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Prefaţă

P L A N E T A R I U M



La o distanţă de numai 100 km deasupra 

planetei noastre spaţiul este un vid fără 

aer, fără sunete, care se întinde mai de-

parte decât ne putem imagina. Spaţiul i-a 

fascinat pe oameni încă din zorii umani-

tăţii , însă abia acum începem să-i desco-

perim numeroasele mistere.
Când scrutăm orizontul planetei noastre de culoare albastru-verzui, n-avem cum să nu 
ne întrebăm ce-o fi dincolo de el. De mii de ani, oamenii încearcă să pună cap la cap o 
imagine a stelelor şi planetelor din jurul nostru, iar în ultima sută de ani am înaintat 
foarte mult în explorarea spaţiului. Am trimis sonde spaţiale care să studieze fiecare 
planetă din Sistemul nostru Solar, am descoperit că Universul s-a format prin Big Bang 
şi chiar am trimis oameni pe Lună. Cu fiecare deceniu, cunoaşterea noastră a conti nuat 
să sporească, impulsionată de constanta dezvoltare a tehnologiei şi de curiozitatea 
noastră neostoită.

În prezent, suntem într-un moment incredibil de interesant al explorării Universu-
lui. În următorii zece ani, lansarea noilor sonde spaţiale şi construirea unor telescoape 
gigantice ne vor permite să vedem mai departe în afara planetei noastre decât am 
văzut vreodată. Noile observaţii ne pot oferi indicii despre unele dintre cele mai mari 
enigme ale Universului. Suntem singuri în Univers? Există şi alte universuri dincolo de 
al nostru? Cum e în interiorul unei găuri negre? Nu se ştie ce vor descoperi astronomii 
viitorului, dar fără îndoială că vor lărgi frontierele cunoaşterii.

În faţa ta se deschide o călătorie superbă – care începe chiar aici, în acest muzeu. 
Pagină după pagină, vei păşi tot mai departe de suprafaţa planetei noastre, înaintând 
într-o aventură interstelară unică.

Prof. Raman Prinja
University College London
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Această carte te va duce într-o călătorie inter-

galactică, mult dincolo de marginile Pămân-

tului, purtându-te prin Sistemul Solar, pe Calea 

Lactee şi către cele mai îndepărtate galaxii. 

În galeriile sale vei vizita locuri unde nicio 

fiinţă umană nu a călcat vreodată şi vei ve-

dea exponate prea mari pentru a încăpea în 

alt mu zeu în afară de acesta.

Parcurgând paginile acestui atlas, vei vedea cum Universul se deschide înaintea ta. Pe 
măsură ce înaintezi prin galerii, fiecare capitol te va purta tot mai departe de Pământ, 
până la ieşirea aflată acolo unde se sfârşeşte Universul. Priveşte cu atenţie exponatele 
întâlnite: au fost colectate cu grijă din spaţiu şi timp şi ţi-ar trebui mai multe vieţi ca să 
ajungi la ele de pe planeta noastră.

Turul tău va începe în singura galerie istorică a colecţiei noastre, cea care spune 
povestea astronomiei şi a fascinaţiei noastre străvechi pentru stele. Aici vei vedea mul-
te exponate care se găsesc şi în sălile marilor muzee ale lumii. Dar, pe măsură ce vei 
înainta, strecurându-te printre planete şi asteroizi, vei întâlni corpuri cereşti prea mari 
şi prea neobişnuite pentru a fi găzduite în clădiri. Vei vedea cum se nasc stelele, cum 
explodează şi dispar şi te vei apropia periculos de mult de centrul unei găuri negre.

Când vei ajunge la galeriile finale ale muzeului, fii pregătit să-ţi deschizi mintea şi 
să-ţi lărgeşti orizonturile imaginaţiei, căci acolo vei întâlni cele mai mari structuri care 
există. Mai mari decât o stea, mai mari decât o galaxie, super-roiurile se întind în spaţiu 
asemenea unei pânze gigantice de păianjen şi ne pot ajuta să înţelegem cum s-a format 
Universul.

Acesta este singurul muzeu care cuprinde în colecţiile sale stele întregi, vaste ga-
laxii şi misterioasa materie întunecată. Aşa că intră în Planetarium şi începe această 
călătorie în care vei descoperi numeroasele şi uluitoarele minuni ale Universului.
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Universul este inimaginabil de întins şi cu-

prinde absolut tot, de la cei mai mici atomi la 

gigan ticele galaxii. În pofida acestei incredi-

bile cantităţi de materie, Universul este totuşi 

atât de vast, încât în mare parte e complet gol.

Sentimentul care te cuprinde atunci când contempli dimensiunile Universului este co-
pleşitor. Un punct de plecare ar fi să ne gândim la locul Pământului în Univers, imagi-
nându-ne „adresa noastră cosmică“. Prin urmare, în loc să notăm strada, numărul casei, 
oraşul şi ţara, le înlocuim pe fiecare cu structuri tot mai mari din spaţiu.

Adresa noastră cosmică începe cu planeta noastră, Pământul, care este una dintre 
planetele Sistemului Solar. Steaua din centrul Sistemului Solar, Soarele, este una dintre 
cele cca 200 de miliarde de stele din galaxia Calea Lactee, care, la rândul ei, este una 
dintre cele cca 50 de galaxii din roiul numit Grupul Local. Acesta se asociază cu alte 
roiuri de galaxii pentru a forma Super-roiul Fecioarei, care nu este decât o parte a unei 
re giuni vaste din spaţiu, numită Laniakea, ce conţine în jur de 100 000 de galaxii. Asta 
înseamnă că adresa noastră cosmică este: Pământ, Sistemul Solar, galaxia Calea Lactee, 
Grupul Local, Super-roiul Fecioarei, Laniakea.

Chiar dacă înţelegem care este locul nostru în Univers, să înţelegem dimensiunile 
acestuia e cu totul altceva. Căci pentru astfel de distanţe uriaşe unităţile comune de 
măsură, precum kilometrii, sunt inutile. În schimb, astronomii folosesc o unitate de mă-
sură numită an-lumină: aceasta este distanţa pe care o parcurge lumina într-un an. În-
trucât lumina are o viteză de 300 000 km pe secundă, distanţa parcursă într-un singur 
an este de 9,5 trilioane de kilometri. Călătorind cu această viteză ai putea înconjura 
Pământul de 7 ori şi jumătate într-o secundă!

Acum imaginează-ţi că mergi de la tine de acasă până pe strada vecină sau chiar 
în oraşul vecin – dar faci asta la nivel cosmic. Distanţa dintre Soarele nostru şi planeta 
Neptun este de 0,0005 ani-lumină. De la un capăt la altul, Calea Lactee are 100 000 
de ani-lumină. Însă Universul, care e cel mai mare dintre toate – cu cca 10 trilioane de 
galaxii –, are inimaginabila dimensiune de 93 de miliarde de ani-lumină.
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1: Spectrul electromagnetic

a) Raze gamma

b) Raze X

c) Ultraviolete

d) Lumină vizibilă

e) Infraroşii

f) Microunde

g) Unde radio

Diversele tipuri de radiaţii sunt 

clasificate în funcţie de lungimile de 

undă (distanţa dintre vârfurile fiecărei 

unde) şi de frecvenţele lor (numărul 

de unde într-un interval de timp). 

Undele gamma au cele mai ridicate 

frecvenţe şi cele mai mici lungimi de 

undă, în timp ce undele radio au cele 

mai joase frecvenţe şi cele mai mari 

lungimi de undă.

Radiaţie  
şi lumină

Stelele şi galaxiile sunt atât de departe, că nu avem nicio şansă să le vizităm. Tot ce ştim 
despre aceste corpuri îndepărtate aflăm studiind energia, sau radiaţia, pe care o emit.

Lumina este singura radiaţie pe care o putem vedea cu ochiul liber, dar mai există 
şi alte tipuri de radiaţii, pe care nu le putem vedea, printre care razele gamma, razele 
X, razele ultraviolete, razele infraroşii, microundele şi undele radio. Acestea se deplasează 
prin spaţiu ca unde cu diverse lungimi, fiind cunoscute generic ca spectru electromag-
netic. Acest spectru este adesea desenat ca o linie având la un capăt cele mai mici 
lungimi de undă (distanţa dintre vârfurile fiecărei unde), iar la celălalt, pe cele mai mari. 
Lungimea de undă este cât o fracţiune de atom în cazul razelor gamma, dar mai mare 
decât clădirile în cazul undelor radio.

Fiecare tip de undă este emis de diverse corpuri şi evenimente din spaţiu, astfel 
că astronomii le pot studia pentru a ne spune mai multe despre Univers. De exemplu, 
s-a observat că razele gamma provin de la cele mai violente explozii din Univers (de 
pildă, atunci când se ciocnesc două stele); razele X pot fi emise de stele care explodează; 
iar lumina infraroşie este emisă de unele dintre cele mai reci corpuri din spaţiu, cum 
sunt norii de praf cosmic din care iau naştere noi stele.

Chiar şi lumina pe care o vedem, numită „lumină vizibilă“, este alcătuită din mai 
multe părţi. Noi vedem aceste componente când picăturile de apă din aer descompun 
lumina soarelui şi formează curcubeul pe cer. Culorile roşu, portocaliu, galben, verde, 
albastru, indigo şi violet ale curcubeului mai pot fi văzute când lumina trece printr-o 
prismă de sticlă. Astronomii se folosesc de această tehnică pentru a descompune lumina 
vizibilă emisă de stele în părţile sale componente, ca să studieze alcătuirea chimică, viteza 
şi temperatura acestor sfere de gaze încinse.

Legenda ilustraţiilor


