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Întâmplări Astronomice de Primăvară

Adrian Bruno Șonka

Puncte, pete negre și roșii
Trebuie să recunoașteți: nimic nu e mai frumos pe cer
decât un obiect strălucitor, ușor de găsit și bogat în detalii vizibile prin orice instrument astronomic. Și nu,
aici nu mă refer la asteroidul (231450) 2007 HK58, de
magnitudinea 21,7, ci la planeta Jupiter.
Nimic nu e mai ușor de găsit în următoarea lună decât
planeta Jupiter. Este strălucitoare, se vede înspre sud,
sus pe cer în jurul orei 22, calități care o fac ușor de
găsit. Oricum, probabil că 90% din cei care se uită în
Vega știu deja care e planeta.
Jupiter are mai multe calități. În primul rând pe discul
său se văd detalii, chiar și prin lunete de 50 mm în diametru. Nu se văd multe detalii printr-un asemenea
micro-telescop, dar numărul lor crește odată cu diametrul. Benzile se văd și uneori și Pata Roșie sau Pata
Roșie Mică (Red Spot Jr.). Toate detalii se învârt cu planeta dar mai avem ceva ce se învârte, în jurul planetei
de data asta. „Ceva-ul” este de fapt compus din patru
ceva-uri mai mici, sateliții galileeni.
Sateliții aștia se află în fiecare seară în alt loc față de planetă, cel mai frumos fiind atunci când se află pe disc sau
își lasă umbra acolo. După o scurtă planificare, putem
găsi cele mai fumoase momente din următoarele 30 de
zile, când sateliții se joacă cu Jupiter.
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1. Noaptea de 15 spre 16 aprilie, la ora 1
Io intră pe discul lui Jupiter și după 55 de minute și umbra lui. Umbra va sta pe disc până la ora 3, dar ceva mai
frumos se va întâmpla la ora 2:35, când pe disc intră
Europa și apare și Marea Pată Roșie. Pe tot parcursul
nopții chiar deasupra lui Europa se va afla și Pata, dar
pe cealaltă bandă (deasupra dacă aveți imagine cu sudul în sus). Eu cred ca e un mod potrivit să îți petreci o
seară de aprilie: să vezi două puncte, o umbră și o pată!

3. Seara de 21 aprilie, ora 21
Chiar dacă nu e încă noapte, îndreaptă la ora 21 un telescop înspre Jupiter și vei vedea o umbră mare, umbra
satelitului Ganymede, aflat și el în stânga discului. Umbra iese de pe disc la ora 21:50, tocmai când răsare și
Marea Pată Roșie.

2. Seara de 17 aprilie, ora 21
Îndreaptă telescopul înspre Jupiter la ora 21, în seara de
17 aprilie. Vei vedea că e pătat de o pată neagră și una
mai mare și roșie. Pata neagră este umbra lui Io, satelit
care are Pata Roșie deasupra. În stânga sus față de disc
tocmai dispare Io. Acțiune maximă. În următoarea oră
vei vedea cum iese Io de pe disc și cum apune Pata și
cum iese și umbra. Totul se termină la ora 22:36.
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4. Seara de 24 aprilie, ora 21

5. Seara de 26 aprilie, ora 21:35

6. Seara de 28 aprilie, ora 22:45

La ora 21:20 pe disc intră Io, în timp ce Pata Roșie e
la meridian. La ora 22:17 intră pe disc și umbra lui Io,
în tip ce Pata se pregătește să apună. Umbra va rămâne
pe disc până la ora 00:27, dar altceva interesant se va
întâmpla în jurul orei 23:27: Io iese de pe disc în același
timp în care Europa dispare în spatele acestuia.
Nu clipiți căci pierdeți fenomenul!

Pe disc se află umbra lui Europa.
Deasupra ei, pe cealaltă bandă se află Pata Roșie. Umbra
stă pe disc până la ora 23:10.

În jurul acestei orei pe discul lui Jupiter apare umbra
lui Ganymede. Dacă o priviți chiar când apare și în următoarele minute, veți vedea cum este deformată din
cauza perspectivei. Deasupra umbrei se află și Pata
Roșie. Umbra stă pe disc până la ora 01:47.

Vega- aprilie 2016
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Observarea Astronomică a Soarelui

Alexandru Burda

Pentru cea de a doua lună a anului 2016, datele incluse

în analiză au rezultat din observațiile solare personale,
concentrate pe prima parte a lunii, combinate cu datele
culese de alți astronomi amatori din întreaga lume.
Datele au fost încărcate și în bazele de date ale AAVSO
și SOS-PTMA și se regăsesc în Jurnalul Solar AAVSO,
numărul 2/2016, volumul 72, p. 4.

În februarie 2016, activitatea solară a înregistrat o foarte
ușoară creștere față de luna anterioară. Astfel, comparativ cu cea înregistrată în luna ianuarie 2016, din datele
analizate, a rezultat că valoarea medie a numărului activității solare R a fost cu 11% mai ridicată, adică de
40,48. Numărul mediu de pete solare înregistrate a fost
de 20,33 iar numărul mediu de grupuri de pete solare a
fost de 4.

Evoluția activității solare pe ansamblul lunii februarie a
avut o tendință evidentă de scădere, cu o etapă mai intensă la începutul perioadei, urmată de o scădere constantă până la finalul acesteia.
Distribuția petelor solare și a grupurilor de pete solare
pe emisfere, raportată la evoluția numărului specific al
activității, arată că deși numărul de grupuri de pete a
fost ușor superior în emisfera sudică a Soarelui, activitatea solară a fost constant mai intensă pe tot parcursul
lunii în emisfera nordică a acestuia.
Cu excepția zilelor de 3 – 6 februarie când s-a înregistrat
o inversare de scurtă durată a acestei tendințe generale
de evoluție și respectiv 18 - 22 februarie când activitatea
în cele două emisfere a fost practic egală.
Activitatea solară înregistrată în emisfera sudică este
cea care a determinat caracterul general mai constant al
evoluției de ansamblu a activității solare în luna februarie 2016.

Activitatea eruptivă a Soarelui în luna februarie 2016 a
fost mult mai intensă comparativ cu luna ianuarie. De
această dată, au predominat erupțiile de clasă C, mult
mai numeroase decât în luna anterioară și cu un vârf
la mijlocul perioadei. În schimb, numărul erupțiilor de
clasă B a fost mai egal distribuit pe parcursul lunii.
Astfel, satelitul GEOS-15 a înregistrat un total de 193
erupții solare dintre care 4 de clasă M, 99 de clasă C și
90 de clasă B (aproximativ același număr cu cel înregistrat în luna ianuarie). Din nou foarte interesant este
faptul că aparent nu există o corelație clară între felul în
care a evoluat activitatea eruptivă a Soarelui și felul în
care evoluat activitatea sa în ansamblu.
Erupțiile de clasă B par a fi într-o oarecare măsură
corelate cu evoluția activității solare, în special cu
prezența petelor solare în emisfera nordică a Soarelui.
Dar pe ansamblu, în luna februarie 2016, intensitatea
cele două activități apare ca având o evoluție oarecum
inedependentă.

<----Distribuția petelor, grupurilor de pete și a activității solare
pe emisfere, în luna februrie 2016 (sursa: AAVSO)
Vega- aprilie 2016
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Activitatea eruptivă a Soarelui în luna februarie 2016, pe baza
datelor culese de GEOS-15 (sursa: AAVSO)

Pe ansamblu, se poate observa că valoarea medie înregistrată a numărului R al activității solare s-a situat
la nivelele înregistrate în anul 2010, înscriindu-se în
tendința deja generală de scădere a activității solare și
de intrare în etapa de minim, a unui nou ciclu al acestia. Rămâne de urmărit în continuare această evoluție,
inclusiv din punctul de vedere al asemănărilor și deosebirilor față de perioada similară a ciclului anterior.

Alexandru BURDA
Astronom amator
colaborator al AAVSO şi PTMA
(secţiunile de observare a Soarelui)
Vega- aprilie 2016
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Pe cerul lunii Aprilie

Alexandru Burda

Dintre obiectele cerești care pe care le putem observa pe

cerul lunii aprilie, cu ajutorul instrumentelor aflate în
posesia amatorilor amatori, fie ei începători sau experimentați, mă voi opri în acest an asupra a două aparțind
lumii galaxiilor și a stelelor.
O pereche într-un dans cosmic: galaxiile M65 și M66

(Sursa: orlop.net)

Componente ale faimosului “triplet” din constelația
Leul, perechea de galaxii M65 – M66 se află în luna
aprilie deasupra orizontului sudic, într-o poziție optimă pentru a le găsi și observa fără dificultate, cu ajutorul unui binoclu sau a unui telescop cu diametrul obiectivului de cel puțin 100 mm.
Vega- aprilie 2016

Cele două galaxii sunt ușor de găsit pe cerul nocturn,
fiind poziționate în constelația Leului, în apropierea stelei Theta, care formează unul dintre picioarele acestuia.

Observate printr-un ocular care oferă un câmp larg (cu
distanță focală mare), cele două galaxii apar împreună,
ca două mici nebulozități. (Stellarium)

Descoperite împreună în anul 1780 de astronomul
francez Charles Messier, cele două galaxii au fost descrise de acesta ca nebulozități slabe lipsite de stele.

Galaxia M66 este o galaxie spirală cu două brațe strălucitoare care “țâșnesc” din nucleu, oferindu-se vederii
noastre practic din față. Cu o magnitudine aparentă de
8,8 – 9,0, ea ne apare ca cea mai mare și mai strălucitoare din cuplu. Prin telescop, se prezintă compactă,
de formă eliptică, cu nucleul ca o nebulozitate difuză și
luminosă, în timp ce în brațele sale pot fi observate mai
multe structuri granuloase.

Deoarece Messier le-a ratat în anul 1773, când o cometă a trecut prin dreptul lor, descoperirea galaxiilor
M65 și M66 a fost atribuită în mod eronat astronomului francez, Pierre Mechain. O eroare care a fost foarte
frecvent preluată de literatura de popularizare a astronomiei.
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De altfel, dintre toate galaxiile pe care le putem observa
cu ajutorul telescopului, brațele galaxiei M66 se disting
cu cea mai mare ușurință.
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De la distanța de aproximativ 30 de milioane de ani-lumină de unde le observăm, galaxiile M65 și M66 par
apropiate, la o distanță laterală de numai 190 000 de
ani-lumină. Dar acesta poate fi numai un efect de perspectivă și este puțin probabil ca cele două galaxii să
se afle la aceeași distanță de noi. Ca o confirmare stă
diametrul real al galaxiei M65 (80 000 a.l.) care deși ne
apare mai mică, este în realitate mai mare decât perechea ei (75 000 a.l.).

Galaxia M66 (Sursa: orlop.net)

Galaxia M65 ne apare mai puțin strălucitoare decât
perechea sa, având o magnitudine aparentă de 9,3. Este
de asemenea o galaxie spirală pe care însă o vedem într-o poziție mai înclinată (aproximativ 14º). Galaxia
M65, are forma unei elipse alungite și foarte plată. Cu
ajutorul unui telescop cu diametrul obiectivului de 200
de mm sau mai mult, putem distinge clar aspectul său
granular și în condiții foarte bune de vizibilitate, bara
centrală de praf interstelar care pornește din nucleu. De
altfel, strălucirea galaxiei M65 este în parte atenuată de
prezența a numeroși nori de praf interstelar.

Tripletul de galaxii din constelația Leului (christensenastroimages.com)

Galaxia M65 (Sursa: orlop.net)

Totuși, “povestea” legăturii dintre cele două galaxii este
una spectaculoasă și fascinantă, nefiind vorba numai de
un cuplu pur vizual. Caracteristicile lor observate par
să fie rezultatul unei interacțiuni cel puțin indrecte dar
suficient de intense pentru a le genera. Astfel, discul deformat al galaxiei M65, bara sa centrală și intensitatea
procesului de formare a stelelor sugerează o perturbare
exterioară a structurii sale. În același timp, brațele spirale evident deformate ale galaxiei M66, formarea intensă de stele tinere, numărul mare de supernove (4 au
fost observate) și pierderile de gaz și praf interstelar,
sugerează același lucru. Foarte probabil o coliziune în

Vega- aprilie 2016
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care M65 și M66 împreună cu cel de-al treilea membru
al “tripletului” (o galaxie foarte puternic deformată la
rândul său), au fost implicate în urmă cu aproximativ
800 de milioane de ani, coliziune căreia poate îi suntem
încă martori.
Alkaid cea străină
Strălucitoare la zenit in timpul noptilor de aprilie,
Alkaid, denumită astronomic Eta Ursae Majoris, este
o stea perfect vizibilă cu ochiul liber, chiar și pe cerul
orașului, inclusiv în nopțile cu lună plină, fiind una dintre stelele principale ale constelației Ursa Mare.

(Sursa: alfa-img.com)

Alkaid este a treia cea mai strălucitoare stea a constelației din care face parte, și a 35-a cea mai strălucitoare
stea de pe cer. Cu o magnitudine aparentă de 1,8, este
foarte ușor de găsit chiar și de către începători, aflându-se la capătul “oiștei” Carului Mare, al “cozii ibricului” sau al „cozii” Ursei Mari, în funcție de care viziune
a constelației preferăm să adoptăm.

Astroclubul București

Foto: Akira Fujii

Alkaid se află la exact 1 milion de miliarde de kilometri de Soare sau 100 ani-lumină de acesta, fiind o stea
tânără, supergigantă, de șase ori mai masivă și de 700 de
ori mai luminoasă decât Soarele.
Deși este o stea din aceeași clasă spectrală cu acesta,
deoarece are o masă de 6 ori mai mare, „viața” sa va fi
una mult mai scurtă decât a Soarelui.
Viteza mai mare cu care arde hidrogenul îi scurtează
existența și îi determină temperatura și culoarea. Astfel,
suprafața sa orbitoare este complet albă și are o temperatură de peste 20.000 K (aproximativ 19 700º C), adică
una de aproape 4 ori mai mare decât cea a suprafeței
Soarelui.
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Ceea ce face, printre altele, din steaua Alkaid una remarcabilă este relația ei stranie cu celelalte stele din componența Carului Mare. Această grupare de stele nu este
una întâmplătoare ca a majorității celorlalte constelații.
Ea este de fapt formată în cea mai mare parte dintr-un
roi stelar foarte deschis și foarte rarefiat, ale cărui stele
se deplasează grupat prin spațiu.
În cea mai mare parte deoarece, în această grupare stelară aparentă pe care noi o percepem în prezent în forma unui car sau a unui ibric, alături de steaua Dubhe,
Alkaid este o intrusă.
Direcțiile lor de deplasare diferite de a stelelor din roiul
deschis fac din Carul Mare numai o iluzie a prezentului
și îl condamnă la dispariție în următorii 100 000 de ani.
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Pasionat de Astronomie
1. Ca să știm cum să dăm de tine, spune-ne te rog idul de pe astronomy.ro (dacă ai), site-ul web personal
sau un alt loc unde te putem găsi.
site: www.astrobarlad.wordpress.com
facebook: www.facebook.com/astrobarlad
2. Îți place mai mult teoria sau partea observațională?

6. Care este fotografia astronomică favorită (a ta sau
a altora)?
Am multe fotografii favorite făcute de alţi astronomi
amatori, dar cred că imi place cel mai mult o imagine
făcută de mine anul trecut de geminide în Rezervaţia
Bădeana Jud. Vaslui.

Mai mult partea observaţională

link: https://astrobarlad.files.wordpress.com/2015/07/
img_ursa-mare.jpg?w=1000&h=

3. Care este instrumentul astronomic pe care îl folosești cel mai des?

7. Ce atlas/ program de astronomie folosești cel mai
des?

Newton (30 cm) pe montură Dobson pentru partea
observaţională. Pentru astrofoto am setup format dintr-un telescop Newton de 20 cm pe o montură ecuatorială EQ6 şi camera CCD ATIK 320E.

Stellarium.

4. Care este cea mai interesantă observație astronomică pe care ai facut-o?
Cu siguranţă a fost în noaptea de 10 spre 11 februarie
2015 când am şi realizat descoperirea unei nove roşii
luminoase în galaxia Messier 101.

8. Ce îți dorești pentru pasiunea ta în viitor?
Un observator astronomic cu o dotare serioasă pentru
astrofoto şi cercetare ştiinţifică.
9. Cu ce te-a ajutat pe tine astronomia?
Cu foarte multe lucruri. În cazul meu mă mândresc cu
o carieră în domeniu.

5. Cât timp aloci într-un an pentru astronomie?

10. Cola sau Pepsi?

Destul de mult, nu cred ca am o statistică, având in vedere că mă ocup cu asta. Lucrez în domeniu.

Nici una.

Vega- aprilie 2016

cu Ciprian Vîntdevară

Poze din tabăra de astronomie 15-19 iulie 2015 --->
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Ciprian Vântdevară
IC 434

Data: 15.11.2015
Camera: ATIK 320E, telescop: Equinox 66/400 mm, expunere: 20 x 2 min
Locul de observație: Rezervația Bădeana, jud. Vaslui
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Ciprian Vântdevară
C/ 2014 Q2 (Lovejoy)

Data: 12.01.2015
Camera: ATIK 320E, telescop Newton F/4, expunere: 35 x 60 sec
Locul de observație: Observatorul Astronomic Bârlad

Vega- aprilie 2016
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Ciprian Vântdevară
Galaxia M31

Data: 15.11.2015
Camera: ATIK 320E, telescop: Equinox 66/400 mm, expunere: 30x2 min LRGB
Locul de observație: Rezervația Bădeana, jud. Vaslui

Vega- aprilie 2016
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Ciprian Vântdevară
Luna

Data: 27.10.2015
Camera: ATIK 320E, telescop: Newton F/4, expunere: RGB mozaic 4x 150 x 0.09s
Locul de observație: Observatorul Astronomic Bârlad

Vega- aprilie 2016
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Galerie de Imagini - Soarele

Vega- aprilie 2016
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Sergiu Manea

Pete solare
Data: 20.03.2016 ora: 14:00 UT
Camera: Canon 450D, telescop Sky-Watcher 200 mm, F/6, expunere: 1/20s, ISO 200, filtru Baader
Locul de observație: București

Vega- aprilie 2016
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Cătălin Fus

Grupul de pete AR1476
Data: 11.05.2012
Echipament: CFF 160 mm f/6.5 AS, Self-Made Herschel Prism, filtru TiO, PGR Chameleon, 500 imagini.
Locul de observație: -

Vega- aprilie 2016
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Mircea Răduțiu

Tranzitul lui Venus
Data: 6.07. 2012
Echipament: Refractor acromat 120/1000, filtru
foto baader ND 3.8 Nikon D80, ISO 200 1/200s
Locul de observație: Corabia
Vega- aprilie 2016
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Maximilian Teodorescu
Grupul de pete 2529

Data: 9.04.2016
Camera: ASI174MM cu filtru roșu, telescop: 127 mm F/12 SW MAKSUTOV, filtru Baader
Locul de observație: în pădure

Vega- aprilie 2016
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Irimia Teodorian

Grupul de pete AR12529
Data: 13.04.2016, ora: 13:40 TLR
Camera: Canon EOS 400 D, telescop: Refractor acromat 70/50 mm, filtru Baader
Locul de observație: București

Vega- aprilie 2016
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Mihai Rusie

Grupuri de pete solare
Data: 07.06.2014
Echipament: C80ED (@ F/15), EOS550D, EQ5, filtru ND5, 60 x 1/400s, ISO 200
Locul de observație: București

Vega- aprilie 2016
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Gabriel Corban

Grupul de pete AR12470
Data: 17.12.2015, ora: 12:22 TLR
Echipament: refractor SW ED120, montură SW NEQ 6, filtru H-alfa DayStar Quark, camera mono USB3 Grasshopper
Locul de observație: București

Vega- aprilie 2016
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Marian Achim
Grupul de pete AR1226

Data: 30.05.2011
Camera: Nikon D60, telescop: Equinox 120 F/7.5 + Prisma Herschel Baader
Locul de observație: sat Gornovita, com. Tismana

Vega- aprilie 2016
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Mihai Rusie

Soarele in Halpha
Data: 25.04.2015
Camera: Coronado PST 40f/10, a590is afocal (cu ocular Plossl 10 mm), EQ3, 20 x 1/50s, ISO200
Locul de observație: București

Vega- aprilie 2016
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Mihai Vlăduț

Tranzitul lui Venus
Data: 06.06.2012, ora: 07:21 TLR
Camera: Canon 1000Da, 150 mm, F/5 , expunere: 1/400s, ISO 400
Locul de observație: București

Vega- aprilie 2016

25

Astroclubul București

Marian Achim

Grupul de pete AR1261
Data: 28.07.2011
Camera: QHY IMG0H, telescop: : Equinox 120 f/7,5 @ f/37,5 + Prisma Herschel Baader, TeleExtender Medade 5X
Locul de observație: sat Gornovita, com. Tismana

Vega- aprilie 2016
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Gabriel Corban

Protuberanță
Data: 17.11.2015
Echipament: refractor SW, ED120, montura SW NEQ 6,filtru H-alfa DayStar Quark, camera mono USB3 Grasshopper
Locul de observație: București

Vega- aprilie 2016

27

Astroclubul București

Mihail Csere
Soarele Halpha la apus

Data: 3.03.2013
Camera: QHY5L-II, telescop: Coronado PST
Locul de observație:

Vega- aprilie 2016
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Gheorghe Fălcoianu
Grup de pete solare

Data: 09.07.2013
Echipament: Refractor AstroProfesional 80/560mm + Filtru pe obiectiv ( Baader ), camera ALCCD 5 + IRcut+Solar Continum
Locul de observație: Duesseldorf

Vega- aprilie 2016
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Elisabeta Petrescu
Filament în Halpha

Data: 18.03.2016
Camera: ATIK4000, telescop: 110 mm, F/12 +
TZ2 solar observer
Locul de observație: București

Vega- aprilie 2016
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H A RTA CE RU L UI
PLANETELE

Jupiter se vede toată noaptea, iar Mercur are cea
mai favorabilă apariție pe cerul de seară din
acest an. Marte și Saturn se văd în a doua
jumătate a nopții.
Începând cu 10 aprilie, Mercur își face apariția
pe cerul de seară, îndepărtându-se de razele
Soarelui. Se poate vedea chiar lângă Lună în seara
de 8 aprilie, înspre orizontul de vest, locul de apus al
Soarelui.
Poziția planetei pe cer nu se va modiﬁca în ceea
ce privește punctul cardinal spre care se vede, dar
înălțimea deasupra orizontului crește până la
mijlocului lunii, Mercur apunând la 90 de minute
după Soare, în jurul datei de 15 aprilie.
Cea mai bună perioadă pentru observarea
planetei este între 10 și 27 aprilie, la ora în jurul orei
21, dar nu mai târziu de 21:15.
După 27 aprilie planeta este prea aproape de
Soare pentru a ﬁ văzută dar vom avea ocazia să o
vedem trecând peste discul Soarelui pe 9 mai.
Jupiter este vizibil toată noaptea, ﬁind cel mai
strălucitor astru punctiform de pe cer. Se poate
vedea înspre sud-est, sus pe cer, imediat după ce sa făcut seară, sau înspre sud, în jurul orei 22.
Luna se va aﬂa în preajma planetei în serile de 17
și 18 aprilie: priviți în stânga Lunii în seara de 17, sau
în dreapta ei în seara următoare. Astrul luminos de
lângă Lună este Jupiter.
De obicei lângă planetă, numai prin telescop, se
văd mereu sateliții săi cei mai mari. Între 5 și 10
aprilie însă, vom vedea în plus o stea, chi Leonis, la
fel de strălucitoare ca sateliții galileeni.
Marte și Saturn se văd în aceeași regiune de
cer, ﬁind însoțite și de cea mai strălucitoare stea din
Scorpius, denumită „Antares”.

Cele două planete răsar la începutul lunii la
miezul nopții, dar la sfârșitul ei la ora 22. Devin astfel
vizibile aproape toată noaptea.
Nici Marte și nici Saturn nu sunt strălucitoare
precum Jupiter, dar cele două obiecte pot ﬁ
indentiﬁcate ușor: priviți înspre orizontul de sudest în jurul orei 1 dimineața, unde trei aștri ies în
evidență. Cel aﬂat mai sus față de orizont, de
culoare portocalie, care nu pâlpâie, este Marte. În
stânga avem pe Saturn, alb la culoare. Sub cei doi
aștri se aﬂă o stea portocalie, Antares, Marte ﬁind
cel mai strălucitor obiect.
Puteți aștepta și momentul când Luna se aﬂă în
zonă: în noaptea de 24/25 aprilie se va aﬂa
deasupra lui Marte; în noaptea următoare se va aﬂa
în stânga lui Saturn.
Din cauza mișcării pe orbită a Pământului și a lui
Marte, cea din urmă se deplasează aparent repede
printre stele. Încercați să priviți planeta cu ochiul
liber la aceeași oră, din trei în trei zile și veți vedea
cum, față de stelele din preajmă, poziția se va
schimba. Marte se mișcă de la dreapta la stânga
până pe 16 aprilie și de la stânga la dreapta după
această dată.

APRILIE 2016
FENOMENE ASTRONOMICE
6 În această zi, la ora 10:30 (ziua) Luna va acoperi planeta Venus. Fenomenul se vede în
timpul zilei daca puteți găsi Luna pe cer. Planeta reapare din spatele Lunii la ora 11:47
7 Lună Nouă la ora 14:24
7 Luna se aﬂă la cea mai mică depărtare de Terra, la 357.167 km
8 Luna începe să se vadă pe cerul de seară. Se poate observa în jurul orei 20, înspre vest,
nu departe de orizont. Lângă ea se aﬂă planeta Mercur
10 – 27 Planeta Mercur se vede pe cerul de seară. Este apariția cea mai favorabilă de pe
cerul de seară din acest an. Mercur se va vedea după apusul Soarelui, înspre
10 Luna se aﬂă în preajma roiului stelar Hyade și a stelei Aldebaran din constelația
Taurus. Mai departe, înspre dreapta, se aﬂă Pleiadele
10 Uranus se aﬂă în conjuncție cu Soarele, adică se aﬂă în dreptul acestuia. În aceeași zi
se aﬂă și la cea mai mare depărtare de Terra, la 3,13 miliarde de km
14 Primul Pătrar la ora 7:06. În seara de 14 aprilie deasupra Lunii și puțin în dreapta se vor
aﬂa stelele Castor și Pollux din Gemini. Sub Lună se aﬂă steaua Procyon
16 În această noaptea, deasupra Lunii se aﬂă steaua Regulus din constelația Leo
17 și 18 Luna se aﬂă în preajma planetei Jupiter
18 Mercur se aﬂă la elongație maximă estică față de Soare, la 20° față de acesta. Planeta
se vede pe cerul de seară, la o oră după apusul Soarelui
21 Chiar în stânga Lunii se aﬂă steaua Spica din constelația Virgo. Cele două obiecte se
văd pe cer toată noaptea
21 Luna se aﬂă la cea mai mare depărtare de Terra, la 406.354 km
21 La ora 3:55 steaua theta Virginis va dispărea în spatele Lunii. Steaua reapare după o
oră.
22 Lună Plină la ora 8:24. Putem vedea Luna toată noaptea în nopțile de 22/23 și 23/24
aprilie
24 și 25 Luna se aﬂă în preajma planetelor Marte și Saturn. Marte se aﬂă în dimineața
de 24 aprilie sub Lună, iar Saturn în dimineața următoare
30 Ultimul Pătrar la ora 6:30. Luna se vede în a doua jumătate a nopții. Chiar în dreapta ei
se aﬂă două stele din constelația Capricornus
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H A RTA C ER UL UI

APRILIE 2016
Harta arată aspectul cerului,
la mijlocul lunii, în:

CONSTELAȚII VIzIBILE, PLANETE �I LUNA

Ursa Mare „tronează” pe cerul de seară. Poate ﬁ
văzută înspre nord-est, imediat după ce se înserează.
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 curbată (oiștea).
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
Mare, mergeți înspre orizontul de sud-est unde se aﬂă
o altă stea strălucitoare, Spica din Virgo.
Carul Mare poate ﬁ folosit pentru a găsi steaua
Polară. 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.
Continuați până ce linia se intersectează cu o altă stea
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.

MARTIE, ORA 00
APRILIE, ORA 22
MAI, ORA 20

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
o c h iu l l i b e r , d a r p r i n
i n s t r u m e n t e l e
astronomice se poate
vedea că Mizar este
dublă la rândul ei.
La ora pentru care
este desenată această
hartă, singura
planetă vizibilă
e s t e J u p i t e r,
a ﬂ a t ă
î n
constelația Leo

URSA MINOR
Steaua Polară

Alcor şi Mizar
M51

URSA MAJOR

Castor

CUM SE �OLOSE�TE HARTA

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, sudul este locul unde
se aﬂă Soarele la mijlocul zilei.
Marginea hărţii reprezintă orizontul iar
centrul hărţii este zenitul, punctul de deasupra
capului. Dacă vreți să priviți înspre sud, orientați
harta cu sudul în acea direcție: este foarte
important să orientaţi harta după punctele
cardinale.
După ce orientaţi harta, căutaţi o stea mai
strălucitoare pe cer și ﬁți atenți la înălțimea ei
desupra orizontului (față de zenit) și la stelele
vecine. Căutaţi-o şi pe hartă, păstrând proporțiile
de distanță față de orizont. După ce aţi găsit-o,
cautaţi, pe hartă, stele din apropierea stelei

M82
M81

Pollux

stea cu
planetă



identiﬁcate. Dupa ce
aţi ales aceste stele,
cautaţi-le şi pe cer.
Astfel, din stea în stea
puteţi învăţa toate
constelaţiile vizibile la un
moment dat. Constelaţiile
sunt formate de stelele unite
cu linii, pe harta noastra.
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. Pe hartă, stelele
strălucitoare sunt cele reprezentate prin disc
mare.

M44

CANCER
CANIS
MINOR

M67

Procyon

stele
Alphard




stele duble

HYDRA

galaxii
roiuri globulare
roiuri deschise
nebuloase
nebuloase planetare

ANTLIA

PYXIS

Magnitudini stelare
PUPPIS

Stele
strălucitoare

Stele
mai puțin
strălucitoare
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