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Venus în Pleiade

Imagine de Victor Kaznovsky

Spectaculoasa trecere prin Pleiade a stãlucitoarei
planete Venus a fost imortalizatã de câþiva dintre astronomii
amatori. Doi dintre ei ne-au trimis rezultatele.
Primul a fost Victor Kaznovsky, din Bucureºti a
cãrui imagine o gãsiþi în stânga sus. Este trasat, din imagini,
drumul lui Venus de-a lungul a câteva zile. Imagini realizate
printr-o camerã video.
Al doilea a fost Radu Gherase, din Bucureºti. El s-a
deplasat pânã la Vãlenii de Munte de unde a capturat imaginea
din dreapta, printr-o camerã digitalã. Pe fundal se vãd munþi
acoperiþi cu zãpadã.
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UTILIZAREA VIDEOCAMERELOR ÎN
ASTRONOMIE - Victor Kaznovsky
CHI CYG - ªonka Adrian
MISIUNI SPAÞ IALE - update

Utilizarea videocamerelor

pentru imagini astronomice
Victor Kaznovsky

C

u ocazia conjunctiei planetelor de la începutul
lunii aprilie, (dar nu numai), printre
instrumentele ce se pot utiliza cu oarecare
eficienta pentru a înregistra imagini, se numãra si
videocamerele, in special cele digitale.
Printre cele mai utile atuuri se numara:
! posibilitatea de a salva fiºiere BMP, filme AVI,
MPEG, etc. Aceasta fiind de mare utilitate in
prelucrarea ulterioara a imaginilor (cu Astrostack,
Registax, etc.). Spre deosebire de cele digitale, adicã
având ieºire USB 1.0 sau chiar FireWire
(IEE1394), cele Hi8 necesita o placa de captura
video in calculator pentru a putea transfera
imaginile in fiºiere.
! o a doua facilitate este reglajul manual al focusarii si al
expunerii. Opþiunea COLOR SLOW SHUTTER
integrând pe chip imaginile cu o frecventa de data
asta fixa, nemodificabila, variabila de la un aparat la
altul).
! ca si la aparatele foto digitale, imaginile pot fi
vizualizate real rime pe un ecran sau in vizor.
! modalitatea de înregistrare fiind pe banda magnetica
(Digital8 sau DV), nu se pune problema lipsei
acute de spaþiu de stocare, fiind disponibile
perioade de 30-180 min. !
! un alt avantaj (de data asta al utilizãrii doar ca mediu
de stocare) este transmiterea imaginilor luate
printr-un instrument astronomic de cãtre un
Video eyepiece (Orion), care permite înregistrarea
imaginilor mult mai bune calitativ, dar cu câmp mai
mic. Petru asta insa camera trebuie sa aibã si intrare

Aldebaran ºi Hyadele

de semnal, nu numai ieºire.
! nu in ultimul rând, si spre deosebire de aparatele foto,
cele video pot mari optic de citeva zeci de ori (uzual
18, dar cu 'barlow 2x', pana la 50 de ori).
Deci in mod normal se pot lua imagini destul de
bune, fara a mai fi necesara metoda afocala (adicã
tinerea manuala a aparatului in dreptul ocularului unui

instrument mai puternic-luneta sau telescop).
Evident ca se poate încerca si metoda afocala, dar
reglajul susþinerii camerei in dreptul ocularului necesita
un dispozitiv nestand ad-hoc, nestandardizat.
Exista insa si dezavantaje serioase comparativ
cu aparatele foto digitale, si anume ca din cauza
preþului mai mare (>300 USD), fabricanþii nu
monteaza obiective de calitate ridicata (precum cele
Carl-Zeiss Vario Sonnar de ex.) si ceea ce este si mai
important, nu pot pune un chip CCD mai mare, uzual
fiind un chip de 3-600 K pixeli. Exista insa si camere
'cap de serie' cu 3 Megapixeli, insa cu preturi pe mãsura
(>1700 USD).
Evident ca un trepied este absolut necesar
pentru a putea folosi integrarea pe chip, care da o
sensibilitate mãrita a imaginilor. Bateria tine in mod
uzual 120 min., fara folosirea ecranului, care consuma
excesiv.
Deci, daca aveþi la îndemâna o videocamera, nu
ezitaþi sa-i explorati posibilitatile !

Stele
variabile
Chi Cygni la maxim
E

xistã câteva stele variabile lung periodice
(numite miride) ce ating la maxim o
strãlucire detectabilã cu ochiul liber. Una
dintre cele mai celebre este Chi Cygni. Ea variazã
9 magnitudini ºi este la maxim pentru douã luni.
A atins deja magnitudinea 4,5 ºi mai poate creºte
o magnitudine.
Pentru a o gãsi orientaþi-vã dupã steaua
gamma Cyg: la sud de ea se aflã steaua eta
Cyg de magnitudine 3.1. ªi mai la sud, la
2,5 grade, o veþi întâlni pe chi, o stea
roºiaticã. Nu aveþi cu ce sã o confundaþi
pentru cã nu se mai aflã nici o stea
strãlucitoare în zona asta. Doar o stea de
magnitudinea cinci se aflã la un grad vest
de chi.
Pentru o identificare precisã
folosiþi harta din aceastã paginã. Ea vã
indicã nu numai locul unde se aflã variabila
ci ºi magnitudinea stelelor cu care îi puteþi
compara strãlucirea.
Dacã o urmãriþi pe chi Cyg din
ºapte în ºapte zile puteþi observa cum îi
variazã strãlucirea. Apoi puteþi construi un
grafic pe care se trece timpul ºi
magnitudinea. Acest grafic se numeºte
curbã de luminã ºi aratã comportamentul

strãlucirii stelei. în pagina aceasta este datã o
curbã de luminã construitã cu observaþiile mele,
de-a lungul a cinci ani. Priviþi cum variazã
strãlucirea. Creºte ºi scade periodic, cu o perioadã
de 408 zile. Din cauza aceasta aceste stele se
numesc lung periodice. Text ºi ilustraþii ªonka
Adrian. Harta AAVSO luatã de la www.aavso.org

Hartã AAVSO cu stele de comparaþie

Curba de luminã
Harta pentru cãutare

Misiuni spaþiale
C

u trei luni înainte de a ajunge la Saturn, sonda spaþialã
Cassini a observat douã furtuni în coliziune, în atmosfera
planetei. Observaþia este foarte spectaculoasã mai ales ca
este a doua oarã când un asemenea fenomen este observat în
atmosfera lui Saturn.
"Coliziunea ºi unirea este una din trãsãturile distincte a
formaþiunilor din atmosfera planetelor gigante" a spus Andrew
Ingersoll, membru al echpei Cassini rãspunzãtoare cu captarea
imaginilor. "Pe Pamânt fur tunile dureazã o sãptãmânã sau douã,
dupã care se sting când ajung la maturitate. Se sting pentru cã nu
mai pot extrage energie din mediul înconjurãtor. În atmosfera
planetelor gigante (ca Saturn ºi Jupiter) furtunile dureazã zeci de
ani sau, uneori, secole. Ele nu se sting ci sfârºesc prin a se contopi
un cu alta. Cum se formeazã aceste furtuni nu se ºtie", a mai spus
Ingersoll
Având diametre asemãnãtoare, de aproximativ 1000km,
amândouã furtunile se deplasau spre vest, în atmosfera saturnianã.

UPDATE

Ele s-au ciocnit ºi s-au contopit între 19 ºi 20 martie.
Una din furtuni avea o vitezã mai mare decât cealaltã
(11m/s faþã de 6m/s) ºi s-au apropiat cu repeziciune una de alta.
Dupã ciocnire a rezultat o furtunã elongatã cu niºte nori
luminoºi la fiecare margine. La douã zile dupã ciocnire furtuna
rezultantã a luat o formã circularã ºi a cãpãtat un halou.
Saturn este planeta ce are cele mai repezi furtuni, la ecuator acestea
miºcându-se cu 450m/s.
Doar sonda Voyager, în 1981 a mai luat o asemenea
imagine.
Cercetãtorii sperã ca de-a lungul a patru ani de studii
intense, sonda Cassini va mai putea observa un asemenea
fenomen, printre multe altele.
Fiþi pe fazã: pentru a afla tot ce se întâmplã cu sonda
Cassini vizitaþi site-ul misiunii: http://saturn.jpl.nasa.gov/. Sursa
Jet Propulsion Laboratory - http://www.jpl.nasa.gov/

Filmul ciocnirii celor douã furtuni. Credit JPL

D

upã 100 ºi respectiv 80 de zile petrecute pe solul marþian,
sondele Spirit ºi Opportunity îºi îndreaptã privirea înapoi.

Cercetãtorii NASA au hotãrât ca fiecare dintre roboþii-rover sã-ºi
îndrepte camerele spre locul de unde au pãrãsit carcasele în care au
amartizat. Au ieºit imagini ce prezintã urmele lor ºi tipul solului pe
care aceste
a se plimbã.
Imaginea
luatã de
Spirit, în a
101-a zi de
funcþiune,
aratã un
drum plin
d
e
bolovani ºi
denivelãri,
peste care
acesta a
trecut fãrã
ajutor de
pe Pãmânt.
Opportuni
Drumul parcurs de Opportunity. Credit NASA/JPL ty are de

parcurs un
drum mai
p u þ i n
denivela
d a r
presãrat cu
mici dune
de nisip.
Acesta se
îndreaptã
de la crater
la crater
pentru a
investiga
s o l u l
marþian.
Amintim
cã locul de Drumul parcurs de Spirit. Credit NASA/JPL
amartizare
a lui Opportunity a fost un ocean de apã sãratã, puþin adânc.
Observaþiile realizate cu instrumentele de la bord au dovedit
existenþa rocilor ce se produc în apã sãratã, ca ºi pe planeta noastrã
Sursa Jet Propulsion Laboratory. Texte de ªonka Adrian
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Abstract: lucrarea ilustreaz( utilizarea diagramelor conceptuale (conceptual maps) pentru aprecierea eficien"ei
educa"ionale a contactului elevilor cu unele fenomene astronomice. Se analizeaz( cazurile concrete în care este implicat(
planeta Venus în anul 2004.

De regul(, pentru astronomi aceste leg(turi sunt
atât de evidente încât nu se mai consider(
Practica medical( se desf(&oar( în conformitate cu necesar( eviden"ierea lor; putem ad(uga c(, de
legea fundamental( concentrat( în dictonul multe ori, astfel de leg(turi nici m(car nu sunt
“Primum non nocere”. Analog, practica explicitate în mintea lor, ca “background” al
educa"ional( trebuie s( se conformeze dictonului expunerii. Ori, aceasta este o deficien"( de ordin
“Maxima debetur puero reverentia”, al c(rui sens didactic, "inând de calitatea - în general, precar( mai explicit este: se cuvine s( d(m aten"ia cea mai a preg(tirii pedagogice a astronomilor.
mare interesului copilului (al celui supus actului Astfel de lipsuri esen"iale ale prezent(rii unui
concept (fenomen, eveniment etc.) astronomic
educa"iei).
Prin urmare, atunci când vrem s( desf(&ur(m o pot fi înl(turate dac( se recurge, în prealabil, la
activitate cu scop educativ, este obligatoriu s( întocmirea unei diagrame conceptuale (conceptual
investig(m mai întâi valen"ele educa"ionale ale map) a conceptului astronomic respectiv.
activit("ii respective, deci trebuie s( dispunem de Diagrama conceptual( este reprezentarea grafic( a
leg(turilor dintre conceptul pus în discu"ie &i
ni&te criterii de apreciere a acestor valen"e.
Datorit( statutului epistemologic singular al conceptele ce stau la baza definirii lui. Aceste
Astronomiei (Vass, 1990a, 1990b, 1995a, 1995b, concepte de baz( pot fi rezutatul unui
1995c, [2003]), valen"ele educa"ionale ale ra"ionament efectuat cu ocazia unui alt
experiment
&i
pot
Astronomiei
se
transgresa
cadrul
formal
datoreaz(, în primul C1
P1
P2
C5
al unei &tiinte exacte
rând,
leg(turilor
C2
(diagrama conceptual(
deosebite
ale
C3
C4
C6 poate avea la baz( &i
conceptelor
concepte din alte &tiin"e).
astronomice
cu
Figura 1. Diagram conceptual generic . Se
Evident,
diagrama
conceptele de baz( ale porneste de la conceptele de baza C1, C2 si C3 care,
poate
altor &tiin"e exacte. impreuna cu axioma (propozitia) P1, vor conduce la conceptual(
con"ine,
în
afara
Astronomia este o definirea conceptului C6.
conceptelor propriu-zise
plac( turnant( la
întâlnirea matematicii &i &tiin"elor exacte &i, mai &i unele enun"uri (axiome, teoreme etc.) care
mult, creatoarea metodei generice definitorii contribuie la construc"ia conceptual( respectiv(.
Un exemplu generic arbitrar este dat în Figura 1
pentru &tiin"ele exacte, modelarea matematic(.
1. D IAGRAMA CONCEPTUAL<

unde cu “C” s-a notat un concept, iar cu “P” o
propozi"ie.
2. ANALIZA CALITATIV< HI CANTITATIV<
CU
AJUTORUL
CONCEPTUALE

DIAGRAMELOR
DIAGRAME
LOR

Principalul factor de care depinde aspectul unei
diagrame conceptuale este, evident, conceptul sau
grupul de concepte supus discu"iei. Dar, în afar(
de acesta, conteaz( &i gradul de detaliere cerut,
adic( nivelul pân( la care se cere, explicit sau prin
context, s( fie “disecate” conceptele supuse
discu"iei; diagrama “complet(” se dezvolt( pân( la
conceptele primare, elementare.
Oricum, asem(narea diagramei cu un graf este
evident(; fiecare concept sau enun" implicat este
un “nod” în care intr( &i din care ies mai multe
“arce” (leg(turi).
Cu ajutorul unei diagrame conceptuale putem
determina cu destul( siguran"( care este drumul
cel mai scurt pentru a atinge un concept (nod)
anume &i care sunt conceptele &i enun"urile
premerg(toare necesare. Analogia cu problema
“drumului critic” este evident(; oricum, în
predarea
sau
popularizarea
conceptelor
astronomice o astfel de analiz(, chiar numai
calitativ( este foarte binevenit(, dat( fiind
complexitatea acestor concepte, precum &i faptul
c( în construirea lor intervin concepte &i enun"uri
premerg(toare de naturi diferite.
O alt( apreciere de ordin calitativ care se poate
face relativ imediat este compararea “ponderii”
educa"ionale (&i nu numai!) a unor concepte,
enun"uri etc.; cele dou( concepte (entit("i) fiind
noduri ale diagramei, se pot compara, evident,
prin num(rul de arce (leg(turi) în care este
implicat fiecare.
În sfâr&it, o utilizare cu caracter cantitativ (chiar
dac( relativ) a diagramelor conceptuale ar putea fi
legat( de cuantificarea unui concept (enun",
fenomen etc.) prin num(rul de concepte
premerg(toare care concur( la construc"ia lui.
Evident, pentru o astfel de analiz( trebuie s( ne
asigur(m c( diagramele care se compar( au fost,
ambele, dezvoltate pân( la nivelul conceptelor
primare sau pân( la niveluri comparabile, cât de
cât.
De altfel, chiar ponderea educa"ional( a unei arii
conceptuale poate fi cuantificat( prin num(rul
total de arce (leg(turi) din respectiva arie;
ponderea astfel stabilit( reflect( gradul de

consisten"( &i de stabilitate a cuno&tin"elor din
acea arie.
Astfel de abord(ri sunt de mare folos în predarea
sau popularizarea Astronomiei ; aici, de multe ori,
suntem pu&i în situa"ia de a efectua o selec"ie
« dur( » a conceptelor abordate; orice evaluare
cantitativ( a eficien"ei educa"ionale a subiectelor
este binevenit( în astfel de cazuri.

3. CAZUL TRANZITULUI LUI VENUS
Trecerea lui Venus prin fa"a discului solar,
fenomen astronomic deosebit de rar, care se va
putea observa la 8 iunie 2004, a fost aleas( de un
consor"iu de institu"ii astronomice ca punct de
plecare pentru o mare campanie mediatic(, vizând
sensibilizarea popula"iei &colare la problematica
&tiin"ific( a astronomiei.
Diagrama conceptual( dezvoltat( pornind de la
“Explica"ia &i circumstan"ele tranzitului planetei
Venus”, prezentat( în Figura 2, eviden"iaz(
principalele concepte astronomice implicate:
• diametrele reale &i aparente ale a&trilor;
• orbitele planetare;
• mobilitatea unor a&tri pe sfera cereasc(;
• configura"iile astrale (cere&ti) rare;
• elonga"ia, elonga"ia maxim( a planetelor
interioare;
• paralaxe &i distan"e;
• observarea Soarelui; etc.
Scopul propus (determinarea aproximativ( a
unit("ii astronomice) oblig( la utilizarea unor
concepte din geometria elementar(, de tipul celor
legate de asem(narea triunghiurilor &i de func"iile
trigonometrice.
Eventuala observare a fenomenului necesit( un
instrument echipat pentru observarea Soarelui;
evident, vor fi antrenate unele concepte din
domeniul opticii instrumentelor astronomice.
Evident, observarea fenomenului va oferi sugestii
pentru alte observa"ii, ulterioare, de c(tre
participan"ii la acest “eveniment”; sugestiile
directe se refer( la observarea Soarelui &i a
fenomenelor activit("ii solare, precum &i la
observarea planetei Venus.
Calculul unit("ii astronomice (dac( este finalizat
efectiv!) permite stabilirea de leg(turi între grupuri
de elevi din diferite locuri de pe glob, &i eventuala
lor îndrumare c(tre mi&carea de astronomi
amatori.
Putem încerca o apreciere cantitativ( a eficien"ei
acestei activit("i educa"ionale prin urm(torii
parametri:

•

num(r de discipline (&tiin"e exacte) implicate:
3;
• num(r de entit("i conceptuale (noduri) incluse:
17;
• num(r de leg(turi (arce) eviden"iate:
24.
De&i, evident, aceste evalu(ri cantitative sunt
relative,
oarecum subiective &i oricum
aproximative, ele devin utile mai ales când vrem
s( compar(m diferite activit("i educa"ionale de
naturi asem(n(toare.

4. CAZUL OCULTANIEI
Un fenomen astronomic nu tot atât de rar, dar din
aceea&i categorie, este ocultarea planetei Venus de
c(tre Lun(, care se va putea observa la 21 mai
2004, în plin( zi. În mod inexplicabil, acest
fenomen nu a fost considerat demn de a fi
transformat în “eveniment”, pentru a fi inclus în
campania mediatic( “Venus 2004”. Probabil s-a
considerat c( valen"ele educa"ionale sunt, în acest
caz, mai modeste.
Ne propunem ca, în continuare, s( analiz(m
efectiv, prin metoda diagramei conceptuale, &i
fenomenul “marginalizat”. Diagrama conceptual(
dezvoltat( pornind de la “Explica"ia &i
circumstan"ele ocult(rii planetei Venus de c(tre
Lun(”, prezentat( în Figura 3, eviden"iaz(
principalele concepte astronomice implicate:
• diametrele reale &i aparente ale a&trilor;
• orbitele planetare;
• mobilitatea unor a&tri pe sfera cereasc(;
• configura"iile astrale (cere&ti) rare;
• iluminarea &i observarea aspectului unui astru
luminat de Soare;
• faze;
• fazele Lunii, etatea Lunii;
• fazele planetei Venus;
• terminator real &i aparent;
• paralaxe &i distan"e;
• vizibilitatea diurn( (pe timp de zi) a Lunii;
• vizibilitatea diurn( (pe timp de zi) a planetei
Venus;
• paralaxe &i distan"e;
• determin(ri de distan"e la configura"ii
particulare;
• coordonate astronomice (pentru observarea
pe timp de zi a planetei Venus).
Conceptele
astronomice
implicate
(faza,
terminatorul etc.) oblig( la utilizarea &i, uneori, la

crearea unor concepte din geometria elementar(,
de tipul celor legate de proiec"ii ortogonale, func"ii
trigonometrice &i sisteme de referin"(.
O men"iune special( se cuvine f(cut( ocaziei
oferite de acest context pentru defini"ia cea mai
simpl( &i elegant( ce se poate da elipsei (proiec"ia
unui cerc), aceast( curb( fundamental(, care este
materializat( pe cer, aproape permanent, de
terminatorul aparent al Lunii, în quasi-totala
ignoran"( a celor care predau sau înva"( &tiin"ele
exacte la începutul mileniului al treilea. Poate la
sfâr&itul mileniului va fi altfel.
Eventuala observare a fenomenului necesit( un
instrument astronomic ecuatorial simplu, de
amatori, dar ar fi preferabil ca el s( fie echipat cu
o camer( CCD; &i în observarea acestui fenomen
vor fi antrenate unele concepte din domeniul
opticii instrumentelor astronomice.
Evident, observarea fenomenului va oferi sugestii
pentru alte observa"ii, ulterioare, de c(tre
participan"ii la acest “eveniment”; sugestiile
directe sunt mai numeroase decât în cazul
tranzitului; ele se refer( la:
• observarea fazelor Lunii;
• vizibilitatea diurn( a Lunii;
• vizibilitatea diurn( a planetei Venus;
• observarea suprafe"ei Lunii;
• observarea
cu
prec(dere
a
zonei
terminatorului lunar;
• observarea altor planete.
Dac( fenomenul este înregistrat electronic (cu
camera CCD sau video), se deschide un câmp vast
de activitate, privind prelucrarea ulterioar( a
imaginilor ob"inute. De asemenea, se pot tenta
determin(ri de configura"ii spa"iale efective,
bazate pe geometria terminatorului aparent.
Cu riscul de a fi acuza"i de o pledoarie pro domo,
se cuvin men"ionate câteva subiecte care, oricum,
vor ap(rea în discu"ie:
• influen"ele culturale &i religioase ale ciclului
fazelor Lunii;
• prejudecata potrivit c(reia “ziua se vede
Soarele, noaptea se vede Luna”;
• OZN-uri diurne (Venus e un astfel de
exemplu).
În încheierea acestei foarte sumare prezent(ri a
diagramei conceptuale, men"ion(m c( am încercat,
cu insisten"(, s( ne p(str(m la acela&i nivel de
detaliere ca în cazul precedent, pentru a crea
posibilitatea unei compara"ii efective, substan"iale.
Aprecierea cantitativ( a eficien"ei acestei activit("i
educa"ionale arat( astfel:

Diametre
reale i
aparente
Soare,
planete

Orbite
planetare

Optic
Mobilitatea unor
a tri pe sfera
cereasc

Configura ii
rare

Elonga ia maxim
Rela ia dintre distan ele
S -Venus i S -Terra

Elonga ie

Explica ia i
circumstan ele
tranzitului
planetei Venus
Instrument echipat
Pentru observarea
Soarelui
Observarea

fenomenul

Paralaxe i
distan e
Func ii
trigonometrice
Geometrie
Tales,
asem nare etc.

M sur tori,
înregistr ri

Sugestii pentru
alte observa ii

Observare
Soare
Observare
Venus

Calcul (determinare)
unitate astronomic

Figura 2. Diagram conceptual privind tranzitul planetei Venus
Prin elipse s– altele decât Astronomia -] ce intervin in diagrama conceptuala, conceptele sunt desemnate prin dreptungiuri, iar
s-au definit stiintele [[–
relatiile
relatiile intre entitati prin sageti.
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Figura 3. Diagram conceptual privind ocultarea planetei Venus de c tre Lun

•

num(r de discipline (&tiin"e exacte) implicate:
3;
• num(r de entit("i conceptuale (noduri) incluse:
35;
35
• num(r de leg(turi (arce) eviden"iate: 61.
61
Interesant este faptul c(, de&i num(rul de noduri
este doar de dou( ori mai mare, num(rul de arce
(leg(turi) este aproape de trei ori mai mare decât
în cazul precedent, ceea ce credem c( spune ceva
atât despre consisten"a metodei, cât &i despre
valen"ele educa"ionale ale activit("ii analizate.

5. CONCLUZII
1. De multe ori Astronomia este victima
propriului s(u succes în fa"a publicului sau a
elevilor &i a studen"ilor. Fenomene astronomice
incitante, de&i ar putea trezi în mod cert interesul
de lung( durat( al celor înc( neaviza"i, fie sunt
ignorate, fie r(mân simple divertismente efemere,
pierdute în &irul nesfâr&it de evenimente create cu
ajutorul sau chiar de c(tre mass media.
2. Vina, dac( putem vorbi de a&a ceva, nu este
decât a astronomilor, care - siguri de succes, sau
tocmai din dorin"a unui succes facil! - neglijeaz(,

Bibliografie:

involuntar, eviden"ierea multor leg(turi ale
fenomenului prezentat cu importante concepte
astronomice sau de alt( natur(.
3. Utilizarea diagramelor conceptuale se dovede&te
a fi un instrument eficient în acest sens; el este,
din p(cate, mai pu"in cunoscut de astronomii care
declan&eaz(, cu cele mai bune inten"ii, activit("i
educative de natur( astronomic(;
4. Cele dou( fenomene astronomice rare în care
este implicat( planeta Venus în cursul anului 2004
au, evident, valen"e educa"ionale care le fac demne
de a fi subiectul unui efort conjugat al
astronomilor &i al &colii;
5. Totu&i, dac( se ia în considerare cu prec(dere
interesul educativ, analiza efectuat( de noi cu
ajutorul diagramelor conceptuale pune în eviden"(
o pondere educa"ional( mult mai mare a
cunoa&terii &i observ(rii oculta"iei lui Venus de
c(tre Lun( comparativ cu cunoa&terea &i
observarea tranzitului lui Venus pe discul Soarelui;
6. Prin urmare, ocultarea lui Venus de c(tre Lun(,
fenomen care va avea loc pe 21 mai 2004, în plin(
zi, ar trebui s( se bucure de mult mai mult( aten"ie
decât se pare c( îi acord( institu"iile &colare, la
sugestia
institu"iilor
astronomice.
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