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Nebuloasa Obscură din Ophiuchus                                                                               
19 august 2009;  Cameră: Nikon D40X, obiectiv Tamrom 28-
75mm, f4, sensibilitate: ISO 1600, timp expunere: 4x5min,                                                                             

Vlădeasa, Apuseni, România.
Cătălin Timoşcă
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Galaxia din Andromeda (M31)
19 august 2009;  Cameră: Nikon D40X, 
obiectiv Tamrom 70-300mm, F 5/6, sensi-
bilitate: ISO 1600, timp expunere: 4x5min,                                                                             
Vlădeasa, Apuseni, România.
Cătălin Timoşcă

Nebuloasa obscură din Cefeu - Cygnus                                                 
19 august 2009;  Cameră: Nikon D40X, 

obiectiv Tamrom 28-75mm, F 4, sensibili-
tate: ISO 1600, timp expunere: 4x5min,                                                                             

Vlădeasa, Apuseni, România.                             
Cătălin Timoşcă
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tronomia se poate face şi fără aparatură sofisticată. 
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Prezenţa vulturului pe cer sub forma con-
stelaţiei Aquila are mai multe legende în 
spate.  În mitologia greacă şi romană, vul-
turul era pasărea lui Zeus, cea care ducea 
fulgerele aruncate de zeu către duşmanii 
săi. Dar vulturul nu ajuta doar în materie 
de război, ci şi în materie de dragoste. 
Cea mai cunoscută poveste este cea a He-
bei, fiica lui Zeus şi a Herei şi soţia lui 

Heracles. Hebe era zeiţa tinereţii care la 
ceremonii ţinea mereu cupa Zeilor şi le 
turna vinul. După căsătorie, Hebe a re-
nunţat la această îndatorire şi cum postul 
rămăsese liber, Zeus a început să caute 
un înlocuitor. Ganymede, fiul regelui Tros, 
părea candidatul ideal. Prin urmare, Zeus 
l-a trimis pe vulturul său să-l răpească 

pe tânăr. Ganymede i-a luat astfel locul 
lui Hebe, fiind reprezentat pe cer chiar de 
constelaţia vecină, Aquarius - Vărsătorul. 
Acest lucru explică şi de ce Ganymede 
este numele celui mai strălucitor satelit al 
lui Jupiter – numele roman al lui Zeus. 

Germanicus Caesar spune însă că Vultu-
rul păzeşte săgeţile lui Eros, reprezentate 
de constelaţia Sagitta, în timp ce o altă 
legendă spusă de Hyginus leagă constela-
ţia Vulturului de cea a Lebedei. Zeus s-a 
îndrăgostit de zeiţa Nemesis şi pentru a o 
cuceri acesta s-a transformat într-o lebă-
dă şi a rugat-o pe Afrodita să-l urmăreas-
că sub forma unui vultur. Nemesis a oferit 
adăpost lebedei şi s-a pomenit în braţe-
le lui Zeus. Pentru a comemora succesul 
său, Zeus a plasat pe cer Lebăda şi Vultu-
rul. De altfel, Altair din Vulturul, împreu-
nă cu Vega din Lyra şi Deneb din Lebăda 
formează triunghiul de vară

Numele celei mai strălucitoare stele din 
constelaţie, Altair vine din cuvântul arab 
al-nasr al-ta’ir, ceea ce înseamnă „vultu-
rul zburător”. Ptolemeu a numit această 
stea Aetus, vulturul, la fel ca şi conste-
laţia. Babilonienii şi sumerieni de aseme-
nea numeau steaua Vulturul, dovadă a 
originii mult mai îndepărtate a numelui. 
Stelele vecine cu Altair, Beta şi Gamma 
Aquilae sunt situate pe gâtul vulturului şi 
respectiv pe umărul lui. Aceste două stele 
au nume proprii, Alshain şi Tarazed, ce 
provin din traducerea persană a vechilor 
cuvinte arabe cu semnificaţia de 

Vulturul răpitor - Aquila

Aquila reprezentată în atlasul lui John Flamsteed
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Balanţă. În China, Altair şi cele două stele 
de lângă ea erau cunoscute cu numele de 
Hegu – o tobă foarte mare, în timp ce ste-
lele din partea sudică, Theta, 62,58 şi Eta 
Aquilae erau Tianfu, băţul tobei. Altair şi 
stelele înconjurătoare mai erau cunoscute 
şi drept generalul flancat de doi subordo-
naţi. 

Alpha Aquilae are o magnitudine de 0,77 
şi este a 12 stea de pe cer ca strălucire. 
Situată la 16 ani lumină depărtare, Altair 
este şi una dintre cele mai apropiate stele 
de Soare. Companionul de magnitudine 
10, a fost măsurat prima dată de F.G.W. 

Struve în 1836 şi nu este legat gravitaţio-
nal de Altair. 

Cel mai impresionat lucru legat de Altair 
este rotaţia sa foarte rapidă. La ecuator 
aceasta ajunge la 258 de km pe secundă, 
steaua realizând o rotaţie completă în 6 
ore şi 30 de minute. Drept urmare, steaua 
trebuie să aibă o formă turtită, diametrul 
la ecuator putând fi de două ori cât cel de 
la poli. 

Beta Aquilae sau Alschain are magnitu-
dinea de 3,71 şi se află la 40 de ani lumi-
nă depărtare. Steaua este o dublă vizuală 

dificilă din cauza companionului foarte 
slab aflat la o distanţă de 12,8”. Steaua 
mai slabă a fost descoperită de O. Struve 
în 1852 şi este o pitică roşie. 

Gamma Aquilae, numită şi Tarazed, 
are magnitudinea 2,67 şi este situată în 
apropiere de o zonă interesantă din Calea 
Lactee, numită Marele Rift. La un grad şi 
jumătate spre Vest se află şi misterioasa 
nebuloasă obscură B143.

Delta Aquilae, magnitudine 3,36, prezin-
tă variaţii ale spectrului pe o perioadă de 
4 ore, datorate cel mai probabil unei pul-
saţii atmosferice. În plus, steaua are un 
companion neobservat, doar detectat. 

Zeta Aquilae se află la 90 de ani lumină şi 
are o magnitudine absolută de 0,8. Stea-
ua este o dublă observabilă vizual, deşi di-
ficilă pentru că este o pereche apropiată. 

Eta Aquilae este o variabilă strălucitoare 
din clasa cefeidelor, descoperită de Pigott 
în 1784, la puţin timp după ce Goodricke 
a descoperit chiar variaţiile stelei Delta 
Cephei. Eta este una dintre cele mai uşor 
de observat cefeide, fiind depăşită în stră-
lucire doar de Delta Cephei şi Polaris. Pe-
rioada variaţiei este de 7,17644 zile, timp 
în care magnitudinea se schimbă încet de 
la un minim de 4,5 la un maxim de 3,7. 
Creşterea se produce în 2 zile, în timp ce 
revenirea în 5 zile. Schimbările se observă 
uşor şi fără un telescop şi pot fi urmărite 
prin comparaţie cu steaua din apropiere, 
Beta Aquilae de magnitudine 3,71. 

Variaţiile lui Eta sunt atribuite pulsaţiei 
stelei. Aceasta se dilată şi contractă suc-
cesiv, proces însoţit de schimbări ciclice 
de temperatură, culoare şi clasă spectra-
lă. Diametrul variază între dimensiuni de 
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70 sau de 80 de ori mai mari decât ale Soa-
relui nostru. După cum detaliam în Vega 
nr. 122  luminozitatea cefeidelor este pro-
porţională cu perioada lor, fapt ce permite 
ca aceste stele să fie folosite ca indicatori 
de distanţă pentru obiecte îndepărtate 
precum roiurile de stele sau chiar galaxii 
apropiate. Pornind de la relaţia perioadă-
luminozitate, se poate afla magnitudinea 
absolută, iar prin comparaţie cu magnitu-
dinea aparentă se poate afla distanţa. Ur-
mând acest principiu, Eta Aquilae se află 
la 1300 de ani lumină depărtare. 
O trăsătură stranie se poate observa pe 
curba de lumină: o bucla pe linia descen-
dentă ce indică o întrerupere în scăderea 
magnitudinii. Comparând această curbă 
de lumină cu altele, s-a descoperit că este 
prezentă la destul de multe cefeide care 
au perioada de variaţie între 7 şi 10 zile. 
Alte stele care prezintă această caracteris-
tică sunt W Geminorum, S Sagittae and 
S Muscae. Se pare că acestă oprire are 
legătură cu fenomenul pulsaţiilor multi-
ple. Dacă straturi diferite ale stelei variază 
în timpi diferiţi, este posibil ca la un mo-
ment dat, cele două unde ale pulsaţiei să 
se anuleze reciproc. 

Theta Aquilae are o magnitudine de 3,25 
şi este o binară spectroscopică cu o peri-
oadă de 17,124 zile, în timp ce Lambda 
are o  magnitudine de 3,44. Aflată la o dis-
tanţă de 160 de ani lumină, steaua este 
situată într-o zonă interesantă din Calea 
Lactee, chiar deasupra Norului stelar din 
Scutum. Sigma este o binară cu eclipsă, , 
descoperită de Mt. Wilson în 1912. Steaua 
este de tip Beta Lyrae, având o magnitu-
dine de 5,17.

R Lyrae este cea mai strălucitoare vari-
abilă cu perioadă lungă din Aquila, des-
coperită la Bonn, în Germania, în 1856. 
Este o gigantă roşie pulsantă din clasa 

Mira, adesea ajungând la vizibilitate cu 
ochiul liber, când atinge maximul. Steaua 
este situată în Marele Rift din Aquila, la 5 
grade ½ S de Zeta Aquilae, fiind uşor de 
reperat cu un  telescop datorită culorii ro-
şii care creşte în intensitate pe măsură ce 
steaua scade în magnitudine. R Aquilae 
prezintă o trăsătură rară şi anume perioa-
da ei de variaţie scade încet în timp, feno-
men întâlnit şi la R Hydrae şi R Centauri. 

Nova Aquilae 1918 s-a numărat printre 
cea mai strălucitoare novă din ultimii 300 
de ani.  Observată prima dată în noaptea 
de 8 iunie 1918, la o magnitudine 1, stea-
ua era deja mai strălucitoare decât Alpha 
Aquilae. Până atunci steaua avusese mag-
nitudinea de 11. Pe 7 iunie era la magni-
tudine 6, maximul atins fiind de -1,4. 

Steaua Van Biesbroeck este o celebră pi-
tică roşie datorită faptului că are cea mai 
scăzută luminozitate cunoscută la vreo 
stea. A fost descoperită fotografic cu un 
reflector de 208 cm în diametru la Obser-
vatorul McDonald din Texsas, în 1943. 
Steaua este companionul unei stele pri-
mare de magnitudine 9. Magnitudinea 
aparentă a companionului este de 18 vi-
zual, îpa când cea absolută este de 19,3. 
Dacă am pune steaua lângă Soare ar fi 
puţin mai strălucitoare decât Luna plină. 

B143 este o nebuloasă obscură, situată 
într-o regiune pe care astronomii amatori 
ce privesc cerul vara o vor găsi interesan-
tă de observat. Norii de stele din Aquila 
se remarcă prin complexitatea nebuloa-
selor obscure. Banda de praf interstelar, 
cunoscută sub numele de Marele Rift des-
parte Calea Lactee în doi curenţi parelali. 
Ramura estică se continuă către Scutum 
şi Sagittarius, în timp ce ramura de vest 
se pierde în Ophiucus. 
B143 se găseşte la 1 grad ½ V de Gamma 

Aquilae şi puţin spre N. Această formaţi-
une este un nor de praf, cu un diametru 
de 30’. La alte 30’ spre S se mai găseşte o 
nebuloasă obscură, cu numele de B142. 
Această nebuloasă obscură dublă se nu-
mără printre puţinele care se pot distinge 
în telescoapele amatorilor. 

De asemenea, la 5 grade SV de Zeta Aqui-
lae se găseşte roiul NGC 6709, format din 

aproximativ 40 de stele şi situat la 2500 
de ani lumină depărtare. 

Bibliografie:
Burnham’s Celestial Handbook
Online:
http://www.ianridpath.com
http://www.dibonsmith.com
http://www.dibonsmith.com/crt_con.
htm

Oana Sandu

Desen NGC 6709, Adrian Şonka
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Jurnal
18 iulie 2009
Graze: Luna ocultează steaua Electra (17Tau) din Pleiade

Electra

Adrian Şonka

Coordonator:
Adrian Şonka
 

 Participanţi:
                                                                                      
A. Marcel Popescu
B. Flori Tîlvîc
C. Zoltan Deak
D. Mircea Răduţiu
E. Adrian Şonka
F.  Alex Conu
G. Mona Constantinescu
H. Oana Sandu
I.  Mihai Rusie
J.  Victor Kaznovsky
K. Ivo Dinev

 (vezi şi Anexa 1)

S-a făcut o recunoaştere cu o săptămână înainte de către Adrian Şonka şi Zoltan Deak. Foarte utilă pentru localizarea accesului 
la locurile de observaţie şi stabilirea aliniamentului. Punctul folosit pt. calcule a avut coordonatele geografice 44° 49’ 35” N  

şi 24° 58’ 07” E.

Întâlnire în vederea organizării şi instrui-
rii participanţilor cu o seară înaintea eve-
nimentului. Instructor: Adrian Şonka. 
S-a stabilit ordinea finală a observatori-
lor, modul de desfăşurare a observaţiilor 
(instalare, reportofon, ceas, finalizarea 
sesiunii etc.) şi vizionarea unor filme cu 
acest tip de fenomen.

foto: Mircea Răduţiu
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Plecare destul de târzie de la Observa-
torul Astronomic şi deplasare foarte ra-
pidă pe autostrada A1. După ieşirea de 
pe autostradă ajunşi pe barajul de unde 
începea drumul de acces găsim pusă o 
barieră încuiată cu lacătul. Convingem 
supraveghetorii barajului să ne deschidă 
şi ajungem în locaţia aleasă pt. ministar-
party-ul ce a precedat graze-ul. Tot acolo 
au fost întoarse maşinile căci era o porţi-
une a digului propice pt. aşa ceva, în rest 
fiind destul de îngust. 

A urmat alegerea locurilor de observa-
re de către o echipă formată din Adrian 
Şonka, Victor Kaznovsky şi Zoltan Deak. 
S-a parcurs întregul drum cu piciorul 
(dus şi întors!) operaţiune ce a durat cca 
1,5 ore.

Desfăşurarea evenimentul s-a făcut în 
condiţii aproape ideale şi toţi observato-
rii au avut rezultate foarte bune. A mai 
fost nevoie de o întâlnire pentru strânge-
rea centralizată a observaţiilor. S-au as-

cultat înregistrările observaţiilor şi s-au 
clarificat
incidentele. O şedinţă foarte lungă dar 
fructuoasă. Prelucrarea rezultatelor şi 
trimiterea lor a făcut-o Adi Şonka.

În Anexa 2 se află graficele obţinute de 
Adi pentru   fiecare observator precum şi 
cel final.

consemnat: Zoltan Deak

Starparty-ul minimal
Echipa sub “clar de Lună”
Grupul de observatori pe marginea bara-
jului

foto: Mircea Răduţiu
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Primul meu graze. După ce am primit 
un e-mail că pe 18 iulie se organizea-

ză o ieşire pentru observaţii la un gra-
ze, cu toate că trebuia să parcurg peste 
250km m-am hotărăt ca de data asta să 
particip şi eu. Nu atât din cauza fenome-
nului în sine, ocultaţii am mai văzut, dar 
am zis că e o ocazie bună să mă întâlnesc 
cu prietenii pe care nu i-am mai văzut 
de mult timp. Şi aşa, sâmbăta dimineaţă, 
am plecat de acasă spre Bucureşti. Tre-
cerea “Podului Prieteniei” româno-bulga-
re a fost fără probleme deşi mă aşteptam 
ca un newtonian de 250mm pe scaunele 
din spate, o montură ecuatorială şi un 
trepied pe scaunul din faţă şi încă o gră-
madă de lucruri împrăştiate în maşină o 
să atragă atenţia vameşilor. Dar, ori da-
torită faptului că suntem deja o parte din 

UE sau fiindcă vameşii au fost preocupaţi 
de o coloană destul de mare de tiruri, eu 
am trecut liniştit.
 
Punctul de adunare a participanţilor a 
fost Observatorul Astronomic unde a fost 
făcută ultima instruire şi am împărţit oa-
menii şi instrumentele în maşini.

Când ne-am apropiat de locul de obser-
vaţii ne-am întâlnit cu o barieră, a 2-a 
pentru mine în ziua respectivă, care ne 
bloca drumul. Şi faţă de cea de la grani-
ţă bariera barajului a fost ceva mai greu 
de trecut. Dar, după scurte negocieri şi 
explicaţii, lacătul a fost deschis şi am 
ajuns la locul stabilit în prealabil. Loca-
ţia, cu toate că a fost bună pentru gra-
ze, nu ne-a permis să ne bucurăm foarte 

mult de stele datorită poluării luminoase 
foarte puternice şi umidităţii şi de aceea 
timpul de aşteptare a trecut mai mult cu 
vorbe şi glume.

Datorită faptului că seara precedentă am 
lipsit de la şedinţa de instruire şi că a fost 
primul graze la care am participat am 
primit ultima poziţie în linia de observaţii. 
Ceea ce vedeam în ocular la 104x cu 
Lună ca o seceră subţire şi o stea de 
magnitudinea 3.70 în imediata apropiere 
a fost splendid. Sentimentele din timpul 
observaţiilor şi după aceea, când fiecare 
povestea entuziasmat ce a văzut, mă fac 
doar să regret ocaziile ratate în anii trecuţi 
de a fi martor la asemenea evenimente.

consemnat: Ivo Dinev

foto: Ivo Dinev

foto: Ivo Dinev

foto: Ivo Dinev
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Mircea Răduţiu

Zoltan Deak Oana Sandu

Mona ConstantinescuFlorentina Tâlvâc

Mihai Rusie
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Ivo DinevAlex Conu

Victor KaznovskiAdrian Şonka



Singura planetă vizibilă seara este Jupiter. Pe

cerul de diminea�ă avem încă două: Marte și

Venus. Pe 23 septembrie ne vom afla la

echinoc�iul de toamnă, moment când noaptea

este egală cu ziua.

Mercur si Saturn

Jupiter

Neptun

Uranus

Marte

Venus

apun la 40 de minute

după Soare si nu mai pot fi observate cu

ușurin�ă. Numai cei ce au un orizont foarte liber,

și un binoclu mai pot prinde aceste două

planete. La 15 minute după ce apune Soarele,

planetele se află la numai 5 grade deasupra

orizontului. Pe 4 septembrie vom putea privi

inelele lui Saturn de pe muchie, fenomen ce se

produce o dată la 14 ani. Prin niciun intrument

astronomic nu vom putea vedea frumoasele

inele ale planetei. Inelele au mai „dispărut” în

1996 și o vor mai face în 2025. Începând de la

anul vom le putea vedea din ceîn ce mai bine.

Saturn se va afla la conjunc�ie cu Soarele în ziua

17 septembrie. „La conjunc�ie” înseamnă că

Saturn se va afla în dreptul Soarelui.

În ultimele zile ale lunii, cei ce se trezesc

diminea�a, pot vedea pe Mercur, la sud de

planeta Venus, răsărind cu 30 de minutes

înaintea Soarelui.

Imediat după ce se înserează, spre sud-

est se poate observa un astru strălucitor. Este

planeta care devine observabilă pe cerul

de seară. Pute�i observa că Jupiter are o culoare

gălbuie și, spre deosebire de stele, nu sclipește.

Prin instrumentele astronomice se pot observa

norii și sateli�ii planetei. Luna se va situa

deasupra planetei pe 2 și 29 septembrie.

Nu departe de Jupiter, mai la stânga, se

află planeta . Nu se poate vedea cu ochiu

liber aflându-se mult prea departe de Terra.

Jupiter se mișcă mult mai repede printre stele și

se va îndepărta de Neptun. La începutul lunii se

va afla la 5° de Neptun, iar la sfârșitul ei la 6,5°.

se află în constela�ia Pisces,

unde va mai rămâne ceva timp. Se va afla la

opozi�ie, în partea opusă Soarelui având Terra la

mijloc, pe 17 septembrie și la cea mai mică

depărtare de Terra, la 2,8 miliarde km, pe 16

septembrie. Prin instrumentele astronomice, la

putere mare, se poate distinge globul planetei,

foarte mic și doar atât. Luna se va afla în aceeași

zonă cu Uranus în seara de 5 septembrie.

După ora 1 răsare care se află în

constela�ia Gemini. Se va deplasa cu viteză

printre stelele din contela�ie: la începtul lunii se

va afla la picioare acestora, lângă stelele eta și

mu; la mijlocul lunii se va găsi deasupra stelei

delta, înspre centrul constela�iei, iar la sfârșitul

lui septembrie undeva sub stelele alfa (Castor) și

beta (Pollux). Pe 13 și 14 septembrie Luna se va

afla în vecinătatea lui Marte.

, Luceafărul de diminea�ă, răsare

în jurul orei 4, cu trei ore înaintea Soarelui. Se

poate observa în direc�ia est. La aceeași oră, în

direc�ia sud-est, se poate vedea și steaua Sirius,

cea mai strălucitoare de pe cer. În dimine�ile de

16 și 17, Luna se va afla în vecinătatea lui Venus.

În dimine�ile de 19,20 și 21 septembrie

Venus va trece foarte aproape de steaua Regulus

din Leo. Strălucirile celor doi aștri vor fi diferite:

Venus foarte strălucitoare, având magnitudinea

-3,9, și Regulus mai slab, cu magnitudinea 1.

Fenomene astronomicePlanete

CALENDAR ASTRONOMIC

2 Jupiter se va situa sub Luna
3

4 Lună Plină la ora 19:02

12 Ultimul Pătrar la ora 5:16

13-14 Luna se va situa aproape de planeta Marte

16 Luna la cea mai mică depărtare d
16 – 17 Luna se va situa în apropierea planetei Venus

16 Uranus la cea mai mică depărtare de Terra

17 Uranus la opozi�ie

18 Luna Nouă la ora 21:44

20 Mercur în conjunc�ie inferioară cu Soarele

20 În această diminea�ă planeta Venus se va observa foarte
aproape de o stea strălucitoare
23 Echinoc�iul de toamnă
24 Luna se va situa deasupra stelei Antares din Scorpius

26 Primul Pătrar la ora 07:49

mare depărtare de Terra
29 În această seară Luna se va situa deasupra planetei Jupiter
30

În această seară aproape plină
Cei ce privesc in direc�ia Lunii, in aceasta seara, își pot imagina

că acolo se afla și planeta Nept

. Se observă toată noaptea în constela�ia
Aquarius

oate fi văzută prin binocluri
. Luna se vede în a doua jumătate a

nop�ii în constela�ia Taurus, nu departe de Pleiade
. Este vizibilă

după ora 2

, diminea�a,
după ora 5

. La 2,8 miliarde de
km depărtare

. Cea mai bună perioadă de vizibilitate

. Luna nu se poate observa și se află
constela�ia Leo

. Nu se poate
observa

: Regulus din constela�ia Leo
la ora 00:19

în
această seară

. Luna se observă seara în
constela�ia Sagittarius

. La 404.434 km

Planeta Neptun se află la 2,7 grade sud de Lună

un, la numai 3 grade sud

L . Aceasta nu
se vede cu ochiul liber, dar p

. La 364.050 km

. Nu se poate observa

4 Inelele lui Saturn se vor observa de pe muchie de pe Terra

5 una se va afla la 5 grade nord de planeta Uranus

e Terra

17 Saturn în conjunc�ie cu Soare

28 Luna la cea mai
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Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", www.astro-urseanu.ro

HARTA CERULUI

În direcţia nord, la mică înăl�ime deasupra orizontului
se află constela�ia Ursa Major (Ursa Mare sau Carul Mare), iar
deasupra ei, constela�iile Ursa Minor (Ursa Mică sau Carul
Mic) și respectiv Cassiopeia (Cassiopeia) și Cepheus (Cefeu).

În continuare, în direc�ia meridianului, spre zenit, se
află constela�ia Cygnus (Lebăda), iar spre sud, Aquila
(Vulturul) și Capricornus (Capricornul).

Spre răsărit cerul este dominat de constela�iile
Pegasus (Pegas) și Andromeda (Andromeda), urmate de
Perseus (Perseu) și Auriga (Vizitiul).

În sfârșit, spre apus sse află constela�iile Lyra (Lira),
Hercules (Hercule), Ophiucus (Ofiuc), iar spre orizont, Bootes
(Bouarul).
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Iesi i afar cam cu o or inainte de ora afi at pe hart
noastr . ine i harta ridicat n fa a voastr , av nd grij s o
orienta i dup punctele cardinale de pe teren. Vestul este
(aproximativ) locul unde apune Soarele.

Marginea h r ii noastre reprezint orizontul i stelele de
pe hart se potrivesc cu cele de deasupra capului. Centrul h r ii
noastre este zenitul, punctul de deasupra capului.

Este foarte important s orienta i harta dup punctele
cardinale. Este cheia succesului nv rii constela iilor.

Dup ce orienta i harta, c uta i o stea mai str lucitoare pe
cer. C uta i-o i pe hart . Pe hart , stelele str lucitoare sunt cele
reprezentate prin disc mare.

Dupa ce a i g sit-o, cauta i, pe hart , stele din apropierea
stelei identificate. Dupa ce a i ales aceste stele, cauta i-le i pe
cer.

Constela iile sunt stelele unite cu linii, pe harta
noastra. Din stea n stea pute i nv a toate constela iile vizibile
la un moment dat.

Harta este realizata pentru lati udinea medie a rii
noastre. Dac ncerca i s observa i de la latitudini nordice,
stelele din sudul h r ii vor cobor sub orizont iar cele din nordul
h rtii vor fi situate mai sus pe cer.

Cum se foloseşte harta

Constelaţii vizibile

Septembrie 9200
H ă aspectul

cerului în luna:

septembrie, ora

arta arat

22:00

iulie, ora 24:00

octombrie, ora 20:00
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