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Universul

Galaxiile [i stelele
Universul este o vastã regiune goalã, alcãtuitã din miliarde de
galaxii ºi dintr-un numãr ºi mai mare de stele. Soarele, Luna,
Pãmântul ºi toate celelalte planete nu sunt decât o foarte micã
parte a Universului. Unii cercetãtori cred cã în urmã cu aproximativ 15 miliarde de ani, Universul era un mic glob de foc, care
a crescut treptat, în decursul urmãtoarelor miliarde de ani.

N

imeni nu ºtie cât de mare este cu
adevãrat Universul. Pânã de curând,
oamenii de ºtiinþã credeau cã el este alcãtuit
dintr-o singurã galaxie: Calea Lactee. Acum
ºtim cã în Univers existã cel puþin 100 de
miliarde de galaxii. Cercetãtorii au observat
cã acestea se îndepãrteazã unele de altele,
aºadar Universul se extinde. Unii cercetãtori
cred cã Universul se va extinde la nesfârºit,
alþii cred cã va începe sã se micºoreze, pânã
când va deveni un mic glob de foc, aºa cum
era iniþial.
Galaxiile-spiral\
au bra]e lungi [i spiralate.

Galaxiile
Miliarde de galaxii alcãtuite din stele, praf ºi
gaze sunt împrãºtiate prin Univers. O galaxie
poate exista independent sau poate fi parte a
unui grup sau aglomerãri de galaxii. În
funcþie de formele lor, oamenii de ºtiinþã
le-au împãrþit în galaxii-spiralã, elipsoidale ºi
neregulate. Galaxia noastrã, Calea Lactee,
este o galaxie-spiralã ºi este alcãtuitã din peste
200 de miliarde de stele. Sistemul Solar se aflã
pe unul dintre braþele galaxiei, numit Braþul
Orion.

Galaxiile elipsoidale
au form\ de glob.

Galaxiile neregulate
nu au o form\ anume.
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Vecini galactici
Majoritatea galaxiilor sunt atât de departe de
noi, încât nu le putem vedea, nici mãcar prin
telescop. Cu toate acestea, existã trei galaxii
(Andromeda, Norul Mare al lui Magellan ºi
Norul Mic al lui Magellan), care se aflã destul
de aproape pentru a fi vãzute fãrã telescop.
Cea mai apropiatã, Andromeda, este de peste
douã ori mai mare decât Calea Lactee. Ea mai
este cunoscutã ºi sub denumirile de Obiectul
Messier 31 sau M31. Toate aceste galaxii,
inclusiv Calea Lactee, sunt parte a unei
aglomerãri numite Grupul Local.

Nopþi înstelate
Toate galaxiile din Univers sunt alcãtuite din
mai multe milioane sau miliarde de stele. Acestea sunt de fapt globuri uriaºe de gaze. O stea
poate trãi milioane sau miliarde de ani. Existã
diverse tipuri de stele. Cercetãtorii le-au clasificat în stele gigante sau pitice. Supergigantele sunt cele mai mari stele din Univers.

Aglomer\ri de stele
De obicei, stelele se g\sesc în grupuri. Unele exist\ în
perechi (stele binare), iar altele formeaz\ aglomer\ri,
care pot fi deschise sau globulare. Stelele binare au de
obicei aceea[i m\rime [i se rotesc în jurul unui centru
comun de gravita]ie. O aglomerare deschis\ este un grup
de stele apropiate unele de altele, iar o aglomerare globular\ este un grup alc\tuit din 10 000 pân\ la 1 000 000
de stele, care stau apropiate, formând un glob.

Modele pe cer
Uneori, dacã desenãm linii imaginare între
stele, obþinem modele familiare, cum ar fi
anumite animale sau obiecte. Aceste modele
interesante formate din stele se numesc
constelaþii. În total, existã 88 de constelaþii.
Cele mai cunoscute sunt: Ursa Mare, Ursa
Micã ºi Orion. Alte constelaþii au primit
numele unor personaje din mitologia greacã
sau ale celor 12 semne zodiacale.

Coliziune iminent\
Astronomii cred c\ Andromeda va intra în coliziune cu
galaxia noastr\ în aproximativ patru miliarde de ani.

Galaxiile [i stelele

Citi]i [i:
Planetele de piatrã
(p. 10-11), Gigantele de
gaz (p. 12-13), Cometele
ºi asteroizii (p. 16-17),
Omul în spaþiu (p. 18-19).

Explozie stelar\
Când o stea uria[\ se
apropie de moarte, miezul
i se tope[te, generând o
cantitate imens\ de energie, cauzând o explozie
uria[\, care distruge
steaua. Aceast\ explozie
se nume[te supernov\ [i
trimite în spa]iu o
cantitate mare de lumin\
[i materie. O supernov\
este de un miliard de ori
mai str\lucitoare decât
Soarele. În final,
r\m\[i]ele stelei se
pr\bu[esc în interior,
formând o gaur\ neagr\.

Informa]ii-cheie:
• Centrul unei gãuri negre se numeºte „singularitate”. În acel punct,
forþa gravitaþionalã
absoarbe lumina, ceea
ce face ca aceste gãuri
negre sã fie invizibile.
• Calea Lactee este atât
de mare, încât Soarele
o înconjoarã în 200 de
milioane de ani.
• Steaua Pistol este cea
mai strãlucitoare stea
din Univers. Oamenii
de ºtiinþã spun cã ea
este de 10 milioane de
ori mai strãlucitoare
decât Soarele.

Via]\ de stea
Stelele se formeazã atunci când nori imenºi
de praf ºi gaze formeazã o aglomerare densã.
Aceasta se roteºte din ce în ce mai repede,
ceea ce face ca atomii sã se ciocneascã.
Coliziunea atomilor genereazã o cantitate
uriaºã de cãldurã, care face ca aceste gaze
sã strãluceascã. Acest nor de gaz, numit

protostea, continuã sã se contracte, pânã
când devine stea. Steaua strãluceºte timp
de milioane de ani, pânã când, treptat, stratul exterior de gaz începe sã se rãceascã, iar
steaua îºi pierde treptat strãlucirea, apoi se
stinge. Uneori, însã, stelele mor într-o
explozie imensã, numitã supernovã.

• În Univers existã în
jur de 70 de sextilioane
de stele cunoscute. Asta
înseamnã 7 urmat de
22 de zerouri. Dintre
acestea, numai 8 000
sunt vizibile cu ochiul
liber. Steaua cea mai
apropiatã de Pãmânt
este Proxima Centauri.
• Universul are în jur
de 12 miliarde de ani.
Unele stele sunt chiar
mai bãtrâne decât
Universul.
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Soarele [i Sistemul Solar
Sistemul Solar este alcãtuit din Soare, cele nouã planete ºi lunile
lor, asteroizi, comete ºi meteoriþi. Sistemul Solar s-a nãscut în
urmã cu aproximativ 5 miliarde de ani. Înainte, era o masã imensã de pietre, gaze ºi particule de gheaþã care pluteau prin Calea
Lactee. Aceastã masã uriaºã a format un disc fierbinte ºi rotitor
numit nebuloasã solarã, care se rotea din ce în ce mai repede.

Informa]ii-cheie:
• În Soare se produce
o cantitate uriaºã de
energie magneticã.
Aceasta produce
eliberarea de jeturi de
gaz în spaþiu. Fenomenele acestea se numesc
explozii solare ºi
cauzeazã inevitabil o
creºtere bruscã a
strãlucirii Soarelui.
• Exploziile solare sunt
urmate de eliberarea
unui jet de particule
încãrcate electric, cum
sunt protonii ºi
electronii. Aceste jeturi
se numesc vânturi
solare ºi pot avea viteze
de aproximativ 500 de
kilometri pe secundã.
• Temperatura de la
suprafaþa Soarelui este
de cca 5 760°C. Dacã vi
se pare fierbinte,
atunci ce spuneþi de
temperatura din
centrul Soarelui? Se
crede cã aceasta este
de 15 milioane de
grade Celsius sau chiar
mai mult.
• Astronomii au
descoperit recent ceea
ce se crede cã este a
zecea planetã a
sistemului solar.
Aceasta a fost numitã
Sedna, dupã zeiþa
inuitã a mãrii, ºi a fost
observatã pentru prima
datã de la Observatorul
Palomar din California,
SUA.
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e mãsurã ce nebuloasa se rotea tot mai
repede, norii de gaze, pietre ºi gheaþã s-au
contractat, pânã când miezul a explodat,
dând naºtere Soarelui. Praful rãmas, pietrele
ºi bucãþile de gheaþã rezultate s-au unit ºi au
format planetele.

Na[tere cereasc\
Praful, pietrele [i particulele de ghea]\ din jurul nebuloasei solare s-au unit pentru a da na[tere planetelor.

Naºterea planetelor
Steaua galbenã
Soarele este o stea de mãrime medie, aflatã în
centrul Sistemului Solar. Toate obiectele din
sistemul solar se rotesc în jurul Soarelui. Gravitaþia Soarelui este cea care le menþine pe toate
pe orbitã. Soarele este mai tânãr ºi mai mic
decât majoritatea stelelor cunoscute din Univers,
dar este foarte strãlucitor ºi fierbinte. Reacþiile
nucleare din centrul Soarelui transformã
hidrogenul în heliu ºi produc o mare cantitate
de energie, care face ca Soarele sã strãluceascã.
Aceastã energie este cea care ajunge la Pãmânt
sub formã de cãldurã ºi luminã.

Pluton

Cãldura provenitã de la Soare a topit particulele de gheaþã din apropierea lui, însã particulele de praf au format bucãþi mici de piatrã.
De-a lungul timpului, aceste pietre s-au ciocnit
ºi au format cele patru planete interioare sau
planete de piatrã: Mercur, Venus, Pãmântul ºi
Marte. Particulele de gheaþã care erau prea
departe de Soare pentru a fi topite s-au combinat cu gazele ºi au format cele patru planete
exterioare sau gigantele de gaz.
O familie galactic\
Soarele [i cele nou\ planete care se rotesc în jurul lui,
pe orbite elipsoidale.

Neptun
Uranus
Saturn
Jupiter

Marte

Soare
P\mânt
Mercur

Venus

Soarele [i Sistemul Solar

Pete pe Soare?
V-aþi uitat vreodatã la Soare ºi aþi vãzut pete
pe el? Probabil cã nu, dar asta pentru cã
Soarele este prea departe pentru a fi vãzut
clar. De asemenea, este atât de strãlucitor,
încât nu trebuie sã ne uitãm direct la el.
Fotografiile fãcute de sateliþi aratã pete mari,
întunecate, pe suprafaþa Soarelui. Aceste
pete sunt de fapt furtuni pe suprafaþa
Soarelui ºi se numesc pete solare.

Oaia neagrã
Pluton este cea de-a noua planetã. Ea este
cea mai micã planetã din Sistemul Solar. Nu
este alcãtuitã din gaze, ci din piatrã ºi gheaþã
compusã din gaze ºi lichide îngheþate, cum
ar fi metanul ºi amoniacul. De fapt, Pluton
este atât de diferitã de celelalte planete,
încât cercetãtorii s-au întrebat adesea dacã
nu cumva ea nu este planetã.

Nu prea mare!
Pluton este mai mic\ pân\
[i decât Luna!

Sar în aer
Uneori, din regiunile apropiate de petele solare sunt
eliberate jeturi de gaze
fierbin]i (explozii solare).
Cre[terea num\rului de
pete solare duce la o cre[tere a exploziilor solare.
Acestea pot afecta P\mântul, cauzând schimb\ri în
ionosfer\. De asemenea,
ele pot perturba semnalele
radio [i pot deturna orbita
sateli]ilor.

Citi]i [i:
Luna (p. 14-15),
Anotimpurile ºi vremea
(p. 32-33), Lumina
(p. 180-181), Cãldura
(p. 184-185), Forþele ºi
miºcarea (p. 188-189).

De-a v-a]i ascunselea
V-aþi întrebat vreodatã ce s-ar întâmpla dacã Soarele ar dispãrea în
miezul zilei? Nimic catastrofal, acesta fiind un fenomen cunoscut.
Dispariþia Soarelui în timpul zilei pentru o scurtã perioadã se numeºte eclipsã de Soare. Aceasta se întâmplã când Luna se aºazã între
Soare ºi Pãmânt, ceea ce face sã nu mai putem vedea Soarele. O
eclipsã de Soare poate fi totalã, parþialã sau inelarã. O eclipsã totalã
are loc atunci când Luna este atât de aproape de Pãmânt, încât pare
mai mare decât Soarele, astfel cã îl poate acoperi complet. În cazul
unei eclipse parþiale, numai o parte a Soarelui este acoperitã.
Eclipsa inelarã este una dintre cele mai uimitoare priveliºti: un inel
subþire din Soare este vizibil în jurul Lunii. În acest caz, Luna este
atât de departe de Pãmânt, încât nu poate acoperi complet Soarele.
În realitate, Soarele este mult mai mare decât Luna.
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Planetele de piatr\
Cele patru planete de piatrã sunt Mercur, Venus, Pãmântul ºi
Marte. Acestea sunt alcãtuite din piatrã ºi metale, precum fierul
ºi nichelul. Planetele sunt mici, cu diametre de mai puþin de
13 000 de kilometri. Cu toate acestea, cele patru planete sunt
foarte grele, astfel cã se rotesc mult mai încet decât gigantele
de gaz. Ele nu au inele de jur împrejur.

D

Studierea planetei
Mercur
Cea mai mare parte a
informa]iilor pe care le
avem despre Mercur
provin din fotografii [i
inform\ri trimise de
Mariner 10, prima nav\
spa]ial\ care a orbitat în
jurul planetei. Aceast\
misiune s-a încheiat în
1975.

intre toate planetele, Mercur se aflã cel
mai aproape de Soare. De asemenea, este
o planetã foarte micã. Numai Pluto este mai
micã decât ea. Planeta a fost denumitã dupã
Mercur, zeul roman. Conform legendei, acest
zeu purta sandale înaripate, care îl ajutau sã
meargã foarte repede. ªi planeta Mercur merge
repede în jurul Soarelui. Ea se aflã atât de
aproape de Soare, încât temperaturile pot
ajunge pânã la 467°C. Spre deosebire de Pãmânt, care are de jur împrejur o pãturã groasã
de aer, Mercur are foarte puþinã atmosferã
care sã atragã cãldura Soarelui. Astfel cã
noaptea pe Mercur se ajunge pânã la –183°C.
Din moment ce atmosfera de pe Mercur este
aproape inexistentã, meteoriþii nu iau foc în
aer, ci cad pe suprafaþa planetei, creând cratere uriaºe. Cel mai mare dintre acestea, Bazinul Caloris, are un diametru de aproximativ
1 300 de kilometri. Planeta se roteºte în jurul
Soarelui pe o orbitã elipsoidalã, în decurs de
numai 88 de zile. Însã o zi pe Mercur este
lungã cât 176 de zile pe Pãmânt.

Planetã sau stea?
Când ne uitãm pe cer noaptea, al doilea
obiect ca strãlucire pe care îl vedem nu este o
stea, ci planeta Venus. Observatã de cãtre
oameni îndelung, timp de secole, aceastã
planetã este asemãnãtoare cu Pãmântul în atât
de multe privinþe, încât este consideratã
adesea sora geamãnã a Pãmântului. Ambele
au aproximativ aceeaºi dimensiune. Ele sunt
similare ºi în compoziþie, ºi ca distanþã pânã la
Soare. Însã de aproape, Venus este cât se
poate de diferitã de Pãmânt. Este acoperitã cu
o pãturã groasã de dioxid de carbon, care
conþine picãturi de acid sulfuric otrãvitor.
Aceastã atmosferã capteazã cãldura de la Soare
ºi nu o lasã sã scape, ceea ce face ca Venus sã
fie mai fierbinte chiar ºi decât Mercur. O altã
trãsãturã ciudatã este aceea cã Venus se roteºte în direcþia opusã celei a orbitei sale. Aºadar,
pe Venus, Soarele rãsare la vest ºi apune la est,
invers decât se întâmplã pe Pãmânt.

Planeta albastrã
Pãmântul este singura planetã din sistemul
solar pe care se ºtie cã existã viaþã. Pãtura
groasã ºi protectoare de aer ºi prezenþa apei
fac posibilã existenþa fiinþelor vii. Atmosfera
protejeazã Pãmântul de razele dãunãtoare ale
Soarelui ºi împiedicã meteoriþii sã cadã pe
suprafaþa lui.

Ap\ pe Marte?

Numai ap\ peste tot
Cea mai deosebit\
tr\s\tur\ a P\mântului
este aceea c\ aproape
70% din suprafa]a lui este
acoperit\ de ap\, ceea ce
îl face s\ semene cu o bil\
uria[\ de sticl\, atunci
când este privit din spa]iu.
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Oamenii de ºtiinþã cred cã, în urmã cu 3,5 miliarde de ani, inundaþii uriaºe, cele mai mari
din sistemul solar, au mãturat planeta Marte.
Ei cred cã apa provenitã din aceste inundaþii s-a adunat în lacuri sau oceane. Nimeni
nu ºtie de unde a venit apa sau ce s-a întâmplat apoi cu ea. În 2002, nava spaþialã numitã Mars Odyssey a descoperit cantitãþi mari
de apã îngheþatã în sol, la polul sud al planetei. S-au descoperit, de asemenea, ºi calote polare de gheaþã. Toate acestea dovedesc
cã odatã a existat apã pe planeta Marte.

Planetele de piatr\

Citi]i [i:
Soarele ºi Sistemul Solar
(p. 8-9), Gigantele
de gaz (p. 12-13),
Luna (p. 14-15),
Povestea planetei noastre
(p. 20-21).

Imagine de la Pioneer Venus 1

Suprafa]\ ascuns\
Prima fotografie a
planetei Venus, f\cut\ de
Mariner 10, arat\ norii
den[i care i-au împiedicat
pe cercet\tori s\ afle mai
multe despre suprafa]a
planetei pân\ când nava
spa]ial\ Pioneer Venus 1 a
ob]inut o imagine mai
clar\, în 1978, folosind
radarul.

Informa]ii-cheie:
• Distanþa de la Soare în
milioane de kilometri:
Mercur – 57,9

Imagine de la Mariner 10

Venus – 108,2
Pãmânt – 149,6
Marte – 227,9
• Diametrul planetelor
în kilometri:
Mercur – 4 878
Venus – 12 104
Pãmânt – 12 756
Marte – 6 787

Planeta roºie
Marte, a patra planetã de la Soare, a stârnit
întotdeauna interesul oamenilor de ºtiinþã.
De asemenea, a inspirat multe teorii ºi filme
SF despre forme de viaþã extraterestre. Contrar poveºtilor fantastice care o înconjoarã,
planeta Marte este rece ºi pustie. Suprafaþa ei
seamãnã cu un deºert uriaº, cu nisip roºiatic,
datoritã cãruia Marte a fost supranumitã „Planeta roºie”. Culoarea nisipului se datoreazã
prezenþei unor cantitãþi mari de oxid de fier
sau ruginã. De asemenea, planeta are ºi câþiva
vulcani ºi câteva canioane. Unul dintre vulcani,
Muntele Olimp, este cel mai mare din tot Sistemul Solar, având o înãlþime de trei ori mai
mare decât a Muntelui Everest. Cel mai mare
canion de pe Marte este Valles Marineris.

• Numãrul de zile
necesar pentru a
înconjura Soarele:

Sonde pe Marte
Marte este probabil cea mai explorat\ planet\ din Sistemul Solar. Pe planeta ro[ie au fost trimise mai multe nave
spa]iale [i robo]i, pentru a afla mai multe despre suprafa]a ei [i dac\ exist\ cu adev\rat via]\ acolo. În 1997, o
microsond\ numit\ Sojourner a devenit prima de acest
tip care a explorat o alt\ planet\. Ea a analizat pietrele
[i solul de pe planet\, adunând informa]ii despre acestea.

Mercur – 88
Venus – 225
Pãmânt – 365
Marte – 687
• Ca ºi pe Mercur, ziua
pe Venus este mai lungã
decât anul. Planetei îi
trebuie aproximativ 225
de zile pentru a înconjura Soarele, dar 243 de
zile pentru a se roti în
jurul propriei axe.
• Se presupune cã
Phobos ºi Deimos, cei
doi sateliþi ai lui Marte,
au fost la origine
asteroizi capturaþi de
gravitaþia planetei, când
s-au apropiat prea mult
de ea.
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Aceast\ lucrare, destinat\ copiilor
peste opt ani, cuprinde informa]ii foarte variate.
Textul este accesibil, bogat în informa]ii, fiind înso]it de
imagini atr\g\toare, h\r]i [i diagrame. Enciclopedia este o
surs\ accesibil\ de cuno[tin]e; tinerii o pot consulta
atunci când î[i fac temele sau pentru a afla mai multe
lucruri despre un anumit subiect. Exist\ o rubric\
permanent\, intitulat\ „Informa]ii-cheie”; aici cititorul
g\se[te datele mai importante din text, care astfel sunt
scoase în eviden]\. În plus, cei interesa]i vor întâlni, în
rubrica intitulat\ „Citi]i [i”, trimiteri la alte subiecte
înrudite, tratate în carte.
În Enciclopedia lumii pentru copii, exist\:
• Opt domenii de interes, despre care ve]i afla multe
lucruri interesante
• Texte clare [i concise
• Fotografii color, h\r]i [i diagrame
• Rubrica „Informa]ii-cheie”
• Caseta „Citi]i [i” – trimiteri la subiecte înrudite
• Un index care v\ ajut\ s\ g\si]i mai u[or
ceea ce v\ intereseaz\.
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