţit că nu este Helios, s-au înălţat spre cer, abătându-se de la drum.
Carul era tras cu viteză şi instabilitate de-a lungul cerului, iar Phaeton nu
avea îndemânarea necesară pentru a
controla caii.
Îndreptându-se spre nord, pentru
prima dată stelele din Carul Mare au
devenit fierbinţi, în timp ce Draco se
zvârcolea de căldură şi scotea fum pe
nas furios. Apropiindu-se de Scorpion,
Phaeton i-a vazut coada ridicată, gata
de atac. A reuşit să scape de otrava
scorpionului. Carul s-a apropiat apoi
prea tare de Pământ, încât acesta a
luat foc. Se pare că atunci în Libia s-a
aşternut deşertul, iar etiopienilor li s-a
facut pielea neagră.
Pentru a pune capăt catastrofei, Zeus
l-a lovit pe Phaeton cu un trăsnet, şi
acesta a aterizat ca o stea căzătoare în
Eridanus, iar surorile lui s-au transformat în sălcii plângătoare.

Reprezentare Eridanus,
Uranographia, Johann Bode
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Eridanus este una dintre cele mai lungi
constelaţii de pe cer, ce-a dea şasea, întinzându-se de la picioarele lui Orion până în
emisfera sudică, în apropiere de constelaţia Tucana. Cea mai strălucitoare stea,
Alpha Eidani este numită Achernar, de la
akhir-al-nahr, care în arabă înseamnă capatul râului. La o declinaţie de -57,2 grade, steaua marchează într-adevăr capătul
sudic al constelaţiei. Alpha Eridani are o
magnitudine de 0,53 şi este a noua stea
ca magnitudine de pe cer. Giganta albastră şi foarte fierbinte se află la aproximativ
130 de ani lumină depărtare.
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Beta Eridani mai poartă şi numele de
Cursa. Cu o magnitudine de 2,79, steaua
se află la 3 grade NV de Rigel din Orion şi
la o distanţă de 80 de ani lumină. Gamma
Eridani, numită şi Zaurak are o magnitudine de 2,9. Mai este cunoscută şi ca 34
Eridani. Aflată la 220 de ani lumină depărtare, steaua are un companion la 52”,
observat pentru prima dată de J. Hershel
în 1834.
Epsilon Eridani, magnitudine 3,73, este
una dintre stele vizibile cu ochiul liber
cele mai apropiate – la 10,8 ani lumină,
situată pe locul trei după Alpha Centauri
şi Sirius.
Theta Eridani sau Acamar este o stea
dublă impresionantă, ale cărei componentele diferă cu o magnitudine. Pentru a o
observa va trebui însă să vă deplasaţi în
emisfera sudică!
Omnicron Eridani vă va impresiona însă
şi mai mult pentru că este un sistem triplu, format dintr-o pitică albă şi o dublă,
detectată de O. Struve în 1851. Dubla
este formată la rândul ei dintr-o pitică
albă şi o pitică roşie. Aceasta din urmă se
face remarcată prin masa sa neobişnuit

NGC 1232 Credit ESO
de mică, doar 0,2 mase solare. Mai există doar trei stele vizibile despre care ştim
sigur că au mase similare: UV Ceti, Ross
614B din Monoceros şi Krueger 60B din
Cefeu. Cealaltă componentă a sistemului
dublu este însă elementul surpriză! Este
singura pitică albă care poate fi calificată
drept un obiect uşor de găsit cu telescoapele mici. Deci dacă plănuiţi să observaţi
o pitică albă cu telescopul vostru, către
aceasta ar trebui să ţintiţi!
Eridanus conţine şi unul dintre cele mai
clare exemple de galaxii spirală barate –
NGC 1300, aflată în apropiere de tau4
Eri. De altfel, constelaţia conţine numero

NGC 1232, Credit ESO
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Oana Sandu
Bibliografie:
Burnham’s Celestial Handbook
Online:
http://www.ianridpath.com

Eridanus în Emisfera Sudică

Eridanus în Emisfera Nordică
ase galaxii, doar că acestea sunt slabe.
Tot în apropiere de tau4 Eri se află NGC
1232, o galaxie spirală văzută de sus.
Deşi nu prea cunoscută, Eridanus este o
constelaţie plină de obiecte interesante,
aflate cumva într-un top! Merită să vă îndreptaţi telescopul în direcţia ei, iar dacă
ajungeţi în emisfera sudică să continuaţi
observarea ei.
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Galileo Galilei - Părintele ştiinţei moderne
Primele interese ştiinţifice

Galileo Galilei

(n. 15 februarie 1564, Pisa - d. 8 ianuarie
1642, Florenţa)

Personalitatea lui Galileo Galilei
Fizician, matematician, astronom şi filosof italian, Galileo Galilei este numit de
către Albert Einstein “părintele” ştiinţei
moderne, deoarece a deschis o nouă eră
în cercetarea ştiinţifică. Referindu-se la
realizările acestuia, Stephen Hawking
spunea că “Galileo, probabil mai mult
decât oricare altă persoană, a fost responsabil pentru naşterea ştiinţei moderne.”

Datorită dorinţei tatălui său, Galileo a
studiat medicina pentru o scurtă perioadă la Universitatea din Pisa. Însă acesta a
preferat matematica, pe care a învăţat-o
luând lecţii private de la profesori ai universităţii. În 1589 este numit la conducerea catedrei de Matematică a Universităţii din Pisa, unde va rămâne până în
1592. Poziţia îl solicita să susţină cursuri
de astronomie bazate pe teoria lui Ptolemeu, conform căreia Soarele şi toate planetele Sistemului Solar se rotesc în jurul Pământului. Pregătirea pentru aceste
cursuri a aprofundat înţelegerea lui Galileo despre astronomie.
Întreprinde studii asupra căderii corpurilor şi publică lucrarea “De Motu” (”Despre mişcare”). Se spune că el arunca bile
de fier din turnul din Pisa, pentru a le
demonstra filosofilor aristotelici că obiectele grele nu cad mai repede decât cele
mai uşoare. Este posibil ca Galileo să
nu fi realizat astfel de experienţe, însă
această poveste spune ceva despre spiritul său ştiinţific - ambiţios şi lucid, trăgând concluziile pe baza observaţiilor. De
asemenea, el a fost pentru prima dată
recunoscut public când a prezentat “balanţa hidrostatică” pentru determinarea
greutăţii specifice a unui corp.
Marile descoperiri
În 1593, Galileo este chemat la Universitatea din Padova, unde i se oferă prestigioasa catedră de Matematică, Geometrie
şi Astronomie. Va rămâne aici următorii
18 ani. În această perioadă, el se con-
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vinge de validitatea teoriei propuse de
astronomul polonez Nicolaus Copernic,
care susţine că toate planetele, inclusiv
Pământul, se rotesc în jurul Soarelui. În
1609, pe când încă preda la Universitatea din Padova, Galileo a utilizat luneta
sa construită în Olanda.
A fost primul om de ştiinţă care a folosit acest instrument pentru explorarea
sistematică a cerului, realizând descoperiri uimitoare la acea vreme. Una din-

Telescopul lui Galilei
crdit: www.aip.org
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tre acestea o reprezintă descoperirea, la
7 şi 10 ianuarie 1610, a patru sateliţi
ai lui Jupiter, cărora le dă numele de
“Astri Medicei”, în onoarea lui Cosimo
de Medici, marele duce al Toscanei. Tot
în anul 1610, observă inelele planetei
Saturn.
Descoperă o similaritate între Jupiter şi
Pământ, faptul că ambele planete aveau
sateliţi. Însă, cum puteau să se potrivească în sistemul sferelor folosit de toţi
erudiţii de la Plato până atunci? Galileo a considerat că cele “patru planete
neobservate de la creaţia lumii până în

timpul nostru”, reprezintă cea mai importantă descoperire a sa.
“Aici avem un argument fin şi elegant
pentru a înceta dubiile acelora care, în
timp ce acceptă cu mintea liniştită revoluţiile planetelor în jurul Soarelui în sistemul copernician, sunt foarte deranjaţi
că Luna se roteşte în jurul Pământului
şi că îl acompaniază într-o rotaţie anuală în jurul Soarelui. Unii au crezut că
această structură a Universului ar trebui să fie respinsă, fiind imposibilă. Dar
acum avem nu doar o planetă rotinduse în jurul alteia, pe când ambele parcurg o orbită mare în jurul Soarelui;
ochii noştri ne arată patru stele care
hoinăresc în jurul lui Jupiter, precum

faptul că planeta prezenta faze asemănătoare cu cele ale Lunei.
Acest fapt i-a confirmat îndoielile referitoare la astronomia ptolemeică şi i-a
aprofundat convingerea în validitatea
teoriei lui Copernic, conform căreia Pământul şi toate celealalte planete se rotesc în jurul Soarelui. Publicarea acestor descoperiri, începând din 1610, l-au
făcut renumit în sfera ştiinţifică.
Tot în această perioadă descoperă şi
legea izosincronicităţii oscilaţiilor unui
pendul gravitaţional: “Timpul oscilaţiilor rămâne constant, indiferent de masa
corpului atârnat de fir, atunci când oscilaţiile sunt mici”.
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Vechile idei au fost contrazise atunci
când Galileo şi-a îndreptat instrumentul
astronomic spre Lună. Observaţiile sale
ale suprafeţei selenare au dus la concluzia revoluţionară că Luna nu era o sferă
netedă, precum susţineau filosofii aristotelici. Era, în schimb, “aspră” precum Pă-

Fazele planetei Venus
credit: www.wikipedia.org

Luna în jurul Pământului, pe când toate
realizează o revoluţie mare în jurul Soarelui în doisprezece ani.”
Galileo Galilei

Primele notiţe ale observaţiilor sateliţilor lui
Jupiter

Galileo este numit matematicianul personal al lui Cosimo de Medici, poziţie
care îl aduce în Florenţa, unde îşi continuă studiul cerului. A realizat observaţii
ale petelor solare şi Venus, descoperind

Luna precum a observat-o Galileo Galilei
www.optcorp.com

credit:
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mântul. Atunci cum ramânea cu vechea
dogmă, conform căreia numai materia de
sub Lună era imperfectă?
“Suprafaţa Lunii nu este netedă, uniformă, şi exact sferică precum un mare
număr de filosofi credeau că este, ci este
inegală, aspră, şi plină de cavităţi şi proeminenţe, nefiind foarte diferită de faţa
Pământului, marcată de lanţuri muntoase şi văi adânci.”
Galileo Galilei.
Galileo şi Biserica Catolică

În 1613, într-o lungă scrisoare nepublicată, Galileo a început să susţină că
Sfânta Scriptură şi sistemul copernician
erau compatibile. Filosofii aristotelici au
încercat să aducă puterea Bisericii împotriva lui Galileo, indicând pasage biblice
care descriu în mod clar Pământul ca fiind static. Galileo a susţinut că atât timp
cât potrivirile dintre informaţiile ştiinţifice cu Biblia reprezintă un obiect de studiu pentru teologi, ele nu ar trebui să se
amestece cu munca savanţilor care studiază natura.

În 1616, Biserca i-a ordonat lui Galileo
să nu mai susţină teoria lui Copernic. În
1624, Papa Urban al VIII-lea, un prieten
de-al lui Galileo, i-a dat permisiunea să
discute despre sistemul copernician într-o carte, dacă îl va împăca cu cel ptolemeic, demonstrând totuşi superioritatea
celui din urmă. Astfel, lucrarea “Dialogo
sopra i due massimi sistemi del mondo”,
a fost publicată în 1632, la Florenţa.
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Galileo însă demonstrează că sistemul lui
Copernic este, din punct de vedere logic,
superior. Ajunsă în mâinile papei, acesta
interzice difuzarea lucrării şi intentează
un proces al Inchiziţiei împotriva savantului. El a fost obligat să apară în faţa
Inchiziţiei în Roma şi să marturisească,
probabil sub ameninţarea torturii, că a
exagerat argumentele sale în favoarea teoriei lui Copernic, recunoscând-o, în cele
din urmă, drept erezie. Cartea sa a fost
trecută în Indexul cărţilor interzise, unde
a rămas până în 1835.
Ultimii ani
În 1633, Galileo a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Sentinţa a fost imediat modificată în arest la domiciliu. Şi-a
petrecut ultimii ani din viaţă în vila sa
din Florenţa, scriind altă lucrare, însă nu
referitoare la astronomie şi cosmologie, ci
la fizică şi mecanică.
Post-mortem

crdit: www.beaconforfreedom.org

În anul 1979, Papa Ioan Paul al II-lea a
declarat că este posibil ca Biserica Catolică să fi greşit condamnându-l pe Galileo. Ca urmare, a înfiinţat o comisie care
să studieze procesul acestuia. În 1983,
comisia a ajuns la concluzia că Galileo
nu ar fi trebuit să fie condamnat. La re-
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comandarea comisiei, în 1984, Vaticanul
a publicat toate documentele referitore la
procesul lui Galileo. În 1992, papa şi-a
asumat concluziile comisiei, “reabilitându-l” pe Galileo Galilei şi absolvindu-l de
acuzaţia de erezie.
În decembrie 2008, Papa Benedict al
XVI-lea, despre care se ştia că în trecut
scuzase condamnarea lui Galileo pentru
erezie, a declarat că înţelegerea legilor
naturii ar putea stimula aprecierea lucrării lui Dumnezeu.

Galileo Galilei, s-a bătut moneda comemorativă a Anului Internaţional al Astronomiei de 25€.
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De asemenea, luneta denumită Galileoscope a fost proiectată şi lansată pe piaţă,
costul redus şi performanţele sale relativ
bune dorind să crească interesul public
pentru astronomie şi ştiinţă.

Cristian Monea, Piteşti, Argeş.

În 2009, cu ocazia împlinirii a 400 de ani
de la prima observaţie cu telescopul a lui

Luneta Galileoscope
credit: www.wikipedia.org

Galileo Galilei (n. 15 februarie 1564, Pisa - d. 8
ianuarie 1642, Florenţa)
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Închierea Anului Internaţional al Astronomiei 2009
Festivitatea de încheiere a Anului Internaţional al Astronomiei 2009 (International Year of Astronomy 2009
- IYA2009) a reunit astronomi profesionişti şi amatori, comunicatori
ştiinţifici, coordonatori de cluburi de
astronomie, observatoare sau planetarii din lumea întregă în oraşul de
unde Galileo Galilei făcea observaţii acum 600 de ani – Padova, Italia. 283 de participanţi, printre care
şi eu, reprezentând Astroclubul Bucureşti şi chiar România. O călătorie
şi experinţă scurtă, de o zi jumătate,
dar incomensurabil de valoroasă! Am
cunoscut în câteva zeci de ore pe cei
care au coordonat IYA2009, pe cei
care l-au promovat şi pe cei care au
contribuit la succesul acestei campanii universale de promovare a astronomiei!
Drumul până la Padova l-as putea
numi periplu: precedat de o noapte cu doar 40 de minute de somn,
a început cu o călătorie cu avionul
la ora 07:30 până la Timişoara, de
unde am luat avionul spre Veneţia.
De aici, totul era calculat la minut şi
trebuia să mă bazez pe punctualitatea prietenilor italieni, despre care
pot spune acum ca există, în ciuda
prejudecăţilor. Din aeroport am luat
un autobuz până la gară, de aici un
tren până în Padova şi cu un taxi am
ajuns la 13:30. Mai aveam fix jumă-

tate de oră să mă cazez şi să ajung la
timp, ceea ce s-a şi întâmplat.
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Taxiul m-a lăsat la poarta celebrei
Universităţi din Padova, unde Galilei
păşea probabil agale în drumul său
spre a ţine cursuri elevilor de atunci,
căci da, intram în chiar Universitatea
lui Galilei, iar acest lucru nu doar că
se regăsea în arhitectură şi amenajere, ci plutea în aer. Urmând câteva
semne printr-un labirint de coridoare şi scări am ajuns în Aula Magna,
pe care eu aş fi numit-o Magnifica.
Aici erau reuniţi toţi cei 282 de participanţi, pregătiţi să asiste la deschiderea fesitivităţi, strângând mâini
şi schimbând cuvinte până la prima
cuvântare.
Recunosc că mă simţeam stingheră
la început. Obişnuită cu tânăra generaţie spaţială al cărei Congres din
Korea îl promovasem şi la care participasem toamna trecută, mă aflam
acuma înconjurată doar de profesionişti, cu renume şi ani buni de experienţă.
Prima sesiune a început cu urări de
bun venit din partea Rectorului Univerisităţii, Giuseppe Zaccaria, a primarului Padovei, Flavio Zanonato şi
din partea UNESCO, Walter Erdelen.
Robert Williams, preşedintele Uniunii
Astronomice Internaţionale nu ne-a

Universitatea din Padova
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privire la acest proiect.

Tavanul din Aula Magna

nou început, cel al Decadei Astronomice, generată de impactul pe care
l-a avut IYA2009. A urmat Tommaso
Maccacaro, preşedintele Institutului
Naţional de Astro-Fizică din Italia,
care a prezentat contribuţia adusă de
universităţile italiene şi departamentele de cercetare. Sesiunea a fost
închisă de Catherine Cesarsky care
ne-a prezentat o imagine de ansamblu a IYA2009 şi pot să vă spun că
deşi de ansamblu, imaginea dezvăluia acţiuni şi rezultate incredibile!
A urmat pauza de cafea, unde prea
puţini ne-am preocupat de cafea, fiind dornici să îi cunoaştem pe colegii
de breaslă care au muncit în 2009 ca
şi noi să aducă astronomia aproape
de public. L-am cunoscut acum pe
Mike Simmons, cel care a coordonat
100 de Ore de Astronomie, un proiect
cheie al IYA2009 şi care m-a cooptat
să mă ocup de partea de comunicare
a următorului său proiect internaţional – Global Astronomy Month. Veţi
mai auzi aşadar veşti de la mine cu

În sesiunea a doua, Pedro Russo ne-a
vorbit despre ce a însemnat să coordonezi IYA2009, iar Lars Christensen
de la European Southern Obseravtory
(ESO) ne-a împărtăşit ce a funcţionat
cel mai bine în promovarea acţiunilor
din 2009. Pe amândoi aveam să-i cunosc îndeaproape ceva mai târziu şi
să discut ore în şir despre comunicarea astronomiei.
Au urmat şase prezentări din partea
Punctelor Naţionale de Contact din
Mozambic, Egipt, Honduras, Vietnam, Ucraina şi India care ne-au de-

monstrat ce proiecte puternice se pot
face chiar şi în ţări mai puţin dezvoltate, dispunând de resurse limitate.
Prezentările lor au ilustrat cu adevărat că astronomia uneşte oameni.
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După prezentarea lui Vincezio Girogio, „Dezlegarea misterelor Universului”, a urmat un cocktail unde s-au
legat prietenii cu Pedro, Lars, Ranjeev Misra– Punctul Naţional de Contact pentru India, Mike şi mulţi alţii.
De asemenea, am avut ocazia să văd
una dintre cele două lunete ale lui
Galilei care mai există şi o bucată de

Pedro Russo despre Coordonarea IYA2009
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Luneta lui Galileo Galilei

rocă lunară împrumutată de NASA
pentru eveniment. Am aflat ulterior,
comunicând pe mail, că a fost prezent şi Lee Pullen, cel care ne-a ţinut la curent pe tot parcursul anului
2009 prin intermediul Cosmic Diary
şi care, dacă vă amintiţi sau dacă nu
ştiţi, ne-a scris un post şi despre acţiunea Astroclubului Bucureşti cu ocazia Galilean Nights! (http://cosmicdiary.org/galilean_nights/?p=243) Lee
se afla la Festivitate pentru a ţine un
blog live al evenimentului, pe care vă
invit să-l parcurgeţi pentru o prezentare a Fesitivităţii într-un stil specific
lui Lee – amuzant, proaspăt şi plin de
vitalitate!
(http://cosmicdiary.org/
closing_ceremony/?cat=3)
Am profitat de fotografiile spectaculoase pe care le-a relizat ca să ilustrez acest articol. Mulţumim, Lee!
Venisem la Festivitate cu o misiune –
să înmânez preşedintelui Uniunii Astronomice Internaţionale o medalie
emisă special pentru IYA2009 şi personalizată Astroclubul Bucureşti. Am

avut astfel onoarea să-l cunosc şi pe
preşedintele UAI şi să vorbim despre
situaţia astronomiei româneşti.
Cocktailul a fost urmat de un concert
al Filarmonicii din Padova care ne-a
încântat cu melodii clasice alese astfel încât să aibă teme astronomice,
spectacolul culminând cu interpretarea soundtrack-ului Star Trek. Şi
tocmai când mă pregăteam să mă
îndrept spre hotel pentru a recupera
orele nedormite, grupul de tineri prezenţi la Festivitate printre care Lars,
Pedro precum şi studenţi interni la
ESO m-au invitat la un suc, căci pen-

Concertul Filarmonicii din Padova

tru tânără generaţie noapte e lungă.
Nu aveam cum să refuz şi astfel că au
urmat alte 3 ore de discuţii pe teme
astronomice, dar şi distracţie.
La 3 dimineaţa ar fi trebuit să mă îndrept în sfârşit spre hotel pentru că a
doua zi de la 9 începea a doua zi de
conferinţe, urmată de călătoria înapoi spre casă. Nu aveam cum să părăsesc însă Padova fără a trece pe la
Observatorul lui Galilei! Astfel că la 3
dimineaţa luam un taxi către celebrul
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Observatorul lui Galileo Galilei

Observator. L-am găsit închis, dar nu
imi doream decât să-l văd – domnea
liniştit, înconjurat de un lac pe care
se plimba în toi de noapte o lebădă.
A doua zi, la Universitate am asistat la prezentări una mai interesantă
decât cealaltă pe teme astronomice
ştiinţifice! Vă îndemn să le urmăriţi
la
http://www.virtualmeeting.info/
astronomy/beyond2009/diretta.html
şi v-o recomand în special pe cea a
lui George Coyne, „Galileo şi Biserica: lecţii învăţate”. Ca preot şi astronom la Observatorul din Vatican să
primeşti cele mai multe aplauze din
partea unei comunităţi de oameni
de ştiinţă, adesea atei, înseamnă să
fi avut o prezentare cu adevărat remarcabilă!
Am părăsit Italia mai plină de entuziasm decât venisem, deşi aveam 4
ore de somn din 66. O zi jumătate
petrecută alături de alţi pasionaţi ai
cerului s-a dovedit a fi incredibilă.
Nu mă mai surprinde acum impactul
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global fără precedent al colaborării
internaţionale dintre cei pasionaţi de
astronomie care şi-au reunit forţele
plini de entuziasm şi energie pentru
a permite tuturor să Descopere Universul!
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Şi cum explorarea Universului nu se
încheie odată cu anul 2009, la final
l-am rugat pe Pedro Russo, Coordonatorul IYA2009, să ne spună câteva cuvine despre ce urmează dupa
2009.
Oana: „Pedro, IYA2009 a fost incontestabil un success nemaiîntâlnit
până acum, care ne-a demonstrat
tuturor puterea unei pasiuni comune,
a colaborării internaţionale şi a entuziasmului de a promova astronomia.
2009 s-a încheiat, iar succesul său
teribil a determinat comunitatea astronomică să fie mai dornică ca oricând să împărtăşească din minunile
cerului. Ce urmează?”
Pedro Russo: „La ultima numărătoare a ţărilor care au luat parte
la IYA2009 am ajuns la un număr
de 148, cu peste 50 de organizaţii
transnaţionale care s-au implicat.
Aceste cifre confirmă faptul că reţeaua IYA2009 este cea mai mare reţea
din domeniul ştiinţei care s-a format
vreodată. Deşi Anul Internaţional al
Astronomiei 2009 s-a încheiat, el ne
lasă o moştenire importantă pe care
noi să o continuăm. Astronomi şi pasionaţi din lumea întreagă ar trebui
să profite de avântul câştigat în urma
IYA2009 astfel încât Universul să ni

Medalia IYA2009 inscripţionată Astroclubul Bucureşti

se descopere şi după 2009.”
Oana: „Un îndemn către cititorii noştri interesaţi de Univers, care ne urmăresc lună de lună?”
Pedro Russo: „În 2009 am avut privilegiul să ne bucurăm de atenţia politicienilor, a jurnaliştilor, a societăţii,
însă astronomia ne va aduce mereu
noi descoperiri din îndepărtatul cosmos. Continuaţi aşadar să ne urmăriţi!”

Oana Sandu
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CALENDAR ASTRONOMIC
Planete
Jupiter și Venus se întâlnesc pe cerul de
seară, Marte este vizbilă toată noaptea, iar
Saturn se observă după ora 23.
Trei planete se observă pe cerul de
seară, dar pentru a le vedea pe primele două
avei nevoie de un orizont liber, fără clădiri
înalte. Jupiter apune din ce în ce mai
devreme, chiar când se face noapte, fiind
vizibil numai în crepusculul de seară. Venus
tocmai iese din razele Soarelui și devine
observabil înspre sud-vest chiar după ce
apune astrul zile. Cele două planete se vor
întâlni pe cer, în serile de 16 și 17 februarie.
Se vor afla chiar la orizontul de sud-vest și se
vor observa de când apune Soarele, ora 18,
pănă când apune ele, ora 18:29. În 30 de
minute se pot identifica aceste două planete
pentru că sunt strălucitoare. Doar privii
înspre sud-vest, la 5° deasupra orizontului.
Luna se va afla în acea zonă, deasupra
planetelor, în seara de 15 februarie.
Distana minimă unghiulară dintre
cele două planete este de 0,5°, pe 16
februarie. Pe 16 vom vedea pe Venus la sud
de Jupiter, iar pe 17 la nord de aceasta.
Planeta Venus este o planetă interioară și
deplaseaza repede printre stele.
În continuare Jupiter va apune din ce
în ce mai devreme, februarie fiind ultima
lună când se va putea obseva seara, iar Venus
se ridică pe cer, îndepărtându-se unghiular
de Soare. Se află „în drum” spre o altă planetă

Februarie 2010

Fenomene astronomice
pe care o va întâlni la începutul lui martie.
Marte rămâne la fel de bine plasată
pe cer ca și în luna ianuarie. Se observă toată
noaptea în constelaia Cancer (Racul),
undeva între Gemini și Leo. În această lună se
deplasează spre vest, trecând pe deasupra
roiului stelar Messier 44 - Praesepele. Pentru
a vedea roiul avei nevoie de un binoclu.
Îndreptai-l spre Marte în perioada 1-15
februarie și vei vedea, la sud de planetă, o
zonă în care se află multe stele. Acesta este
roiul stelar.
Prin instrumentele astronomice
planeta apare ca un disc pe care se disting
pete întunecate, portocalii și albe. Toate sunt
detalii de la suprafaă. În prezent se poate
vedea și calota polară de nord.
Saturn răsare de la est, în jurul orei 22
la începtul lunii și la ora 20 la sfârșitul ei. Se
află în Virgo și chiar dacă nu este o planetă
foarte strălucitaoare, iese în evidenă usor,
pentru că acolo unde se află nu sunt stele
strălucitoare. Inelele se văd doar puin
înclinate, apărând prin instrumentele mici ca
o linie subire.
Cei ce doresc să vadă planeta
Mercur, o pot face în primele zile ale lunii,
când secera subire a Lunii se va afla prin
aceeași zonă cu planeta. Planeta se observă
dimineaă, între orele 6:34 și 7. Între 10-13
februarie, folosii secera Lunii pentru a găsi
planeta. Pe 12 februarie Luna se va găsi la
nord de planeta, foarte aproape de aceasta.

4 În această dimineaă, Luna se va afla la 5 grade vest de
Spica, cea mai strălucitoare stea din constelaia Virgo
6 Ultimul Pătrar la ora 01:49. Luna se observă în a doua
jumătate a nopii, în constelaia Libra
8 În această dimineaă, Luna se va afla la 4 grade est de
Antares, cea mai strălucitoare stea din constelaia Scorpius
12 Pe cerul de dimineaă, în jurul orei 7, înspre sud-est, vei
putea observa secera subire a Lunii foarte aproape de
planeta Mercur
13 Luna la cea mai mare depărtare de Terra. La 406.537 km
14 Luna Nouă la ora 4:51. Luna se află în constelaia
Capricornus și nu se poate observa
14 Neptun în conjuncie cu Soarele. Nu se poate observa
15 Deasupra planetelor Venus și Jupiter, vizibile înspre
orizontul de sud-vest imediat după ce apune Soarele, se
poate observa secera foarte subire a Lunii
16 Luna la 5 grade nord-vest de Uranus
17 Venus la 0,5 grade sud de Jupiter
21 Luna se va afla în roiul stelar Pleiadele (Cloșca cu Pui).
Prin telescoape se va putea vedea cum unele stele din roi
sunt acoperite de către discul lunar
22 Primul Pătrar la ora 2:42. Luna se află în constelaia
Taurus și se observă pe cer seara
26 În această noapte, în stânga Lunii se va afla planeta Marte
27 Luna la cea mai mică depărtare de Terra. La „numai”
357.829 km
27 În acestă seară, în stânga Lunii se va afla steaua Regulus
din constelaia Leo
28 Jupiter în conjuncie cu Soarele. Nu se poate observa
28 Lună Plină la ora 18:38. Se observă toată noaptea în
constelaia Sextans
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Constelaţii vizibile
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Iesiţi afară cam cu o oră inainte de ora afişată pe hartă
noastră. Ţineţi harta ridicată în faţa voastră, având grijă să o
orientaţi după punctele cardinale de pe teren. Vestul este
E C L IP
T IC A
(aproximativ) locul unde apune Soarele.
Marginea hărţii noastre reprezintă orizontul şi stelele de
pe hartă se potrivesc cu cele de deasupra capului. Centrul
hărţii noastre este zenitul, punctul de deasupra capului.
Este foarte important să orientaţi harta după punctele
cardinale. Este cheia succesului învăţării constelaţiilor.
După ce orientaţi harta, căutaţi o stea mai strălucitoare pe
cer. Căutaţi-o şi pe hartă. Pe hartă, stelele strălucitoare sunt cele
reprezentate prin disc mare.
Dupa ce aţi găsit-o, cautaţi, pe hartă, stele din apropierea stelei
identificate. Dupa ce aţi ales aceste stele, cautaţi-le şi pe cer.
Constelaţiile sunt formate de stelele unite cu linii, pe harta
noastra. Din stea în stea puteţi învăţa toate constelaţiile vizibile la un
moment dat.
Harta este realizata pentru latitudinea medie a ţării noastre. Dacă
încercaţi să observaţi de la latitudini nordice, stelele din sudul hărţii vor
coborî sub orizont iar cele din nordul hărtii vor fi situate mai sus pe cer.
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Februarie este luna când Orion se află seara la cea mai înaltă poziie pe cer, la culminaie.
Strălucitoarea stea Sirius se află la stânga jos de Orion. Sirius este foarte strălucitoare din două motive: emite de 23
de ori mai multă lumină decât Soarele și este foarte apropiată de noi, la numai 8,6 ani lumină. De la latitudinile
noastre, Sirius este cea mai apropiată stea care se vede cu ochiul liber. Face parte din constelaia Canis Major
(Câinele Mare). Privit pe hartă și pe cer, Canis Major pare un căel care stă pe labele din spate, și poartă la zgardă
steaua Sirius.
La stânga sus de Sirius se află o altă stea strălucitoare, Procyon, din constelaia Canis Minor (Câinele
Mic). Constelaia mai este compusă din doua trei, toate aflate puin mai sus de Procyon. Aceste două constelaii
reprezintă pe cei doi câini de vânatoare ai lui Orion.
Deasupra capului, la zenit, se află steaua Capella din constelaia Auriga (Vizitiul). Se afla la 42 de ani
lumină depărtare și, dacă o urmarii de-a lungul timpului, vei vedea că nu apune, fiind circumpolară.
Comparai steaua Betelgeuse (umărul stâng al lui Orion) cu Sirius și Procyon, și vei vedea cum
culorile lor sunt diferite. Betelgeuse este roși, Procyon alb-gplbuie, iar Sirius albăstruie. Diferenele de
culoare ne arată diferenele de temperatura ale stelelor.
Spre nord-est întâlnim constelaia Ursa Major (Ursa Mare), care revine pe cerul de seară.
Ceea ce recunoaștem noi este de fapt o parte din constelaie, șapte stele care poartă numele de „Carul
Mare”. În această perioadă Carul Marte stă cu oiștea în jos.
Spre est răsare Leo (Leul) împreună cu steaua Regulus. Nu trebuie să ne speriem de
regele animalelor, pentru că la vest de constelaie se află un monstru marin și mai înfricoșător, Hydra
(Hidra). Cea mai strălucitoare stea din constelaie se numește Alphard. În limba arabă numele stelei
înseamnă „cea singură”.
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