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Deşi Astronomia este numită de unii cu tiţlul pompos de «regina
științelor», observaţiunile astronomice sunt rare în țara noastră, deoarece numărul celor cari se ocupă cu această știință este foarte
limitat.
De patru ani încoace însă, s'au introdus în țară aproape 20 de

lunete astronomice, al căror diametru

variază între 43 și 150

mm.

obiectiv, cea de 150 mm. obiectiv fiind aceea pe care a instalat-o
d-l Amiral Urseanu în București într'o cupolă înadins construită.
Lunetele acestea, deși încă puţine, nu au rămas în neactivitate

şi mai cu seamă în ultimii doi ani s'au făcut de către diferiţi amatori-astronomi observațiuni sistematice şi serioase, asupra, diferitelor
corpuri cerești.
Printre obiectele cerești, ce pot fi observate cu îolos cu lunete
astronomice cât de mici, este și planeta Venus, singura planetă ce
apropiindu-se mult de Pământ, prezintă un diametru relativ mare,
putându-se astfel studiă suprafața acestei planete şi diferitele particularități ce ea le prezentă.
Dintre diferite observaţiuni făcute în 1911, rezum aci pe cele
făcute asupra planetei Venus.

Rezumate mai scurte

am publicat în revista

londoneză

Fnghish

Mechamnic, în Buletinul societăţii astronomice italiene, în Buletinul
societăţii astronomice mexicane și în Monthly Register, publicațiune
a societăţii de astronomie practică din Chicago.
Analele A. R.— Tom.
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Rezultatul acestor observaţiuni va încurajă poate pe mulți alţii
să se ocupe cu studiul obiectelor cerești, care e tot atât de plăcut,
cât e și instructiv şi folositor.

Instrumentul întrebuințat e o lunetă (un refraotor) de

54

mm.

obiectiv, dela Casa Merz din Miinich. Mișcare paralactică fără cercuri,
piciorul massiv, de fontă, ceeace asigură stabilitatea lunetei. Ocula-

rele intrebuinţate: 20, 30, 40, 48, 65 și 96. Pentru ultimele patru
oculare
mai

m'am

temperă

servii și de o bonetă

marea

ușor colorată în

cenușiu, care

strălucire a planetei.

Locul de observaţie: o curte, în care
dar cari îmi permit observarea Sudului,

se găsesc destui arbori,
până la vreo
— 200.

*
%

%

Observarea planetei Venus seara e aproape peste putință, deoarece planeta e prea strălucitoare. De obiceiu, Venus e observată
în timpul zilei și nu e greu să o găsești cu ochii liberi, ziua namiaza
mare, dacă știi aproximativ locul unde se află şi dacă ai vederea
bună. In jurul zilei când Venus are cea mai mare strălucire, ea, poate
fi văzută foarte ușor de oricine. Am încercat acest lucru cu mai
multe persoane, cari nu iai auziseră până atunci, că se pot vedeă
«stele» în timpul zilei.
Am observat deci pe Venus între orele 12 din zi și 3 d. a,
rareori la orele 5 sau 6 d. a.
Singura piedică e că tubul lunetei, dacă e expus la razele Soarelui, şi mai ales la acelea ale Soarelui de vară, se încălzeşte prea
mult și imaginea lui Venus sutere.
Trebue să observ, că cifrele ce le dau după fiecare observaţiuni
reprezentă, cele dintâi: diametrul aparent al planetei Venus pentru
orele când sunt făcute observaţiile și cele din urmă partea, launinată, sau cum zic Francezii «faza luminată» a planetei Venus, închipuind diametrul acestei planete împărţit în o mie părţi. Aceste din

urmă valori le-am luat; din Naatical Alhmanac (Londra), unde sunt
date din 5 în 5 zile și any făcut interpolările necesare. Datele sunt

socotite pe stil nou, orele în timp

oficial pentru

Bucureşti.

1 Iunie. 3 h. 10 m. Am găsit pe Venus cu ochii liberi, după ce am căutat-o

vreo zece minute. Greul a fost până să o pot ţinti

cu

luneta,

căci trebue

să închiz un echiu și cu un singur ochiu planeta abiă se mai vede. Faza
luminată cevă mai mare decât a Lunii în primul pătrar. Cu nici un ocular

B.C.U.Bucur
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nu se poate observă vreo particularitate, afară de penumbra ce se află
alungul terminatorului. (1)
Penumbra

pare că are mai multe

centre

de-

de condensaţiune.

16,98; 0,665.

12 Tunie 1h. 31 m. Am găsit pe Venus cu ochii liberi, fâră multă cerce20 până
tare. Păreă un fulg alb, luminat de soare. Am urmărit-o cu ocularul
la 2h 14 m., dar fără folos, deoarece norii o acoperiau mereu.

18,60; 0;6022.

ca o ste17 Iunie 1h. 45 m. Cu ochii liberi văzută, planeta străluceşte
pe
distinet,
vede
se
luţă de mărimea 2—3 în timpul nopţii. Penumbra
oare.
suprafața luminată nimic. Vânt tăricel; imagini cam tremurăt

19,46; 0,59%.

unui
22 Iunie 2h. 5 m. Am găsit-o cu ochii liberi aproape de marginea
putut
am
nu
înainte
mai
imens cumulus strălucitor. Câtevă zile dearândul
ciri, deoarece
să o găsesc din cauza unor ciri curioşi, cărora le zic falși

deşi au înfăţişarea lor, parcă se află

la mai mare apropiere, căci au depla-

40—50 grade
sări repezi. Aceşti ciri falși inconjoară, Soarele pe o rază de
planetei.
a
liberi
ochii
şi înfăţişarea lor lăptoasă împiedică găsirea cu
Cu ocularul 65 pare că sar vedeă partea neluminată a planetei.

20” 42; 0571.
12 hulie. 12h. 40 m. Venus străluceşte

pentru ochiul

liber ca o stea de

Cu
mărimea 2. Cu ocularul 30, planeta pare o mică semilună strălucitoare.
luminate
48, discul luminat e alb, mat, fără nici o pată. Delimitarea părţii
de cea întunecată pare neregulată din cauza penumbrei. Lumina cenușie
par'că s'ar întrevedeă, dar nu se poate afirmă nimic.

2542; 0463.

13 Iulie 12 h. 55 m. Ciri uşori, mai mult spre Sud şi anume ciri
cu
falşi. Cu 65, la polul Sud se observă o pată albă, ce contrastează mult
deascuţit
mai
cevă
e
care
Sud,
cornul
restul discului, mai ales că spre
cât cel Nord, penumbra pare mai pronunţată.

25,74; 0,458.

oare
16 Iulie 1h. 5m. Din cauza cirilor planeta e prea puţin strălucit
dovadă
şi
trecute
zilele
decât
pentru ochiul liber. E mult mai strălucitoare însă
ea. Imae, că pot să o văz cu un singur ochiu pentru a ţinti luneta spre

definiţiunea,
ginea tremurătoare la începutul observaţiei. La 1 h. 30 m. cu 65
cel boreal;
decât
prelungit
mai
bună. Intrebuinţez boneta. Cornul austial
cenușie.
dâră
o
Cornul boreal, paralel cu terminatorul, prezentă
26,72; 0,440.
(1) Linia, ce desparte faza luminată de cea întunecată.

4
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17 Iulie. 12 h. 87 m. Din cauza falșilor ciri nu am putut: să o găsesc cu
„ochii liberi. Cu 65 imaginea mediocră. Cornul Nord mai lung decât Sud;
penumbra e pronunțată dealungul terminatorului numai dela mijlocul discului spre cornul Nord.

27,06; 0,434.
18 Iulie, 12 h. 85 m. Am găsit-o cu ochii liberi. Veşnicii ciri falşi. Cea
mai bună imagine o obţin pentru prima oară cu 96. Penumbra neregulată,

ceeace dă terminatorului un fals aspect dințat. Până azi nu se observă de
loc lumina

cenușie.

27,42; 0.428,
20 Iulie, 1 h. 10 m. Am găsit-o cu luneta şi toemai peste vreo 15 minute
am văzut-o cu ochii liberi. Cauza sunt falșii ciri ce înconjoară soarele. Cea
mai bună definiție o dă 65. Cornul Sud prelungit. Bănuesc discul întunecat.

28,16; 0,415.

|

22 Iulie, 7h. 5 m. La miazăzi, din cauza norilor nu
observaţii. La 7 h. înălțimea planetei deasupra orizontului
Cu 65, Venus se arată ca un glob; partea întunecată
cerul. luminos. Acelaş rezultat cu 40 şi 48 şi cu boneta
Sud prelungit, cornul Nord puţin troneat.

am putut să fac
e mică.
se profilează pe
colorată. Cornul

28,92; 0,404.
Zona luminată pare
23 Iulie, 1h. 45 m.
pronunțată ca ieri. leri
marginea nu se vede.
bine, dar marginile tot

însă
Cu
se
Cu
nu

mult mai mică decât valoarea 0,404.
65, lumina cenușie se vede foarte bine, dar nu
vedeă perfect şi marginea discului întunecat, azi
boneta cenușie fenomenul se vede cevă şi mai
se văd.

Cornul Sud mai ascuţit ca cel Nord. Cornul Nord mai lat.
Pată polară pe cornul Nord, am bănuit una şi pe cel Sud. Ca și în Decemvrie 1909, când am mai observat pe Venus tot înainte de conjuneţiunea
ei inferioară, spre cornul Nord, paralel cu terminatorul, se vede o dungă
cenușie, bine vizibilă, ce începe de pe la centrul discului și se sfârșește
aproape de polul Nord, unde se află pata albă. Această dungă, care ar
semănă cu penumbra, dar mai lată, mai întunecată, mai definită, dă o

înfăţişare particulară cornului Nord.
Vânt tăricel.

29,32; 0,396.
La 6 h. 50 m. am observat din vreo planetă; cu 65, lumina cenușie se
vedeă mult mai bine decât la amiază. Ocularul măritor de 96 ori dă şi

el o imagine

frumoasă. Corul

ciocul unei păsări de pradă.
24 Iulie, 1 h. 20 m. Venus

Sud e ascuţit

e strălucitoare

și are o formă recurbată ca
ca

niciodată şi ar puteă să o

369
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vază oricine cu ochi liberi. Mă uitam într'adins cu un ochiu spre Soare şi cu
celălalt spre Venus şi planeta tot se vedeă. După tabelele publicate de Iinzo
Mora, Venus are azi o strălucire aproximativă de vreo 57 ori mai mare
decât a stelei Vega (& Lyrae).
Cu 65, fără bonetă, se observă că marginea discului luminat e mai strălucitoare decât restul acestuia. Aceeaș observaţiune întrebuinţând boneta.
Penumbra perfect vizibilă: Cornul Sud pare puţin «troncat». Spre cornul
Nord o umbră uşoară. Lumina cenușie foarte bine văzută cu 40,65 şi 96.
Cu 65 am întrebuințat şi boncta. De remarcat că lumina cenușie se ob-

servă și cu boneta. Faza întunecată se proiectează însă bine pe fondul cerului,
Tubul
proaste.

lunetei

încălzindu-se prea mult, imaginile

sunt din ce în ce mai

2972; 0,389.
28 Iulie, 2 h. 20 m. Cu 65, imagini excelente. Cornul Sud,
prezentă câte o scobitură. Cornul Sud are şi o pată albă la
guiaţă, dealungul marginii fazei luminate. Lumina cenușie
face să iasă în relief globul, care par'că ar [i văzut ca o imagine

ca şi cel Nord
pol, pată lunadmirabilă și
stereoscopică.

31”, 46; 0,361,
31 Iulie, 5 h. 10 m. Abiă la această

obiect foarte strălucitor pentru ochii
o altitudine destul

de mare

pentru

oră sa

înseninat cerul. Venus e un

liberi. Trecuse de meridian, dar avea
a puteă

fi bine

observată.

Imaginile

însă mediocre. Cornul Sud mai ascuţit decât cel Nord.
Lumina cenuşie se vede foarte bine și sunt momente când se observă
şi marginea fazei întunecate.
32,86; 0,339.
1 August, 6h. 30m. Imagini mediocre. Cornul Sud mai ascuţit decât

|

cel Nord; are o pată polară lunguiaţă în direcţia longitudinii, pe marginea
fazei luminate. Lumina cenuşie se vede porfect și am mereu impresia că
un

semicerc

alb,

lat,

difuz,

se

vede

dealungul

marginii

fazei

întunecate.

Sar puteă să fie însă o simplă iluzie optică.

3336; 0,332.
2 August 1h. 15m. Planeta e mai strălucitoare; cu ochii liberi o vezi
imediat, deoarece diametrul discului a crescut mult, pot observă cu ocu-

larul 40 foarte bine. Definiţiune
Cu 48 definiţiunea
întunecată

a

cornului

excelentă. Lumina cenușie vagă.

mai bună; cornul Sud
Nord

persistă,

dar

mai lung decât cel Nord. Dâra,
numai

pe

jumătate

cât înainte,

adică vreo 8'—9”. Lumina cenușie se vede perfect.
Cu 65 definiţia cevă mai puţin bună; adeveresc însă observaţiunile de
mai sus.
Cu 96 definiţia proastă lumina cenușie insă se vede tot bine.

6
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Vânt puternic în timpul observaţiilor.
33”, 86; 0,325.
4 August, 5h. 5 m. Norii m'au împiedicat să o găsesc mai de vreme.
Venus splendidă cu ochii liberi. De câtevă zile nu mai o ţintesc cu 20, ca
să pun pe urmă celelalte oculare. 'Ţintese direct cu 65, cu care observ mai
deseori.
Cornul Sud tot mai ascuţit, are o pată polară albă. Cornul Nord îşi păstrează dâra cea neagră, care e însă mai subțire ca niciodată. Lumina
se vede perfect.
34,90; 0,310.
6 August, 1. 45 m. Venus foarte strălucitoare cu ochii liberi. Când trec
cirii, îi iau din strălucire, dar tot poţi să o obsorvi foarte bine printre ei.
Tot aşă poţi să o urmăreşti printre fracto-cumulus. E un punct așă de
luminos, că-l deosebeşti numai decât de orice nor câţ de luminos.
Cu 65, cornul Sud e mai ascuţit decât cel Nord. Deoarece azi imaginea
lui Venus e mai bună ca niciodată, observ încă cevă. Cornul Sud e mai
ascuţit din ce în ce; cornul Nord e mai puţin ascuţit, dar Brusc, spre vârt
se ascute și el foarte fin; ascuţitura aceasta însă nu se vede când inaginea,
nu e bună, sau ocularul nu e destul de puternic.
Suprafaţa luminată pare «marbree», cum zic Francezii.
2 h. 20m. Cu 96 constat ceeace am spus mai sue.

Cu 48, 65 şi 90 observ pata polară a cornului Sud.
Lumina cenușie se observă foarte bine, nu e însă aşă remarcabilă cu
48 şi 65, din contră cu 96 se vede mai bine.
Imaginile foarte liniștite. Din cauza cirilor cari termperau strălucirea planetei, nu am mai avut nevoie să întrebuințez boneta.
La 3 h. 10 m. am observat că faza luminată e mult mai mică decât indică teoria,
36,00; 0,294.
7 August, 12 h. 55 m. Penumbra foarte a&centuată. Fracto-cumulii împiedică observaţia.
1h. 10m. Vânt tăricel. Soarele arde cu putere.

Cu 65, cornul

Nord e foarte

ascuţit.

Terminatorul

e

scobit

spre cor-

nul Sud.

Lumina cenușie mai slabă.
36,56; 0,287.
8 August, 2h. 50 m. Cu 65
cel Nord. Penumbra groasă.
Cu 96, observ iar că, dacă
tind cu câtevă zeci de grade

cornul
Lumina
cornul
în faza

Sud pare mai lung și mai ascuţit decât
cenușie bine văzută.
Nord pare mai scurt, în schimb se înîntunecată, pe margini.
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Cu 40 imagini foarte frumoase.
Dinspre cornul Sud, în sensul longitudinii pornesc nişte strii.
Lângă cornul Sud, în faza întunecată parcă se observă niște puncte

luminoase.

”

Faza luminată pare mai mică decât indică teoria.
Dâra, întunecată dinspre cornul Nord sa redus la o simplilinie
e încovoiată, urmând direcţia longitudinii, ci mai mult dreaptă.
Cornul Sud are o scobitură.

și nu
1 mai

37,14, 0.279.
Şi ieri şi
9 August,
cornul Sud
nu se vede
Cu ochii

azi, foarte strălucitoare cu ochii liberi.
2h. 10 m. Vânt puternic. Venus foarte strălucitoare. În imagini
mai lung şi mai ascuţit decât cel Nord. Lumina cenușie aproape
de loc.
liberi pluneta e cevă mai puţin strălucitoare decât ieri, dar starea

atmosferei foarte turburată.
10 August, 3h. 12 m. Venus mai strălucitoare ca niciodată; nu am mai
văzut-o până acum atât de strălucitoare. Vânt puternic. Imaginile mediocre.
Observațiile controlate cu 40, 48, 65 și 96.
Cornul Sud mai lung şi mai ascuţit; o pată polară lunguiaţă pe cornul
Sud; dâra cornului Nord scurtă şi dreaptă; penumbra foarte pronunțată; lu-

mina cenușie perfect vizibilă.
Mai puţin sigure: o strălucire intermitentă în faza întunecată aproape

de

polul Sud şi prelungirea pe 20—30 grade a cornului boreal.
Se observă bine apoi, că linia terminatorului nu e regulată, ci e mai concavă decât trebue spre cornul Sud.

381,34; 0,263.
11 August, 1h. 45 m. Cirii. Nu mai străluceşte ca ieri. Vânt puternic.
2h. 20 m. Cu 65, observaţiunea e imposibilă. Cu 40, imaginea mediocră;

întrebuințând boneta, imaginea e cevă mai bună.
Se vede lumina cenușie, dar slab; cu 65 de loc.
Din cauza agitaţiunii atmosferei nici cornurile nu le
Singură penumbra bine vizibilă.

pot bine observă.

381,96; 0,255.
12 August, 4h. 20 m. Venus deşi pe un frumos fond albastru, fără nori, slab
văzută. A pierdut prea repede din strălucire, astfel că pot însemnă ziua de
10 August ca fiind aceea când Venus a fost la cea mai mare strălucire.
O ţintese cu un ochiu, dar cu greutate.
Cu 65, la 4h. 50m. imagini admirabile. Cornul Nord prelungit. Cu 65,

întrebuințând boneta, lumina cenușie se vede perfect.
39,00; 0,247.
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14 August, 1 h. 10 m. Cirii deşi. Am găsit pe Venus cu luneta, «măturând»
cerul, cum e expresia întrebuințată de astronomi, în regiunea unde trebuiă
să se afle planeta. Mai târziu am văzut-o cu ochii liberi, tot prin ciri, dar
cu greutate.

Cu 65, imagini proaste. Lumina, cenușie se vede bine, nu însă
ginea fazei întunecate.
Imaginile din ce în ce mai tremurătoare.
40,88; 0,228.
15 August, 2h. 25 m. Cu 65, imagini mediocre. Cornul Sud mai
mai ascuţit decât cel Nord. Amândouă cornurile însă prelungite
subţiri luminoase pe marginea fazei întunecate.

și mar|

lung şi
“cu linii

In câtevă rânduri mi s'a părut că zăresc fosforescențe pe faza întunecată.

putut însă să le localizez.
41,56; 0,219.
16 August, 2 h. 251. Venus se “vede slab cu ochii liberi, Altitudinea, i-a
scăzut mult; când trece la meridian (azi la 4 b. 10 m.), de abiă are 4% al-

Nam

,

titudine.

Cu 65 imagini mediocre. Faza luminată strâmtă, nu se mai poate deosebi
nimic; pe margine mai luminoasă. Penumbra bine vizibilă.
Lumina cenușie mai intensă ca niciodată. Se vede foarte bine marginea
fazei întunecate. De pe împrejurul acestei margini, dar nu legate de ea,
un fel de aureolă nedefinită.

Coarnele prelungite mult

în faza întunecată.

42"29; 0,210.
19 August, 1h. 15 m. Vânt puternic. Atmosfera curată. Venus se vede
greu cu ochii liberi.
Cu 65, imagini mediocre. Cornul Sud mai lung şi prelungirea pe marginea fazei întunecate are loc pe 30—40 grade. Lumina, cenuşie se vede
foarte bine și pare fosforescentă înspre linia terminatorului.
44",32; 0,183.
Concluziuni.

Strălucirea mazimă. Ca în totdeauna, strălucirea maximă a planetei
Venus a, fost calculată de diferiţi astronomi pentru diferite date; în
Naastical Almanac se indică cea mai mare strălucire a planetei Venus
pentru 10 August; Connaisance des Temps și Annuaire (stronomigue Flammarion pentru 15 August, iar revista americană, Popular

Astronom
Revista

indică

ziua de 9 August;

di Astronomia

ziua de

25

d-l

Gian Vincenzo Mora, în

Iulie, iar

Berliner

Jahrbuch
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11 August. ră deci interesant să se poată observă cât mai des
strălucirea cu cehii liberi a planetei mai ales în timpul zilei. Din
observaţiunile noastre reiese că marinul de strălucire a avut loc
la 10 August, în concordanță cu Nautical Almanac, pe când Popu-

lav Astrononuj îl indică pentru o zi

mai de vreme, iar Berliner

Jahrbuch pentru o zi mai târziu.
Coarnele planetei. Cornul Sud păreă totdeauna cel mai ascuţit și
mai lung, dar când atmosfera eră liniștită și puteam întrebuință
ocularul cel mai puternic, observam că cornul Nord eră prelungit
pe marginea fazei întunecate.
Cornul Nord ca şi cel Sud prezentă deseori fenomenul «troncaţurii», iar uneori par recurbate în cioc «dle păsări.
La ambele poluri se văd pete albe, la fel cu cele martiene, nu
însă atât de strălucitoare, bine vizibile însă. In special polul Sud
prezentă mai des o asemenea, pată care e lunguiaţă.
Penaunbra e mai totdeauna bine vizibilă, lată, rău definită. Am
observat-o chiar atunci când Venus nu prezentă nici o altă particularitate.
|
Pele întumecate. Am
văzut multe pe cari nici nu le-am mai
notat, toate fiind fugitive, neputând fi bine localizate. Singura pată
bine vizibilă și permanentă a fost dâra întunecată dinspre cornul
Nord, şi care deveniă din ce in ce mai îngustă, pe măsură ce
faza luminată se micșoră. Această pată am remareat-o și în 1909,
în aceleaşi condițiuni, înaintea conjuncțiunii inferioare a planetei.
Ea ar indică, că rotaţiunea planetei este egală cu revoluţiunea ci,
după cum au găsit Schiaparelli și Lowell, dar nu e o dovadă ce
nu se mai poate discută. Pata în chestiune se găsește şi în desemnurile acestei planete publicate în Observaţionus des surfaces planetaires (1) de Jarry-Desloges, desemnurile fiind făcute de autorul acelei
importante

scrieri şi de colaboratorii săi, d-nii

Fournier.

Laumina cenușie a fost observată numai după ce faza luminată
a planeti”a fcepilg; 4 fie mai mică de 0,500. Se ştie de alttel,
că

lumina

getitreie > Î

Muii

nu

se

vede

bine

decât

cel

mult

până la primel,pâtigr și dipă ultimul pătrar. Lumina cenușie a
lui Venus e un fenomen”fe nu se poate datoră unui fenomen optic.
D. Hollis, fostul președinte al asociaţiunii britanice de astronomie,
membru din statul-major al observatorului Greenwich, a binevoit
să, comenteze în English Mecanic observaţiile ce le făcusem asupra
(1) Observations

des surfaces planelaires, vol. II,

/3 „387
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oratorii revistei să
acestei planete în 1909 și a rugat pe colab
mine, lumină cenușie.
răspundă dacă au observat, în acelaş timp cu
afirmativ. De altfel,
Au răspuns trei sau patru observatori în mod
când sau inventat
lumina cenuşie a lui Venus a fost observată de
ne mulțumitoare
lunetele.' Până în prezent nu s'a găsit o explicaţiu
a acestui fenomen.
Fosforescența

părții

întunecate, punctele

luminoase

și semicercul

datoră unor fenoJuminos de pe marginea zonei întunecate se pot
de imulți observatori.
mene optice, deşi au fost observate și în alți ani
a luminată e redusă
Aceste fenomene se produc atunci când parte
prea aproape de
cu totul şi deci cănd planeta se află în aparență
planetei.
ii
Soare, care astfel influențează, mult asupra imagin
care poate să dea
Observarea planetei în timpul zilei e singura
poate fi observată
rezultate mai bune. Avantajele sunt două: Venus
care se află seară şi al
la o mai mare altitudine decât aceea la
atmosferei. Venus
doilea, strălucirea ei e temperată de iluminarea
și studiat uşor în
apoi e singurul corp ceresc care poate fi găsit
un ecuatorial pot să o
timpul zilei, astfel că și cei cari nu posedă
observe.
ă și câtevă zile în
Câtţevă săptămâni înainte de strălucirea maxim
nță și dacă cei
ușuri
urmă, Venus poate fi găsită cu cea mai mare
mai mulţi nu o văd, cauza e că nu o caulă.
observarea planetei
Orice lunetă poate fi întrebuințată pentru
emnate sar păreă,
Venus, iar observaţiunile făcute, oricât de neîns
rele acestei «frumucontribuesc şi ele la deslegarea unora din miste
acestei planete vecine.
seţi voalate», cum zic unii astronomi englezi
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