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OANA SANDU

Aprilie este Luna Mondială a Astronomiei
Astronomii profesionişti şi amatori, profesorii şi pasionaţii de astronomie din întreaga lume sărbătoresc Universul în aprilie, cu ocazia Lunii Mondiale a
Astronomiei (Global Astronomy Month, GAM), un proiect internaţional care continuă reuşitele Anului Internaţional al Astronomiei 2009.

Luna Mondială a Astronomiei se bazează pe
împărtăşirea experienţelor, oferind organizatorilor din
întreaga lume ocazia să îşi facă cunoscute evenimentele
de succes în timp real pentru a inspira alţi pasionaţi de
astronomie.
România este implicată în proiect atât prin cei
doi români care coordonează la nivel internaţional departamentul de resurse (Valentin Grigore, Coordonator
Naţional AWB în România şi preşedinte al Societăţii Astronomice Române de Meteori) şi departamentul de comunicare
al proiectului (Oana Sandu, Coordonator PR GAM şi Coordonator PR
Astroclubul Bucureşti), cât şi prin acţiunile dedicate publicului care
vor avea loc pe parcursul lunii aprilie.
Pasionaţii de astronomie pot organiza diverse activităţi cum
ar fi star-party-uri globale, observaţii la meteori, evenimente dedicate observării Lunii, Soarelui sau planetei Saturn, acţiuni dedicate
protejării cerului nocturn, întâlniri virtuale cu astronomi celebri,
observaţii la distanţă ale exoplanetelor, descoperiri de asteroizi şi
multe altele.
Cei care organizează un eveniment propriu în timpul Lunii
Mondiale a Astronomiei, îl pot înregistra la http://www.astronomerswithoutborders.org/index.php/projects/global-astronomymonth/events.html pentru a împărtăşi ideile şi demersurile lor cu
alţi pasionaţi de astronomie din întreaga lume!
Pentru noi informaţii urmăriţi permanent site-ul campaniei
Global Astronomy Month: www.gam-awb.org
Legende în viaţă – (eveniment virtual) data urmează a fi anunţată.
Printre evenimentele care vor avea loc în mediul online, se numără
o serie de întâlniri virtuale cu invitaţi speciali la care poate participa oricine indiferent de unde provine. Fiecare interacţiune oferă
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posibilitatea unică de a intra în legătură cu unii dintre cei mai
fascinanţi oameni din astronomie. Este însă doar unul dintre programele online care se vor desfăşura în aprilie.
E cineva acolo? – (eveniment la distanţă) 7 aprilie, 00:00 timp
universal (03:00 ora României). Cine nu şi-a pus această

lui.

întrebare? Astronomii au descoperit până acum 450 de
planete în afara Sistemului nostru Solar. Participanţii
care se înscriu la acest eveniment vor avea ocazia să
observe un fenomen interesant ce constă în diminuarea
luminii „soarelui” planetei, în timp ce aceasta trece prin faţa

Ziua Soarelui – (eveniment fizic) 11 aprilie. Pe 11 aprilie
sărbătorim Soarele! Steaua noastra este în această zi în centrul
atenţiei, astronomii amatori fiind invitaţi să-şi scoată telescoapele
dotate cu filtre de protecţie în locuri publice pentru a observa
Soarele împreună cu prietenii, dar şi cu alţi trecători. Ziua Soarelui
este doar unul dintre numeroasele programe dedicate Soarelui ce
au loc în aprilie.
Observaţii la Saturn – (eveniment fizic) 12-16 aprilie. De câteva
luni inelele lui Saturn se pot observa de pe muchie. Observaţiile la
Saturn încep pe 12 aprilie şi continuă până pe 16 aprilie, culminand
cu un eveniment dedicat admirării fascinantei planete ce are loc în
întreaga lume.
Frumuseţe fără graniţe (Beauty Without Borders) – Saturn pentru
toţi – (eveniment fizic) 16 aprilie. Este o campanie demarată de as-

tronomii amatori din întreaga lume şi coordonată acum de AWB
ce urmăreşte să reunească cât mai multă lume pentru a se bucura
împreună de observarea cerului. De data aceasta este rândul lui
Saturn. Cei care deţin un telescop sunt invitaţi să se alăture astronomilor de peste tot în lume care participă la acest program
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destinat publicului.

Scrie-ţi numele pe cer! – (eveniment la distanţă) 15 aprilie, 21:30 timp
universal (00:30 ora României). Misterioşi şi înfricoşători atunci când se

apropie de noi, asteorizii au ridicat dintotdeauna semne de întrebare. Cu ocazia acestui eveniment de observaţii la distanţă căutăm
să ne învingem teama şi să descoperim secretele acestor călători
singuratici. Primul participant care descoperă un asteroid prin acest
program de observaţii la distanţă va primi dreptul ca asteroidul
descoperit să poarte numele său, lăsându-şi astfel pentru totdeauna
semnătura pe cer.
Săptămâna Lunii – (eveniment fizic) 17-23 aprilie. Data de 17
aprilie marchează începutul Săptămânii Lunii, şapte nopţi dedicate
observării corpului ceresc celui mai apropiat de Pământ şi camaradul nostru în călătoria anuală pe care o facem în jurul Soarelui.
Star party-uri cu observaţii la Lună prin telescop sau cu ochiul liber,
programe educaţionale, observaţii online, competiţii şi celebrarea
Lunii în diferite culturi sunt doar câteva dintre modalităţile în care se
poate participa la Săptămâna Lunii.
Observarea Lyridelor – (eveniment fizic) 21 şi 22 aprilie. Curenţii de
meteori oferă unul dintre cele mai frumoase spectacole din natură:
zeci de „stele căzătoare” care străbat cerul de noapte. Imbrăcaţi-vă
gros, căutaţi o zonă cu cer fără poluare luminoasă, aşezaţi-vă comod
şi bucuraţi-vă de priveliştea de deasupra voastră. Nu este însă doar
un spectacol de lumini. Resturile cosmice pe care le vedeţi arzând în
atmosferă provin din coada unei comete. Observaţiile asupra acestui curent de meteori datează de acum 2600 de ani, cine ştie însă ce
surprize ne sunt rezervate de data aceasta?
Câte o stea pe rând – (campanie) data urmează să fie anunţată. „Câte
o stea pe rând” este o campanie dedicată găsirii unui obiect pierdut.
Am pierdut Calea Lactee şi o vrem înapoi. O puteţi recunoaşte după
cum se întinde de-a lungul bolţii cereşti, fiind formată din mii de
stele, doar că nu poate fi văzută din oraş din cauza cupolei luminoase rezultate de la lumina pe care o risipim fără rost către cer. Ce
e de făcut însă? Vă puteţi alătura acestui nou program global lansat
în timpul Lunii Mondiale a Astronomiei angajându-vă să protejaţi
cerul înstelat de deasupra casei voastre sau a biroului unde lucraţi,
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prin combaterea poluării luminoase. Intraţi în rândul celor care s-au
alăturat acestui program de aducere înapoi a Căii noastre Lactee
prin campania „Câte o stea pe rând”.
Star Party Global – (eveniment fizic) 24 aprilie. Întregul entuziasm
de pe parcursul Lunii Mondiale a Astronomiei culminează sâmbătă,
24 aprilie, cu un ultim eveniment dedicat observaţiilor. Global Star
Party (o sărbătoare a stelelor la nivel mondial) este o ocazie de a
ieşi sub stele, aducând cu noi telescoapele, încurajând şi pe alţii să
ni se alăture pentru a crea acea punte de legătură între oameni sub
sloganul „O lume, un cer”. Început cu ocazia proiectului „100 de Ore
de Astronomie” al Anului Internaţional al Astronomiei 2009, Global
Star Party este un eveniment anual al AWB.
Acestea sunt doar câteva exemple de activităţi care au loc pe
parcursul Lunii Mondiale a Astronomiei. Organizaţia Astronomers
Without Borders (Astronomi Fără Frontiere) este partener al altor
multe programe pe care încearcă să le dedice acestui demers de
celebrare a măreţiei Universului.
Mai multe informatii:
Website: www.gam-awb.org
Blog: http://gam-awb.org/gam-project-blog.html
Newsletter:
http://www.astronomerswithoutborders.org/index.php/projects/global-astronomymonth/news/newsletter.html
Twitter: http://twitter.com/GAM_2010
Facebook: http://www.facebook.com/globalastronomymonth
Astronomers Without Borders (AWB) este o organizaţie internaţională dedicată promovării
înţelegerii şi bunăvoinţei dincolo de graniţe naţionale şi culturale prin facilitarea formării de
legături ca urmare a pasiunii pentru astronomie. Proiectele AWB încurajează împărtăşirea
experienţelor pe baza unui interes comun şi universal – împărtăşirea cerului. Informaţii
generale: info@gam-awb.org
Contacte Media:
Oana Sandu - Coordonator Relaţii Publice GAM2010
oana@gam-awb.org, +40 724 024 625
Valentin Grigore - Coordonator pentru România a GAM2010
Coordonator GAM2010 Resources Working Group
vali_sarm@yahoo.com, +40 722 829 034
Mike Simmons - Presedinte Astronomers Without Borders
Preşedinte GAM2010 Working Group, mikes@gam-awb.org, +1 818 486 7633
www.astroclubul.ro

ZOLTAN DEAK

Poluarea luminoasă
studiu de caz (1)

“Poluarea luminoasă este produsă de lumina emisă de corpurile de
iluminat artificial, care din cauza unor aspecte cantitative direcţionale sau
calitative spectrale, într-un anumit context generează un deranj, disconfort, distragere a atenţiei sau o scădere a capacităţii de a recepta informaţia
esenţială.” 1
Nu sunt un specialist în domeniu dar sunt o victimă a fenomenului
în mai multe moduri. Am să folosesc ca exemplu un corp de iluminat aflat în
faţa blocului meu, montat de puţin timp. Când l-am văzut prima oară am zis
că, în sfârşit, vom avea lumină pe aleea din faţă. În aceeaşi seară am început
să recepţionez din plin efectele negative. Dormitorul meu a fost invadat de lumina emisă de acel lampadar în ciuda faptului că stau la etajul 2 iar el se află
mult mai jos, cam cu un etaj. De atunci, în toate nopţile, am jaluzelele trase
căci lumina puternică mă împiedică să adorm. Speranţele mele sunt legate de
ramurile unui copac care, după ce vor înfrunzi, vor diminua din razele ce mă
deranjează.
La scurt timp am constatat cel de-al doilea efect negativ. Proftând
de faptul că aleea din faţa blocului nu era luminată în nici un fel făceam
măsurători de calitate a cerului chiar de la fereastra dormitorului cu Sky Quality Meter. Obţineam mereu valori identice cu cele măsurate într-un părculeţ
din apropiere. În prima seară senină după montarea corpului de iluminat am
făcut măsurătorile în paralel: rezultatul nu a fost o surpriză prea mare, am
pierdut 0,3 magnitudini la fereastra mea. Aceasta mă face să cred că voi putea face observaţii numai la obiectele foarte luminoase, planete, Lună, Soare.
De foto ce să mai zic, mi-am cam pierdut speranţele. Am repetat măsurătorile
în paralel dar diferenţa a rămas mereu aceeaşi.
În al treilea rând, ca orice cetăţean care îşi plăteşte impozitele şi vrea
ca banii lui să fie folosiţi cu chibziunţă, mă îngrijorează risipa. În cazul nostru
este evidentă şi cuantificabilă prin mijloace modeste aflate la îndemână. O
fotografie de noapte a “inculpatului”, puţină trigonometrie şi aritmetică duc
la rezultate îngrijorătoare. În poza de pe pagina următoare am determinat
unghiul pe care îl face o rază provenită de la lampadar cu orizontala: 20°. Rază
care trimite lumina spre cer!!! Am făcut presupuneri cu privire la direcţia
pe care ar trebui în mod normal să o aibă raza extremă emisă de lampadar.
Admiţând că înălţimea corpului de iluminat ar fi de 5m, distanţa dintre două
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lampadare de 50m şi distanţa maximă la care ar bate ar fi de 30m, unghiul cu
orizontala ar fi de arctg (5/30) = 9,5°. Raza fiind bineînţeles în jos semiunghiul
conului de lumină ar fi de 90°-9,5°= 80,5°. În realitatea crudă avem 90°+20°=
110°. Diferenţa între teorie şi realitate este de 110°-80,5°= 29,5°. În procente avem (29,5x100):80,5= 36,6%. Dacă în locul frumosului capac din poza
alăturată ar exista unul corect care ar îndrepta lumina numai şi numai în jos
cu unghiul teoretic pe care l-am calculat am putea obţine aceeaşi iluminare
cu un bec mult mai slab. De exemplu în locul unuia de 150W ar fi suficient
unul de 100W! Nu pare cine ştie ce dar înmulţiţi cu cele câteva sute de astfel
de lampadare din împrejurimi şi veţi obţine valori îngrijorătoare ale risipei. Şi
acesta nu este cel mai rău exemplu posibil. Din păcate.
1

Poluarea luminoasă şi indicatorii de control - Hrisia Moroldo şi Cristian Oancea
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ADRIAN ȘONKA

Diamantul de primăvară
După ce am identificat hexagonul de iarnă, compus din stele strălucitoare vizibile în acel anotimp, să ne îndreptăm atenția asupra stelelor strălucitoare
vizibile pe cerul de primăvară.

De sus în sensul acelor
de ceasornic: Arcturus,
Cor Caroli, Spica,
Denebola

La o simplă comparație între cum arată cerul seara, înspre
vest (acolo unde se află constelațiile de iarnă) și cum arată partea
dinspre est (unde avem stelele de primăvară) vedem că sunt mai
puține stele strălucitoare pe cerul de primăvară.
Totuși una ne atrage atenția. Seara, în jurul orei
22 (în aprilie) la 400 deasupra orizontului estic, vedem
un astru strălucitor, care poate scintilează puternic. Este
steaua Arcturus, una dintre cele mai strălucitoare de pe cer.
Se află la 36,7 ani lumină depărtare și se deplasează prin
galaxie cu o viteză de 122 km/s. Viteza este relativ mare și
peste 4000 mii de ani depărtarea dintre stea și Soare va fi
minimă. Viteza propie a stelei este destul de
mare, Arcturus deplasându-se cu câte un grad
la 2000 de ani. Edmund Halley a fost cel care a
observa că steaua s-a mișcat pe cer, când comparat poziția stelei măsurată de Ptolemeu cu
cea din vremea sa. Putem spune că în perzent
vedem steaua cât de bine se poate. Pe măsură
ce trece timpul (zecile de mii de ani) strălucirea
stelei va scădea. Peste 100.000 de ani steau va
avea magnitudinea 1 iar peste 200.000 de ani magnitudinea 2. În anul 20.000 Arcturus se va afla în constelația Virgo,
iar în jurul anului 61.000 astronomii amatori vor vedea pe
cer doua stele strălucitoare, Arcturus și Spica, la numai 20
una de alta.
Când priviți steaua vedeți o gigantă portocalie,
mai evoluată decât Soarele. Este de aproximativ 110 ori
mai luminoasă decât Soarele dar este mai rece, având 4300 K la
suprafață.
Deasupra lui Arcturus, la 300, întâlnim o altă stea, nu la fel
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de strălucitoare, dar care se remarcă prin faptul că este singuratică.
Aceasta este Cor Caroli din Canes Venatici. Cu ochiul liber vedem
lumina combinată a unui sistem binar, ușor vizibil prin instrumentele
astronomice. Componentele sistemului au magnitudinea 3 și 6, și se
află la 19” una de alta. Culorile lor sunt diferite, galben și
albastru. Din toate aceste motive steaua este una dintre
cel mai frumoase stele duble de pe cer. Componenta mai
strălucitoare este o stea „magnetică”. Se rotește foarte
repede în jurul axei proprii (în numai 5,47 zile) și periodic
putem vedea anumite zone unde, din cauza câmpului
magnetic mai intens se întâlnesc anumite elemente
chimice, precum siliciu, europiu și mercur. Unele
elemente chimice coboară în interiorul stelei
iar altele sunt aduse mai la suprafață.
Câmpul magnetic al stelei este de
5000 de ori mai puternic decât al Soarelui și
din acest motiv petele solare care se formeaza pe stea sunt mult mai mari. Acest lucru face
ca strălucirea stelei să scadă atunci când înspre
noi sunt îndreptate pete. Cor Caroli se află la 110
ani lumină depărtare de noi și este de patru ori mai mare
în diametru decât Soarele.
Acum priviți spre vest, la 300 de Cor Caroli. Întâlniți o
altă stea, Denebola din Leo. Este a treia stea ca strălucire
din constelație, în ciuda faptului că astronomul Bayer
a numit-o beta Leonis. Se află la 36 de ani lumină
depărtare și este o stea tânără (400.000.000 de ani). Pentru că steaua se rostește foarte rapid în jurul axei proprii s-a alungit,
diametrul ecuatorial fiind mai mare decât cel polar. Dacă ați privi
steaua în infraroșu, ați vedea că este mai strălucitoare decât în alte
Astroclubul Bucureşti

lungimi de undă. Acest exces de luminozitate în infraroșu poate fi
explicat de existența unui disc ecuatorial de praf. Din păcate, până în
prezent, nu s-au putut lua imagini ale discului.
Un lucru remarcabil la Denebola este apartenența la o
asociație stelară. Face parte dintr-un grup de stele care au origine
comuna. Asociația stelară se numește super-roiul IC 2391 și conține
câteva stele și roiul stelar IC 2391. Este surprinzător când descoperi
că Denebola s-a format în același loc și în același moment cu stelele
α Pictoris și β Canis Minoris, aflate în direcții opuse pe cer.
După Denebola urmează Spica din Virgo. Se află înspre
sud est, la sud de Denebola și la sud-vest de Arcturus. Este o stea
binară, cele două componente fiind mai fierbinți și mai mari decât
Soarele. Priam componentă are o temperatură de 22.400 K și un
diametru de 7,8 mai mare decât al Soarelui, iar a doua este „ceva

mai rece”, având 18.500 K și de patru ori diametrul Soarelui. Prima
componentă din sistem este de 11 ori mai masivă decât Soarele
ceea ce ne spune că într-o zi va deveni supernovă.
Aceste doua stele imense, foarte fierbinți sunt surprinzător
de apropiate una de alta. Se afla la numai 0,12 unități astronomice,
adică aproape 18 milioane de km. Dacă am putea merge până acolo
(263 ani lumină depărtare) am vedea doua stele foarte luminoase
sub formă de elipsoid, care se rotesc una în jurul celeilalte în numai
patru zile! E un spectactol pe care nu ar trebui să îl ratăm.
Priviți acum la cele patru stele. Veți vedea că formează un
romb, care poate fi vazut (cu puțină imaginație) ca un diamant. Veți
vedea diamantul de primăvară încă trei-patru luni, seara, deci aveți
timp să vă minunați de frumusețea „simplelor” stele.
FOTO STÂNGA: DIamantul de primăvară.
Harta arată cerul în
luna aprilie la ora
22:15. În lunile mai și
iunie, la aceeași oră,
stelele și constelațiile
vor fi deplasate spre
vest.
Dar stai! Foarte
aproape de diamant
se afla un alt astru strălucitor. Este
planeta Saturn care în
următorii doi ani se va
afla în această zonă a
cerului.
FOTO DREAPTA (SUS
ȘI JOS): cerul în luna
aprilie, dimineața,
în anul 2010 (sus)
și 61.000 (jos). Câte
diferențe puteți detecta?
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Harta cerului - aprilie 2010

SPRE NORD
CYG

NUS
LY

RA

g
Ve

a

EUS

CEPH

H
ER
C

IA
CO
DRA

S

S
SEU

LE

N
O
RI

N

Alphard

HYDRA

O

C

ER

O

S

l

iu
gh
iun
Tr e iar
d

e
us

M
O

R

ge
tel
Be

CANIS
MINOR

O

CANCER
M67

ca

CR
AT
E

Sir

ius

stele duble
stele variabile

NIS
1
CA JOR M4
A
M
ANTLIA

SPRE VEST

I

M44

42

rn
tu

GO
VIR
Spi

US

Pleia
5
M3

GEMIN

te

Procyon

RV

ran
ba

M

Sa

O
ul
us

O

e
Ald

M

Re
g

C

TAURUS

M37

LYN
X
Polux

dele

PER
AURIGA

ban
Cor
Caroli

MA
CO ICES
EN
BER

s

Arcturu

Castor

ar

M38

es

URSA MAJOR

M9
4

CANES
VENATICI

M3

M5

SPRE EST

Carul
Mare

M36

ua
tea

Thu

spr

A

M82
M81

C

O

EL

M

BOOT
ES

i Mizar

ol
Alg

Pola
r

LIS

A

RD

PA

3

CORO
N
BOREA A
LIS

Alco
M51

Capella

M1

Steaua Polar

galaxii
roiuri globulare
roiuri deschise

PYXIS

nebuloase

PUPPIS

SPRE SUD
Vega 138, aprilie 2010

R
o
di iul
n du
Pe b
rse lu
u

2
M9

URSA MINOR

C
A

S

SI
O
PE

UL
E

SERPE
NS
CAPU
T

Iesiţi afară cam cu o oră inainte de ora afişată pe
hartă noastră. Ţineţi harta ridicată în faţa voastră,
având grijă să o orientaţi după punctele cardinale
de pe teren. Vestul este (aproximativ) locul
unde apune Soarele.
Marginea hărţii noastre reprezintă
orizontul şi stelele de pe hartă se
potrivesc cu cele de deasupra capului.
Centrul hărţii noastre este zenitul,
punctul de deasupra capului.
Este foarte important să
orientaţi harta după punctele
cardinale. Este cheia succesului
învăţării constelaţiilor. În plus,
harta se ține în sus.
După ce orientaţi
harta, căutaţi o stea mai
strălucitoare pe cer. Căutaţi-o
şi pe hartă. Pe hartă, stelele strălucitoare sunt cele
reprezentate prin disc mare.
Dupa ce aţi găsit-o,
cautaţi, pe hartă, stele din
E C L IP
T IC A
apropierea stelei identificate.
Dupa ce aţi ales aceste stele,
cautaţi-le şi pe cer.
Constelaţiile sunt formate
de stelele unite cu linii, pe harta
noastra. Din stea în stea puteţi învăţa
toate constelaţiile vizibile la un moment dat.
Harta este realizata pentru latitudinea medie a ţării noastre. Dacă încercaţi
să observaţi de la latitudini nordice, stelele din
sudul hărţii vor coborî sub orizont iar cele din nordul
hărtii vor fi situate mai sus pe cer.

Magnitudini stelare
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Cerul în luna aprilie
Primăvara aduce căldură și planete! Cerul de seară est „înțesat” de planete și va
rămâne așa în următoarele luni.
Parada planetelor începe imediat după apusul Soarelui, când, înspre vest, se
poate vedea cuplul Venus - Mercur. Venus este mai strălucitoare și poate fi văzută
prima: căutați o stea strălucitoare aflată nu foarte departe de orizontul vestic, în jurul orei
20. Aceasta este Venus. Chiar în dreapta ei, la numai 3° se afla un astru mai slab, planeta
Mercur. Cele două obiecte se vor afla aproape una de alta până în seara de 17 aprilie. În
serile de 15 și 16 aprilie Luna va face o vizită, situându-se se sub Mercur (pe 16) și deasupra lui Venus în seara următoare.
În primele zece zile ale lunii, cei ce au un binoclu pot vedea cele doua planete
în același câmp. Prindeți pe Venus și în dreapta lui se va afla Mercur. Prin telescoapele
astronomice Venus apare ca un disc mic, alb și iluminat în proporție de 93%. Mercur va fi
și mai mică, iluminată în proporție de 68% pe 1 aprilie și 34% pe 10. Veți putea vedea (prin
instruemente astronomice) cum faza planetei scade. Pe 5 și 6 aprilie, planeta Mercur se va
vedea pe jumătate.
După data de 17, Mercur se va apropia prea mult de Soare și va mai putea fi
observată. Pe 8 aprilie se va afla la „elongație maximă vestică” de Soare, o expresie care
ne spune că se afla la cea mai mare depărtare unghiulară de astrul zilei. După acea dată
se va apropia aparent de Soare și va ajunge între noi și Soare, poziție numită „conjuncție
inferioară”.
Venus rămâne pe cerul de seară, devenind și mai strălucitor și îndepărtându-se
aparent și mai mult de Soare. Apune din ce în ce mai târziu, la ora 21:22 pe 1 ale lunii și
la ora 22:38 la sfârșitul ei. O fumoasă conjuncție cu Pleiadele se va produce între 22 și 28
aprilie. Îndreptați binoclul spre Venus și în dreapta lui se vor vedea stelele din Pleiade.
Marte rămâne pe cer, bine poziționată pentru observații, și în luna aprilie. Se
afla în constelația Cancer, dar poate fi identificată ca steaua dintre Gemini și Leo. Între 12
și 20 arpilie, Marte se va afla în vecinătatea roiului deschis Messier 44 (Praesepele sau
Stupul). Vom putea vedea prin binocluri și planeta și stelele din roi. Marte se afla la numai
9 minute lumină de noi, iar stelele din roi la 577 ani lumină!
Prin telescoape Marte va apărea ca un mic disc, de numai 8,2”. Va putea fi văzută
și faza acestuia, fiind iluminat în proporție de 90%.
Putem spune că vremea lui Marte a trecut, dar cea a lui Saturn de abia începe.
După ce s-a aflat la opoziție (pe 22 martie) Saturn rămâne pe cer toată noaptea. În prezent
inelele sale „se închid”, minimul venind în luna mai. Se află în constelația Virgo, în apropierea stelei beta. Dacă nu sunteți sigur care este planeta, așteptați până pe 25 aprilie.
Aunci deasupra Lunii se va afla un astru mai strălucitor, Saturn.
Jupiter rasare cu puțin înainte Soarelui, cu o oră înainte la începutul lunii și cu
două la sfârșitul ei. Uranus și Neptun se afla cam prin aceeași zonă.

Constelațiile lunii
Ursa Mare „tronează” pe cerul de seară. Poate fi văzută înspre nord-est, imediat după ce se însearează. Carul Mare, o parte din constelația Ursa Mare, este mai bine
cunoscut de către amatorii de astronomie. Este compus din șapte stele, patru sub forma
de patrulater (carul) și trei ca o linie puțin curbata (oiștea). În nopțile lunii aprilie se afla
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deasupra capului. Prelungiți oiștea carului înspre est și veți da de o stea strălucitoare. Se
numește Arcturus (păzitorul ursului) și face parte din constelația Bootes (Bouarul). De la
Arcturus, continuând linia pornită de la oiștea Carului Marte, mergeți înspre orizontul de
sud-est unde se află o altă stea strălucitoare, Spica din Virgo. În Virgo găsim unul dintre
cele mai bogate roiuri de galaxii, aflat la o depărtare de 50 milioane ani lumina.
Carul Mare poate fi folosit pentru a găsi steaua Polară, o stea ce se află
proiectată în prelungirea axei terestre. Identificați patrulaterul din Carul Marte și, de la
ultimele doua stele din el, porniți cu o linie imaginară de la steaua mai slabă către cea mai
strălucitoare. Nu vă opriți și continuați până ce linia se intersectează cu o altă stea mai
strălucitoare. Aceasta este Polaris, steaua nordului. Înălțimea stelei deasupra orizontului
(în grade) ne dă latitudinea locului (pentru România aproximativ 45°). Polaris face parte din
Ursa Minor (Ursa Mică) o constelație mai greu de identificat din cauza stelelor mai slabe
ca strălucire pe care le conține.
Când priviți spre Carul Mare, vedeți șapte stele. Cinci dintre ele au origine
comună, formându-se în același loc în spațiu, acum 500 de milioane de ani. Se deplasează
împreună prin spațiu și se află la 80 de ani lumină depărtare de noi. O stea ceva mai
cunoscută este Mizar, care are o alta foarte aproape (numită Alcor). Cele două stele pot fi
văzute separat cu ochiul liber, dar prin instrumentele astronomice se poate vedea că Mizar
este dublă la rândul ei.

Fenomenele lunii aprilie
3 În această dimineață secera Lunii se va afla lângă steaua Antares din constelația Scorpius
6 Ultimul Pătrar la ora 12:27. Luna se vede în a doua jumătate a nopții și se află în
constelația Sagittarius
8 Mercur la elongație estică maximă de Soare. Se poate observa seara pe cer, nu departe
de planeta Venus
9 Luna la cea mai mare depăratare de Terra. La 405.000 km
10 În această dimineață Luna se va afla în vecinătatea planetei Neptun
11-12 Luna va trece pe deasupra planetei Jupiter. Cei doi aștri sunt vizibili dimineața,
înainte de răsăritul Soarelui
14 Lună Nouă la ora 15:29. Luna se află în constelația Pisces, undeva lângă Soare
15-19 Secera subțire a Lunii, Mercur și Venus sunt vizibile seara pe cer, înspre vest
21 Primul Pătrar la ora 21:20. Luna se observă pe cerul de seară în constelația Cancer, nu
departe de planeta Marte
21-22 Luna se află în aceeași regiune cu planeta Marte
23 Seara, deasupra Lunii se va afla steaua Regulus din constelația Leo
24 Luna la cea mai mică depărtare de Terra. La „numai” 367.144 km
27 În această noapte, deasupra Lunii se va afla steaua Spica din constelația Virgo
28 Lună Plină la ora 15:18. Luna se poate observa toată noaptea în constelația Libra
28 Mercur în conjuncție inferioară cu Soarele. Nu se poate observa
30 În această noapte, foarte aproape de Lună se va afla steaua Antares din constelația
Scorpius
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Pete solare în luna martie 2010. Imagini de Achim Marian Lucian, Targu Jiu,
telescop newton 254/1200 mm, f/4,7, Nikon D60, filtru Baader Astrosolar
ND5

13 martie, 13:22 TU

Grupul de pete 1054

Grupul de pete 1057
29 martie, 09:02 TU
14 martie, 11:27 TU
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Pete solare în luna
martie 2010. Imagini
de Achim Marian
Lucian, Targu Jiu,
telescop newton
254/1200 mm, f/4,7,
Nikon D60, filtru
Baader Astrosolar
ND5
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