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enciclopedia

Universul
P. prr"ursul acestor pagini se desfigoari panot
Universului: Soarele, planetele, stelele, galaxi
Explorind profunzimile spafiului, astronomii au r

Tnceputul istoriei noastre de la explozia Big B

Cum sd folositi aceasti carte

Aceasti lucrare este alcituitd din patr

p1rqi. Fiecare din ele incepe cu un cul

in care sunt enumerate capitolele;i se

oferl un scurt renJmat al acestora.

Fotografiile mari, pe paginl duble,

insuflelesc textul. In ele veli descoperi imagini exceplionale,

prcum cea a unei aurore boreale sau a unei reparalii efectuate in s

Ultim.l. pagini cuprind d.ate, cifre,

evenimente importante, recorduri,

precum gi biografiile unor astronomi

gi astronauli celebri.

La sfArgit, un indice vd, ajutd

sn gisili cu ugurinli pagina

unde se afli informatia

pe care o ciutali.



lffi ffil

fotogralia panoramicd
llustreazd unul dintre
subiectele
capitolului.

coloanele marginale
Conlin informalii
despre subiecte
complementare.

wKIW&gsSKrW
titlul capitolului
Fiecare capitol
se desfdgoard pe una
sau mai multe pagini duble.

mini-dictionarul
Aici sunt definite cuvintele
dificile, care in text sunt scrise
cu litere aldine.

textul introductiv
Oferd un rezumat in linii mari
al subiectului care va fi tratat
in capitol.

Luna $ste singurul satelil natural at

sale au lost obseryate din cele mi indepidate

Antichitilii. Luna este singurul corp ceresc care a

de citre astronauli,

StcIggtr

titlul paragrafului
Fiecare parag raf lr aleazd
un aspect fundamental al
subieciului.

legenda fotografiei
sau a schemei

schema
Subiectele gtiinlifice sau
tehnice sunt explicate prin
scheme.

Aceasta explicd ilustratia.
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ru area acestuia

spectacolul cerului
inc[ din Antichitate, oamenii au observat cerul.

Pentru a repera mai bine stelele, ei le-au grupat

in constelalii gi au trasat hdrti ale cerului.

Stelele din emisfera nordicd nu sunt aceleasi

ca in emisfera sudic5.

Aspectul cerului instelat se modificd

in funclie de anotimp.

instrumentele astronomiei
In decursul secolelor, oamenii atrealtzat instrumente

mai perfeclionate pentru observarea aqtrilor.

Lunetele astronomice, telescoapele

qi radiotelescoapele permit studierea

radiatiilor emise de agtri

care ajung pe P[mAnt.

Pentru captarea radialiilor retinute

de atmosferd inainte de a ajunge la sol,

se folosesc avioanele, baloanele,

rachetele-sondd sau satelitii.

tot



Gerul instelat reprezinti un spectacol magnific pe

care il poate urmiri oricine. ln functie de ora din

noapte, perioada anului sau punctul de pe Pimint de

unde privim cerul, acesta ni se prezinti mereu sub o
formi diferiti.

ectacolul cerului
S"uru, cdnd nu sunt nori, o mullime de

puncte luminoase strilucesc pe cer.

Unele dintre acestea sunt planetele, care,

asemenea Pdmdntului, se invArtesc in jurul
Soarelui care le lumineazd. Toate celelalte
sunt sori foarte indepdrtagi - stelele.
Pentru a le vedea, este suficient
sd st[m intr-un spaliu deschis,

departe de luminile oragului.
Astfel, cu ochiul liber, fdrd ajutorul vreunui
instrument, putem invdfa sd le recunoaqtem,

si le observdm strdlucirile 9i culorile diferite
sau sd le urmdrim traiectoria pe cer.

Stelele si constela!iile
Cu ochiul liber, putem vedea pe cer

aproximativ 6 000 de stele,

din care circa}} sunt deosebit de

strdlucitoare. Pentru a le repera gi pentru a
localiza fenomenele cere;ti,
savanfii din Antichitate au grupat stelele
in constelalii in funcfie de figurile

pe care le formau mai multe stele invecinate.

Cu multe secole inainte de Cristos,
grecii distingeau pe cer 48 de constelafii,
cdrora le-au dat nume de zei sau de eroi:
Orion, Casiopeea, Andromeda... Majoritatea
constelaliilor din emisfera sudic6, pe care

grecii nu le puteau vedea din regiunile unde

locuiau, au fost observate mult mai tdrziu.
Numele lor dateazd din secolele

al XVII-lea 9i al XVIII-lea. Majoritatea sunt

nume de instrumente qtiinlifice sau de p6s5ri

Telescopul, Microscopul, Corbul...

Galea Lactee
Atat in emisfera nordic5, precum qi in cea

sudicS, o dArd albicioasd gi vaporoasd,
cu contururi neregulate,
stribate cerul ca o imensd egarf[.
Aceasta este o aglomerare de atdt de multe
stele, incAt nu pot fi distinse separat.

Se numeqte Calea Lactee, pentru cd are o

culoare asemdndtoare cu cea a laptelui.

Migcarea stelelor pe cer poate fi inregistrati prin realizarea unei fotografii cu un timp lung de expunere



lliscarea cerului si a stelelor
Dacd privim cerul timp de mai multe ore la
rdnd, observdm c[ stelele igi schimbd pozilia.
in emisfera nordic6, doar Steaua Polard
rdmAne practic nemiscatd. Toate celelalte,
ca de exemplu stelele care fotmeazd,
constelalia lJrsa Mare, par a se misca
in jurul ei. Aceastd miqcare poate fi vdztrtd
foarte clar dacd fotografiem cerul
folosind un timp lung de expunere.
Observ[m acelagi fenomen qi in emisfera
sudicd, injurul unui punct opus Stelei
Polare, in constelafia micd a Octantului.
Astfel, cerul pare cd se inv6rteste pe loc,
in ceva mai pulin de 24 de ore: este ceea ce

astronomii numesc miscare diurn[.
Dar aceastd miscare este doar aparentd.
in realitate, Pdmdntul este cel care se

invArte;te pe loc, de la vest spre est, in23h
56 min, in jurul unei axe care trece pe la
poli. Dac[ privim cerul la aceeaqi ord dintr-un
loc anume, nu vedem aceleasi stele iarna gi

vara. De fapt, cerul igi recapdti aspectul nu
dupi exact 24 de ore, ci dupd 23 h 56 min
(perioadd in timpul cdreia PdmAntul face un
tur complet in jurul axei sale). Astfel, daci
privim cerul seara, la ora2l, a doua zi va
trebui sd facem acest lucru cu patru minute
mai devreme pentru a vedea stelele in

a ,-
aceeagi poziqie. ln 15 zile, decalajul este de o
orI, intr-o lunb de doud ore, iar intr-un
anotimp (trei luni) de gase ore!

Sfera cereasce
Pentru a situa mai u;or stelele pe cer,
oamenii s-au gAndit sd le reprezinte fixate pe
o sferd imensd, sfera (bolta) cereascb.
Aceasta are PdmAntul drept centru si se

invArtegte pe loc, in jurul axei polilor,
in acelaqi timp cu planeta noastr6,
dar in sens invers. Dupd cum pozilia unui
punct de pe Pdmdnt este dat[ de

latitudinea gi longitudinea sa, pozilia astrilor
pe cer este reperat[ in funcfie de
coordonatele 1or pe sfera cereascd.
Spectacolul cerului variazd, in func{ie de
locul unde ne afldm pe Pdmdnt. Anumite
constelalii nu sunt vizibile decdt in emisfera
nordic[ (Ursa Mare, Ursa Mic5,
Casiopeea...), iar altele doar in emisfera
sudic[ (Crucea Sudului, Carena...).

Sfera cereasci are PdmAntul drept centru gi se
invdrteste pe loc in jurul axei polilor

De asemenea, existi amt srcle care nu pot fi
vdzute decAt in timpul unei pd4i a noplii, intre
rdsdritul lor (la est) qi apusul 1or (la vest), cAt qi

stele care pot fi vdzute in permanent[: cele aflate
in jurul polului ceresc vizibil din locul unde ne

afldm; acestea se numesc <<stele circumpolare>>.

Cei care locuiesc de-a lungul ecuatorului pot
vedea desfdsurarea intregului cer in cursul
unei nopli. La poli, dimpotrivd, nu poate fi
vdzutd decAt o iumitate din sfera cereascd. E

Cerul instelat vdzut de pe PdLmAnl

Constelatiiler
iluzie si realitate
Constelaliile nu existd
in realitate. Ele sunt rezultatul
efectului de perspectivi.
Ele sunt conturate de stele

situate in pozilii invecinate,
dar distanla lor fald
de Pdmint diferd.

Cele care lormeazd
constelalia Ursa Mare se afli
la distanle intre aproximativ
65 9i 200 de ani-lumind de
planeta noastri. Anul-lumini
(a.1.) reprezintd traseul
parcurs de lumind in vid in
decurs de un an.

ecuator
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Numele acestei constelalii din
emisfera nordice amintegte de
monstrul legendar cu o suta
de capete, care, in credinla
vechilor greci, pezea merele
de aur din grddina
Hesperidelor.
Heracles (Hercule) l-a ucis
cu o b6td pentru a pune m6na
pe fructele fermecate.

Ursa Mare

Cele mai strelucitoare gapte
stele ale Ursei Mari,

vizibile cu ugurinld in emisfera
nordicd, formeazd coada
gioparteacorpului
acestui animal.

Romanii igi imaginau un atelaj
de gapte boi;
pentru arabi, era un sicriu
urmat de trei bocitoare.

Harta cerului

""'f ' P"nt.u alocalizamai ugor agtrii,
cerul a fost impirlit in 88 de constelalii.
Fiecare cuprinde grupul de stele strilucitoare
al cdrui nume il poart5, precum qi o regiune
a cerului delimitatd foarte exact. Cea mai
intinsi este Hidra, iar cea cu dimensiunea
cea mai micd, Crucea Sudului. Majoritatea
constela{iilor au nume din legendele Greciei
antice. Este nevoie totusi de multi
imaginafie pentru a recunoaste silueta
personajelor, a animalelor sau a obiectelor pe
care se presupune cd acestea le reprezintd.

constelalia Ursa Mare

/f
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Veche reprezentare
a constela!iilor

(sec. al XVll-lea)
emisfera
nordici

Harta cerului in
emisfera nordicd
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constelatia Crucea Sudului

Harta cerului in
emisfera sudicd

Alteori, stelele erau denumite dupd pozi\ia
lor intr-o constelatie: ochiul Leului,
umdrul lui Orion etc. Numele antice ale

stelelor se mai folosesc si astdzi:

Betelgeuse, Sirius etc. Dar astronomii
preferd sd desemneze stelele cu o liter[ a

alfabetului grec, urmatd de prescurtarea
oficiald a numelui latin al constelafiei cdreia
ii aparfine. Prima liter[ a alfabetului grec, o,
desemneazd steaua cea mai strdlucitoare din
constelafie; a doua, B, pe cea care este mai
putin strdlucitoare etc. tr

Gentaurul

Grecii antici vedeau in aceastd

constelalie din emisfera sudicd

silueta unei fiinle legendare,
jumdtate om 9i jumdtate cal,

centaurul Chiron. in aceastd

constelalie se afld steaua cea

mai apropiati de sistemul
solar, Proxima.

Sigetitorul
Pentru antici, era tot o siluetd
de centaur, care avea insi
un arc incordat 9i se pregdtea

sd tragd o sdgeatd.

Situati in Calea Lactee,

aceaste constelalie cuprinde
un numdr foarte mare

de stele.sudicd



$tifut1a care studiazi aStrii este astronomia. Specialistii,tr"

in aceasti stiinti sunt astronomii. Ei utilizeazd

numeroase instrumente pentru a capta, inregistra Si

analiza lumina vizibili si radiatiile invizibile ale astrilor,

nst r u mentele
D.l-rimii astronomi urmdreau cerul cu ochiul
liber. ln secolul al XV[-lea au fost inventate
instrumentele optice: luneta 9i telescopul.
Primul care a folosit luneta pentru a observa
cerul a fost italianul Galileo Galilei
(1564-1642). Primul telescop a fost
rcalizatin 167l de englezul Isaac Newton
(1642-1121). Astdzi, de reguld aqtrii nu mai
sunt observati in mod direct.
Cu ajutorul calculatoarelor, sunt analizate
imaginile oblinute de instrumente.

Fotografierea stelelor
Fotografia este folositi de la sfdrsitul
secolului al XIXlea. Fafd de ochi, aceasta
are un mare avantaj: o placd sau o peliculd
fotograficd acumuleazd pufin cAte pulin
lumina primit5. Dupd mai multe ore de
expunere, se pot fotografia agtri mai pulin
luminoqi. Dar placa sau pelicula fotograficd
nu inregistreazl decdt o foarte micd parte

din lumina degajatd. Acesta este motivul
pentru care astdzi sunt preferate aparate
electronice mult mai sensibile.
Imaginea apare pe un ecran de televizor
instalat in apropierea unui telescop
sau la mii de kilometri distan{d de acesta.

Radialiile ceresti
Ochiul ;i instrumentele optice
(luneta qi telescopul) sunt sensibile la
lumin[. insd aqtrii emit qi radiafii invizibile:
unde radio, infrarogii, ultraviolete, razeX,
raze gama. Aqtrii mai reci emit indeosebi
radia{ii infrarogii; cei mai calzi sunt surse

puternice de raze X si ultraviolete.
Pentru captarea acestor radiatii invizibile
se folosesc telescoape speciale.

Undele radio sunt captate la sol cu ajutorul
radiotelescoapelor.
Celelalte radiatii sunt, mai mult sau mai

putin, oprite de atmosferi.
Pentru a le percepe, este necesard ridicarea
de la nivelul solului. Astfel, la bordul
satelifilor sunt trimise in spaliu diferite
instrumente. Fiind aproape de Pimdnt,
Luna;i planetele care se ?nvdrtesc injurul
Soarelui sunt studiate direct,
cu ajutorul sondelor spatiale.

Analizarea luminii
Cu exceplia c6torva planete care au fost
vizitate de sonde spaliale,
tot ceea ce $tim despre agtri se datoreazd,



astronomiei
studierii luminii gi a radiaqiilor invizibile
care ajung pAnd la noi. Pentru aceasta,

astronomii au pus la punct instrumente
perfeclionate de analizare a luminii.
Spectroscopul, de exemplu, a permis
studierea luminii emise de stele

si reflectate de planete.
Cdnd lumina trece printr-un spectroscop,

se obline o bandd in culorile curcubeului,
strdbdtut[ de dungi strdlucitoare sau

intunecate, numitd spectrul corpului.
De asemenea. astronomii folosesc

spectrografe pentru a fotografia direct
spectrele aqtrilor pe care ii 1in sub observatie.
Fotometrul permite misurarea intensit5lii
luminii primite de la astri
qi deducerea temperaturilor.

Diferitele radialii ceregti
Telescoapele optice (1) permit captarea luminii vizibile
a agtrilor. Pentru studierea radiaJiilor invizibile
(unde radio, unde submilimetrice, inirarosii,

ullraviolete, raze X, raze gamma), se utilizeazd alte
instrumente: Ia sol, radiotelescoapele (2);

in atmosferd, avioanele (3), baloanele (4)

si rachetele-sondd (5); in spatiu, satelilii (6,7,8).

galaxia M 31 din Andromeda

Trei imagini ale Andromedei
Galaxia M 31 din Andromeda
a fost observatd sub diferite
forme de radialii.

La lumind vizibild, printr-un

telescop, observdm structura
sa de ansamblu, cu miliarde
de stele repartizate in brale
care se infdgoard in spirald in
jurul unui centru foarte luminos.

Razele infrarogii pun in
evidenli regiunile bogate in
pulberi.

Datoritd undelor radio, putem

distinge gazul prezent intre stele.

Situati la mai mult de doud

milioane de ani-lumind, aceasta

este una dintre galaxiile allate
cel mai aproape de a noastri,
fiind, prin urmare, una dintre
cele mai cunoscute.
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