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Evenimentele mitologice care au dat 
naştere acestei constelaţii s-au desfăşu-
rat în apropiere de râul Eufrat, dovadă 
că anticii greci au preluat această con-
stelaţie de la babilonieni. Povestea se si-
tuează în timp imediat după ce zeii din 
Olimp i-au învins pe Titani şi pe Uriaşi. 

Deşi învingători, zeii nu s-au bucurat de 
pace deoarece Gaia, pământul mamă, 
le-a mai pregătit o surpriză zeilor. Gaia 
(pământul)  s-a reunit cu Tartar, (lumea 
de dedesubt), unde Zeus îi închisese pe 
Titani, şi din această unire a reieşit un 
monstru nemaivăzut, Typhon. 

Potrivit lui Hesiod, Typhon avea capete-
le a 100 de dragoni care şerpuiau limbi 
negre şi scoteau flăcări din priviri, iar 
zgomotele pe care le scotea monstrul 
erau mereu diferite, când umane, când 
animalice. 
                                                                                                                                               
Gaia l-a trimis pe Typhon să-i atace pe 
zei. Pan l-a văzut venind şi i-a avertizat 
pe ceilalţi cu un strigăt. De frică majo-
ritatea zeilor s-au transformat în ani-
male. Zeus s-a făcut un cerb, în timp 
ce Dionysus un ţap. La rândul său, Pan 
s-a aruncat în râu şi s-a transformat în-
tr-un animal jumătate peşte, jumătate 
capră (reprezentat de constelaţia Capri-
corn).
 
Afrodita şi fiul ei, Eros, s-au adăpostit 
sub trestiile de pe malul Eufratului, dar 
când Tartarul s-a cutremurat, Afrodita 
s-a speriat şi ţinându-l pe Eros în bra-
ţele sale s-a aruncat în apă şi a strigat 
după ajutor către nimfe. Una dintre 
versiunile poveştii spune că doi peşti au 
purtat-o pe ea şi pe Eros în siguranţă, 
pe când într-o altă versiune zeiţa şi fiul 
ei s-ar fi transformaţi ei înşişi în peşti. 
Se pare că acesta este motivul pentru 
care sirienii refuzau să mănânce peşte. 

Deşi speriaţi la venirea lui Typhon, până 
la urmă, mostrul a fost învins datorită 
zeiţei Atena, care l-a convins pe Zeus 
să-şi îndrepte fulgerele către Typhon. 
Ajutat şi de alţi zei, Zeus l-a alungat 
pe monstru în Sicilia, înălţând munte-
le Etna peste el. De-a lungul timpului, 
Typhon a mai scuipat foc dinăuntrul 
muntelui. 

Peştii din oceanul ceresc

Pisces în Atlas Coelestis, John Flamsteed
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Pe cer cei doi peşti din mitologie care alcă-
tuiesc constelaţia Pisces sunt reprezentaţi 
înotând în direcţii opuse, având cozile le-
gate printr-o coardă. Grecii nu au oferit o 
explicaţie pentru această coardă, dar po-
trivit istoricului Paul Kunitzsch babiloni-
enii sunt cei care şi-au imaginat peştii în 
această ipostază. Astfel că cel mai proba-
bil grecii au preluat imaginea ca atare. 

Constelaţia Pisces conţine stele slabe ca 
strălucire, cea mai puternică stea fiind de 
magnitudine 4. Un lucru care particula-
rizează această constelaţie este faptul că 
între graniţele saţe se află punctul în care 
ecliptica intersectează ecuatorul ceresc 
în fiecare an în emisfera nordică. Acest 
punct, numit punctul vernal, se afla la 

origini în Aries, dar s-a mutat în Pisces 
datorită mişcării de precesie a Pământu-
lui. 

Alpha Piscium, de magnitudine de 3,96, 
poartă numele de Alrescha, din cuvântul 
arab „coardă” şi este localizată în extrema 
sudestică a constelaţiei,  Ptolemeu eviden-
ţiind faptul că această stea se află chiar în 
nodul care leagă cei doi peşti.

Descoperită prima dată de W. Herschel în 
1779, steaua este de fapt o binară, obser-
vabilă în telescoape de putere medie. Mag-
nitudinile celor două componente sunt de 
4,33, respectiv de 5,23. O trăsătură ne-
obişnuită a acestei stele aflate la 130 de 
ani lumină este un contrast color aparent. 

Steaua mai mică induce în eroare, fâcând 
greu de definit contrastul dintre cele două 
stele. 

Zeta Piscium este o dublă uşor de obser-
vat, la 13 grade VNV de Alpha. A fost ob-
servată pentru prima dată de W. Herschel 
în 1781, cele două componente rămânând 
aproape neschimbate de atunci. Având o 
separaţie de 23”, Zeta este un obiect bun 
pentru începători. Magnitudinile compo-
nentelor sunt de 5,2 şi 6,3, iar distanţa 
la care se află este de 140 de ani lumină. 
În 1888, S.W. Burnham a descoperit un 
alt companion al stelei mai mici, un obiect 
foarte dificil.

19 Piscium este o variabilă, componenta 
cea mai dinspre est a “Cercului din Pis-
ces”, ovalul format din stele care repre-
zintă partea vestică a constelaţiei şi care 
include stelele Gamma, Kappa, Lambda, 
Iota, Theta, 19 şi 7 Piscium, 19 Piscium 
prezentând interes datorită culorii sale ro-
şii puternice. Vizual variaţia stelei este de 
doar jumătate de magnitudine, în timp ce 
fotografic ajunge până la o magnitudine. 

Steaua Van Maanen este o pitică albă ex-
trem de vizată de astronomi. Situată la 2 
grade sud de Delta Piscium, steaua este 
una dintre puţinele pitice albe care poate 
fi identificată uşor în telescoapele amato-
rilor. A fost descoperită de A. Van Maanen 
în 1917 comparând fotografii realizate în 
1914 şi 1917. Cu excepţia companionilor 
lui Sirius şi Procyon, aceasta este proba-
bil cea mai apropiată pitică albă de Sis-
temul nostru Solar, aflată la o  distanţă 
de 14 ani lumină. Magnitudinea aparentă 
a stelei este de 12,3, iar cea absolută de 
14,2. Steaua Van Maanen este totodată şi 
printre cele mai mici stele cunoscute, 
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având un diametru aproape cât cel al Ter-
rei! Cu o masă aproape cât cea a Soarelui, 
densitatea ei este de 1 milion de ori mai 
mare fata de cea a apei. Condiţiile de la 
suprafaţa unei astfel de stele sunt aproa-
pe de neimaginat. Presiunea atmosferică 
este de 2000 de ori cât cea de pe Pământ, 
iar gravitaţia la suprafaţă este de 50.000 
de ori mai puternică. În mod normal, un 
obiect de dimensiunile Terrei la o distan-
ţă de câţiva ani lumină ar fi imposibil de 
detectat prin telescoape. Însă pitica albă 
este o stea, vizibilă datorită propriei ra-
diaţii, chiar dacă procesul de producere 
a energiei se poate să fi încetat de mult 
timp. Tot despre steaua lui Van Maanen 
se presupune că ar fi printre cele mai bă-
trâne stele din Univers. 

M74 din Pisces este o galaxie spirală mare 
ca diametru aparent, observată prima 
dată de P. Mechain în septembrie 1780 şi 
confirmată de Messier la o lună. Mecha-
in a descris-o ca pe o nebuloasă care nu 
conţine stele, destul de întinsă şi obscură. 
Cel care i-a observat forma de spirală pen-
tru prima dată a fost Lord Rosse în 1848, 
imortalizată pentru prima dată fotografic 
de către astro-fotograful Isaac Roberts, în 
decembrie 1893. 

M74 este într-adevăr unul printre cele 
mai slabe obiecte Messier, necesitând un 
cer negru pentru a putea fi observat. Toto-
dată, M74 este un exemplu perfect de spi-
rală de tip Sc, asemănător lui M101 din 
Ursa Major. 

Poate nu una dintre cele mai bogate con-
stelaţii de pe cer, Pisces reprezintă însă o 
provocare pentru astronomii amatori toc-
mai pentru că obiectele pe care le conţine 
sunt greu de observat.

Numit şi NGC 628, M74 este un exemplu spectaculos de galaxie spirală. Braţele sale 
simetrice pornesc din nucleu şi conţin aglomerări de stele tinere albastre. Pot fi observate şi 
unele zone spre roz. Aici se găsesc nori de hidrogen uriaşi, dar cu viaţă scurtă, ce strălucesc 

datorită radiaţiei puternice provenite de la stelele fierbinţi. 

Galaxia conţine aproximativ o sută de mii de milioane de stele, un numar putin mai mic 
decat cel al stelelor din Galaxia noastra. Aspectul slab şi difuz i-a adus numele de Galaxia 

Fantomă.

Credit: Hubble
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Data: 09 iulie 2009
Satelit: Herschel
Conţinut: primele imagini ale lui SPIRE 
Credit: ESA şi Consorţiul SPIRE

Pe 24 iunie 2009, instrumentul SPIRE a în-
registrat primele sale imagini în timpul unei 
etape a misiunii Hershel. Imaginile surprind 
pe M74 în trei lungimi de undă de 250, 300 
şi 500 de microni pentru a evidenţia structu-
ra extinsă a galaxiei, precum şi cerul de pe 
fundal. 

Data: 09 iulie 2009
Satelit: Herschel
Credit: ESA şi Consorţiul SPIRE

Tot pe 24 iunie 2009, instrumentul SPIRE 
a luat imagini şi la M66 la 250 de microni. 
Imaginile comparative dintre M66 şi M74 pun 
în evidenţă urmele emisiilor de praf în norii 
unde se formează stelele, în timp ce nucleu şi 
braţele sunt clar definite. 

Praful este materia interstelară responsabilă 
de formarea stelelor astfel încât aceste ima-
gini arată rezervoarele de gaz şi praf care vor 
fi transformate în stele ale galaxiei. De aseme-
nea, se pot observa pe fundal alte galaxii ce 
apar punctiforme.

M66 este o galaxie barată, situată la aproxi-
mativ 36 de milioane de ani lumină în conste-
laţia Leului. Bara este formată din stele, gaz 
şi praf. Imaginile SPIRE demonstrează faptul 
că cea mai mare parte a prafului este în cen-
trul şi spre marginile barei, dar o parte se gă-

seşte şi în braţele spirală. 
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15 septembrie 2007, Radu Gherase 
telescop 200 mm f/5, canon eos 400d in focar

7 expuneri a câte 4 min la 800 iso procesate cu ajutorul IRIS şi Photoshop
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Bibliografie:
Burnham’s Celestial Handbook
Online:
http://www.ianridpath.com
http://www.dibonsmith.com                               Oana Sandu
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Fiind specializat în compensarea perturbaţii-
lor produse de atmosferă asupra observaţiilor 
astronomice, am participat în 2007 la evalua-
rea locaţiilor propuse pentru viitorul telescop 
american de 30 m (Thirty Meter Telescope, sau 
TMT). Eu am lucrat la două studii privind pro-
centul de nori şi cantitatea de vapori de apă 
din atmosferă: unul bazat pe date climatologi-
ce şi altul bazat pe date recente de la sateliţi 
meteorologici. Dintre locaţiile analizate, şase 
au fost din Chile (Armazones, Tolar, Quimal, 
Toloncha, Pachon, Campanas), unul în Mexic 
(San Pedro Martir) şi unul în Hawai (Mauna 
Kea). Din analiza noastră, deşertul Atacama 
din nordul statului Chile prezintă cele mai 
bune condiţii pentru astronomie, locaţia favo-
rită fiind Armazones. Considerente politice au 
balansat însă în favoarea vârfului Mauna Kea, 
care este oricum o locaţie foarte bună. Pentru 

studiile acestea a fost nevoie să petrec câte-
va luni la SAAO (South African Astronomical 
Observatory) în oraşul Cape Town, Africa de 
Sud, pentru că acolo lucra responsabilul prin-
cipal al proiectului, meteorologul David André 
Erasmus. El este celebru pentru metodele sale 
originale de evaluare a cantităţii de nori şi de 
vapori de apă bazate pe date de la sateliţi, par-
ticipând la selecţia locaţiilor multor telescoape 
din Hawai, Chile şi Africa de Sud. Acesta fiind 
contextul, nu voi intra totuşi în detaliile aces-
tor studii, ci mai degrabă doresc să fac o revis-
tă a activităţii astronomice din sudul Africii, 
aşa cum am perceput-o eu.

Cape Town, pol academic şi turistic
                                                                                                                                                       
Zona  metropolitană a oraşului Cape Town 
acoperă o bună parte din peninsula Capului 

şi împrejurimile ei, la extremitatea sudică a 
peninsulei fiind rezervaţia Capul Bunei Spe-
ranţe (poza 1). Aici este punctul de întâlnire 
dintre curenţii calzi proveniţi din oceanul In-
dian, dinspre Golful Înşelător (False Bay) şi cei 
reci ai Atlanticului, ceea ce a dat naştere unei 
biodiversităţi bogate şi unice, atât sub apă cât 
şi pe uscat. Astfel, aici se găseşte una din cele 
mai abundente vieţi marine din lume, inclu-
zând balene, rechini marele alb sau foci. Pe 
uscat, se găseşte cel de-al şaselea regat floral 
al lumii, cu specii unice din familia Proteea. 
Gradina Botanică din Cape Town (poza 2) pune 
din plin în valoare flora locală. Regnul animal 
moşteneşte aproape tot bagajul genetic 

Astronomie sud-africană Vega nr. 122

1. Vedere aeriană către sud a oraşului Cape Town şi a peninsulei Capului, în depărtare 
fiind Capul Bunei Speranţe

2. Gradina Botanică din Cape Town
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experienţa sa astronomică, atât la propriu, cât şi la figurat, din Africa de Sud. Un articol extrem de interesant, care, credem noi, vă va captiva de 
la primele rânduri până la final. Aşteptăm cu drag şi alte articole din partea voastră, cititorii Vega! 



al Africii (babuini, zebre, antilope, struţi, 
leoparzi, cobre, păianjeni mari, hipopo-
tami, crocodili etc.), plus influenţe an-
tarctice (pinguini). Peisajul spectacular, 
clima “mediteraneană”, lipsa malariei, 
multitudinea activităţilor de recreere 
pe uscat sau acvatice, luxul şi confor-
tul occidental la preţ accesibil, te fac să 
te simţi într-un loc paradiziac. De altfel 
este una din cele mai frecventate desti-
naţii turistice ale lumii, fiind supranu-
mit “Es-Cape Town”. Trebuie notat de 
asemenea că aici trăiesc circa 120 de 
familii de români şi că există consulat 
românesc.
Africa de Sud este poate ţara dezvolta-

tă cea mai izolată geografic faţă de alte 
ţări industrializate. De aceea, multe ţări 
învecinate şi insule din oceanul Indian 
sunt dependente economic şi academic 
de ea. Aceasta a făcut, între altele, ca 
Cape Town să devină un mare pol aca-
demic, având câteva universităţi cu 
vocaţie internaţională. Nu este de mi-
rare că aici au avut loc şi reuşite ştiin-
ţifice importante, ca de exemplu primul 
transplant de inimă în 1967 de către 
Dr. Christiaan Barnard la spitalul Gro-
ote Shuur. În afară de valul de studenţi 
străini africani, care beneficiază de în-
lesniri financiare, există şi mulţi stu-
denţi ne-africani, în special germani şi 

englezi, veniţi în schimb universitar sau 
la specializări. 
În acest context academic, dar şi din 
motive istorico-comerciale, astronomia 
este bine reprezentată. În particular, 
observarea astrelor face parte chiar din 
viata mondenă. Astfel, locuitorii obiş-
nuiesc să meargă la un “sundowner”, 
adică cinează observând asfinţitul în 
ocean, de regulă pe plajă sau la o terasă 
pe malul Atlanticului. De asemenea, la 
fiecare Lună plină, un număr impresio-
nant de oameni de toate vârstele se ca-
ţără pe Capul Leului (Lion’s Head, poza 
1) care oferă o vedere superbă asupra 
oraşului şi oceanului. 

Vega nr. 121

3. Legenda apariţiei Caii Lactee                                
credit: SAAO

4. Portul Cape Town şi spectacolul nocturn austral, inclusiv norii lui Magelan                                
(din “The Midnight Sky” de Edwin Dunkin, 1869).
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Importanţa preistorică a astrelor

Ca peste tot în lume, şi la sud de Saha-
ra astrele cereşti au ghidat, încă din an-
tichitate, activitatea umană. De exemplu, 
calendarele solare şi lunare (Borana sau 
Gada) utilizate şi azi în Kenya, au fost 
dezvoltate în urma cu peste 2000 de ani. 
Principalele documente care mărturisesc 
despre interesul multi-secular al locuito-
rilor Africii pentru astronomie sunt ma-
nuscrisele din Timbuktu (în Mali), deve-
nit principal centru academic al Africii în 
secolul XV. Pe de altă parte, mulţumită 
cercetării etnologice sud-africane, multe 
legende despre bolta cerească au fost do-
cumentate. Astfel, regăsim Calea Lactee 
numită ca de obicei Calea Laptelui, dar 

şi ca Drumul Stelelor. Referitor la origi-
nea stelelor şi, în particular, a Caii Lactee, 
există două mituri. Unul zice că Soarele 
când apune trece în spatele bolţii cereşti, 
iar stelele sunt găuri în boltă prin care se 
vede lumina lui. Altă legendă spune că o 
tânără fată a luat jăratic şi l-a aruncat pe 
bolta cerească ca să facă drum prin în-
tuneric (poza 3). De altfel, ţinând cont că 
centrul Caii Lactee şi norii lui Magelan pot 
fi văzuţi numai în emisfera sudica (poza 
4), bolta cerească australă oferă un spec-
tacol mult mai impresionant decât cel cu 
care suntem obişnuiţi în emisfera nordică 
(poza 5). Consider că toţi iubitorii de as-
tronomie ar trebui sa facă măcar o dată 
în viaţă un “pelerinaj” în emisfera sudică, 
preferabil într-un loc fără poluare lumi-

noasă.
Din trecut, astrele şi-au găsit o primă im-
portanţă practică în agricultură. Astfel, 
apariţia Pleiadelor (numite “isiLimela”) 
marchează începutul săpatului (poza 6) 
şi a adunatului anual al ouălor de struţ. 
Crucea Sudului şi cele două stele indica-
toare sunt văzute drept capete de girafe 
ieşite deasupra arborilor, apariţia lor mar-
când sfârşitul semănatului (poza 7). Pleia-
dele mai sunt considerate şi fiicele zeului 
cerului. După modelul poligamic african, 
ele au acelaşi soţ (Aldebaran) care trage cu 
arcul către trei zebre (centura lui Orion), 
dar săgeata (sabia lui Orion) nu le-a ni-
merit (poza 8). Îi este ruşine să se întoarcă 
acasă fără vânat, dar nici nu îndrăzneşte 
să recupereze unica lui săgeată deoarece 
acolo este un leu (Betelgeuse), care pân-
deşte şi el zebrele. Neştiind ce sa facă, stă 
nemişcat, îngheţat şi înfometat.

5. Fotografie stil “ochi-de-peşte” a cerului austral (foarte asemănătoare cu ceea ce se poate 
vedea cu ochiul liber): centrul galaxiei este în centrul imaginii; astrul cel mai strălucitor este 
Jupiter iar lângă el Antares; în dreapta, aproape de marginea imaginii este Micul Nor al lui 

Magelan (foto Serge Brunier).

6.Asocierea Pleiadelor cu munca pământului 
credit: SAAO

Vega nr. 133
revista.vega@astroclubul.ro

ISSN 1584 - 6563

9 Astroclubul
Bucureşti



Epopeea astronomiei în Sudul Africii

Nedispunând de poziţia precisă a stelelor 
şi a uscatului pentru a ghida navigaţia în 
emisfera sudică, primele corăbii în drum 
spre India se ciocneau destul de des cu 
coasta de sud a Africii. Cele mai afectate 
erau zona Capului şi Namibia (fostă pro-
vincie sud-africană), unde o bună parte 
din litoral se numeşte “Plaja Scheletelor”, 
aluzie făcând la nenumăratele epave. Pen-
tru a ameliora această problemă, în 1685 
preotul francez Guy Trachard a instalat 
un mic observator temporar în peninsula 
Capului, primul din Africa. Astfel, el a pu-
tut să facă corecţii majore hărţilor stelare 
din emisfera sudică şi a corectat (utilizând 
sateliţii lui Jupiter) cu 300 km poziţia ge-
ografică a oraşului Cape Town. Primele 
observaţii astronomice profesioniste din 
Africa au fost însă făcute între 1751 şi 
1753 în zona oraşului Cape Town de către 
astronomul francez Abbé Nicolas-Louis de 
la Caille. El a cartografiat 9766 de stele şi 
42 de nebuloase, a descoperit 14 conste-
laţii noi şi a identificat chiar forma de pară 
a Pământului (turtire neuniformă). Caz 
unic în astronomie, el a numit constelaţia 
“Mons Mensae” (actual “Mensa”, poza 9) 

inspirându-se după o formă geologică te-
restră, muntele Masa (“Table Mountain”), 
care domină oraşul Cape Town (poza 1). 
Chiar şi frecventa prezenţă a norului din 
vârful muntelui este reprezentată în con-
stelaţie (poza 10). De altfel, acesta este un 
exemplu tipic al unui fenomen meteorolo-
gic care afectează din păcate unele obser-
vatoare astronomice: vântul împinge aerul 
umed de la baza muntelui către vârf, unde 
se răceşte şi vaporii de apă condensează, 
formând nor local sau ceaţă.
Cum necesităţile de precizie pentru navi-
gaţia corăbiilor au crescut, în 1820, ime-
diat după instaurarea regimului colonial 
britanic în Africa de Sud, înlocuindu-l pe 
cel olandez, s-a decis construirea primu-
lui observator astronomic permanent din 
Africa, Observatorul Regal de la Capul 
Bunei Speranţe. Dincolo de determinarea 
precisă a poziţiei stelelor, observatorul 
trebuia să furnizeze cu precizie şi timpul, 
amândouă aceste aspecte fiind esenţiale 
navigaţiei. Clădirea observatorului, făcută 

în stil georgian colonial cu faţadă neo-cla-
sică, a fost terminată în 1829. Date fiind 
condiţiile grele de lucru şi piedicile create 
de administraţia 
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7. Legenda Crucii Sudului, credit: SAAO

8. Legenda Pleiade-Orion, credit: SAAO

9. Poziţia constelaţiei “Mons Mensae” (Mon-
sa) pe cerul austral
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locală, construcţia a necesitat eforturi su-
pra-umane din partea celui însărcinat, 
tânărul astronom britanic Fearon Fal-
lows. După darea în folosinţă şi trei ani 
de muncă ştiinţifică extenuantă, el moare 
de scarlatină, mormântul lui fiind şi acum 
în faţa clădirii principale a observatorului. 
Soţia lui, este prima femeie astronom din 
Africa, descoperind între altele cometa 
1830I. Indicatorul de timp era marcat la 
început prin aprinderea, la miezul nopţii, 
a unei lămpi suficient de puternice pentru 
a fi văzută de corăbiile din port. În acea 
perioadă, în afară de pericolul bolilor in-
curabile (afectând în special colonii albi), 
şi animalele sălbatice din apropiere con-
stituiau un pericol important: leoparzi pe 
acoperişul observatorului, hipopotami în 
râul învecinat, şerpi şi păianjeni veninoşi 
pătrunzând în dormitoare etc. De altfel şi 
astăzi şerpii, cei mai mulţi însă neveni-
noşi, mai sunt uneori întâlniţi pe proprie-
tatea observatorului. Pot să spun că eu în 
fiecare seară verificam în şi sub pat să nu 
fie vreunul.
Succesorul lui Fallows, Thomas Hender-
son, a lucrat doar trei ani insă a reuşit să 
producă: cea mai precisă hartă a cerului 
austral, cea mai precisă distanţă la Luna, 

prima distanţă precisă la o stea (Alpha 
Centauri). Următorul director, Thomas 
Maclear numit în 1834, a lucrat 36 de 
ani şi a făcut o muncă ştiinţifică colosa-
lă. În timpul lui, în afară de observaţiile 
astronomice, observatorul a desfăşurat 
şi activitate meteorologică, a impulsionat 
construcţia de faruri maritime, a măsurat 
activitatea mareelor, a variaţiilor magne-
tice terestre, a condus cercetări geodezice 
sud-africane detaliate, a încurajat imor-
talizarea activităţii observatorului în artă 
etc. Maclear a determinat de asemenea cu 
precizie poziţia geografică a multor des-
coperiri africane ale celebrului explorator 
David Livingstone, cel care a descoperit 
între altele cascada Victoria şi al cărui 
nume este purtat de oraşul învecinat din 
Zambia. De asemenea, în perioada lui Ma-
clear, celebrul Sir John Herschel a efectu-
at aici observaţii astronomice timp de pa-
tru ani pentru a ameliora catalogul cerului 
austral. Furnizarea precisă a timpului de 
către observator a evoluat în 1865 trans-
miţând un semnal electric către un mic 
vârf muntos din apropierea portului, care 
activa tragerea unui foc de tun. Acel vârf 
a luat astfel denumirea de Dealul Semna-
lului (Signal Hill, poza 1), iar focul de tun 
încă se mai trage şi astăzi la miezul zilei, 
mai mult din tradiţie.
În 1879 a fost numit următorul director, 
David Gill, care a revoluţionat astronomia 
prin utilizarea pentru prima oară a foto-
grafiei şi a spectroscopiei. Fotografia i-a 
permis între altele să cartografieze mult 
mai multe stele sudice (454875) şi să 
imortalizeze cometa din 1882. Utilizând 
mişcarea asteroizilor, el a obţinut cea mai 
precisă estimare a distanţei la Soare, care 
a rămas drept standard timp de o jumă-
tate de secol. În perioada lui Gill, în 1901, 
a fost inaugurată una dintre cele mai mo-
derne şi mari (diametru de 64 cm) lunete 
ale timpului, cunoscută drept telescopul 

McClean (după numele donatorului). Ea 
este încă funcţională şi serveşte acum în 
scop educativ şi vulgarizator. Observa-
torul care o adăposteşte este o bijuterie 
mecanică, cel puţin pentru acea vreme, 
având un sistem hidraulic de ridicare a 
podelei.
Mulţumită lui Gill, activitatea astronomi-
că din Cape Town a depăşit vremea pio-
nieratului şi a câştigat reputaţie ştiinţifică 
internaţională, în special în astrometrie 
şi, mai apoi, prin dezvoltarea noului do-
meniu al fotometriei. Cu timpul, locaţia 
iniţial retrasă a observatorului (poza 1) a 
fost înglobată de extinderea oraşului Cape 
Town, în jurul lui fiind acum un cartier 
foarte activ, considerat chiar central, pur-
tând numele de Observator. În anii 1920, 
Africa de Sud era deja considerată ca una 
dintre cele mai bune locaţii pentru a face 
observaţii astronomice. Multe instituţii in-
ternaţionale au început să investească şi 
să instaleze aici instrumente. Din păcate, 
instituţionalizarea apartheidului în 1961 
a făcut ca suportul internaţional să se re-
tragă, conducând la izolare şi lipsă de pro-
gres. Sosirea unui val de astronomi tineri, 
în special britanici, cu viziuni moderne 
şi experienţă internaţională, coroborată 
cu investiţii importante în infrastructură 
(apariţia SAAO), a readus Africa de Sud 
în topul cercetării astronomice începând 
cu 1973. Între realizări putem aminti pri-
ma estimare a mărimii lui Charon, sate-
litul lui Pluto, de către Alistair Walker în 
1980.

Observatorul Sutherland
                                                                                                                                                                     
În paralel cu evoluţia observatorului din 
Cape Town, şi în alte oraşe din Africa de 
Sud (Pretoria, Johannesburg) a luat am-
ploare activitatea astronomica. Exemplu 
notabil, în 1951 a devenit operaţional te-
lescopul Radcliffe de 1.9 m în Pretoria,

10. Muntele Masa şi norul (constelaţia “Mons 
Mensae”) în harta lui Nicolas-Louis de la Caille
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proprietate britanică care în 1974 a 
fost vândut Africii de Sud. Cum polu-
area luminoasă a marilor oraşe a de-
venit o problemă importantă, în 1972 
observatoarele din Cape Town, Preto-
ria şi Johannesburg s-au unit într-o 
entitate naţională sud-africană numită 
SAAO (South African Astronomical Ob-
servatory) cu sediul în Cape Town şi şi-
au mutat cele mai moderne telescoape 
intr-o locaţie comună. Aceasta se află 
lângă localitatea Sutherland, la 360 

Km de Cape Town, sau 4 ore de con-
dus maşina, din care o bună parte prin 
zone viticole (poza 11). Noul observator 
se găseşte la 1759 m altitudine pe un 

platou muntos din semi-deşertul Ka-
roo (poza 12).
Criteriile după care s-a ales această lo-
caţie (semi-deşert) au fost umiditatea 

11. Prima parte a drumului către Suther-
land prin zone viticole

12. Intrarea la Observatorul SAAO din Sutherland

13. Clădirile aferente observatorului din Sutherland (rezidenţe, ateliere, centrul vizitatorilor)
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redusă şi poluarea chimică şi luminoasă 
redusă. Turbulenţa aerului, factor iniţial 
nerelevant, cauzează aici un seeing me-
diu de o secunda de arc, în parte datorat 
unei variaţii rapide a temperaturii ambi-
ante (0,5ºC/h). Comparativ, la Observato-
rul Paranal din Chile, locaţie considerată 
pentru moment cea mai performantă din 
lume, seeing-ul mediu este 0.8 secunde 
de arc. Un control al temperaturii oglin-
zilor principale ale telescoapelor, bazat pe 
previziunea temperaturii, ar putea oferii şi 
în Sutherland condiţii de observare simi-
lare celor din Paranal.
Infrastructura rutieră excelentă către 
Sutherland, proximitatea portului Cape 
Town, facilităţile excelente de cazare (poza 
13), interesul constant al guvernului sud-
african, posibilitatea de a te face înţeles în 
engleză, disponibilitatea mâinii de lucru 
ieftine, zona de seismicitate redusă etc., 
fac din Sutherland una din cele mai atrac-
tive locaţii pentru observarea cerului aus-
tral. Astfel, odată cu democratizarea ţării, 
în afară de SAAO, şi alte instituţii inter-
naţionale au instalat aici telescoape (poza 
14-15, tabelul 1). Seismicitatea minimă 
a atras aici chiar şi instrumente pentru 
monitorizarea testelor nucleare şi pentru 
studierea geodinamicii Pământului (des-
coperind, între altele, unele oscilaţiile li-
bere ale Pământului). 

Telescopul SALT
                                                                                                                                             
SALT este prescurtarea de la “South-Afri-
can Large Telescope”. Proiectul iniţial a 
dorit construirea unui telescop de 3,5 m, 
pentru a menţine Africa de Sud în prima 
linie a cercetării astronomice. Dezvoltarea 
rapidă a telescoapelor din clasa de 8 m 
a diminuat însă entuziasmul în proiect, 
fiind necesară o reorientare. În acelaşi 

timp, ţinând cont de evoluţia democrati-
că a Africii de Sud şi de presiunea socială 
crescândă, obţinerea de fonduri substan-
ţial mai mari nu ar fi fost posibilă. Ast-
fel, o soluţie abordabilă s-a dovedit a fi o 
copie a telescopului HET (Hobby-Eberly 
Telescope) de la Observatorul McDonald 
din Texas (USA). Finanţarea s-a făcut prin 
parteneriat, în anul 2000, cu mai multe 
instituţii străine (tabelul 1). 

14. Vedere aeriană a observatorului din Sutherland cu identificarea telescoapelor                    
credit: Helicam & Atlantis Panels

15. Panoramă a observatorului din Sutherland cu identificarea telescoapelor, credit: SAAO
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Designul inovativ şi foarte economic al lui 
HET a fost puţin ameliorat în cazul SALT 
(poza 16-18).
În poza 16 se poate vedea, în secţiune, for-
ma domului, înalt de 30 m, ca şi structura 
şi poziţia telescopului în interior. Oglinda 
principală este formată din 91 de segmen-
te sferice de formă hexagonală, care aco-
peră o suprafaţă totală de 78,8 m2 (Figura 
8, centru), care poate fi înscrisă intr-un 
cerc cu diametrul de 11 m. Turnul de lân-
gă dom are în vârf un instrument pentru 
alinierea periodică a segmentelor oglinzii 
principale; se află în centrul de curbură 
al acesteia, adică la 26 m distanţă. Tele-
scopul este înclinat în permanenţă la 37º 
distanţă zenitală, suficient pentru a putea 
observa inclusiv Norii lui Magelan, şi se 
poate roti doar orizontal, adică în azimut. 
Ghidarea se face în principal din ansam-
blul instrumental deplasabil din focar, si-
tuat la 13 m de oglinda principală (poza 
18). Acest ansamblu este format mai întâi 
dintr-un corector optic compact (poza 19), 

numit SAC, necesar pentru compensa-
rea aberaţiei sferice a oglinzii principale. 
Cele două prisme care urmează (albastru 
deschis în poză) compensează pentru dis-
persia atmosferică fixă la 37º. Apoi este o 
diafragmă, urmată de un sistem de dis-
tribuire a focarului către diferitele instru-
mente ştiinţifice. Diafragma determină pu-
pila telescopului care, conjugată la nivelul 
oglinzii principale, reprezintă suprafaţa 
colectoare. După cum se vede în poza 18, 
suprafaţa colectoare (în galben) variază în 
funcţie de poziţia ansamblului instrumen-
tal. În poziţie centrală, suprafaţa colectoa-
re este maximă, echivalând cu a unui 

16. Telescopul SALT:                                               
vedere de ansamblu (secţiune),                              

credit: SALT Foundation

17. Telescopul SALT; oglinda principală şi 
ansamblul instrumental deplasabil din focar 
care include: corectorul de aberaţie sferică 
(SAC), compensatorul de dispersie atmosfe-
rică, distribuitorul de focare şi instrumente-

le ştiinţifice, credit: SALT Foundation
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telescop de 9 m, iar la minim cu a unui 
telescop de 7 m diametru. 
SALT a intrat în folosinţă la 1 septembrie 
2005, insă imediat s-au constatat impor-
tante aberaţii optice similare cu astigma-
tismul, plus un plan focal înclinat, şi, poa-
te cel mai grav, ne-reproductibilitatea lor. 
După o muncă minuţioasă şi îndelungată, 
în septembrie 2007 s-a localizat sursa abe-
raţiilor în SAC şi, de asemenea, s-a con-

statat că SAC este un instrument foarte 
sensibil la variaţiile condiţiilor ambiante. 
Experienţa de la telescopul HET nu a fost 
utilă pentru că SAC a fost reproiectat şi, 
teoretic, ameliorat în cazul SALT. În con-
secinţă, SAC a fost demontat şi retestat 
interferometric pe bancul optic. De aseme-
nea, anumite părţi au fost reproiectate şi 
re-executate. În acest moment noul SAC 
este într-un proces extensiv de testare, ali-
niere si reasamblare. Peste un an, SALT va 
fi, sperăm, din nou funcţional.
La descifrarea enigmei aberaţiilor de la 
SALT, care nu a fost simplă, având mai 
multe surse, şi-au adus contribuţia un 
număr mare de oameni, de la experţi in-
ternaţionali în optică şi astronomie până la 
studenţi post-universitari. Evident, aceas-
tă enigmă m-a incitat şi pe mine (poza 19-
20).

Sediul SAAO
                                                                                                                                                             
Telescoapele mici şi vechi care nu au fost 
mutate în Sutherland acum sunt pe post 
de muzeu sau fac observaţii doar în scop 
de popularizare a astronomiei. În clădirile 
aferente însă, profitând de facilităţile mari-
lor oraşe, s-au dezvoltat centre academice 
şi de cercetare care, alături de principalele 
universităţi, suportă tehnologic activitatea 
din Sutherland. Astfel, activitatea astrono-

mică din Africa de Sud are acum mai toa-
te condiţiile pentru a obţine performanţă. 
Singurele piedici care mai afectează ac-
tivitatea ar fi internetul lent şi scump şi 
securitatea personalului şi a materialelor 
(infracţionalitatea este foarte ridicată şi po-
liţia ineficientă). Exista până de curând o 
singura fibră optică de legătură cu Euro-
pa, însă recenta instalare a unei noi fibre 
dă multe speranţe. În acest context, sediul 
SAAO din Cape Town (poza 21), care co-
laborează intim cu Universitatea din Cape 
Town (UCT), este principalul centru de cer-
cetare astronomică din Africa de Sud.
Eu am locuit timp de 5 luni în vila Jaka-
randa şi am lucrat în biroul profesoru-
lui Erasmus, la parterul unui observator 
vechi. La intrarea în clădirea principala 
(cea făcută în 1829) se află biblioteca (poza 
22), făcută în acelaşi stil imperial şi care 
conţine încă multe cărţi vechi şi rare. În 
continuarea tradiţiei britanice, în afară de 
prânz, se mai iau două mici pauze de lu-
cru, la 10:30-11:00 şi 15:00-15:30, când 
se serveşte ceai în holul bibliotecii. În rest, 

18. Telescopul SALT: mersul razelor de lu-
mină în ansamblul instrumental deplasabil                                      

credit: SALT Foundation

19. Vizita mea la SALT: reflexie în oglinda 
principală (fotografie “clasică”)

20. Vizita mea la SALT

21. Vedere aeriană a proprietăţii SAAO din 
Cape Town, credit: SAAO
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proprietatea SAAO oferă un spaţiu plăcut 
de socializare, cu recepţii sau grătare la 
iarbă verde pentru diferite ocazii, piscină 
pentru rezidenţi etc.
SAAO este acum un centru cu adevărat 
internaţional. De exemplu, numai în tim-
pul sejurului meu am întâlnit cercetători 
din Anglia, Australia, Finlanda, Franţa, 
Germania, India, Israel, Kenya, Olanda, 
Rusia, Uganda, USA. Un alt român care 
a lucrat în astronomie în Africa de Sud, 
în oraşul Durban, este Ovidiu Văduvescu. 
Din păcate, el a plecat pentru a da curs 
altor oportunităţi şi nu am mai avut şansa 
să fim doi români în acelaşi timp la SAAO 
în Cape Town, unde el ar fi trebuit să con-
tinue munca din Durban.
Trebuie de asemenea să menţionez că, fi-

ind acolo, am avut şansa să admir trece-
rea cometei McNaught (poza 23), fie de pe 
malul oceanului, fie de pe Capul Leului, 
eveniment de o amploare poate unică în-
tr-o viaţă de om.

Popularizarea astronomiei
                                                                                                                                                                 
Dincolo de activitatea de cercetare, SAAO 
are o activitate de popularizare a astrono-
miei de invidiat. În primul rând, are per-
soane angajate special pentru a promova 
astronomia în societate. Ideea lor de bază 
este că astronomia este o ştiinţă care im-
plică mai multe discipline: matematică, 
fizică, inginerie etc. În consecinţă, toate 
aceste discipline pot fi promovate în so-

cietate prin fascinaţia pe care o provoacă 
astronomia. Numai anul acesta la Festi-
valul Ştiinţei, având ca temă “Spaţiu şi 
Explorare”, timp de 7 zile au fost 70000 
de vizitatori. De asemenea, sunt implicaţi 
în Săptămâna Naţională de Ştiinţe (atelie-
re de astronomie) şi Astronomie Esenţială 
la sediul SAAO (2 zile de ateliere). Iniţiază 
diferite competiţii, ca concursul naţional 
Astro-Quiz (gen, cine ştie câştigă), pe ni-
vele de vârstă, sau un concurs de fotogra-
fie care ilustrează impactul ştiinţei în so-
cietate. La sediu se organizează sporadic 
Astro-Picnic, iar de două ori pe lună este 
Noapte Deschisă, cu observaţii la telesco-
pul McLean, prezentări publice şi vânzare 
de articole cu emblema SAAO. Vizitele în 
Sutherland, unde există un centru special 
amenajat pentru vizitatori, sunt interme-
diate de o agenţie de turism. De aseme-
nea, se fac regulat prezentări astronomice 
la Magazinul de Ştiinţe sau la Planetariul 
din Cape Town. Se implică regulat în edu-
caţia şcolară prin prezentări astronomice 
sau ateliere, de exemplu să arate practic 
copiilor efectul de mărire optică printr-un 
telescop, sau să stimuleze imaginaţia co-
piilor în a redesena constelaţiile. Există 
o prezenţă activă la radio şi televiziune, 
dar şi în mediile de socializare pe inter-
net Facebook şi Tweeter. SAAO a creat de 
asemenea un CD gratuit cu programe de 
calculator esenţiale pentru astronomie, 
incluzând şi prezentări astronomice pe di-
ferite teme. Menţine pe internet un Astro-
Ghid pentru începători, publică broşuri 
şi cărţi despre realizările sale trecute sau 
actuale, de exemplu despre construcţia te-
lescopului SALT. Cu ocazia Anului Inter-
naţional al Astronomiei, IYA2009, de Anul 
Nou a pus la dispoziţia publicului instala-
ţiile din Sutherland (New Year Star Party), 
a participat la maratonul mediatic “În ju-
rul lumii cu 80 de telescoape” şi va găzdui 
în martie anul viitor o conferinţă care să 

22. Biblioteca SAAO

23. Eu şi Cometa McNaught: expunere 10 
secunde, ISO 1600 (foto Lisa Crause, 19 ia-

nuarie 2007)
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ilustreze efectele efortului de popularizare 
a astronomiei în 2009.
În paralel cu SAAO, popularizarea astro-
nomiei este puternic sprijinită şi de soci-
etăţile şi cluburile de astronomi amatori 
(poza 24). Dintre ele, Societatea Astrono-
mica din Sudul Africii (ASSA) este cea mai 
importantă, având cluburi în mai multe 
oraşe. Ideea originală unui amator de a 
îmbina astronomia cu gastronomia poate 
merită copiată şi pe alte meleaguri (vezi 
referinţe).
                                                                                                                                                    
Viitorul

În afară de SAAO, în sudul Africii mai exis-
tă Observatorul Boyden, Observatorul de 
Radioastronomie Hartebeesthoek, Obser-
vatorul UNISA (Africa de Sud) şi telesco-
pul german de Raze Gama HESS (Nami-
bia). Viitorul astronomiei în Africa de Sud 
este promiţător, în special prin şansele 
ridicate să găzduiască observatorul radi-
oastronomic internaţional numit Matricea 
Kilometru Pătrat (Square Kilometer Array, 
sau SKA). Principalele locaţii unde ar pu-
tea fi instalate radiotelescoapele sunt pre-

zentate in poza 25. Evoluţia democratică 
actuală din Zimbabwe dă speranţe că şi 
acolo astronomia îşi va relua activitatea.
În ceea ce mă priveşte, pot să spun că a 
fost o experienţă interesantă într-un me-
diu fascinant, care a inclus şi o vizită în 
deltaplan peste cascada Victoria. Nu este 
de mirare că europenii s-au agăţat cu atâ-
ta înverşunare de Africa. Cum ei au cam 
plecat, acum China a devenit principalul 
partener comercial, industrial şi financi-
ar în mai toată Africa sub-sahariană, mai 
puţin în sfera de influenţă directă a Africii 
de Sud (Namibia, Botswana, Zimbabwe).

                      

Referinţe

Construcţia SALT (carte): http://www.salt.ac.za/
public-info/salt-book/
Cultură populară: http://www.saao.ac.za/public-
info/sun-moon-stars/african-starlore/
Începuturile SAAO: http://www.saao.ac.za/assa/
html/mnassa_2001_feb_13-19.html
Cometa McNaught: http://www.saao.ac.za/assa/
html/Apr2007/2007MNASSA..66..Apr..61.pdf
IYA2009 în Africa de Sud: http://www.astro-
nomy2009.org.za/
Conferinţă IYA2009 în Africa de Sud: http://www.
communicatingastronomy.org/cap2010/index.html
ASSA: http://www.saao.ac.za/assa/index.html
Astronomie/Gastronomie: http://www.aloeridgeho-
tel.com/Dining.htm

Liviu Ivănescu

24. Societăţi şi cluburi de astronomi amatori în sudul Africii

25. Principalele locaţii unde ar putea fi am-
plasate viitoarele radiotelescoape SKA
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Pe data de 14 mai 2009 a avut loc lan-
sarea, cu succes, a sondelor Herschel şi 
Planck cu ajutorul rachetei Ariane 5, de 
la Centrul Spaţial ESA din Guiana.

Numele exact al celor două sonde este 
Herschel Space Observatory şi Planck 
Surveyor. Satelitul Herschel are misi-
unea de a detecta naşterea stelelor şi 
modul în care s-au format galaxiile în 
universul primordial. Pe de alta parte, 

Planck va privi chiar mai departe decât 
Herschel şi anume, la numai 380.000 
ani de la Big Bang. El va carta Radi-
aţia Fundalului Cosmic (RFC) din do-
meniul microundelor; acesta fiind cea 
mai exactă hartă a Universului pri-
mordial realizată până acum. Radiaţia 
Fundalului Cosmic este acea radiaţie 
remanentă din momentul formării Uni-
versului şi care a devenit vizibilă la mo-
mentul t=380.000 ani, când avea tem-
peratura de 3000°. RFC este omogenă 
şi izotropă, dar nu perfect; ea prezintă 
mici variaţii de temperatură (de nivelul 

milionimilor de grad) şi de densitate. Ei 
bine, aceste mici variaţii sunt extrem de 
importante pentru evoluţia ulterioară a 
Universului, respectiv pentru formarea 
structurilor primordiale.
Lansate împreună cele două sonde s-au 
separat la un moment dat, şi cu foar-
te mici coreţii de poziţie, s-au îndreptat 
către punctul L2 (cel de-al doilea punct 
Lagrange aflat la 1,5 milioane de km 
distanţă de Pământ). Depăşirea punc-
tului L2 a avut loc pe data de 15 mai 
2009.
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Planck şi Herschel şi-au început misiunea

Lansarea rachetei Ariane 5 
Credit:http://www.esa.int

Orbitele sondelor Herschel şi Planck
Credit: http://www.esa.int



Pe data de 24 iulie 2009, sondele au 
fost supuse unui ultim test operaţional 
care a arătat că totul merge după cum 
fusese planificat. 

Sonda Planck

Planck reprezintă cel mai exact instru-
ment de cartare a Radiaţiei Fundalului 
Cosmic construit vreodată. Sonda este 
echipată cu un telescop şi două instru-
mente care lucrează în domeniul micro-
undelor. Aparate criogenice sofisticate 
menţin temperatura senzorilor la valori 
apropiate de zero absolut.

Harta RFC realizată de sonda Planck 
va avea o rezoluţie de 10 ori mai mare 
decât cea a sondei WMAP şi va gene-
ra imaginea întregului firmament în 6 
luni. Exactitatea măsurătorilor este cea 
determinată de limitele fundamentale 
ale astrofizicii. 
Durata de viaţă a sondei Planck este de 
15 luni, timp în care va produce o dublă 
cartare.
Variaţiile de milionimi de grad ale RFC 
pot da o imagine extrem de exactă a 
Universului în vârstă de 380.000 ani; 
imaginea structurii şi compoziţiei sale.
Sonda Planck va aduce o asemenea 
cantitate de informaţii încât oamenii de 

ştiinţă vor avea material de studiu pen-
tru mulţi ani de acum înainte.
                                                                                                                                               
Telescopul spaţial Herschel

Cu oglinda sa de 3,5m, Herschel este 
cel mai mare telescop proiectat pentru 
a prelua imagini deep-sky în infraroşu 
îndepărtat. El va putea înregistra emi-
sia termică a obiectelor foarte reci de la 
5° la 50° Celsius peste zero absolut. In-
strumentele sale vor lucra în lungimi de 
undă de 55 la 640 microni. Banda de 
observaţie din infaroşu îndepărtat per-
mite astrofizicienilor observarea struc-
turilor stelare primordiale din istoria 
Universului, dar şi a celor din galaxia 
noastră, putând trece peste norii de 
praf care înconjoară aceste structuri.

Chiar dacă este poziţionat în umbra Pă-
mântului şi la patru ori distanţa Pământ 
Lună, senzorii telescopului Herschel se 
încălzesc la o temperatură de 80°C pes-
te Zero Absolut. În aceste condiţii tele-
scopul emite o radiaţie infraroşie foarte 
puternică care se înregistrează în sem-
nalele preluate. Pentru a răci senzorii 
este nevoie de o cantitate de 2.300 litri 
de azot lichid, aflată la bordul telesco-
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Credit: http://www.esa.int/esa-mmg/mmg.pl?b=b&keyword=Planck&start=5

Scanarea cerului                                                                                                   
realizată de sonda Planck

Credit:http://www.esa.int



pului şi utilizabilă pe parcursul a 3,5 
ani.
Pe data de 02 octombrie 2009 au so-
sit şi primele informaţii transmise de 
telescopul Herschel. Acestea reprezintă 
o imagine extrem de detaliată a norilor 
aflaţi în planul galaxiei noastre, care re-
levă o intensă activitate în acea zonă. 
Ceea ce observăm de pe Pământ a fi o 
bandă întunecată de praf rece este în 
realitate o imensă fabrică de stele. Zona 
scanată de telescop se află pe direcţie 
constelaţiei Crucea Sudului vizibilă din 
Emisfera Sudică.

Imaginea alăturată este o suprapunere 
a mai multor tipuri de înregistrări pre-
tuate de telescopul Herschel în cinci 
lungimi de undă din domeniul infraro-
şu. Acest lucru permite oamenilor de 
ştiinţă să vadă foarte clar diferenţa între 
zonele cu matrie rece (colorate în roşu) 
şi cele cu materie caldă (colorate în al-
bastru) aparţinând planului galactic.
Ceea ce reprezintă o premieră în infor-
maţia primită este faptul că nimeni nu 
şi-a închipuit vreodată că zona întune-
cată a planului galactic poate ascunde 
o asemenea activitate intensă. Acum 
există informaţii foarte exacte legate de 
cantitatea materiei, de masa sa, de tem-
peratură şi de compoziţie. Avem astăzi 
imaginea exactă a formării unui număr 
impresionat de stele într-o zonă consi-
derată a fi “moartă”.

Stelele se formeză în general în zone 
reci şi foarte dense, iar în această ima-
gine sunt foarte uşor de observat fila-
mentele incandescente care dau naşte-
re stelelor. Astfel de observaţii nu pot fi 
realizate în nici un caz de pe Pământ. 
Dotările telescopulului Herschel cu ca-
merele sale  sofisticate în infraroşu au 
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Telscopul spaţial Herschel
Credit:http://www.esa.int



putut face vizibilă o porţiune întuneca-
tă a galaxiei unde se poate astăzi vedea 
o incredibilă activitate ce indică forma-
rea unei multitudini de stele.
Sonda Planck şi telescopul spaţial Her-
schel reprezintă, împreună, o impor-

tantă realizare a ştiinţei, care va ajuta 
la clarificarea multor problemele legate 
de formarea Universului şi a structuri-
lor sale; clarificări pe care oamenii de 
ştiinţă le aşteaptă de mult timp.                                                                                                                                            
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Credit: ESA şi consorţiul SPIRE & PACS

Sursa:
                                                                                                                                              
h t t p : / / w w w . s k y a n d t e l e s c o -
p e . c o m / c o m m u n i t y / s k y b l o g /
newsblog/44977572.html
h t tp : //www.sc i enceda i l y . c om/
releases/2009/10/091002093801.htm

Ruxandra Popa



Oana Sandu

ONG Fest 2009

În perioada 11-13 septembrie, Astroclubul Bucureşti a participat la ONG Fest. Timp de trei zile, membrii asociaţiei 
- Ruxandra Popa, Mihai Vlăduţ, Oana Sandu, Mihai Rusie, Marcel Popescu şi Mircea Răduţiu i-au informat pe partici-
panţi de existenţa clubului nostru de astronomie şi le-au povestit acestora ce posibilităţi de studiere a astronomiei au. 
S-au făcut, de asemenea, câteva observaţii la Soare atât cât a permis locaţia şi vremea. Revista Vega a fost tipărită 
pentru a o putea arăta trecătorilor!

Standul AB cu fotografii astronomice,  postere, prezentare powerpoint, flyere, vederi şi Revista Vega
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Noapte galileană cu ceai şi o călătorie până pe Jupiter
Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Ursea-
nu” şi Astroclubul Bucureşti au organizat vi-
neri, 23 octombrie, o noapte galileană în care 
astronomii amatori au povestit la un ceai cald 
cine a fost Galileo Galilei şi i-au purtat pe vi-
zitatori într-o călătorie până pe Jupiter, unul 
dintre obiectele cereşti observate de celebrul as-
tronom. 

Evenimentul a avut loc la sediul Observatorului 
şi s-a ţinut din oră în oră în intervalul 20:00-
24:00, intrarea fiind gratuită. Patru radiouri, 
precum şi numeroase site-uri de noutăţi au 
preluat ştirea noastră. Ruxandra Popa a avut 
o intervenţie la TVR Cultural, iar Antena 3 şi 
Realitatea TV au transmis de la Observator, în 
noaptea de vineri. Blogul IYA2009, Cosmic Dia-
ry, a scris la rândul său despre iniţiativa noas-
tră de a ţine o noapte galileană în ciuda vremii 
nefavorabile. 

În noaptea galileană au participat la prezentări 
şi s-au încălzit cu un ceai cald aproximativ 300 
de vizitatori! Pentru că cerul a fost senin până 
la urmă pentru o perioadă de timp, majoritatea 
au putut privi şi printr-o lunetă. 

Mulţumiri tuturor celor implicaţi: Adrian Şonka şi Mihai 
Dascălu (Observatorul Astronomic), Ruxandra Popa, Mar-
cel Popescu, Oana Sandu, Mona Constantinescu, Mihai 
Vlăduţ, Mihai Rusie, Mircea Răduţu, Alex Conu, Traian 
Preda, Valeriu Tudose şi Marian Naiman.

Acţiunea a făcut parte din proiectul internaţional Nopţi 
Galileene, organizat simultan pe întreg globul cu ocazia 
Anului Internaţional al Astronomiei 2009.  Numărul ţări-
lor înscrise în proiect, precum şi alte detalii despre acesta 
puteţi afla la http://www.galileannights.org/
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Coada de la intrarea în Observatorul Astronomic şi vizitatorii aşteptând începerea prezentărilor
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Jupiter este vizibil seara, Marte răsare
înainte de miezul nop�ii, Saturn cu două ore
înaintea Soarelui, iar Venus cu maxim o oră
înainte ca afară să se facă zi. În noaptea de
17 spre 18 noiembrie vom putea vedea la
maxim curentul Leonide.

Jupiter

Neptun

Uranus

Mercur

Marte

Saturn

Venus

După ce se înserează, spre sud, într-o
zonă lipsită de stele strălucitoare se află

. Este stralucitor, are culoare gălbuie și
nu sclipește precum stelele. Între 1 și 3 ale
lunii va trece pe deasupra stelei iota din
Capricornus, Jupiter reluându-și mișcarea
normală de la vest la est. În continuare se va
deplasa spre est, spre locul unde se află și

. Distan�a aparentă dintre aceste
două planete se va reduce de la 6° la 3° pe
parcursul lui noiembrie.

Dacă la începtul lunii Jupiter va apune
după miezul nop�ii, la sfârșitul acesteia va
apune la ora 22, așa că nu mai avem mult
până când va dispărea în razele Soarelui. Pe
10 noiembrie va fi la cuadratura estică cu
Soarele, adică la 90° de acesta.

, invizibil cu ochiul liber, se află
în constela�ia Aquarius, la sud de partea
vestică a constela�iei Pisces. Tot în aceeași
zonă se află și asteroidul Juno, vizibil prin
binocluri.

Planeta nu poate fi observată
în această lună, fiind în conjunc�ie superioară
cu Soarele, adică foarte aproape de acesta.
Luna aceasta se va produce un eveniment
destul de rar, Mercur trecând prin spatele
Soarelui.

În jurul orei 23, și din ce în ce mai
devreme, răsare planeta . La sfărșitul
lunii va răsări în jurul orei 21:45. Marte se
observă cu ochiul liber, fiind cel mai
strălucitor astru din zona în care se află,
constela�ia Cancer (Racul). Are o culoare
portocalie, iar strălucirea planetei va crește.
La începutul lunii va avea magnitudinea +0,4,
iar la sfârșitul ei -0,4. Devine la fel de
strălucitoare ca și cele mai strălucitoare stele,
Capella (Auriga) sau Rigel (Orion).

Prin instrumentele astronomice se va
putea vedea că Marte se află, în primele zile
ale lunii, aproape de o aglomerare de stele,
roiul stelar M44 -Stupul. Pe măsură ce trec
zilele planeta se va îndeparta de roi, fapt
observabil dacă privi�i zilnic printr-un binoclu
sau instrument astronomic planeta, la putere
mică. La putere mare se va vedea discul
planetei, de trei ori mai mic decât discul
aparent al lui Jupiter, și poate ceva detalii pe
el.

răsare la ora 3:30, pe 1 nov, și
la 1:50 la sfărșitul lunii. Se află în Virgo, la sud
de steaua beta, numită și Zavijava. Inelele
planetei se văd din nou, după ce în
septembrie s-au vazut de pe muchie.

Luceafărul de diminea�ă, , se
vede din ce în ce mai greu, apropiindu-se
foarte mult de Soare. La începutul lunii răsare
la 1,5 ore înaintea Soarelui, iar la sfârșitul ei la
numai o oră. Va dispărea de pe cerul de
diminea�ă, dar numai pentru a apărea pe cel
de seară.

Fenomene astronomicePlanete

CALENDAR ASTRONOMIC

1-2 Planeta Marte se va afla în roiul stelar Praesepele

9 În stânga Lunii se va afla planeta Marte

14 În stânga Lunii se va afla steaua Spica

18 Luna la un grad de steaua Antares

22 Mercur se va afla la 3 grade nord

(Stupul)
din constela�ia Cancer (Racul)

relui

. Se pot observa
începând cu miezul nop�ii

din Virgo (Fecioara)

din constela�ia Scorpius. Nu
se pot observa

de steaua din
constela�ia Scorpius. Nu se pot observa

inocluri)

2 Lună Plină la ora 21:14

3 Planeta Venus se află la 3 grade est de steaua Spica

5 Mercur în conjunc�ie superioară cu Soarele

7 Luna la cea mai mică depărtare

9 Ultimul Pătrar la ora 17:56

10 Luna se va afla în vecinătatea stelei Regulus

13 Deasupra secerii sub�iri a Lunii, la 8 grade depărtare, se află
planeta Saturn

16 Lună Nouă la ora 21:14

17 Maximul curentului de meteori Leonide

22 Luna la cea mai mare depărtare
23 Sub Lună, în această seară, se va afla planeta Jupiter
24 Primul Pătrar la ora 23:39

26 Luna se află la 5 grade nord de planeta Uranus

. Luna se poate observa toată noaptea și
se află în constela�ia Aries

din
constela�ia Virgo. Se observă diminea�a, înainte de răsăritul
Soa

. Nu se poate
observa

de Terra. La „numai” 368.911
km

. Luna se observă în a doua jumătate
a nop�ii, în constela�ia Cancer (Racul)

din constela�ia
Leo

. Luna nu se poate observa fiind în
dreptul Soarelui, în constela�ia Libra (Balan�a)

. Dintr-un loc fără
lumini artificiale, pute�i observa peste 50 de meteori pe oră

Antares

de Terra. La 404.733 km

. Luna se observă pe cerul de seară,
în constela�ia Aquarius (Vărsătorul)

. Planeta se
poate vedea numai prin instrumente astronomice (și b

Noiembrie 9200



roiuri globulare

nebuloase planetare

stele duble

stele variabile

galaxii

roiuri deschise

nebuloase

Magnitudini stelare
-1 0 1 2 3 4

Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", www.astro-urseanu.ro

HARTA CERULUI

Înspre vest vedem că strălucitoare stea Arcturus din Bootes nu se mai vede, dispărând sub
orizont. Rămân însă pe cer stelele care formează triunghiul de vară, Altair, Vega și Deneb. Altair apune
prima, în jurul orei 23, urmând nu după mult timp Vega și Deneb.

Sudul este în�esat de constela�iile „acvatice”, constela�ii care au legătură cu apa. Acestea
sunt Piscis Austrinus (Peștele Austral), Aquarius (Vărsătorul), Pisces (Peștii), Cetus (Balena) și Eridanus
(Râul). Cele mai strălucitoare stele din zonă sunt Fomalhaut, Menkar (alpha Ceti) și mai sus, Hamal din
Aries.

Vom observa din nou cum constela�ia Orion își face apari�ia, înainte de miezul nop�ii, înspre
sud-est. Împreună cu el apar și cânteva din constela�iile de iarnă, Taurus, Gemini, Canis Minor și Canis
Major. Stelele strălucitoare ale acestora se disting foarte bine, Aldebara, Procyon, Castor și Pollux fiind
printre cele mai strălucitoare stele de pe întreg cerul.

Spre nord, sus pe cer, se află Cassiopeia, care se vede ca litera „M”. Sub aceasta se află
Cepheus, Ursa Minor și, cea mai aproape de orizont, Draco (Dragonul). Ursa Major poate fi văzută în
întregime după miezul nop�ii, înspre nord-est.

La zenit (deasupra capului), în jurul orei 22, se află Andromeda și Perseus. În cea din
urmă se află o stea mai strălucitoare, Mirfak, aflată la aproape 600 de ani lumină departare. La
„picioarele” lui Perseus se afla roiul stelar Pleiadele, M45, denumit și „Cloșca cu Pui”.

După miezul nop�ii la zenit se va afla constelatia Auriga, care con�ine
strălucitoarea stea Capella situată la numai 42 ani lumină depărtare.
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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
H ă aspectul

cerului în luna:

noiembrie, ora 1

arta arat

2 :00
octombrie, ora 32 :00

decembrie, ora 19:00
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