
Crepusculul astronomic

 Data Început Sfârºit

1 21:24 05:15
6 21:31 05:05
11 21:40 04:54
16 21:48 04:43
21 21:57 04:32
26 22:06 04:21
1 22:16 04:10

Calendar

Rãsãrit  Apus Rãsãrit  Apus
SOARE LUNÃ

Data

1 6:56 19:43 15:01 5:27
2 6:55 19:45 16:13 5:53
3 6:53 19:46 17:27 6:16
4 6:51 19:47 18:41 6:37
5 6:49 19:48 19:57 6:58
6 6:47 19:49 21:16 7:20
7 6:45 19:51 22:38 7:45
8 6:44 19:52 8:14
9 6:42 19:53 0:00 8:52
10 6:40 19:54 1:19 9:41
11 6:38 19:56 2:28 10:40
12 6:36 19:57 3:26 11:51
13 6:35 19:58 4:09 13:06
14 6:33 19:59 4:42 14:21
15 6:31 20:00 5:09 15:35
16 6:30 20:02 5:31 16:45
17 6:28 20:03 5:51 17:54
18 6:26 20:04 6:09 19:01
19 6:25 20:05 6:27 20:07
20 6:23 20:06 6:47 21:14
21 6:21 20:08 7:09 22:20
22 6:20 20:09 7:36 23:26
23 6:18 20:10 8:08
24 6:16 20:11 8:47 0:27
25 6:15 20:13 9:36 1:24
26 6:13 20:14 10:31 2:13
27 6:12 20:15 11:35 2:53
28 6:10 20:16 12:42 3:27
29 6:09 20:17 13:52 3:54
30 6:07 20:19 15:03 4:18

Cuprins:
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Notã: orele din efemeridele ce apar în aceastã 
publicaþie sunt exprimate în ora de iarnã (TLR=TU+2 
ore).  Unde se foloseºte  alt timp, este precizat. 
Începând cu 28 martie orele sunt exprimate în ora de 
varã (TU+3 ore).
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 ZI TLR      FENOMEN                                                                            ZI TLR        FENOMEN

02 03   Regulus 4.4°S de Lunã 19 17   Lunã Nouã - 
03 01   Jupiter 3.1°S de Lunã 23 14   Venus 1.5°N de Lunã
05 14   Lunã Plinã - 23 24   Marte 2.2°S de Lunã
06 04   Spica 3.6°S de Lunã 24 05   Luna la apogeu 
07 02   Mercur staþionar 24 00   Ziua Astronomiei
08 05   Luna la perigeu 25 10   Saturn 4.8°S de Lunã
09 08   Antares 2.1°S de Lunã 26 00   Sfârºitul misiunii roverului Spirit
12 08   Ultimul Pãtrar - 26 16   Pollux 1.7°N de Lunã
13 23   Neptun 5.2°N de Lunã 27 21   Primul Pãtrar - 
16 03   Asteroidul 2001 HJ31 trece la 0.006 AU de Pãmânt 29 13   Mercur staþionar
15 11   Uranus 4.0°N de Lunã 29 15   Regulus 4.5°S de Lunã
17 05   Mercur conjuncþie inferioarã 30 08   Jupiter 3.3°S de Lunã
19 09   Mercur 2.6°N de Lunã

19-25 aprilie   SÃPTÃMÂNA ASTRONOMIEI

în Pisces

în Virgo

(405404 km)

(364548 km)

în Sagittarius

în Cancer

Comete
Luna aprilie este sãracã în comete strãlucitoare. Odatã cu 

trecerea cometei C/2002 T7 LINEAR pe lângã Soare cerul a 
rãmas numai cu comete de magnitudinea 11 ºi 12. 

Una dintre ele este ºi C/2003 H1 LINEAR, vizibilã în 
constelaþi Hydra, pe cerul de searã. Aceastã cometã are 
magnitudinea 11 ºi este vizibilã, din locurile fãrã lumini artificiale 
prin instrumente mai mari de 120mm diametru. Dacã puteþi 
vedea galaxii de magnitudinea 12 atunci puteþi vedea ºi pe C/2003 
H1.

ªi pentru cã am amintit ºi de C/2002 T7 LINEAR trebuie 
sã vã anunþãm cã pare cã s-a oprit din creºterea în magnitudine ºi 
activitate. Nu se ºtie cum va evolua aceastã cometã ºi dacã va mai 
fi vizibilã când va reveni pe cerul accesibil celor ce locuiesc în 
emisfera nordicã. Acest lucru se va întâmpla la începutul lui mai.  

Prezentãm, mai jos, desene cã aratã evoluþia coamei 
acestei comete. Desenele sunt realizate de Maximilian 
Teodorescu prin telescop de 150mm diametru, din localitatea 
Mãgurele.

O altã cometã vizibilã este 43/P Wolf-Harrington, o 
cometã cu erupþii frecvente. Va avea  magnitudinea 12 în aprilie. 
Este situatã lângã steaua Aldebaran, la mijlocul lunii.

Urmãtoarele comete vor trece la periheliu, în aprilie: 
cometa C/2002 L9 (NEAT) pe 5 aprilie (la distanþa de 7.033 UA); 
cometa 88/P Howell pe 12 aprilie (la 7,033 UA distanþã); cometa C/2002 T7 LINEAR pe 23 (la distanºa 
de 0,615 UA); cometa C/2003 T3 Tabur pe 29 aprilie (la distanþa de 1,481 UA). Toate aceste comete vor fi 
slabe ca strãlucire, sub magnitudiea 13. O Unitate Astronomicã (UA) are 149.600.000 km. 

Fenomene astronomice

Poziþia cometelor 42/P ºi C/2003 H1 
la mijlocul lunii

Evoluþia coamei cometei C/2002 T7. Desene de Maximilian Teodorescu prin telescop de 150mm. Nordul este în sus
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1 20  0.6 I.Ec.R 14 23 25.1 I.Tr.I 21 21 59.3 IV.Oc.D
2 17 13.2 I.Sh.E 15   0 16.5 II.Oc.D 22   1 13.3 I.Tr.I

18 25.7 II.Sh.E   0 18.1 I.Sh.I   1 13.9 IV.Oc.R
7   0 24.2 I.Oc.D   1 40.0 I.Tr.E 22 27.4 I.Oc.D

21 37.9 I.Tr.I 20 38.6 I.Oc.D 23 19 40.6 I.Tr.I
21 57.1 II.Oc.D 23 50.5 I.Ec.R 20 41.2 I.Sh.I
22 23.7 I.Sh.I 16 17 52.1 I.Tr.I 21 20.7 II.Tr.I
22 56.6 III.Oc.D 18 46.7 I.Sh.I 21 55.5 I.Tr.E
23 52.9 I.Tr.E 18 55.8 II.Tr.I 22 55.8 I.Sh.E

8   0 38.7 I.Sh.E 20  7.0 I.Tr.E 23 26.5 II.Sh.I
  2 17.3 II.Ec.R 20 49.2 II.Sh.I 24   0 11.1 II.Tr.E
18 50.9 I.Oc.D 21  1.5 I.Sh.E 20 14.4 I.Ec.R
21 55.5 I.Ec.R 21 46.2 II.Tr.E 25 19 37.7 III.Tr.I

9 18 12.0 II.Sh.I 23 39.4 II.Sh.E 20 42.7 II.Ec.R
18 19.6 I.Tr.E 17 18 19.3 I.Ec.R 23  0.6 III.Tr.E
19  7.3 I.Sh.E 18 18  8.4 II.Ec.R 23 54.5 III.Sh.I
19 23.5 II.Tr.E 19 24.4 III.Tr.E 30   0 17.3 I.Oc.D
21  2.5 II.Sh.E 19 54.7 III.Sh.I 19 53.1 IV.Sh.E

11 19 16.0 III.Sh.E 23 14.1 III.Sh.E 21 30.2 I.Tr.I
13 17 55.3 IV.Tr.E 22 35.8 I.Sh.I

23  5.6 IV.Sh.I 23 45.1 I.Tr.E
23 47.8 II.Tr.I

Fenomene ale sateliþilor

S
ateliþii lui Jupiter pot fi identificaþi din diagrama alãturata. 
Pentru cei ce vor sã observe fenomenele interesante la 
care participã sateliþii, am calculat momentele în care 

aceºtia dispar ºi apar de dupã Jupiter sau tranziteazã discul 
acestuia. Toate orele sunt date în Timp Universal, pentru aflarea 
Timpului Legal Român trebuie sã adãugaþi douã ore, iar dupã 28 
martie trei ore..

Prima coloanã dã ziua, a doua ora ºi minutul fenomenului 
(în TU), iar a treia dã fenomenul respectiv - prima cifrã este 
satelitul implicat în fenomen. 

A doua notaþie este tipul evenimentului, dupã cum 
urmeazã:  Oc - ocultaþie a unui satelit de cãtre limbul lui Jupiter; 
Ec - eclipsã cu umbra lui Jupiter; Tr - tranzit al unui satelit pe 
discul planetei; Sh -tranzitul umbrei  satelitului pe discul 
planetei. O ocultaþie începe când satelitul dispare (D) ºi se 
terminã când apare (R) de dupã planetã. Un tranzit al satelitului 
sau al umbrei acestuia începe cu intrarea pe discul planetei (I) ºi 
se terminã cu ieºirea (E).

De exemplu: pe 1 aprilie, ora 20:00 TU (23:00 TLR) 
satelitul I (Io) reapare din umbra lui Jupiter.

În figura de  mai sus sunt prezentate poziþiile 
sateliþilor lui Jupiter, în luna aprilie 2004, la ora 00 
Timp Universal. Dunga de pe mijlocul diagramei 
este Jupiter. Pe marginea din stânga a diagramei 
sunt trecute zilele lunii. 
Pentru a identifica satelitii pentru o anumitã datã  
trageþi o linie paralelã cu marginea de jos a foii,  
linie ce intersecteazã  orbitele sateliþilor ºi  a lui 
Jupiter. Intersecþia liniei cu orbitele sateliþilor ne 
dã pozitia fiecãrui satelit în acel moment

Sateliþii lui 
Jupiter

JupiterJupiter



U
n alt eveniment interesant ºi spectaculos se va produce 
pe parcursul a trei zile, la începutul lunii aprilie. 
Începãnd cu ziua de 2 aprilie, planeta Venus va trece pe 

la marginea de sud a frumosului roi stelar M45 - Pleiadele.
Venus va avea magnitudinea -4.5 iar cea mai strãlucitoare 

stea din M45 are magnitudinea 3. Puteþi observa pe imaginea 
din dreapta cum se vor desfãºura “ostilitãþile”: pe 2 aprilie Venus 

va fi la 1° de M45. Apropierea maximã 
se va produce pe 3 aprilie când Venus va 
fi situat chiar în roi, la sud. Deja pe 4 
Venus va fi ieºit din roi.

În ilustraþia din dreapta vedeþi cum va 
arãta cerul vestic în seara de 2 aprilie: 
Venus în Pleiade, Marte  ºi Aldebaran. 
Textul ºi ilustraþiile din acestã paginã au 
fost realizate de ªonka Adrian.

O frumoasã perioadã va veni la sfârºitul lunii, între 21 ºi 26 aprilie. Pe lângã apropierea dintre Marte 
ºi Venus, Luna va avea un traseu  ce va cuprinte toate planetele strãlucitoare, în afarã de Jupiter.

Totul va începe pe 21 aprilie când Luna va fi o secerã subþire ºi se va vedea la câteva grade de M45 - 
Pleiadele sau Cloºca cu Pui. Apoi, pe 
22 aprilie, Luna, o secerã mai mare, 
se va situa lângã roiul deschis 
Hyadele. 

Cea mai interesantã zi va veni 
pe 23 aprilie, când Luna se ava afla 
chiar între strãlucitorul Venus ºi 
Marte. Puteþi cuprinde toate aceste 
trei corpuri cereºti în câmpul unui 
binoclu.

Dupã ce va trece de Marte, pe 
24 ºi 25 aptilie Luna va cocheta cu 
planeta Saturn. 

Totul se va termina pe 26 
aprilie când  se va afla în prelungirea 
stelelor Castor ºi Pollux din 
constelaþia Gemini. Luna se va afla la 
numai 2-3° de Pollux.

Drumul lunii printre planete 
ºi  stele este ilustrat în imaginea de 
mai sus, realizatã  în redacþia Vega. 
Se observã ºi variaþia fazei Lunii.

Evenimente astronomiceEvenimente astronomice



Mercur: dacã vreþi sã observaþi pe Mercur în aprilie, trebuie sã în cãutaþi pe cerul de searã în prima sãptãmânã 
a acestei luni.  Distanþa unghiularã dintre Mercur ºi Soare se va micºora pânã pe data de 17 când se va produce 
conjuncþia. În luna mai, la început Mercur va apãrea pe cerul de dimineaþã. În Aries.

Venus: În acestã lunã îl veþi vedea pe Venus la cea mai mare strãlucire posibilã, de pe Pãmânt. Va avea 
magnitudinea -4,5. La aceastã strãlucire, Venus va lãsa umbrã în locurile foarte întunecate. Planeta va creºte 
dramatic în mãrime, cu 30%. ªi faza planetei va suferi modificãri importante: de la faza de 50% Venus va avea la 
sfârºitul lunii faza de 30%. Se aflã în Taurus.

Marte: apare ca o stea slabã, roºiaticã, în vest.  La începutul lunii Marte se va gãsi la stânga-sus de 
strãlucitoarea Venus. În ziua de 25 aprilie o conjuncþie spectaculoasã se va produce între aceste douã planete. 
Ele vor fi situate la numai 5,6° una de 
alta. Cu douã zile înainte (pe 23) o finã 
secerã de Lunã se va afla lângã cuplul 
Venus-Marte. În Taurus.

Jupiter: dominã cerul de noapte în 
aceastã lunã ºi este întrecut în strãlucire 
numai de Venus. Puteþi observa norii 
din atmosfera planetei ºi dansul 
sateliþilor galileeni prin orice tip de 
instrument. În Leo

Saturn: pe mãsurã ce trec zilele 
Saturn se alãturã planetelor Venus ºi 
Marte, apropiindu-se din ce în ce mai 
mult de Soare (aparent). Ca strãlucire 
este situat între Venus ºi Marte. Este o 
þintã bunã pentru cei ce vor dori sã 
sãrbãtoreascã ziua Astronomiei 
arãtând publicului larg obiectele 
cosmice. În Gemini.

Uranus: Tocmai reapare pe cerul de 
dimineaþã. Se observã în crepuscul. În 
Capricornus.

Neptun: rãsãrind ceva mai devreme 
decât Uranus, se observã la începutul 
crepusculului de dimineaþã. În 
Capricornus.

Pluto: este vizibil, ca o stea de 
magnitudinea 14, în constelaþia 
Ophiucus, în ultima jumãtate a nopþii. 
Aveþi nevoie de un instrument de minim 
150mm diametru pentru a-l detecta.

Planete
JUPITER SATURN URANUS NEPTUN

1 16 29 1 16 29 1 29 16 16 16 16

ASCENSIE 01:47 01:41 01:20 03:37 04:30 05:15 04:19 05:36 10:46 06:33 22:30 21:10

DECLINATIE 14°07' 12°46'  6°35' 22°50' 26°05' 27°38' 22°34' 24°33'  9°18' 22°48' -10°08' -16°20'

ELONGATIE  18.5° E   2.7° E  19.9° V  46.0° E  44.9° E  41.3° E  55.2° E  45.7° E 133.1° E  71.3° E  50.8°V  71.2°V

MAGNITUDINE 0.4 5.4 1.8 -4.4 -4.4 -4.5 1.4 1.6 -2.3 0.1 5.9 7.9

DIAMETRU   8.13''  11.52''  10.61''  24.12''  28.62''  34.96''   4.85''   4.35''  42.00"  17.90''   3.39''   2.21"

FAZA 0.32 0 0.16 0.5 0.41 0.31 0.93 0.95 0.99 1 1 1

DISTANTA (UA) 0.83 0.58 0.63 0.69 0.58 0.47 1.93 2.15 4.68 9.31 20.66 30.38

MERCUR VENUS MARTE
APRILIE 2004

Mersul planetelor

Este prezentatã poziþia planetelor în luna aprilie. Poziþia planetelor (bulina 
coloratã) este datã pentru mijlocul lunii (00 TU). Sãgeþile curbate sunt 
drumul ºi sensul de roataþie pentru luna respectivã. Poziþia planetelor 
îndepãrtate este indicatã de o sãgeatã dreaptã. Aceste planete nu se miºcã 
mult într-o lunã.

Venus

Pluto

Pãmânt

Jupiter

Pluto

Marte

Venus

Soarele

Mercur

Saturn

Uranus

Neptun

Sistemul solar în aprilie



Curent Perioada Data lambda alpha delta v r ZHR Cod
de activitate maxim maxim radiant radiant

Virginids ian 25-apr 15 (mar 24) -4 195 -4 30 3 5 VIR
Lyrids apr 16-apr 25 apr 23 32.1 271 34 49 2.1 18 LYR
pi-Puppids apr 15-apr 28 apr 24 33.5 110 -45 18 2 var. PPU
eta-Aquarids apr 19-mai 28 mai 05 45.5 338 -1 66 2.4 60 ETA

Date luate de la International Meteor Organization - www.imo.net

Meteori

LyrideleLyridele
meteorii primãverii

I
atã cã a venit vremea când putem sta toatã noaptea afarã, la observaþii fãrã sã îngheþãm. Cele 
mai frumoase nopþi de observaþii sunt cele în care observãm multe tipuri de obiecte cosmice - 
planete, stele, nebuloase ºi galaxii. 

Dar cele mai spectaculoase obiecte de observat sunt meteorii. ªi, cum cele mai bune lucruri 
sunt gratis, meteorii se observã fãrã nici un instrument. Doar cu ochiul liber. Trucul este sã ºtiþi 
când sunt vizibili cei mai mulþi.

O bunã perioadã de observaþii se va afla între 16 ºi 22 aprilie. Atunci este activ curentul 
meteoric Lyride. Puteþi observa un numãr mai mare de meteori decât în orice altã searã obiºnuitã, 
asta mai ales în noaptea de maxim: 21-22 aprilie. 

Numele de Lyride vine de la faptul cã aceºti meteori par cã apar dintr-o micã regiune din 
constelaþia Lyra, lângã steaua Vega. ªi cum Lyra rãsare în jurul orei 21, putem observa radiantul 
toatã noaptea, acest  lucru permiþând numãrarea unui numãr mare de meteori.  

Pentru a vedea meteorii nu trebuie sã vã uitaþi exact în radiant ci alegeþi o altã regiune: 
orientaþi-va picioarele spre sud sau nord ºi 
priviþi cerul la o înãlþime de 45° deasupra 
orizontului. Dacã vedeþi dâra unui meteor 
trasaþi, mental, o linie în direcþia opusã. Dacã 
aceastã linie vã conduce în dreptul 
constelaþiei Lyra sigur acel meteor este o  
Lyridã. 

În timpul maximului, curentul 
Lyridelor produce cam 10 meteori pe orã, 
dar, ocazional, se pot observa erupþii de 
pânã la 100 de meteori pe orã.

Ilustraþia din dreapta jos aratã poziþia 
radiantului Lyridelor, în noaptea de 21-22 
aprilie, ora 23. Text ºi ilustraþii - Adrian 
ªonka.



conducatorul sferoizilor martieni!), o veriga importanta in Sedna - un nou planetoid Obiectul se afla de 
sustinerea tezei unui Marte odata ud. (NASA Press trei ori mai departe de Pamant decat Pluto, la aproximtiv 
Release)13 miliarde kilometri (Fig.1). Aceasta ar putea constitui 

prima detectie a ipoteticului Nor al lui Oort, o regiune de Radiaþie X de la Saturn Satelitul Chandra a 
la marginea sistemului solar in care isi au lacasul cometele detectat pentru prima oara in mod uniechivoc radiatie X 
(chiar daca Norul lui Oort a fost prezis a se gasi la o de la Saturn (in 2000 satelitul german ROSAT, mai tarziu 

cel european XMM-Newton au raportat observatii 
similare insa cu o rezolutie mult mai slaba). Spre deosebire 
de Jupiter la care radiatia X este concentrata la poli, in 
cazul Stapanului Inelelor aceasta este distribuita in jurul 
ecuatorului. Spectrul observat (fluxul primit in functie de 

distanta de 10 ori mai mare). Desi nu se poate determina 
exact marimea obiectului, estimarile s-au oprit in jurul 
valorii de 3/4 din diametrul planetei Pluto, adica in jur de 
1700 km. Temperatura pe Sedna nu depaseste -240 grade 
Celsius. Perioada de revolutie in jurul Soarelui este de 
aproximativ 10500 ani. Si pentru ca lucrurile sa fie si mai 
interesante, exista dovezi indirecte ca Sedna ar avea si un 
satelit. Observatiile continua... (NASA Press Release)

Mai mult noroc data viitoare... Pe data de energia fotonilor X) este foarte asemanator cu radiatia X a 
18/19 martie, in jurul miezului noptii asteroidul numit Soarelui, o indicatie clara ca emisia saturniana se datoreaza 
2004 FH a trecut la doar 49000 km de Pamant (o optime imprastierii radiatiei solare in atmosfera lui Saturn. O 
din distanta Terra-Luna). Este cea mai periculoasa astfel de interpretare este consistenta cu observatiile 
apropiere cunoscuta pana in prezent. Asteroidul a fost regiunii ecuatoriale a lui Jupiter, sugerand un proces unic la 
descoperit pe 16 martie (oops!) de catre LINEAR  lucru in atmosfera ambelor planete. Absenta radiatiei X 
(Lincoln Near-Earth Asteroid Research). In momentul din regiunea polara a lui Saturn (polul N nu a fost vizibil pe 
intalnirii aproape razante cu Pamantul 2004 FH avea o timpul observatiilor fiind acoperit de inele; Fig.3) ii 
magnitude in jur de 10, fiind observabil prin instrumente nedumereste pe cercetatori intrucat, ca si in cazul lui 
modeste. Conform estimarilor initiale, perioada sa Jupiter, campurile magnetice intense de la poli ar fi trebuit 
orbitala este sub 9 luni si pare a face parte din clasa de sa produca aurore vizibile in X (in domeniul UV acestea au 
asteroizi Aten. (Minor Planet Center) fost detectate cu ceva timp in urma). (Chandra X-ray 
Apa pe Marte Roverul Opportunity a gasit dovezi Observatory Press Release)
conform carora Meridiani Planum, zona de pe Marte in Fondul de radiaþii gama din Calea Lactee  
care-si desfasoara activitatea, a fost candva acoperita mai Datorita sensibilitatii reduse a detectoarelor gama, de mai 
mult sau mai putin de apa. Nu mai putin de trei bine de 30 de ani fondul difuz de radiatie gama dinspre 

instrumente independente centrul galactic a constituit un mister. Descoperita la 
de la bordul lui Opportunity mijlocul anilor 70 cu ajutorul experimentelor desfasurate 
a u  d e t e c t a t  c a n t i t a t i  in baloane, aceasta emisie constanta de radiatii cu energii 
importante de sulfati. Pe doar putin mai mari decat cele folosite de aparatura 
P a m a n t ,  o  a s t f e l  d e  medicala pentru radiografii, a fost pusa pe seama 
compozitie semnaleaza ca interactiunilor dintre atomii ce formeza gazul interstelar. 
rocile respective fie s-au Folosind satelitul INTEGRAL, s-a pus in evidenta ca in 
format in apa, fie dupa realitate radiatiile gama dinspre centrul galactic sunt 
formare au fost alterate produse in mare parte (poate 90%) de surse punctiforme, 
d a t o r i t a  e x p u n e r i i  obiecte ceresti individuale. Au fost astfel detectati 91 de 
indelungate la apa. Aspectul emitori dintre care aproape jumatate nu pot fi inclusi in 

fizic al rocilor vine sa completeze si sa accentueze nici o clasa de obiecte cunoscute. Desi este prematur sa se 
concluzia ca apa a fost candva prezenta pe Marte in stare traga deocamdata vreo concluzie ferma, este posibil ca 
lichida. Fig.2 (cu latura de 1.3 cm) prezinta o microsfera acestia sa reprezinte o noua populatie de surse gama. (ESA 
denumita de cercetatori El Capitan (fara indoiala 
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C
âteva fenomene interesante se vor produce luna acesta. Aceste fenomene le puteþi extrage din 
tabelul cu evenimente ale sateliþilor lui 
Jupiter, dar am inclus în aceastã paginã 

ilustraþii ale celor mai spectaculoase evenimente.
Primul eveniment se va produce în seara 

de 9 aprilie, chiar dupã terminarea crepusculului 
astronomic. Dacã veþi îndrepta un telescop spre 
Jupiter, veþi observa douã umbre: umbrele lãsate 
de sateliþii Europa ºi Io. Chiar ºi aceºti sateliþi se 
vor observa tranzitând discul lui Jupiter, dar, 

datoritã contrastului scãzut dintre atmosfera lui 
Jupiter ºi sateliþi, este nevoie de un instrument 
mare. Umbra lui Europa va trece pe discul lui 
Jupiter la ora 21:12 TLR. La ora 22:06  umbra lui 
Io va ieºi de pe discul jovian.  

Al doilea fenomen interesant se va petrece la 
o orã mai puþin acceptabilã, ora 3 dimineaþa, în 
ziua de 14 aprilie. Începând cu ora 02:05 umbra 
satelitului Callisto va tranzita discul lui Jupiter, în 
regiune nordicã a acestuia. Chiar atunci ºi Pata 
Roºie din atmosfera jovianã poate fi observatã. 

În jurul orei 5 dimineaþa, când Jupiter se va 
pregãti sã apunã, umbra lui Callisto va ieºi de pe 
discul sãu ºi satelitul Io se va pregãti sã disparã în 
spatele lui Jupiter. Din pãcate nu vom putea  
urmãri în condiþii bune ultima parte. Text ºi 
ilustraþii: ªonka Adrian.

Jupiter +Jupiter +

Pata Roºie - tranzitPata Roºie - tranzit
S

e dã mai jos ora ºi minutul când Pata Roºie se aflã pe centrul discului Jovian. Predicþiile sunt exprimate în 
Timp Legal Român (ora de varã). Nu trebuie sã aduceþi nici o modificare timpilor de mai sus pentru a 
observa Pata Roºie.
În calculele de mai sus se considerã cã Pata Roºie este situatã la longitudinea de 84 º

º

02-apr    03:50/23:42   03-apr    19:33   05-apr    01:20/21:11   07-apr    02:58/22:49   09-apr    04:36   10-apr    
00:28/20:19   12-apr    02:06/21:57   14-apr    03:44/ 23:36   17-apr    01:14/21:05   19-apr    02:52/22:44   21-apr    
04:31   22-apr    00:22/20:14   24-apr    02:01/21:52   26-apr    03:39/23:31   27-apr    19:22   29-apr    01:09/21:01

°. Cum Pata Ro ie are o 
mi care proprie, ora de tranzit poate diferi cu un minut sau douã. Este de remarcat cã Pata Roºie nu mai este roºie 
ci mai deschisã la culoare - asta o face mai greu de observat. Dar meritã!

9 aprilie,ora 21:30

14 aprilie, ora 3:50

14 aprilie, ora 5
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