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Unități de măsură folosite 
în astronomie 



Orbita planetelor din sistemul 
solar 

• Multă vreme s-a considerat că Pământul 
este centrul Universului, iar corpurile 
cerești se mișcă în jurul acestuia. Această 
concepție este cunoscută în astronmie sub 
denumirea de ”ipoteza geocentrică”. 

• Abia după anul 1609 mulți astronomi, pe 
baza observațiilor asupra orbitelor 
planetelor, trec la ”ipoteza heliocentrică”, 
conform căreia planetele sunt corpuri 
cerești care se mișcă în jurul Soarelui. 

 



Noțiuni generale de astronomie: 

• Astronomul Johanes Kepler a demonstrat 
că planetele din sistemul solar se mișcă pe 
orbite de forma unei elipse, unde Soarele 
se află în unul din focare. 

• O elipsă este mulțimea punctelor din 
plan, care au suma distanțelor față de 
două puncte fixe, constantă. 



Unitatea astronomică: 

• 1 U A reprezintă lungimea semiaxei mari a 
orbitei Pământului. 

• 1 U A reprezintă aproximativ 150 000 000 
km 

      U A se folosește pentru distanțe între 
planetele din sistemul nostru solar, sateliți și 
Soare. 



Anul Lumină 

• 1 Ly reprezintă distanța pe care lumina o 
parcurge într-un an 

• 1 Ly = 365 ∙ 24 ∙ 60 ∙ 60 ∙ 3 ∙ 108𝑘𝑚 = 9,461 ∙ 1012𝑘𝑚 

• Anul lumină s-a folosit pentru prima dată 
în anul 1838, după prima măsurare a 
distanței de la Pământ față de o altă stea 
decât Soarele (Steaua Cygni). 

• Astronomul Friedrich Bessel a estimat că 
lumina de la steaua Cygni are nevoie de 
10,3 ani să ajungă la Pământ. 



Parsecul 

• 1 pc reprezintă distanța la care se află un 
corp ceresc în Univers astfel încât o unitate 
astronomică se vede sub forma unei 
secunde de arc. 

• 1 pc=3,26 Ly 

• Unitatea s-a introdus în astronomie abia în 
anul 1913 de către astronomul hall Turner. 


