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INTRODUCCIÓ
D'un temps ençà, l'Astronomia ha adquirit una forta presència als mitjans de comu
nicació: es passen documentals interessants per la televisió, s'informa àmpliament dels
viatges espacials i de les instal·lacions dels grans observatoris, apareixen a dojo llibres
i revistes de divulgació astronòmica...
Veiem, dia rera dia, créixer l'interès per aquest univers on sempre és possible anar
més lluny i que arriba a fer-se inabastable a la nostra ment. Ens trobem meravellats i
desconcertats quan sentim parlar de cents de mils de milions de galàxies, cadascuna amb
una mitjana d'un centenar de mils de milions d'estels en un univers immensament buit,
on trobar qualsevol cos interestelar té una probabilitat molt petita. Llavors, massa sovint
els esdeveniments celestes més propers, aquells que incideixen directament sobre les nos
tres vides i sobre la natura que ens envolta, pel seu caràcter més quotidià ens passen
desapercebuts. D'aquells fenòmens, que intrigaven els homes i dones antics i que van
dur-los a diverses explicacions del cel, no en som ben conscients.
A la primera part del llibre voldríem portar-vos a descobrir la constància i la regu
laritat dels moviments dels astres més propers, la seva utilitat i interpretació. Si l'Astro
nomia és, en bona part, el plaer d'escrutar el cel, espiem, per començar, el curs del
nostre satèl·lit i del nostre Sol.
Aquesta observació us vindrà guiada per uns treballs de camp que volen fer-vos
arribar a un coneixement astronòmic del sistema Terra-Lluna-Sol, tot aprofitant també
les conclusions que de la mateixa observació extraureu. És bo recordar que el mètode
científic, tot i ser una barreja subtil i complicada de diversos elements, es nodreix en
bona part de l'observació sistemàtica.
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a més una visió de funcionament conjunt en l'àmbit espacial.
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A cada unitat, que pot constar de diferents treballs, hi ha una introducció orienta
tiva: d'on partim i a on pretenem arribar, per tal de no fer-vos anar a les palpentes.
Les referències històriques hi són freqüents, ja que emprenem l'estudi de qüestions que
van intrigar la humanitat des que en tenim notícies. És natural doncs, referir-se, als
primers homes, als primers astrònoms repetint els seus passos i les seves preguntes amb
l'avantatge que ens dóna la nostra llunyania temporal.
Els treballs de taller, ideats per aconseguir aparells molt senzills per a les observa
cions, són mostra de la importància de l'activitat manual i de la vivesa de l'enginy humà
i, per tant, convé que hom s'acostumi en tals construccions i en l'ús d'aquests aparells.
No ha estat fins a l'època actual que l'ésser humà ha començat a navegar pels mars
de l'espai. Les naus modernes, tripulades per robots semiintel·ligents, solquen les trajec
tòries keplerianes cap a mons desconeguts. Les darreres expedicions a l'espai han palesat
l'existència en el Sistema Solar, d'aproximadament, vint-i-cinc cossos de diàmetre supe
rior a mil quilòmetres, sense esmentar els incomptables cossos menors. Davant d'això,
el Sistema Solar resta com un gran tema obert fins que no estigui totalment explorat. Es
tracta d'arribar, en front de tal diversitat, a una primera aproximació.
A la segona part del llibre, voldríem interessar-vos, seguint la mateixa metodologia,
a visualitzar cadascun dels astres que varien la seva posició en relació als estels fixos i
que des de sempre, a ull nu, han estat visibles des de la Terra. Interessar-vos, en defini
tiva, a conèixer la composició i les característiques generals del nostre Sistema Solar.
Finalment, i per completar aquesta primera aproximació a l'estudi de l'Astronomia,
no hi pot faltar una ullada a l'atraient espectacle que ofereixen els milers d'estels que
es poden veure en una nit clara.
Després de molts anys de pacient observació i de mil especulacions per part dels
nostres avantpassats, actualment sabem que els estels no són altra cosa que astres com
el Sol situats a grans distàncies de nosaltres.
Fins al segle XV/11, els astrònoms s'havien interessat més en l'estudi dels astres del
sistema solar que no pas en el dels estels. A partir d'aleshores hom ha descobert una
gran quantitat de característiques d'aquests cossos celestes, tals com la composició, la
lluminositat, la seva font energètica, la distància a què es troben, etc, i fins i tot s'han
formulat teories força consistents sobre la manera com es formen, evolucionen i moren.
Per altra banda, també es coneix que els estels no són cossos celestes aïllats, sinó
que estan agrupats en sistemes múltiples, cúmuls i galàxies.
A la tercera i última part del llibre, ens proposem només d'iniciar l'estudi d'aquest
gran tema, per la qual cosa ens centrarem bàsicament en la localització i identificació
dels principals estels i constel·lacions i en l'observació del seu moviment aparent al llarg
de la nit.
Esperem que el seguit d'activitats que hem aplegat en aquest llibre aconsegueixin
despertar el vostre interès i la vasta curiositat i us incitin a continuar aprofundint en tots
aquells aspectes que en un primer contacte amb el món de l'Astronomia no es poden
abraçar.
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ORIENTACIONS GENERALS
El material aplegat en aquest llibre se centra en un seguit d'unitats, els objectius de
les quals pretenen:

l . Oferir uns continguts que permetin de fer adonar de Ja importància de l'Astrono
mja en l'evolució cultural de la Humanitat, d'iniciar l'alumne en l'estudi i l'anàlisi
d'alguns dels principals fenòmens astronòmics i de les diverses teories que els
expliquen.

2. Ajudar a desenvolupar l'actitud científica.
3. Fer adonar de la importància i necessitat d'una observació metòdica i sistemàtica,

de distingir entre fenòmens aparents i fenòmens reals, de la complexitat dels fe
nòmens reals, de la necessitat que té Ja ciència d'utilitzar models per intentar ex
plicar-los i de Ja importància de distingir entre fets comprovats experimentalment
i aquells que són simplement hipòtesis de treball.
4. Avesar a Ja utiÏització d'instruments senzills d'observació i de mesura emprats a

astronorilla.

Aquest material didàctic està estructurat en tres temes independents i un annex amb
una relació de material de suport: bibliografia, material audiovisual i visites recomenades.
Els temes es poden treballar en l'ordre que es consideri més convenient, tanmateix

volem assenyalar que l'ordre que ens sembla més adient és començar pel tema I, en pa
ral·lel amb el tema Ill i després el tema

11. (Vegeu el quadre d'interrelació d'unitats pàg.

7 .)
Cadascun dels temes consta d'un conjunt d'unitats, Ja realització de les quals posen
en joc habilitats intel·lectuals, tècniques i artístiques.
Cada unitat s'estructura en:
una introducció, en què es planteja la situació d'on es parteix i on es pretén d'anibar.
un conjunt de treballs que poden ser d'aula, de taller i de camp.
unes qüestions generals sobre el conjunt de la unitat que permeten de detectar
els punts que necessiten ulteriors aclariments o treballs complementaris.
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És a través de la realització del conjunt d'unitats de cada tema que els alumnes
obtindran el bagatge necessari per procedir, després d'una discussió general, a
l'estructuració i sistematització dels coneixements adquirits, i hauran fet seves
les habilitats instrumentals, tècniques, intel·lectuals i hàbits de conducta que els
calen per a la seva formació, cosa que pensem que és, fonamentalment, el que
es persegueix en tot aprenentatge.
De forma esquemàtica la metodologia proposada queda reflectida en el dia

grama

de

la pàgina 11.

A més a més, recomanem vivament de planificar des de l'inici de curs les

observacions, especialment les nocturnes, atès que la visibilitat dels planetes
estels varia segons les diferents èpoques de l'any.
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DIAGRAMA METODOLÒGIC

ACTIVITATS
Treballs de taller
Treballs d'aula
Treballs de camp
l

[EN PETIT GRUP]
MATERIAL DE SUPORT
--

---

Bibliografia
Material audiovisual
Visites recomenade
l
l
l

l

l
l

Qüestionaris
generals sobre
les acti vitals

l
l
l
l

[ACT. INDIVIDUAL]
l

'

Punts que necessiten
aclariments o treballs
complementaris

Po ada en
comú

Sistematització
l

estructuració dels
coneixements adquirits
[ACT. l DIVIDUAL

=

A VALUACIÓJ
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QUADRE ÍNDEX DELS TREBALLS DE TALLER
NÚMERO

UNITAT

TEMA

l

l

l

2

2

l

TIPUS DE CONSTRUCCIÓ

PÀGIN A

Construcció d'un quadrant.

23

Construcció d'un goniòmetre horitzontal.

28

Construcció d'un model sistema

3

3

l

4

5

l

5

6

l

Sol-Terra-Lluna.

Construcció d'una meridiana petita.

32- 33

48

Construcció d'una meridiana gran.

54
Construcció d'un goniòmetre vertical.

6

7

l

7

9

l

64

Construcció d'un rellotge de sol equatorial.

12

79

MATERIAL

•
•
•
•
•

Fu ta quadrada 30X2 cm.
Llistó de fusta 60X2X2 cm.
Agulla. clau o filferro 5 cm.
Una plomada.
Paper mil·limetrat circular polar.

•
•
•
•
•
•

Tauler de contraplacat quadrat 25X l cm.
Llistó de fusta 1 6X l x l .
3 claus.
l cargol i una femella
l volandera de metall.
Cercle graduat (radi 8 cm).

•

Tauler quadrat 45X45 cm.
Pilota de tennis.
l agulla de fer mitja .
Cercle amb les 1 2 constel · lacions del zodíac
(radi 30 cm).
l llistó acabat en punxa amb un forat en un
extrem , de la mida de l'agulla de fer mitja.
l llanterna .
l clau .
Peça cilíndrica (cartó, plàstic o metall)
3, 5 cmX4 cm d'alçada.

•

•

•

•
•
•
•
•

Fusta 6Qx50x2 cm.
Agulla, clau o filferro d'uns l 0-15 cm.
• 2 escaires.
• Cartolina de color blanc.
• Xinxetes i llapis.
•

•

l pal recte d' l m .

•

l plomada .

•
•
•
•

l fusta o un plàstic 30x1 5 cm.
Cercle graduat de paper (radi 1 0 cm) .
l punta .
l tub petit (ex. una canya de beure orxata) .
Cola blanca d'enganxar.

• l fusta 2ox2ox5 cm .

•
•

l còpia feta sobre cartolina del retallable
«Quadrant Equatorial» (pàg. 1 56- 1 57)
• Tisores .
• Regle.
• Ganiveta.
• Goma d'enganxar.

OBSERVACIONS

Serveix per trobar l'altura del sol.

Serveix per mesurar angles.

Serveix per estudiar els fenòmens dia i nit, i les estacions relacionades amb el moviment de rotació i
translació de la Terra al voltant del Sol .

Serveix per visualitzar el moviment aparent
del Sol en un dia.

Serveix per trobar el nostre meridià local .
Cal instalar-la en un espai ampli i a l'exterior (pistes d'esports . . . ).
Serveix per determinar l'altura d'un astre i en
particular per l'altura de l ' estrella Polar.

És la base de tots els altres rellotges de sol.
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QUADRE ÍNDEX DELS TREBALLS DE TALLER (Continuació)
NÚMERO

UNITAT

TEMA

8

9

l

9

9

l

10

2

2

11

3

2

12

2

3

Construcció d'una ballesta.

13

3

3

Construcció d'un rellotge estel·lar.

PÀGI

TIPUS DE CONSTRUCCIÓ
Construcció d'un rellotge de sol digital.

.

81

Construcció d'un rellotge de sol horitzontal.

83

Construcció d'un sistema solar a escala.

96

Construcció d 'una cambra obscura.

14

102

A

MATERIAL
•
•
•

•

•

•

•

•

l còpia sobre cartolina del retallable «Rellotges de sol digital » . (pàg. 154-155)
Tisores, regle, ganiveta, goma d 'enganxar.

OBSERVACIONS
És equivalent al quadrant equatorial.

Tauler de fusta 50X50 cm.
Fusta fina 20X20 cm.
Rotuladors, regle, compàs, cercle graduat,
full gran.
Taula de dades dels planetes.
Boles d'un material lleuger.
Cartolines de colors. rotuladors, pintures,

Serveix per fer-se més avinent la diversitat de
grandàries i distàncies dels planetes.

fil de pescar, xinxetes, tisores, cel·la.

Caldria preparar-la des de l'inici del curs,

Paper vegetal m i l · limetrat.
Paper d'alumini .
Tub de cartó 2 m longitudx5 cm diàmetre.
Tisores , esparadrap, agulla de cap.

Serveix per a observar el Sol i per calcular la
grandària aparent del Sol .

•

Una barra o un llistó d' l m .
Fusta, fullola o plàstic .

Serveix per mesurar l 'altura dels astres o les
separacions angulars entre aquest .

•

Fusta per a la base.
Fullola o cartró per al disc de dates o el disc
horari .
Fusta o fullola per a l ' indicador.
Cargol i femella.
2 volanderes.
Petit cilindre buit de fusta o plàstic, d'altura
igual a la suma dels gruixos de l'indicador,
el disc horari , el disc de dates i la base.

Serveix per mesurar el temps.

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

donada la seva durada.
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QUADRE ÍNDEX DELS TREBALLS DE CAMP
NOM

PÀGINA

NÚMERO

UNITAT

TEMA

l

l

l

2

2

l

3

5

l

Observació del moviment aparent del Sol.

29

4

6

l

Determinació del meridià local

35

5

6

l

Determinació del migdia solar.

36
47

16

Observació del moviment aparent del Sol.

Observació de la posició relativa.
Sol-Terra-Luna i de les fases de la Luna.

9
13

6

7

l

Determinació de la latitud del lloc mitjançant

7

2

2

Observació dels planetes.

74

8

3

2

Observacions de les taques del Sol.

77

9

3

2

Càlcul del diàmetre aparent del Sol i 'de la

80

10

3

.2

li

l

3

l'observació de l'estrella Polar.

Lluna.

Observació de la superfície de la Lluna.

82

Observació dels principals estels i constel·la-

95

cions.

OBSERVACIONS

MATERIAL
•

•
•
•

Calendari dels pagesos.
Goniòmetre horitzontal.

•

La meridiana petita.
Un nivell.
Rellotge, llapis, regle graduat de
caire i compàs.

•

•
•

•

•
•

•

l dia sencer
Trieu un lloc obert , sense edificis alts que
us privin de fer-la.

Temps de l'observació:
•

Temps de l'observació: l
•

mes.
Consulteu el calendari dels pagesos per tal
de saber quan es pot observar la Lluna i el
Sol alhora.

Temps de /'observació: l

50 cm, es-

Meridiana gran .
Guix i cordills.
Rellotge.

•

dia.
Diferents èpoque de l'any .
(veure pàg.

51 )

Temps de l'observació: l
•

dia.
Cal situar la meridiana a les pistes d"esport.
o en un espai obert.

Meridiana gran
Guix i cordills.
Rellotge .

Temps de l'observació: l dia (podeu fer-la el
mateix dia que el treball de camp núm. 4) .

Un quadrant vertical.
Una llanterna petita .
Un bloc per prendre notes.

Temps de /'observació:

Planisferi celeste .
Telescopi .
Anuaris (per obtenir dades dels planetes) .

Temps de l'observació:

•

Telescopi, o un vidre de soldador.
Pantalla de projecció.
Fulls en blanc .

Temps de /'observació:

Diversos dies.

•

Cambra obscura.

Temps de l'observació:

ll. Durant un eclipsi

•
•

•

•

•

-

Plànol de la ciutat o poble on viviu.
Un quadrant.
Una taula .

•

•

•
•

•

l nit.

Tot l'any . Convé planificar-lo a començament d e curs.

I. Durant el dia.

de Sol .

•

Telescopi o uns binocles.
Mapa de la Lluna.

•

Mapa estel·lar de l'estació.
Planisferi celeste.
Llanterna de llum vermella.

•

•
•

Temps de l'observació:

del quart creixent.

Quan la Lluna és a prop

Una nit sense Lluna.
Caldria fer-la al camp .

Temps de l'observació:

•
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QUADRE ÍNDEX DELS TREBALLS DE CAMP (Continuació)
NÚMERO

UNITAT

TEMA

12

l

3

13
14

2
2

3
3

fixos a l'esfera celeste durant les observacions.

15

2

3

nades equatorials.

16

2

3

estel.

17

3

3

tel·lacions.

18

3

3

18

NOM
Determinació de la direcció nord-sud
a partir de l 'observació dels estels.
Mesura de distàncies angulars.
Comprovació que els estels es poden considerar

Observació dels cercles bàsics de les coorde-

Mesura de les coordenades horitzontals d'un

Seguiment del moviment diürn d'estels i cons-

Seguiment d'un estel al llarg de la nit.

PÀGINA

96
100
l Ol

104
107
115
117

MATERlAL

OBSERVACIONS
Temps de /'observació:

Durant la nit i en dife-

rents estacions.
•

Una ballesta .

•

Una ballesta .

•

Un planisferi celeste.
Un quadrant o un escaire (con més gran
millor).

Temps de / 'observació:

l dia.

•

Goniòmetre horitzontal.
Goniòmetre vertical.

Temps de /'observació:

Diversos dies.

•

Carta d'estels.
Planiferi celeste .

Temps de /'observació:

Posta de sol, crepuscle

•

Goniòmetre horitzontal.
Goniòmetre vertical.
Planisferi celeste .

Temps de l 'observació:

•

•

•

•

•

Temps de /'observació:

Durant la nit.

Temps de /'observació:

Durant algunes hores

o en diverses nits.

i la nit.
Una nit.

19

20

21

UNITAT l: MOVIMENT APARENT DEL SOL (l)
El sol surt, el sol es pon
i sota la seva llum
no hi ha mai res de nou .

SALVADOR ESPRIU
¿És la terra que es mou al voltant del So.l, o és el Sol que es mou al voltant de
la Terra?
Aquesta pregunta, aparentment tan senzilla de respondre ha estat un del s grans
dilemes dels astrònoms al llarg de la història.
Fins a Copèrnic ( 1 473- 1 543) es creia en un model geocèntric de l 'Univers, és
a dir, un model en el qual la Terra n'és el centre . Copèrnic reprèn la idea ja donada
per Aristarc de Samos , el segle Ill a. C . , de substituir la Terra pel Sol com a centre
de l 'Univers: proposa l 'anomenat model heliocèntric .
La teoria de Copèrnic, massa oposada als dogmes del moment, a poc a poc es
va anar divulgant encara que no fou totalment acceptada, fins que Gali leu i Newton
publiquen els principis de la dinàmica al segle XVII .
Avui dia, l a teoria heliocèntrica és del tot acceptada: el Sol és fix , i la Terra i
tots els altres planetes, es mouen al seu voltant .
Malgrat això, nosaltres , des de la Terra, veiem que és el Sol que es mou en el
cel: aquest moviment que nosaltres observem és l 'anomenat moviment aparent del
Sol .
Quina és la trajectòria aparent del sol al llarg del dia? É s sempre igual al l larg
de l ' any?
En aquesta primera unitat ens dedicarem a fer una primera observació d'aquest
moviment aparent del Sol que aprofundirem més endavant. Construirem un quadrant ,
aparell que permet trobar l ' al tura del Sol mitjançant l ' ombra que projecta un petit
estil exposat al Sol , que utilitzarem posteriorment en el treball de camp, on observa
rem el moviment aparent del nostre astre .
Pags .
Construcció d 'un quadrant
Observació del moviment
aparent del Sol
Observació del moviment
aparent del Sol
Qüestions generals sobre la
unitat l
22

23
24
25
25

�

CONSTRUCCIÓ D'UN QUADRANT

El quadrant , també conegut amb el nom de plint de Ptolomeu , és un aparel l
molt senzill que permet trobar l 'altura del Sol , é s a dir, la inclinació dels raigs
del Sol amb l ' horitzontal , aprofitant l 'ombra que els objectes que hi són expo
sats projecten.
MATERIAL

2 cm
u

l

Oº a

agulla.
clau o
filferro

�
fusta quadrada

¡�

?

E

2 cm

llistó de fusta
fusta
quadrada

llistó

ombra projectada
per l ' agulla

plomada

360º

paper mil·li metrat
circular polar

Tal leu el l li stó pel mig. Col · lo
queu i fixeu el dos l listons un a
cada banda de la fusta formant un
peu que permeti que s'aguanti ver
ticalment.
A la mateixa cara de la fusta
quadrada fixeu-hi l ' agulla i una
quarta part del paper m i l · limetrat
circular, que hareu de graduar de Oº
a 90º en el sentit de les agul les del
rellotge , si voleu que l ' angle que
sobre ells ens determinarà l 'ombra
projectada per l'agul la ens doni di
rectament l ' altura del sol sobre
l ' horitzó .
A la mateixa agulla podeu fixar
hi la plomada que ens permetrà
d'assegurar la posició correcta de
l ' aparell .
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OBSERVACIÓ DEL MOVIMENT APARENT DEL SOL

Amb aquest treball de camp podeu fer una primera observació , molt senzilla,
del moviment aparent del Sol .
Material

Plànol de la ciutat o poble on viviu .
Quadrant.
Orientacions per a l 'observació

Durant tot un dia observeu el camí o trajectòria que el Sol descriu en el cel .
Haureu de buscar un l loc adient per fer-ho, sense edificis alts que us ho privin. Com
que haureu d'utilitzar el quadrant, instal · leu-lo sobre una taula horitzontal assegurant
vos que hi tocarà el Sol tot el dia (orientat mirant al Sud).
-<>-

'*" '*"
o

-<>-

-<>- 4

Ü:o �-9-

�

Observació del moviment aparent del Sol

Durant tot el dia observeu la trajectòria aparent del Sol en el cel:
a) Feu un esquema d'aquesta trajectòria per sobre de l ' horitzó tot dibuixant-hi
punts de referència ( muntanyes. cases, campanar . . . ) .
b ) Anoteu cada hora l 'altura del Sol , é s a dir, l ' angle que el seus raigs formen
amb l ' horitzontal , utilitzant el quadrant (vegeu la següent figura).
Per mesurar l'angle
correcte cal orientar el
quadrant en direcció al
Sol, cosa que podeu
aconseguir fent girar el
quadrant fins que la cara
on hi ha el paper graduat
passi de no estar
il·luminada pel Sol
a estar-ho.
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CD

EL MOVIMENT APARENT DEL SOL

Busqueu dos carrers del l loc on viviu , que tinguin la mateixa direcció que la
trajectòria del Sol , i dos carrers que tinguin una direcció perpendicular a l 'ante
rior i marqueu-los sobre el plànol de la vostra ciutat o poble .

@ Amb les dues direccions anteriors podem orientar-nos? Cerqueu sobre el plànol
anterior les direccions Nord-Sud i Est-Oest .
@ Utilitzant les anotacions que heu fet de l 'altura del Sol , feu un gràfic cartesià
en el qual hi hagi representada la variació de l 'altura del Sol en funció de l 'hora
en un dia d'observació.
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Qüestions generals sobre la unitat

Per quin punt cardinal surt el Sol? Per quin es pon ? Ho fa sempre per
aquests dos punts?
Al migdia, en quina direcció es troba el Sol? En aquest moment el Sol és
a la vostra vertical ?
A quin moment l 'altura del Sol és màxima?
L 'altura màxima del Sol, és la mateixa cada dia al llarg de l 'any ?
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Fotografies que mostren
les nou fa;es de la Lluna.
fetes a l"ob,ervatori de Lick.

26

El& amants de l'astronomia.
Ed. Blume

UNITAT

2:

POSICIÓ RELATIVA DEL SOL-TERRA-L LUNA
I LES FASES DE LA LLUNA

NúRIA ALBO
Ja des de l ' antiguitat els homes s' havien adonat que la Ll una no té la mateixa
forma cada dia, que aquestes diferents formes o fases es van succeint en el mateix
ordre format cicles que tenen una durada d'uns trenta dies .
Per què canvia de forma la Lluna?
Per què la Lluna surt una hora abans cada dia?
La propera unitat consta de dos treballs de camp; en el primer, us proposem
una sèrie d'observacions de les posicions relatives del Sol i de la Lluna, utilitzant el
goniòmetre horitzonta l, instrument que serveix per mesurar angles i que construirem
prèviament; en el segon, observareu sistemàticament les fases de la Lluna al llarg
d'un mes.

Pàgs.
Construcció d 'un goniòmetre
horitzontal .
Observació de la posició relativa
Sol-Terra-Lluna i les fases de
la Lluna
Qüestions generals sobre la
unitat.
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CONSTRUCCIÓ D'UN GONIÒMETRE HORITZONTAL

El goniòmetre horitzontal é un instrument que serveix per mesurar angles. En
particular el podeu utilitzar per determi nar l 'orientació i la situació de punts
diversos, per conèixer la posició relativa del sistema Terra-Sol-Lluna en dife
rents dies, per determ inar la situació dels estels i per confeccionar un plànol.
Material

Q j:¡�
E

u

m
Tauler de contraplacat quadrat

,

l

._./t

cm cm
llistó
de fusta
l

tres claus

vvv
�
8

un cargol
i una femella

Tècnica de treball

©

una volandera
de metall
(a)

Enganxeu el cercle graduat so
bre el tauler de contraplacat, ben
centrat . (a)

l,,--:.. l
L..:· _¿j

Claveu dos dels claus sobre
els dos extrems del l listó. Feu-ho
de manera que sobresurtin força. (b)
Claveu el tercer clau en un ex
trem del l listó. Col · loqueu , en el
centre del cercle graduat, la volan
dera i , a sobre, el l listó i fixeu-lo
amb el cargol i la femella. (c,d)
Fixeu-vos que el cargol no
passa exactament, pel mig del l l is
tó, ja que un extrem d'aquest ha de
quedar a l a part interior del cercle
graduat . (e)
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(d)

(e)
(vista de perfil)

G
cercle
graduat

OBSERVACIÓ DE LA POSICIÓ RELATIVA DEL SOL-TERRA-LLUNA
I LES FASES DE LA LLUNA

En primer l loc, a partir de l 'observació de l ' avenç o el retard de la Lluna respecte
del Sol , estudiarem la posició relativa del Sol-Terra-Lluna durant el període comprès
entre dues l lunes noves , i podrem fer un seguiment de les diferents formes de la
Lluna al l larg d'un mes.
Material: Calendari dels Pagesos, goniòmetre horit;,ontal
l. Observació de la posició relativa del Sol-Terra-Lluna

Observeu la Lluna i el Sol durant tot un mes. Comenceu les observacions cap
als volts del dia d 'un mes en què hi hagi lluna nova, i acabeu de fer-les el dia
del mes següent en què hi hagi l luna nova també.
Observeu diàriament la forma de la Lluna .
Podeu consultar el calendari dels pagesos per determinar l 'hora més adient per
fer l 'observació. Els dies en què es pugui veure la Lluna i el Sol alhora.

Cl
l

angle mesurat amb
el goniòmetre horitzontal

�--}) Lluna-dia

"'¿) Lluna-dia

�

;!) Lluna-dia

\
�

SOL

CD Busqueu l 'angle entre tots
dos utilitzant el goniòmetre
horitzontal . Els dies en què
no veieu el Sol i la Lluna
alhora, haureu de trobar
l ' angle mirant les hores de
sortida i de posta en el ca
lendari .
Q) Feu la representació de la
posició Lluna-Sol en un
cercle, com l ' adjunt, el
centre del qual és l' obser
vador. Fixeu la posició del
Sol i dibuixeu la lluna en
els diferents l locs anotant
la data de l 'observació.

observador

29

2. Observació de les fases de la Lluna

CD Dibuixeu, ordenadament en un foli . la forma de la Lluna observada durant el mes
anotant les dates de l 'observació de la següent manera:

dia:

hora:

dia:

hora:

dia:

hora:

@ Quins clics hi ha l luna plena, lluna nova, quart creixent i quart minvant?

@ Quants dies passen entre dues llunes noves?

Qüestions generals sobre la unitat

2

Què podeu dir de l 'avenç o del retard de la Lluna respecte al Sol?
Quina creieu que és la causa de les fases de la Lluna?
Relacioneu les fases de la Lluna amb la seva posició respecte al Sol.
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UNITAT 3: OBSERVACIÓ DE DIVERSOS FENÒMENS
FENT SERVIR EL TEL·LÚRIUM
El cel és un camp
ple de meravelles,
l 'ha llaurat el sol,
la lluna és qui el sembra.
la llavor que hi cau
tot sovint arrela
arrela i floreix,
cada flor, una estrella.
APEL·LES MESTRES

El problema del coneixement del S istema Solar rau en el fet que l 'observem des
d 'un dels seus components, la Terra, i no pas des de fora d'el l , a la manera d' una
divinitat. Malgrat això, aquesta imatge des de fora la tenim: ens la dóna el model
del Sol-Terra-Lluna.
Quines són les causes del dia i la nit? I de les estacions? I de les fases de la
Lluna? I dels eclipsis de Sol i de Lluna?
Per entendre millor els fenòmens produïts pels moviments de la Terra i de la
Lluna respecte al Sol , podem utilitzar un model Sol-Terra-Lluna que els reprodueixi
amb la màxima fidelitat .
En aquesta unitat utilitzarem el tel·lúrium; en cas de no tenir-ne , construirem
un model similar nosaltres mateixos .
En aquesta unitat treballarem :
E l s fenòmens relacionats amb el sistema Terra-Sol , o sigui amb e l s movi ments
de rotació i translació de hl Terra al voltant del Sol: dia i nit, estacions.
Els fenòmens relacionats amb el sistema Terra-Lluna, o sigui amb el moviment
de rotació i translació de la Lluna al voltant de la Terra i les fases del satèl · lit.
Els fenòmens relacionats amb la posició relativa del Sol-Terra-Lluna: els ecl ipsi s .
Pàgs.

� tema del Sol-Terra-Lluna
1�121 El Sistema Sol-Terra
IEJl 3 l El Sistema Terra-Lluna
1�1 l Els eclipsis
Qüestions generals sobre la
[1J unitat 3

Construcció d 'un model de sis-

4
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33-36
37
38

39
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CONSTRUCCIÓ D'UN MODEL DEL SISTEMA
SOL-TERRA-LLUNA

A. Sistema Sol-Terra
Construirem un model del sistema Sol-Terra que ens permetrà d'estudiar
els fenòmens del dia i de la nit i de les estacions, relacionats amb el movi ment
de rotació i la translació de la Terra al voltant del Sol ;
Material
-

1
1

45cm-

tauler quadrat

o

pilota de tennis
(Terra)

agulla de
fer mitja
(eix Terra)

E
u

o

Llistó acabat en punxa
amb un forat en un extrem
de la mida de l'agulla de
fer mitja

3,5 cm

0]
-

llanterna

cercle amb dotze
divisions a la
perifèria, amb el
nom de les dotze
constel · lacions del
zodíac ordenades

clau

4cm
Peça cilíndrica
(cartró. plàstic
metall)

Tècnica de treball

Enganxeu el cercle sobre el
tauler (centrat).
Passeu l ' agulla de fer mitja
pel mig de la pilota de tenis .
Enganxeu la peça cil índrica
sobre el llistó de manera que el fo
rat quedi centrat.
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Feu passar l ' agulla de fer
mitja pel forat del llistó, de manera
que la pilota de tenis es recolzi a
la vora superior de la peça cil índri
ca.
Dibuixeu el Sol al centre del
cercle .
Claveu el l listó sobre e l centre
del tauler de manera que la fletxa
quedi a l' interior de la zona de les
constel · lacions del zodíac.
Situarem la llanterna sobre el
Sol dibuixat en els casos que neces
sitem la l lum del Sol.
B. Sistema Terra-Lluna

Con truirem un model del istema Terra-Lluna que ens oferirà la possibilitat
d"e tudiar le fases de la Lluna i els eclip is. fenòmens relacionats amb les posicions
relative del Sol-Terra-LLuna.
Mater

:fí

18

pilota <le tennis (Terra)
amb agulla de fer mitja
clavada (eix)

lli-.tò amb forat per
!"agulla de fer mitja
66.5"
l

cm

G

gra d"enfillall
(Lluna)

20

cm
filferro

Tècnica de treball
Feu passar l ' agulla de fer
mitja pel forat del llistó, formant
l'angle de la figura aproximada
ment i fixeu-la.

Fixeu el gra en un extrem del
filferro.
Amb el filferro i el gra d'enfi
lall feu la construcció del dibuix de
manera que la Lluna i la Terra que
din en una mateixa l ínia paral · lela
al llistó.
33
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SISTEMA SOL-TERRA

Analitzarem els següents fenòmens del sistema Sol-Terra:
a) Moviment aparent del Sol al llarg de l ' any observat des de la Terra.
b) Moviments de rotació i de translació de la Terra.
c) El dia i la nit.
d) Estacions i zones climàtiques.
Material: Un model del sistema Sol-Terra o un tel · lúrium.
a) Moviment del Sol al llarg de l'any observat des de la Terra.
Si feu servir el sistema Terra-Sol, feu girar la Terra al voltant del Sol . En cada posició

l'eix de la Terra ha de tenir una direcció fixa, per això preneu una direcció abans
de començar a moure la Terra, i en cada posició orienteu l 'eix convenientment.
Estudieu quina és la posició del Sol sobre el fons de l 'esfera celeste v ista des de l a
Terra.

\

equinocci de primavera
(21 març) N

TERRA

solstici
d'estiu

model vist de sobre

agulla que
indica la constel·lació
sobre la qual
es projecta el sol

(21 juny) '
S

-

s
equinocci de tardor
(23 setembre)

Anoteu detalladament les observacions fetes omplint una taula com la següent:
Mes
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Posició del Sol en l'esfera celeste

La línia imaginària que descriu el Sol sobre l'esfera celeste al llarg de
l'any observat des de la Terra s'anomena eclíptica.
----- ESFERA CELESTE

b) Moviments de rotació i de translació de la Terra
CD Moveu lentament la Terra al voltant del Sol fins a fer una volta sencera. (Recor
deu d'orientar l 'eix en cada posició ·i feu servir el sistema Sol-Terra)

Q) Sobre el següent esquema, dibuixeu l 'eix de rotació de la Terra:
p<hh,:111 1.k

po;ició de

un cert dia de

al cap de

Ja Tl'1TJ

8
rany

la Terra

8

mig

8
any

ECLfPTICA

® L'Equador de la Terra és perpendicular al seu eix de rotació. Sabent que l ' angle
que forma l ' ecl íptica de la Terra és de 23 .5º. sobre el següent esquema dibuixa
l 'Equador de la Terra i el seu eix de rotació:

ECLÍPTICA

© Digueu quin és el sentit de translació de la Terra en l 'òrbita que descriu aquesta
al voltant del Sol i quin és el sentit de rotació de la Terra sobre si mateixa. Feu-ne
un esquema gràfic.
Compareu el sentit de rotació de la Terra amb el moviment aparent del Sol sobre
l 'esfera celeste un cert dia de l ' any (recordeu que quan diem moviment aparent
del Sol, volem dir moviment vist des de la Terra).
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e) El dia i la nit

® Situeu la llanterna en el lloc del Sol ( model Sol-Terra) i enceneu-la o bé enceneu
el globus solar mantenint la Terra i mmòbil, observeu els dos hemisferis: l ' i l . lumi
nat i el fosc.
@ Assenyaleu els llocs de la Terra on és de dia, on és de nit, on es veu el Sol al
zènit i on es veu el Sol a l'horitzó.
(j) Mantenint el globus solar o la llanterna encesos , feu girar la Terra al voltant del
Sol . o bé aneu girant la l lanterna en fer voltar la Terra. de forma que sempre la
i l · lumini, i observeu com varien al llarg de l 'any els hemisferis del dia i de la nit.
® Indiqueu per un ce1t lloc de la Terra les diferències en la durada del dia i de la
nit en diversos dies de l 'any .
® Observeu com varien al l larg d'un any els punts en què l 'observador veu el Sol
a l 'horitzó .
@) Indiqueu per un cert punt de la Terra les diferències d'altura del Sol sobre l 'ho
ritzò en diferents dies de l 'any.

d) Estacions i zones climàtiques
® Amb la llanterna o bé el globus encesos, observeu quina és la durada del dia
de la nit en els solsticis i els equinoccis.
Posició del solsrici d'hi1·er11

equinocci de primavera

(21 març)

a /'he111isferi Nord: 111à.ri111a i11cli11ació
de l'eix de la Terra respecre de la línia

N

Sol-Terra cap a /'e.rrerior de /'òrbira.

N

solstici
d'estiu

(21 juny

s

.,_
s

equinocci de tardor

(23

setembre)

@ Caracteritza les quatre estacions tenint en compte que:
Les estacions estan relacionades amb la quantitat d 'energia tèrmica aportada
per la radiaCió solar, i aquesta quantitat d 'energia depèn de la durada del dia
i de la nit i de l'angle d 'incidència dds raigs del Sol.
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EL SISTEMA TERRA-LLUNA

Observarem els següents fenòmens:
a) Moviments de la Lluna.
b) Fases de la Lluna.
Material: un tel · lúrium o bé un model del Sistema Terra-Lluna.
a) Moviments de la Lluna

CD Utilitzant el tel · lúrium , feu girar el braç de l ' instrument i observeu els moviments
de rotació de la Lluna al voltant de la Terra.
• Quina és la forma de l 'òrbita de la Lluna al voltant de la Terra?
• Quina és la forma de l 'òrbita de la Lluna en relació al pla de l 'òrbita de la Terra
al voltant del Sol?
• Marqueu un punt sobre la Lluna i feu-la girar lentament al voltant de la Terra.
• Veiem sempre la mateixa cara de la Lluna?
• Com és el període de rotació de la Lluna respecte d 'una direcció constant i el
període del seu moviment de translació al voltant de la Terra?
b) Fases de la Lluna

- Enceneu el globus solar i feu girar lentament el braç de l ' instrument i conduïu el
globus l unar fins que completi _una òrbita al voltant de Ja terra.
@ Observeu la conformació d' imatge i l · l uminada i no-il· luminada de la part del disc
vist per l 'observador des de la superfície de la Terra .
@ Estudieu la sortida, la posta i la visibilitat de la ll una en un mes des de la Terra
de la mateixa manera que ho heu fet amb els fenòmens relacionats amb el Sol .
Ompliu el següent quadre indicant 8 moments del mes entre una lluna nova i la
següent .
Dibuix de
l a Lluna

Nom de
la fase

Hora de sor- Hora de postida (aprox . ) ta (aprox . )

Visibilitat
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ELS ECLI PSIS

Observarem els següents fenòmens:
a) Eclipsi de Sol
b) Eclipsi de Lluna
Material: un model del sistema Terra-Lluna, una l lanterna

Situeu la Terra enmig de la llanterna i de la Lluna deixant un espai de 65 cm entre
la Terra i la Lluna.
Enceneu el globus solar i sobre una pantalla ( permanent o aguantada amb la mà)
observeu els cons d'ombra de la Terra i de la Lluna.
Fent girar el braç de l ' instrument, observeu els moviments dels cons d'ombra en l 'es
pai i la relació de la posició de la Lluna respecte de la l ínia Sol-Terra.
a) Eclipsi de Sol
CD Enceneu la l lanterna i feu girar lentament el braç de la l luna fins que es produeixi
el fenomen de l 'eclipsi de Sol .
0 Observeu el pas del con d'ombra de la Lluna sobre la Terra i el seu desplaçament
per la superfície del planeta.
@ I ndiqueu sobre el model el moment i el l loc en què comença i acaba l 'ecl ipsi .
© Indiqueu sobre el model en quins l locs hi ha eclipsi total de Sol i en quins l locs
n'hi ha de parcial .
® Observeu que acostant o allunyant la l lanterna es produeixen diferents situacions
(diferents tipus d'eclipsi de Sol)
b) Eclipsi de Lluna

Feu girar lentament el braç fins que es produeixi el fenomen de l 'ecli psi de Lluna
(sobre una pantalla) .
@ Observeu el desplaçament de la Lluna sobre l 'ombra de la Terra.
0 Expliqueu mitjançant diversos esquemes (com els de les figures) els fenòmens
d'eclipsi total de Lluna i eclipsi parcial de Lluna.
En realitat la Lluna no desapareix completament durant l 'eclipsi de Lluna
perquè és il· luminada en part per la radiació solar que es reflecteix a l 'atmos
fera de la Terra .
L 'òrbita que descriu la Lluna al voltant de la Terra no és sempre en el
pla format pel Sol i la Terra, de manera que no hi haurà un eclipsi de Sol i
un altre de Lluna cada mes com podríem deduir observant el nostre sistema
Terra-Lluna.
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ECLIPSIS

ECLIPSI DE SOL

/

s

ECLIPSI DE LLUNA

Qüestions generals sobre la unitat 3 :
El pla que conté l 'eclíptica és e l mateix pla definit per la trajectòria de la
Terra al voltant del Sol?
L 'eix de rotació de la Terra és perpendicular al pla de l 'eclíptica ?
L 'eix de rotació de la Terra es manté sempre paral·lel a sí mateix?
Per què es produeixen els fenòmens dia i nit?
Quina és la durada dels dies i de les nits a les zones polars ? l als pols?
Expliqueu com varien al llarg de l 'any els hemisferis del dia i de la nit.
Si l 'eix de la Terra fos perpendicular al pla de l 'eclíptica hi hauria esta
cions? Per què?
Expliqueu la significació de les zones climàtiques i expliqueu de què depe
nen .
Compareu el fenomen de les estacions segons que l 'observador estigui a
l 'hemisferi Nord o a l 'hemisferi Sud.
Expliqueu a què és degut el fenomen de les fases de la Lluna .
Feu un esquema gràfic on apareguin el Sol, la Terra i les quatre fases fo
namentals de la Lluna .
Expliqueu en quina situació es produeix un eclipsi de Sol i en quina un
eclipsi de Lluna . Feu un esquema per a cada cas.
Per què no hi ha eclipsi cada mes ?
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per a l'any

1986

Adornat amb làmines
poesies l consells
El nou any,
que ens dona vida,
més que angúnies
porti goigs.
La terra,
a l'hivern dormida,
tregui el mes de maig
florida
i doni fruits sense mida
l'estiu i a la tardor

a
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UNITAT

4:

EL C ALENDARI

va el temps, però deixa.
dintre dels ulls, amplíssims
camins de llum.

Si, se 'n

S . ESPRIU

Quan i com s'inventà el calendari?

Els capdavanters de la iniciativa cal cercar-los entre aquells homes i dones pri
mitius que associaren l 'aparició, al cel nocturn , de determinades agrupacions estelars
amb la germinació de les l lavors o amb la cria de certs animals. També , paral · lela
ment, l 'arribada de les neus, el vent o la calor la van poder l ligar a la compareixença
d 'uns o altres grups d'estels .
A poc a poc , l 'ésser humà veié que la sincronització entre .els fenòmens celestes
i els de la natura es repetia sempre pel mateix ordre i amb una durada constant.
Era lògic intentar d'obtenir una mesura de temps per tal d'orientar-se i poder
fer previsions en aquel l perpetu cicle de les estacions. El dia, unitat de temps ben
diferenciada, era inservible de moment per dur el compte d' un període tan llarg com
el de les estacions.
En aquesta unitat us proposem d'estudiar les mesures del temps relacionades
amb el moviment de la Lluna al voltant de la Terra i les relacionades amb el movi
ment de la Terra al voltant del Sol .

l.!JI l Mesures del temps
5
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MESURES DEL TEMPS

l . La Lluna i la mesura del temps:

Tot fa pensar que els nostres avantpassats van començar a numerar llunacions,
és a dir, de l luna nova a lluna nova, o de plena a plena. Així, només s'havia d'anar
comptant el nombre de llunacions incloses entre dues aparicions consecutives d' una
mateixa conste l· lació.
No es trobà una quantitat exacta de l lunacions, però s 'agafà el nombre de dotze,
ja que el de tretze ultrapassava el cicle de les estacions. f.\quest període de dotze
llunacions inicià l 'estructura del calendari i proporcionà a la humanitat el primer con
cepte d'any.

La Lluna és el satèl·lit de la Terra , a la qual està lligada per la força de
la gravetat. La Lluna gira entorn de la Terra, que a la vegada es mou en el
seu camí al voltant del Sol.
La Lluna tarda 27 dies, 7 hores, 43 min . i 1 1 , 5 segons en donar una
volta entorn de la Terra, respecte d 'una direcció fixa a l 'espai; aquest període
s 'anomena període sideri de la Lluna.
L 'interval comprès entre dues Llunes noves és de 29 dies, 12 hores, 44
minuts i 2 , 8 segons; aquest període s 'anomena llunació o període sinòdic de
la Lluna.

A l ' esquema següent h i ha representat:
• La Lluna en fase de L luna nova (L1) i la Terra en aquest moment (T,)
• La Terra (T2) després que l a L luna hagi fet una volta completa.
CD Completeu l 'esquema afegint-hi:
• El lloc on es troba la Lluna ( L2) després d'haver fet una volta a la Terra.
• El l loc on hauria d'estar la Lluna (L3 perquè es trobés en fase de Ll una nova.
(Dibuixeu-lo a la mateixa òrbita de L2)

/�
Sol \

'
'

/
/

'

'
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0 Per què creieu que són diferents els períodes sideri i sinòdic de la Lluna?
Comproveu que el període sinòdic correspon molt aproxi madament a 29,53 dies .
- Quin és, expressat en dies, el període sideri de la Lluna?
@ Per què creus que la LLuna surt cada dia un promig d'una hora més tard?
- Quants dies té l ' any lunar?
- Quants dies de desajust hi ha respecte del cicle de les estacions?
- Què passa a la l larga amb aquest cicle?
El nombre trencat de dies d 'una llunació va obligar a construir mesos
alterns de 29 i 30 dies, ja que de lluna nova a lluna nova hi ha aproximadament
29,5 dies .
Hom creu que va ser a Mesopotàmia on va aparèixer el primer concepte
d 'any: l 'any de les dotze llunes o any lunar.
El temps que tarda la Lluna en fer una volta completa sobre el seu eix és
de 2 7 dies 7 hores 43 minuts i J J , 5 segons . És a dir el període de rotació de
la Lluna és igual al seu període de translació. Això fa que nosaltres des de la
Terra sempre veiem la mateixa cara de la Lluna, com es pot veure a la figura
que segueix:

Orbita de la Terra

SOL
•-::O

Órbita Lunar
© Què i ntuïu que va poder donar origen a la setmana?
2 El sol i la mesura del temps:

Un dels factors que milloraren el calendari va ser l 'observació de les sor
tides i postes de Sol. L 'ésser humà es va adonar que el Sol no surt ni es pon
cada dia al mateix punt de l 'horitzó. El Sol fa un camí a l 'horitzó que, un cop
acabat, reprèn a l 'inrevés .
D 'aquesta manera si es triava un o l 'altre dels punts extrems de posta o
de sortida del Sol com a referència, en tornar-hi a ser, havia transcorregut un
cicle de les estacions complet. Quedava instaurat l 'any solar on la unitat de
mesura era el dia.
Ara els mesos en comptes de coincidir amb l 'arribada de la lluna nova
havien de computar-se en base de l 'arribada de les estacions.
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Amb tot això encara van continuar els problemes del calendari.
Com arreglar la cosa si l 'any no dura un nombre enter de dies? On haurem de
posar les 5 hores, 48 minuts i 47 ,5 segons que sobren? Si comptem els anys de 365
dies la primavera ens arribarà cada any prop de 6 hores més tard .
Per què? Esbrineu-ho a partir de la lectura del text següent:
El calendari julià
A l 'antigor, cada poble es va resol
dre el problema d 'una manera distinta .
Els romans, dels quals depenem nosal
tres, ho van fer així. Quan es va fundar
Roma, a l 'any 753 abans de Jesucrist, es
va implantar un calendari de J O mesos:
Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quinti
/is, Sextilis, Soptember, Ocrober, No
vember i Decomber. J, a aquests mesos,
hi afegien després els dies que els faltava
per ajustar aproximadament, és clar,
aquest any oficial a l 'any tròpic. Amb
aquests dies afegits es feren, més tard,
dos mesos més, }anuaris i Februarius
(gener i febrer). I com que encara que
dava un any de només 355 dies, cada dos
anys s 'hi intercalaven uns dies entre el
23 i 24 de febrer, a guisa d 'un tretzè
mes , curret, que en deien Mercedinus.
També es van anar fent perits retocs a la
manera de comprar els dies. Els encarre
gats de determinar quants eren els dies
que calia afegir, segons els anys, eren
els pontífexs del Capitoli romà i van aca
bar fent-ho arbitràriament; assignaven
els dies que convenien al seus propis in
teressos o als dels seus amics per a les
eleccions a magistratures.
J així, l 'any 46 a de C. s 'havia arri
bat a extrems curiosíssims: quan a l ' l
d 'Abril se celebrava la festa de la florida
de les fi.ors, ja feia dies que aquestes
s 'havien assecat i es podien començar a
collir els fruits. Juli Cèsar era aleshores
el dictador de Roma i va voler posar

44

terme a aquest desgavell. Assessorat per
l 'astrònom alexandri Sosigenes va inter
calar 85 dies a l 'any en curs, que va re
sultar llargu íssim (se 'n digué «any de la
confusió») i va modificar el còmput esta
blin que l 'any comencés pel gener, i que
els mesos fossin alternativament de 31 i
30 dies, llevat del febrer que només en
tindria 30 un cop cada 4 anys i 29 els
altres tres. Per tant hi hauria un any de
366 dies i 3 de 365 . Així es va inventar
el que ara en diem any de traspàs. Amb
aquest sistema cada quatre anys es recu
pera l 'excés de gairebé 6 hores de l 'any
tròpic.
El dia que s 'intercalava en el mes
de febrer era entre el 24 i 25, que deien
«sextus anre calendas Martias» i «quin
tus ante calendas Martias» o sigui: «sisè
i cinquè abans de les calendes, o dia pri
mer de març i del dia intercalat en van
dir «bis sextus ante calendas Martias» ,
és a dir «sisè bis» i de l 'any que el tenia
«bissexfilis» (Per això, en català, de
l 'any de traspàs, també en podem dir any
bixest o any bissexfilis) .
I el nom d 'any de traspàs ve del fet
que als anys normals les festes de data
fixa d 'un any a l 'altre varien d 'un sol dia
de la setmana, passem de dimarts a di
mecres, per exemple, però en els anys bi
xestos, a partir del 29 de febrer fan un
traspàs, és a dir, avancen dos dies: si
queien en dimarts a l 'any anterior passen
a dijous, traspassant el dimecres.
Però l 'emperador Au.gust, successor
de Juli Cèsar, ho va desarreglar una

mica. Com que del mes « Quinti/is» el Se
nat va dedicir dir-ne «lulius» en honor
del dictador, també ell, emperador, va
voler que del «Sextil/is» se 'n digues «Au
gust11s», en honor propi i tenint 31 dies
el mes de «lulius», va determinar que
també els havia de tenir el mes d ' «Au
gustus», i no 30 com en tenia . Aleshores,
per tal que no hi hagués tres mesos se
guits de 31 dies se 'n va posar 30 al se
tembre, 3 1 a l 'octubre, 30 al novembre
i 3 1 al desembre; i per poder donar
aquell dia de més a l 'agost el pobre fe
brer, que normalment ja només en tenia
29, se la va carregar quedant-se amb no
més 28, per culpa de la vanitat d 'August.

El calendari gregorià
Però la història encara no s 'acaba
aquí: Si l 'any tròpic durés exactament
365 dies i 6 hores, la reforma juliana del
calendari hauria anat bé tota la vida de
la humanitat: .cada 4 anys pels 2 1 de
març el sol es tornaria a trobar exacta
ment al mateix lloc, perquè 4 vegades 6
hores fan un dia , que és el que s 'afegeix
als 365 normals . Però l 'any tròpic dura
365 dies, 5 hores , 48 minuts i 47,5 se
gons; és, per tant, una mica més d 'on-;:,e
minuts més curt i, és clar, al cop de
l . 600 anys de la inauguració del calen
dari Julià , el començ de la primavera ja
duia més de JO dies de retard, és a dir,
el calendari oficial anava avançat. Calia
fer un altre arranjament. Va ser el papa
Gregori Xlll el que va decidir el l 582 re
formar un altre cop el calendari. Va fer
suprimir 10 dies de dit any, l 'endemà del
4 d 'octubre va ser ja el 15, i després va
determinar que se suprimissin anys de
traspàs segons aquesta regla : dels anys

seculars 1650, 1 708, 1800, 1 900, 2000,
2 1 00 . , només un cada quatre fora bi
xest (en comptes de tots, com els perto
cava) a saber, el 1600, el 2000, etc. i
les altres xifres deixarien de ser-ho . Per
tant, al l 700, al l 800 i al l 900 ja no ho
van ser. D 'aquesta manera es feia un
ajustament millor a la realitat. segons el
calendari gregorià en 400 anys n 'hi ha
només 77 de traspàs, i amb aquest sis
tema la primavera només retarda un dia
cada 3323 anys .
Aquesta reforma gregoriana va ser
adoptada a l 'acte a totes les nacions ca
tòliques, i després va anar implantant-se
també a tots els altres pa ïsos del món ,
encara que a alguns els va costar molt:
a Anglaterra no es va implantar fins a
l 'any 1 752 , al Japó el 1863, a Rússia
fins al l 9 l 8, a Grècia i a Romania l 'any
1 924 i a Turquia l 'any 1 92 7. Avui dia el
calendari gregorià ha esdevingut d 'ús
universal, encara que en alguns pa ïsos
alterna amb el seu calendari tradicional
respectiu.
. .

Fragment de

«ELS ANYS DE TRASPÀS»

Francesc Nicolau
CAVALL FORT n. º

294.95
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Recordeu doncs, que:
és l 'interval de temps transcorregut entre el pas del Sol, per
dos cops consecutius, pel meridià del lloc.
L 'Any solar o any tròpic és l 'interval de temps comprès entre dues prima
veres, i té 365 dies solars, 5 hores, 48 minuts i 47,5 segons.
Dia solar

® Segons això, si l ' any 325 , l a primavera va començar el 2 1 de març , a quina data
va començar la primavera de l ' any 1 582?
@ Quin calendari fem servir, quin origen té?

Modernament encara s'ha trobat una altra unitat per mesurar el temps: el dia
sideri. Els astronònoms, per diverses raons, els i nteressa més el temps que tarda la
Terra a girar una vegada respecte de les estrelles que respecte del Sol .
Dia sideri és l 'interval de temps transcorregut entre el pas dos cops con
secutius d 'un estel pel meridià del lloc.
L 'Any sideri té 366 dies sideris, 6 hores, 9 minuts i 9,5 segons .

En la figura hi ha representada la Terra en dues posicions: una T que considerem
inicial , i l'altra T' que és la nova posició que ocupa respecte del Sol , després d'haver
fet una volta completa sobre el seu eix, i respecte al sistema dels estels fixos.
T'
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/

/

/

/
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A'
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/sol
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([) Si suposem que en la posició inicial T de la Terra, és migdia en el punt A :
Després que la Terra hagi fet una volta entorn del seu eix, toma a ésser migdia
en el punt A ' ? En quin punt és migdia? Marqueu-ho. Per què creieu que passa
això?
Us queda esquematitzat un dia sideral i un dia solar? Quin és més curt?

El dia sideri és la unitat de temps utilitzada en Astronomia i val 23 h 56
m 04 s. En tot observatori astronòmic hi ha un rellotge de temps sideri .
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UNITAT

5:

EL MOVIMENT APARENT DEL SOL ( 11)
El sol se n 'anava
quan jo hi he arribat.
La copa dels pins ja era negra ,
pro el tronc tot daurat.
El cim, tot vermell del sol, que es ponia
una mica a ponent del Montserrat;
i la m111ltanya santa resplendia
d 'un encès morat.
Més el sol ha tombat la carena
i tot s 'ha apagat.
He baixat. Per la terra enfosquida
no restava ni un rastre de sol;
i al bell fons de la Vil·la Joana
començai•a a cantar un rossinyol.
JOAN MARAGALL

Observarem el moviment del sol tot seguint l 'ombra d' un pal . Fent-nos continuadors
així de les observacions iniciades a les escoles babilòniques fa més de tres mil anys.
Les variacions de la direcció de l 'ombra projectada pel pal durant el dia, i les varia
cions de la longitud de l 'ombra segons les estacions, servien per construir gnòmons,
és a dir, els primers rellotges per mesurar el pas del temps. i per establir els primers
calendaris.
S i som capaços de reunir observacions fetes a diferents dies de l 'any , podrem
conèixer les característiques anuals del moviment del Sol i que expliquen, per exem
ple, les estacions.

� Construcció d 'una meridiana petita
� Observació del moviment aparent del Sol
l ? l Qüestions generals sobre la unitat 5
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CONSTRUCCIÓ D'UNA MERIDIANA PETITA

En aquesta activitat, un pal o una agul la en posició vertical esdevindrà un
aparell d'observació, aparell que anomenarem meridiana. Nosaltres en construi
rem una i amb ella podrem visualitzar, observant l 'ombra que projecta, el mo
viment aparent del Sol en un dia. En aquest cas, el moviment aparent del Sol
el caracteritzarem per la corba que descriu l 'extrem de les ombres projectades
pel pal o l ' agulla i per la variació de l 'altura del Sol sobre l 'horitzó.
Material

¿ ¡>
,____
_
_

-i
1-60- ---�
fusta 60 X 50 X 2 cm
-

-

do;,
escaires

paper. tipus cartolina. de color
blanc. xinxetes i llapis

Tècnica de treball

Per construir la meridiana petita se
guiu el procés següent:
Fixeu l'agulla a la fusta o base
de la meridiana, prop de la vora i
a la meitat d'un dels costats llargs.
Comproveu amb ajut dels es
caires que està perfectament verti
cal , tot comprovant-ho respecte de
dues d ireccions diferents .
S i la base de la meridiana no
és de fusta blanca, fixeu-hi un pa
per blanc , tipus cartol· lina, amb
xinxetes, de manera que l 'agulla
toqui el marge del paper i senyaleu
el punt de contacte amb una marca
feta amb el llapis.
48
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OBSERVACIÓ DEL MOVI MENT APARENT DEL SOL

Amb aquest treball de camp podrem observar:
a) El moviment aparent del Sol en un dia.
b) La variació de l ' altura del Sol en un dia.
c) La variació del moviment aparent del Sol en un any .
Material:

La meridiana petita.
Un nive l l .
Llapi , regle graduat de

50

c m , escaire , compàs i rellotge .

Orientacions per a l'observació:

Instal · leu la meridiana en un l loc fix assegurant-vos que el Sol la i l · luminarà tot
el dia i que n ingú aliè al treball no podrà modificar-ne la posició .
La meridiana s'ha d' instal · lar de manera que l 'ombra de l ' agulla es projecti sobre
la base durant tot el dia. Això vol dir que l ' agulla haurà de quedar situada a la
banda sud de la ba e. ( Figura l ) .
Amb l ' ajuda del nivel l , instal· leu la meridiana perfectament horitzontal: cal recor
dar que l 'horitzontalitat s'ha de comprovar respecte de dues direccions diferents
( Figura 2 ) .

Figura l
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Figura 2
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a) Observació del moviment aparent del Sol en un dia
CD Observeu l 'ombra projectada per l ' agulla sobre la base i marqueu amb precisió,
amb el llapis, el seu extrem . Anoteu a\ seu costat \"nora e"11.acta en qu� \\'èm k\
la marca. Les dues operacions han de fer-se sense que la meridiana es mogui .
@ A partir del moment que l'ombra de l ' agulla sigui perfectament observable , feu
observacions cada quart d'hora o, a tot estirar, cada mitja hora. Entre 2/4 d'una
del migdia i 2/4 de dues, si és l 'hivern , o entre 2/4 de dues i 2/4 de tres si és
l 'estiu, feu observacions cada deu minuts.
@ Acabada l 'observació, un cop l 'ombra de l ' agulla ja hagi deixat de ser visible,
desenganxeu el paper de la base de la meridiana. Si uniu els punts marcats durant
tot el dia, obtindreu una corba que reflecteix el moviment aparent del Sol durant
el dia que heu fet l 'observació. Aquesta corba és una branca d'hipèrbola.
b) Estudi de la variació de l'altura del Sol en un dia
© Amb el regle graduat i utilitzant la marca sobre el paper que senyala on hi havia
l'agulla, mesureu la longitud de l'ombra de l ' agulla a les diferents hores del dia.
® Coneguda la longitud de l 'ombra de l ' agulla i l 'alçada d'aquesta, calculeu l ' angle
d'inclinació dels raigs del Sol amb l 'horitzontal , o altura del Sol , a les diferents
hores del dia.

Utilitzeu l 'esquema:

(
_... cx _.

_

.

_
....
._
/j
_
_

a

o

a=longitud de l'agulla
O=longitud de l'ombra
cx=altura del Sol

@ Amb les mesures i càlculs fets, empleneu la taula següent:

hora

50

longitud de l ' agulla:
longitud de l 'ombra

altura del Sol

([) Representeu en el gràfic que segueix Ja variació de l ' altura del Sol respecte de
l ' hora, el dia de l 'observació. Busqueu a quina hora surt i es pon aquest dia,
representeu-ho en el gràfic també .
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e) Estudi de la variació del moviment aparent del Sol en un any

® Per fer aquest estudi caldrà que reproduïu l 'apartat a) durant uns quants dies ,
repartits de la següent manera:
•
•

•
•

•

Prop del solstici d'hivern.
Entre el solstici d'hivern i l 'equinocci de primavera.
Prop de l 'equinocci de primavera.
Entre l 'equi nocci de primavera i el solstici d'estiu .
Prop del solstici d'estiu.

® Per fer-ho haureu d 'orientar la meridiana sempre de Ja mateixa manera, utilitzant
com a referència el mateix lloc on s' instal · li Ja meridiana o bé el meridià de l ' ins
titut o Ja brúixola.
@) Si les observacions dels diferents dies les feu sobre el matei x full de paper, hi
obtindreu diferents branques d'hipèrbola que us permetran d'estudiar la variació
del moviment aparent del Sol en el transcurs d 'un any . É s important d' adonar-se
que l 'equinocci de primavera i també al de tardor s'obté una l ínia recta.
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Qüestions generals sobre la Unitat
Fixeu-vos en la longitud mínima de l 'ombra de l 'agulla. A diferents dies,
aquesta longitud mínima és sempre la mateixa ?
Explica con varia al llarg de l 'any.
Quin significat té aquesta variació? De fet, la longitud de l 'ombra d 'un
objecte depèn de l 'altura de l 'objecte i de la inclinació dels raigs de la font
de llum . Com que l 'agulla té una altura fixa, la variació esmentada només
pot ser deguda al Sol. Com ho explicaries?
En quines èpoques de l 'any hi ha més hores de llum ?
Pots fer un gràfic que il· lustri les hores de llum que hi ha cada dia al llarg
d 'un any? A quins dies hi ha exactament dotze hores de llum ?
Hauràs observat que a l 'estiu hi ha més de dotze hores de llum . No seria
millor de dir que per què hi ha més hores de llum és precisament l 'estiu?
Comenta la resposta i pensa que quan aquí és l 'estiu a altres llocs de la
Terra és l 'hivern!
Hem estudiat la inclinació dels raigs del Sol respecte de l 'horif';,ontal.
D 'aquesta inclinació, en depèn la quantitat de radiacions solars que es rep
per unitat de superfície i, per tant, de quantitat de calor: menys inclinació,
menys radiació per unitat de superfície; més inclinació, més radiació per
unitat de supe1fície . Per què?
Hi ha d 'haver-hi, segons això, alguna relació entre la inclinació dels raigs
del Sol i les estacions. Pots argumentar-ho?
El coneixement de la inclinació dels raigs del Sol té importància per resol
dre moltes situacions pràctiques. Així, per exemple, si volem instal·lar una
placa solar sobre una teulada on també hi ha una xemeneia que té una
altura d 'un metre, haurem de conèixer l 'ombra màxima que durant l 'any
projectarà la xemeneia sobre la teulada per saber a quina distància d 'ella
haurem d ' instal· lar la placa .
Si la teulada és orientada cap al Sud i té una inclinació de J(f' respecte de
l 'horit�ontal i, sabent que durant l 'any, l 'angle dels raigs del Sol respecte
de l 'horit�ontal varia, al migdia, entre 1 8° (a l 'hivern) i 64º (a l 'estiu),
calculeu:
a) L 'ombra màxima que durant l 'any projectarà la xemeneia sobre la teu
lada .
b) La inclinació que haurà de tenir la placa solar per aprofitar durant tot
l 'any el màxim de radiacions solars .
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UNITAT

6:

DETERMINACIÓ DEL MERIDIÀ LOCAL
I DEL MIGDIA SOLAR

Si jo em llevava de bon dematí
el sol encara a pleret s 'hi arronsava;
tresca que tresca , si feia camí
a cada pas wz fanal s 'apagal'a

JOAN SALVAT-PAPASSEIT

A la unitat anterior hem utilitzat la meridiana per estudiar el moviment del Sol
en un dia i això en diversos dies de l 'any . Una de les coses que haureu pogut ob ervar
és que l 'ombra més curta, fos quin fos el dia en què féssim l 'observació apunta sem
pre en la mateixa direcció. Aquesta observaèió, feta ja des de molt antic . va fer pos
sible de dispo ar d' una direcció re pecte de la qual poder referir-hi totes les altres
direccions i , per tant, poder orientar-se .
Al mateix temps que determinem el meridià local , trobarem l ' instant en què el
Sol passa per aquest meridià, instant que s'anomena migdia solar i que ens servirà
per mesurar el temps .

� Construcció d'una meridiana gran
� Determinació del meridià local
� Determinació del migdia solar
1!71 6 l Temps solar veritable i temps solar mitjà

Pàgs.
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CONSTRUCCIÓ D'UNA MERIDIANA GRAN

La l ínia que passa per la nostra meridiana i té la direcció que determi na
l 'ombra més curta és el meridià local . En aquesta unitat trobarem el nostre me
ridià local mitjançant una meridiana més gran que instal · larem a les pistes d'es
ports.
Material

una fusta

2o x 2o x s

un pal d'un metre
o dos de llarg
perfectament recte

cm
una plomada

Tècnica de treball

Per construir la meridiana gran . a la
pista d 'esports i nstal · leu el pal en posició
vertical; prèviament l ' haureu encaixat a
la fusta que li ha de servir de peu .
Abans de començar les observacions
assegureu-vos que el pal està perfecta
ment vertical tot utilitzant la plomada.
Assegureu-vos que al lloc on ins
tal · leu la meridiana hi tocarà el Sol du
rant tot el dia i que l 'ombra que projec
tarà el pal ho farà sobre la pista.
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DETERM INACIÓ DEL MERIDIÀ LOCAL

Amb aquest treball de camp pretenem de fixar la direcció nord-sud i, per tant,
determinarem, tot dibuixant-lo sobre les pistes d'esports, el meridià local .
Material

La meridiana gran instal· lada a les pistes esportives.
Gui x .
Cordil l .
Rellotge .
Orientacions per a l 'observació

Poseu-vos d'acord sobre la utilització de les pistes per al dia de l 'observació,
assegurant que durant tot el dia ningú no mourà la meridiana.
Procés d'observació per a la determinació de la direcció nord-sud
CD Utilitzant la meridiana gran , a partir de les nou del matí feu de dues a quatre
observacions cada hora, senyalant cada vegada amb una marca de guix l 'extrem
de l 'ombra projectada pel pal . Entre 2/4 d ' una del migdia i 2/4 de dues, si és
l ' hivern , o entre 2/4 de dues i 2/4 de tres si és l 'estiu , feu observacions cada deu
minuts .
Q) Acabada l 'observació, un cop l 'ombra del pal ja hagi deixat de ser observable ,
però aprofitant encara la l lum del dia, podeu unir tots els punts marcats sobre la
pista, obtenint una branca d'hipèrbola.
@ A partir d'aquesta corba, podeu obtenir la direcció nord-sud. N ' hi ha prou de
determinar el seu eix de simetria: per això, amb el cordi l l, utilitzant-lo a manera
de compàs, busqueu dos punts A i B que estiguin a la mateixa distància del peu
del pal , i construïu la mediatriu del segment que determi nen. Aquesta mediatriu ,
que passa just per on hi h a el pal , i ndica la direcció de l 'ombra més curta.
© La mediatriu dibuixada determina la direcció nord-sud . S i la dibuixeu amb guix
sobre la pista d'esports i la prolongueu tant com sigui possible haureu material itzat
el meridià local que passa pel vostre institut .
LÍNIA DETERf\•ll NADA
PELS EXTREMS
DE L'OMBRA

SUD
i
t
'- PEU DEL PAL

�
--

55

�

DETERMINACIÓ DEL MIGDIA SOLAR

Al mateix temps que determinem el meridià del lloc podem determinar el m igdia
solar, és a dir, l ' instant en què l 'ombra que projecta una meridiana té longitud m íni
ma. Aquest és l 'objecte d' aquest treball.
Material

La meridiana gran instal · lada a les pistes esportives.
Guix i cordill.
Rellotge .
Orientacions per a l'observació

El treball també podria fer-se amb la meridiana petita. En el cas de fer-ho amb
la gran , poseu-vos d' acord sobre la utilització de les pistes per al dia de l'observació,
as egurant que durant tot el dia ningú no la mourà ni esborrarà les marques fetes
sobre la pista amb guix . Aquest treball podria fer-se el mateix dia que es determinés
el meridià local .
Procés d'observació per a la determinació del migdia solar
CD Cap a mig matí, quan l 'ombra projectada per la meridiana sigui ben n ítida,
senyaleu amb una marca de guix el seu extrem i anoteu l ' hora exacta en què ho
heu fet .
Q) Si del punt que heu marcat e n diem A , amb el cordill a manera d e compàs, traceu
amb centre el peu de la meridiana P i radi igual a la distància PA , un arc de
cincumferència sobre l a pista.
G) Espereu fins a la tarda i determineu l' hora exacta en què l 'extrem de l 'ombra de
la meridiana torna a ser un punt B de l 'arc de cincumferència que teniu traçat
sobre la pista.
Segons hem vist, la mediatriu del segment AB determina la direcció en què la lon
gitud de l 'ombra de la meridiana és més petita . Això passarà, per raons de simetria,
a l 'instant que divideixi el temps que l 'ombra del Sol ha Tardat a anar des de A fins a
B en dos intervals exactament iguals.
Si tA és l 'hora que heu fet la marca del punt A i t8 és l 'hora que l 'ombra ha arribat
a B, t8- tA ens donarà el temps que l 'ombra del Sol ha tardat per anar des d 'A fins
a B. Aleshores l 'hora exacta en què s 'ha produït el migdia solar serà
l = 1,
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LES OMBRES DE
LA TARDA Q UAN
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LÍNIA D ' EXTREMS
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__-/ CINCUMFERÈNCIA
AMB CE TRE P
l RADI PA

Reflexió

El meridià local determina la direcció nord-sud . La direcció que determina el
vostre meridià local ha de coincidir, doncs, amb la direcció nord- ud de qual evol
plànol local del l loc on us trobeu emplaçats .
Agafeu un fragment d ' un plànol escala 1 :500 , on hi sigui representada l ' illa de
cases on estigueu emplaçats i intenteu de dibuixar-hi el segment de meridià local
que ara teniu marcat sobre les pistes esportives, i prolongueu tant con pugueu
aquest segment. Us coincideix la direcció del segment dibuixat amb la direcció
nord-sud del mapa?
Coneixeu altres maneres de trobar la direcció nord-sud? Exposeu-les.
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TEMPS SOLAR VERITABLE I TEMPS SOLAR MITJÀ

Al treball de camp anterior hem trobat l ' instant en què l ' ombra que projecta la
meridiana tenia longitud m ínima, instant que anomenàvem migdia solar; haureu ob
servat que , segurament, no coincidia amb les 1 2 del m igdia del vostre rellotge .
Aquest fet ens obliga a fer certes precisions.
El migdia que la meridiana ens permer rrobar direm que és el migdia solar veri
table o migdia solar aparent. El remps comprès enrre dos migdies solars verirables
successius derermina el dia solar veritable. Si féssim observacions dura/li 101 un any,
l'euríe111 que aquesrs dies solars l'erirables no fenen rors ells la mareixa durada, la qual
cosa els fa poc úrils de cara a rrobar una un irar per mesurar el remps .
Aquesra durada desigual es deu al fer que la Terra descriu al volranr del Sol una
el· lipse i no una circumferència i que per rc1111. la seva velocirar és diferenr al llarg de
l 'any.
Con que sembla convenienr disposar d 'una unirar de temps referida al Sol, s 'ha
inrroduït el concepte de dia solar mitjà, que es defineix com / 'inrerval de temps comprès
enrre dos passos consecutius d 'un sol «imaginari» anomenat sol mitjà que recorre a
velocirat consrant no / 'eclíptica sinó / 'equador celeste (intersecció del pla de / 'Equador
amb l 'esfera celeste). Aquest dia solar mitjà , subdividit en 24 hores, permet de mesurar
el temps solar mitjà, concepte abstracte que es fa públic mitjançant els senyals horaris
i que mesuren els rellotges, tant els mecànics com els electrònics .
El dia solar mirjà difereix e1·idenrme111 del dia solar verirab/e en una quanritat de
finida que can1·ia en l'ariar la dara i que por ser per defecre o per excés . La diferència
en rre remps solar 1•erirable i remps solar mirjà s 'anomena equació del temps, equació
que pot arribar a rnler 16 111inurs 19 segons. i que s 'anul · la quatre vegades cada any.
L 'equacirí del rem¡Js 1·e donoda per una rau/a o rambé en u11 Rrc(fic com el següent:

�
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Podeu interpretar l 'equació del temps com si el Sol veritable i el Sol mitjà anessin
retardats o avançats l 'un respecte de l 'altre: si l 'equació del temps és positiva. el Sol
veritable va avançat respecte del Sol mitjà , i si l 'equació del temps és negativa. el Sol
veritable va retardat respecte del Sol mitjà .
Evidentment, l 'equació del temps també ens donarà la diferència entre el migdia
solar veritable i el migdia solar mitjà . Així com per exemple . . . el dia l d 'agost l 'equació
del temps és de - 6111 2 1 s, la qual cosa vol dir que el Sol veritable va retardat 6111 2 1 s
del Sol mitjà . En el moment del migdia solar veritable, podríem pensar que tenim la
següent situació:

SOL VERITABLE
HORA t
HORA T-6m 2 l s

l

4

:

---

SOL MITJÀ
HORA t+6m 2 l s
HORA T

-

l

~

SUD
CD

Feu un esquema semblant a l ' anterior per al dia

12

de febrer.

@ Feu un esquema emblant a l 'anterior que i l · lustri la posició del Sol veritable i
del Sol mitjà el dia que vàreu fer la determinació del migdia solar veritable.

Podeu veure que tor i fer la correcció de l 'equació del temps, en el mome!IT que
va ser migdia solar veritable, el rellotge, lligar com hem dir al Sol mitjà. no marcava
les 12 del migdia exactament. L 'explicació d 'això rau en el fet que el nostre rellotge
va d 'acord amb l 'horari de Greenll'ich . Tor això ho podreu treballar més a fons en la
unirar n . º 7 que segueix.
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UNITAT

7:

LES COORDENADES GEOGRÀFIQUES

La determinació del meridià local d 'un l loc i del moment en què el Sol pas a
per aquest meridià, moment que hem anomenat migdia solar, són dues qüestions de
gran importància de cara a donar olució al problema fonamental de aber situar un
punt sobre la Terra.
Saber en quin punt de la Terra ens trobem va esdevenir un problema clau en el
moment que van iniciar-se els grans viatges maríti m fora de les aigües de la Mar
Mediterrània. Obrir noves v ies comercial significava poder determinar on es volia
anar. aber en cada moment del viatge on e trobava el vaixell i aber on era el port
on calia retornar, i tot això per evitar pèrdues tant de vides humanes corn de les
mercaderies de gran valor que acostumaven a transportar.
De fet el problema va resultar ser de solució molt difícil: si els grans viatge es
van iniciar cap el 1 440, no fou fins el L 77 1 que un fuster de Yorkshire , John Harri
son , va donar una solució per trobar la longitud d'un punt de la Terra, longitud que
junt amb la latitud constitueixen les coordenades geogràfiques d'aquell punt i que
permeten de situar-lo de manera inequívoca sobre l 'esfera terrestre .
En aquesta activitat , veurem no només què és la longitud i la latitud d'un punt
sinó corn trobar-les. Pel que hem dit al començament és clar que neces itarern util itzar
les observacion fetes amb la meridiana i també les que farem amb un nou aparell:
el goniòmetre vertical .

l.571 l Determinació de la longitud del lloc
� Construcció d 'un goniòmetre vertical
Determinació de la latitud del lloc
[1EJ mitjançant l 'observació de l 'estrella Polar
lt!I l Determinació de la latitud del lloc amb el Sol.
7

s
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Pàgs.
63
64

66
67

El meridià i l 'hora local
La Terra gira sobre ella mateixa, rot donant una volta sencera en 2./ hores . La
imatge d 'una Terra girant sobre ella mateixa pot ser la d 'una esfera travessada per un
eix imaginari, anomenat eix de rotació, i que ralla l 'esfera en dos pum. el Pol Nord
i el Pol Sud.
El moviment de rotació de la Terra emorn de l 'eix es111e11ra1, explica / 'alternança
del dia i la nit. El Sol només por il· luminar la meitat de l 'esfera terrestre; si la Terra
no girés sobre ella mateixa. hi hauria sempre mitja esfera terres/re il· luminada, on seria
de dia , i a l 'altra meitat seria sempre de nit. Però com que la Terra gira, la meitat
il· luminada . a poc a poc, passa a no ser-ho. de manera que a qua/sel'ol pum de la
Terra després del dia ve la nit. després de nou el dia i així successil'ament.
La part il · luminada està separada de la que no ho està per w1 cercle màxim , un
cercle d 'il ·luminació. En el punt P de la Terra . veuran sortir el Sol quan trm·essin el
cercle d 'il · luminació tot passant de la part no il· luminada a la part il · luminada . En
aquell 1110111e11t, comença per ells el dia , i els raigs del Sol els arribaran de forma obli
qua. A mida que passin les hores, 1•eura11 el Sol cada vegada més amunt en el cel.
Quan estigui a la meitat del recorregut de la part il· luminada, serà per ells el migdia
solar veritable: el Sol estarà al seu punt més alt per sobre / 'horit::,ó. Cominuant la
Terra la seva rotació, la localitat de què parlem anirà cap a la part fosca: veuran
pondre 's el Sol quan tornin a tral'essar el cercle d 'il· luminació i començarà la nit.

CERCLE
D'IL·LUMINACIÓ

SENTIT DE
ROTACIÓ ---,__-
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Aquesta explicació està d 'acord amb les experiències i observacions fetes a la unitat
n . " 5. quan 1·àre111 trobar el migdia solar veritable, mom em en què l 'ombra projectada
per /a meridiana era mínima . Recordem que en aquest moment, l 'ombra assenyala e.\ac
ramelll el nord. cosa que també passaria a una altra meridiana que instal· léssim a / 'ex
trem de / ' ombra de la primera .
ª
2."

MERIDIANA

�

l ."

NORD

MERIDIANA

L__
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Podem pe11sar en la possibili�at d 'instal·lar un seguir de meridianes, a partir de
la que nosaltres hem instal · lar. de manera que, just al mateix moment, el peu d 'una
sigui l 'extrem de l 'ombra de / 'anterior: d 'aquesta manera obtindríem una línia d'om
bres. que seria un arc de circumferències que acabaria al Pol Nord de la Terra .
Si penséssim que la nostra meridiana és una més de rotes les possibles meridianes
instal· lades, arribaríem é1· la conclusió que la línia d 'ombres és una semicircumferència
que uneix el Pol Sud amb el Pol Nord tor passant pel punt on estem nosaltres. Aquesta
semicircumferència és el meridià que passa pel punr on estem i del qual nosaltres, a
/ 'acriviar 11." 5. vàrem dibuixar sobre les pistes d 'espnrr.1· 1111 perir segment.

POL NORD

Per cadll p1111r de Iu l'arn possa un meridià i només un (excepte pels Pols) i aquests
co11srirueixe11 una família de semicircunferències que passen rotes elles pels dos Pols .
De la manera com els hem definir, els meridians, és clar que meridia11es situades a
pums diferents d 'un mateix meridià , assenyalaran exactament la mateixa hora local i
e11 particular assenyalaran, al mateix i11sta11r, el migdia solar veritable. En cam·i, me
ridianes situades a punts de diferents meridians assenyalaran diferents hores locals .
Així. per exemple, meridianes situades a Q i R assenyalaran el migdia solar veritable
al mateix i11srant que ho assenyali la meridiana situada a P. Però, en aquest 111ome11t,
una meridiana situada a S ja haurà assenyalar el migdia i una meridiana a T encara
110 l 'haurà assenyalar; a S ja és la tarda i a T encara és el marí.

ORO
SENTIT DE
ROTACIÓ
EQUADOR
Aquestes reflexions ens porten a adonar-nos que si sabem en un instant donar l 'hora
local de dos llocs diferents P i X de la Terra, podrem saber si X està, a l 'est o a l 'oest
de P.
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l!!I l DETERMINACIÓ DE LA LONGITUD DEL LLOC
1

A partir de la detenninació del migdia solar veritable, fet a la unitat n.º 6 calcu
larem ara la longitud del lloc des d'on vàreu fer l 'observació.

La longitud
De cara al problema de determinar la posició d 'un punt sobre la superfície de la
Terra, ara tenim un procedi111e111 (fo11ame111at en el concepte d 'hora local i, per ta/11,
en el movimelll del Sol) per trobar la posició relativa de dos punts. Allò que podem fer
és fixar un meridià de referència respecte del qual situar tots els punts de la Terra:
aquells que determinin meridans que estan a l 'est del de referència i aquells punts que
determinin meridians que estan a l 'oest.
Aquest meridià de referència, atès que tots els meridians són iguals e111re ells, s 'ha
d 'establir convencionalment: l 'any 1884 es va convenir d 'adoptar internacionalment
com a meridià de referència el que passa per / 'observatori astronòmic de Greenwich ,
a Anglaterra . Aleshores, si coneixem l 'hora local de Greemvich i l 'hora local d 'un pulll
P qualsevol. podrem decidir si P està a l 'est o a l 'oest de Greenwich: si l 'hora local
de P és més gran que l 'hora local de Greemvich , estem a l 'est de Greenwich , i si és
més petita que l 'hora local de Greemvich , aleshores estem a l 'oest de Greenwich .
De fet però, no tan sols podem fer afirmacions d 'aquesta mena, sinó que podem
arribar a quantificar en quina mesura estem cap a l 'est o cap a l 'oest. Ja que la Terra
gira sobre ella mateixa una volta, equivalent a 36(!', en 24 hores, en una hora gira un
angle de 15º; per tant, si l 'hora local d 'un punt P supera en una hora l 'hora local de
Greenwich , això voldrà dir que P està a l 'est de Greenwich en la mateixa mesura que
l 'angle de 15º, angle que la Terra gira en una hora: direm que la longitud de P és de
15º. Si l 'hora local d 'un punt Q supera en 3 hores i mitja l 'hora local de Greenwich ,
la longitud de Q serà, a raó de 1 5º per hora, de 52º 30' est, per diferenciar-la de la
longitud d'aquell punt l ' hora local de la qual és de 3 hores i mitja menys que la de
Greenwich, que serà de 52º 30' oest.
En general, donat un pulll P de la Terra, s 'anomena longitud de P a l 'angle que
gira la Terra en un temps igual a la diferència entre l 'hora local del punt P i l 'hora
local de Greenwich . Si la diferència és positiva, parlarem de longitud est, i si és nega
tiva parlarem de longitud oest.
Podem visualitzar tot això, considerant l 'Equador com un gran goniòmetre sobre
el qual, i agafant com origen el pu111 d 'i111ersecció de l 'Equador amb el meridià de
Greenwich , poder mesurar els angles, des de (f' fins a / 8(!' cap a l 'est i des de (f' fins
a 1 8(!' cap a l 'oest. Aleshores, que la longitud d 'un punt P sigui de 35" est, per exemple,
significa que P es troba sobre el meridià que passa pel punt de / 'Equador corresponent
a 35º est.
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CD Sabent que tot l ' Estat Espanyol pertany al fus horari fonamental , és a dir, al fus
horari centrat en el meridià de Greenwich, el nostre rellotge marca una hora més ,
si és l ' hivern , o dues hores més si és l 'estiu que el temps solar mitjà de Greenwich.
Calcula a quin instant va ser m igdia solar veritable a Greenwich el dia que vàreu
fer la determinació del migdia solar veritable amb la meridiana.
@ Sabent el migdia solar veritable vostre , calculeu la diferència d' hores locals entre
el lloc des d'on vàreu fer l 'observació i Greenwich, i a partir d'aquí calculeu la
longitud d'aquell .

�

CONSTRUCCIÓ D'UN GONIÒMETRE VERTICAL

Aquest és un instrument que serveix per mesurar angles en un pla vertical
i, per tant , es pot emprar per determinar l'altura d ' un astre i , en particular,
l'altura de l ' estrella Polar.
Material

fusta o plàstic de
30x 15 cm

EB

cercle graduat
de paper d'uns
10 cm de radi

plomada amb un
fil d'uns 40 cm

I també: una punta, un tub petit (per exemple , una canya de beure orxata)
i cola blanca d'enganxar.
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Orientacions per a la construcció

Construïu un suport rígid de 30 x 1 5
cm com el de la figura, amb la fusta o
peça de plàstic.

20

R

90º

90º

60º

60°
40º

40º

s

Retalleu el cercle graduat per la l í
nia de punts. com indica la figura . Gra
dueu-lo de Oº fins a 90º en un sentit i en
un altre des del punt O .
Col · loqueu el semicercle graduat so
bre el suport rígid i enganxeu-lo de ma
nera que la l ínia RS quedi paral · lela a la
direcció MN de la mira .
Claveu Ja punta de l a qual ha de
penjar la plomada, no exactament a V,
sinó una mica més amunt, per a què en
moure·s el fil l ' angle conservi el vèrtex
a V.
E l fil de la plomada h a de ser sufi
cientment llarg per a què la peça es pugi
moure lliurement en mesurar angles de
60º o 70º .

horitzontal

El pes de la plomada ha de ser sufi
cient per mantenir el fi l tens .
Per últim, fixeu el tub petit sobre la
part superior del suport per obtenir la
mira .
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DETERMINACIÓ DE LA LATITUD DEL LLOC M ITJANÇANT
L'OBSERVACIÓ DE L'ESTRELLA POLAR

En aquest treball de camp veurem com trobar la latitud del lloc on som , tot
determinant l ' angle d'elevació de la visual a l 'Estrella Polar respecte al nostre horitzó.
La latitud
El meridià que passa per un pum P de la Terra 110 és suficient per individuar
aquest punt. Necessitem encara un mètode per establir quina posició ocupa el punt P
sobre el meridià .
Per resoldre aquest problema hem de parlar d 'allò que podeu observar tot mirant
el cel una nit estrellada: les estrelles semblen girar entorn d 'una estrella fixa , l 'Estrella
Polar. Com que les estrelles sembla que girin degut al moviment de rotació de la Terra,
el fet que l 'Estrella Polar resti fixa durant tot el temps només té una explicació: es
troba exacte.ment sobre l 'eix de rotació de la Terra .
Segons això, un observador situat exactame/lf al Pol Nord veuria l 'Estella Polar
just sobre el seu cap i, la seva visual coincidiria amb l 'eix de rotació de la Terra . l si
l 'obserl 'ador no estigués al Pol Nord.? Com que / 'estrella Polar està molt lluny de la
Terra , les visuals que uneixen en un cert instant aquesta estrella amb observadors diver
sos situats a dil·ersos punts de la Terra poden considerar-se paral·leles entre elles. Però,
per cada observador, l 'angle que la seva visual forma amb el seu horit::.ó serà diferent.

VISUALS ESTRELLA
POLAR

HORITZÓ
DE P
B

VISUALS
A L'ESTRELLA
POLAR

l

�

;_DE
EIX DE ROTACIÓ
LA TERRA

C

L 'angle que la l 'isual d · un obsen ·ador si111at en un punt P de la Terra a / 'Estrella
Polar forma amb el seu horit::.ó. s 'anomena latitud de P.

66

És fàcil de veure que a mesura que ens movem cap a l 'Equador, la latitud disminueix,
fins que a l 'Equador la latitud és (!'. Mentre que si ens acostem cap al Pol Nord, la
latitud augmenta, fins que al Pol Nord la latitud és de 9(J'. Per tant, la latitud d 'un
punt mesura d 'alguna manera en quant aquest punt està cap al nord de l 'Equador i és
fàcil de veure que la latitud, seguint aquesta idea , és precisament l 'angle que forma el
radi terrestre que determina el punt P on es troba l 'observador, amb l 'Equador.

Material:

El quadrant vertical
Una llanterna de butxaca
Un bloc per prendre notes i l lapis.
Orientacions per a l'observació:

Us caldrà treballar per parelles: una persona , amb el quadrant, visualitza l ' Estrella
Polar a través de la mira i l ' altra llegeix sobre el cercle graduat l ' angle d'elevació
corresponent. La persona que l legeix l ' angle , s'haurà d'ajudar amb la llanterna
tot procurant no enlluernar l ' altra.
Determinació de la latitud del lloc:
CD Heu vist que la latitud del lloc on us trobeu és precisawent l ' angle d'elevació de
l 'Estrella Polar, és a dir, l ' angle que la vostra visual a l 'Estrella Polar forma amb
l ' horitzontal . Trobeu aquest angle amb el quadrant i obtindreu directament Ja vos
tra latitud .
0 Per obtenir un resultat més exacte, feu l 'observació, per exemple, unes sis vega
des, i després feu la m itjana aritmètica dels valors observats.
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DETER MINACIÓ DE LA LATITUD DEL LLOC AMB EL SOL

8

Càlcul de la latitud amb el Sol
Hem i·i.sr com ca/rn/ar la latiwd 11tili::.a11t / 'Estrella Polar. mètode q11e cal utilir::.ar
de nit. Podem trobar la larit11d del lloc on estem sei1se esperar que es faci de nit 7
Sol

\ le11rem lo manera de trobar la lati111d d ' 11n lloc observant l 'angle d 'e/e i•ació del

jusr

q11an és m igdia solar. és a dir, en el moment d� la sei•a c11/minació sobre el

meridià del lloc. El problema é� q11e . a diferència de / 'Estrella Polar, el Sol no manré
un angle d 'e/ernció jïx

s i1 1 ò

que . dia a dia, aquesr angle varia. Aq11esra variació q11eda

recollida a les w10111enades taules de declinació solar 011 jïg11ra, dia a dia , l 'angle que
els raigs del So/ .fimnen um/J / 'equador. angle a110111enar declinació solar. Per exemple,
a la .1egüen1

w u lu

declinació s o /ur

l'('

ell' cll'C!i11uci1í solar hi figura aq11esra a imervals de cinc dies . La
i11diu1clu

sobre l ' Equ ador l + ¡

Gener

Aquari
dia 2 1

Febrer

Pisc is

Març

A ries

11

5
10
15
20

23º 2 ' 22° 40'
22º I '
2 1º 12'
20° 1 2 '

25
30

1 9° 4 '
1 7° 47 '

l

l 1 7º 1 3 '
5 1 6° 3 '
1 0 1 4° 30'
1 5 1 2º 49'
20 l i º 4 '
26
9º

5
10
15
20

7°
6°
-lº
2°
Oº

21
25
30

Oº 4 ' +
1 ° 39'
3" 36'

l
5
10
15

-l" 2 2 '

l

-15 '
13'
16'
1 3'
20'

""

t:rnu.1· i 111i11urs i amb w1 signe segons si el Sol està per

l'ª 1010 ( - ) :

TAULA DE DECLINACIÓ SOLAR
Maig

Gèminis
dia 22

Tauro
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5" 5 -l '
7" -1 7 '

9" J 7 '
1 1 " 22'
25 I J" J '
J(I l-l' 211·

57'+
8'
30'
46'
53'

Set.

Juny

Libra

Càncer

Juliol

Leo
dia 2 3

l

5
10
15
20
22
25

l
5
10
15
20

22º
22º
23º
23°
23º
23º
23º

30'

Oct.

17'
26'
27'
12'

Escor.
dia 2 3

23º
22º
22º
21°
20º

8'
50'
1 8'
36'
45'

25 1 9º 45'
30 1 8° 37'

Virgo
dia 23

l 1 8º 8 '
5 1 7° 6'
1 0 1 5° 42 '
1 5 1 4° 40'
20 1 2º 36'

25
30

1 0° 5 5 '
9º 1 0 '

5
10
15
20
23

8º
6°
5º
3°
1°
Oº

25
30

Oº 50' 2° 3 8 '

l

2 5 20º 5 2 '
30 2 1 º 42'

Agost
Abril

l 1 4º
5 1 6°
1 0 1 7º
1 5 1 8°
20 1 9º

Nov.

Sagit.
dia 23

Des.

Capric.

l
3º
5
4°
10
6°
15
8°
20 1 0"

27'+
59'
5'
12'
1 6'
6'

I'
34 '
28'
21'
li'

25 1 1° 57'
30 1 3° 3 8 '

l 1 4°
5 1 5º
1 0 1 7°
1 5 1 8º
2 0 1 9º

17'
23'

I'

22'
36'

25 20º 40'
30 2 1 ° 2-l'

l 2 1 º -14'
5 22" 1 9 '
10 22" 5 2 '
15 23" 1 5 '
20 23" 24'
22 2 3 " 27 '
25 2 3 " 2-1'
30 2 3 " 1 2 '

Així, per exemple, el 20 de juliol, la declinació solar o és de + 2(J' 45' i el 25 de
gener és de - 1 9" 4' . Tindrem doncs la situació indicada a les Ji¡;ures:

25 gener

20 juliol

En lloc de taules de declinació solar de vegades s 'utilitza !Ill diagrama anomenar
analema, diagrama en el qual es relaciona el dia de l 'any, la declinació del Sol respecte
de l 'Equador i l 'avenç o retard del migdia solar veritable respecte del migdia solar
\
. .'
Equació del temps
1/11 fja :

-

T

Nord 16
24°

10

20''

�

4º

'§ rr
�

O

,

16º

..

:<

..

}·0

: .i#

20°·
240
Sud

. .

,;-t;
; ·:rft�
¡¡JrA �
Í3

;.-� ..�
�
'e

� 8°
4º

<''i.

5

10

.•

minuts

'�

�=: .:>��

12°

'O

O

�;;�

1&'

"ai

5

;º

';�

·r.....

\�

-';\·�

""i;�.,

\¡

0

D ºT

��

·!lf ···
·�rcv.Q':s!b'J!or. J --..;-g.e�
. ..
",.

•

.•

.

��

Per calcular la latitud del lloc P 011 estem, en un dia qualsevol de l 'any, cal saber
la declinació o del Sol aquell dia i cal haver calcular amb la maridiana l 'altura màxima
a del Sol sobre l 'horit::.ó. cosa que passa just al migdia solar. Segons podeu veure a
la figura, la latitud és l 'angle <p que verifica: ( <f - ÒJ + a = 9(J'

/

RAIG DEL
SOL
- - - --LÍNIA AUXILIAR
PARAL · LELA A
L'EQUADOR
À
\ EQU DOR

� LºOBSERVADOR
<,ORITZÓ DE P
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CD Calculeu la latitud del lloc on esteu utilitzant les dades que vàreu trobar quan
vàreu fer les activitats amb la meridiana .
Nece siteu saber:
a) El dia que vàreu fer les observacions .
b) La declinació solar d ' aquell dia (8).
c ) L'altura del Sol sobre l ' horitzó al migdia solar ( a ) .
Si cal podeu fer-vos un esquema com els anteriors .
@ Heu vist que la decl inació solar, l ' altura del Sol sobre l ' hortizó al migdia i la
latitud, en un cert l loc i dia, estan relacionats . De la mateixa manera que hem
calculat la latitud d'un lloc conegudes les altres dues dades, si sabem la latitud
d 'un lloc i la declinació solar d ' un determinat dia, podrem preveure l'altura mà
xima del Sol sobre l 'horitzó per a aquell dia.
Calculeu l ' altura màxima del Sol sobre l ' horitzó els die 1 5 de febrer i 25 de
novembre en un lloc de latitud 4 1 º.
@ Altres problemes que podeu fer:
a) Quina és l ' altura del Sol , al migdia, a Glasgow , de latitud 55° 53 ' , el dia del
olstici d'estiu?
b) Quina és l ' altura del Sol , al migdia, en el solstici d'estiu per a un lloc de
latitutd 23º 27 ' ? I per a un lloc de latitud 66º 3 3 ' ? I en el solstici d'hi vern?
Com s'anomenen els cercles de latitud 23º 27' i 66º 33' nord?
c) A quina altura és el Sol en el Pol S ud el dia del solstici d'hivern?
d) Des d ' un vaixell es calcula l ' altura del Sol al migdia, i re ulta ser de 30º 1 5 ' .
La declinació del Sol aquell dia era de - 1 9º 25 ' . Calculeu J a latitud a què es
trobava el vaixell .
e ) E l dia 2 3 de setembre l 'ombra d ' un pal vertical é s a l m igdia 0,73 1 vegades
Ja seva altura. Quina és la latitud del l loc on està clavat el pal?
t) Uns 1 . 1 00 anys abans de Crist, els astrònoms de la Xina varen calcular que
en el solstici d'estiu l ' altura del Sol al m igdia era de 79º 7 ' mentre que en el
solstici d'hivern era de 3 1 º 1 9 ' .
A quina latitud varen realitzar l 'observació?
- Quina era en aquells anys l'obl iqüitat de l 'ecl íptica?
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CÀLCUL DE DISTÀNCIES
EN EL SISTEMA SOLAR
Res no és mesquí
ni cap hora és isarda,
ni és fosca la ventura de la nit.
l la rosada és clara
que el sol surt i s 'ullprèn
i té delit del bary:
que s 'emmiralla el llit de tota cosa feta

J . SALVAT-PAPASSEIT
Les distàncies de l 'Univers a l'antiga Grècia
Mil anys abans dels orígens de la ciència grega, ja es troben elements clarament
científics, almenys, en dues de les més antigues civilitzacions: Egipte i Mesopotàmia.
No hi ha cap dubte de la influència d'aquestes dues civilitzacions en l ' inici de la
ciència grega al segle VII a.C .
Egipcis i babilonis gaudien d e llibres sagrats on s'havien amuntegat les doctrines
explicatives de la complexitat del món . Els grecs, en canvi, nodrien el seu intel· lecte
amb la poesia desenvolupada progressivament a partir del segle IX a .C. En ella l ' home
ja és concebut com a rector en gran me ura del seu destí i els déus ón més personat
ges poètics, tot i ser plausibles, que no pas paorosos.
No es casual doncs, que en el mateix lloc , tres egles més tard, s'intentés el
primer esforç per expl icar la naturalesa del món i de les coses sense invocar l ' ajuda
dels poders sobrenaturals. Homer dest i l · là l 'humanisme, i l ' humanisme destil · là la
ciència.
Se solen establir, en Ja ciència grega, dos períodes: el clàssic , del 600 al 300
a. C . , i l ' hel · lenístic o alexandrí del 300 a.C . al 600 d . C .
Citem alguns noms coneguts del primer: Tales. Pitàgoras , Anaxàgores, Demò
crit, Plató . . . i també del segon: Euclides, Aristarc , Eratostenes , Hi parc . Ptolomeu . . .
En J 'ampli camp que va abastar la ciència grega, una de les empreses de l ' Astro
nomia va ser determinar mides i distàncies cosmològiques de manera directa i engi
nyosa. Pel relleu històric que tenen unes primeres mesures fetes a aquesta escala, és
quasi un deure no obviar-les .

l.!JI 9 l Càlcul de distàncies en el sistema solar
ltfl l Càlcul del radi de la Terra
10

Pàgs .
72- 75
76- 77
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CÀLCUL DE DISTÀNCIES EN E L SISTEMA TERRA-LLUNA-SOL

D 'Aristarc de Samos tenim poques dades biogràfiques. Va néixer a Samos cap a l 'any
a . C . i va morir probablement a Alexandria cap al 230. La seva obra principal
sobre el sistema del món s 'ha perdut. i únicament per referències sabem que hi posava
les bases del sistema heliocèntric. En canvi, coneix�m el seu llibre, «De la magnitud i
la distància del Sol i de la Lluna » . en el qual desenvolupa un mètode totalment correcte
per a la determinació de les dites distàncies.
310

@

Per fer aquests càlculs 1 ·a considerar en primer lloc el triangle Terra-Lluna-Sol en
el moment en què la Lluna es troba exactament mig plena (és a dir, quan l 'angle Terra
Lluna-Sol és recte J .

----� Sol
�

D «1<¡11 n r r riu n 1.1 le

Co111 h f l

1·u

/a.'

rn poder determinar que l 'ungle Terru-Sol-Ll111w mesurava 3º.
A ri11<1rc 1·a obsen•cir que la visibilitat exacta de mitja ll11n<1 es produeix

poc <1 /Jan 1 del </Ut11·r creixent.

QUART
CREIXENT

QUART
M I NVANT

Aristarc 1 ·a derer111itwr l/Ill' l ï1 1 terrn l de re111ps que hi ha enrre la mitja lluna i el
quart creixe111 era de sis hore.1 . Si l'nflï! dues llunes nol'es considerem que hi ha apro
xi111ada1111?11t 29 dies. te11i111 que / ' angle B és

360 x 6
)°
2 9 X 24

---

es a dir, aproximadament
72

3º,

i donat que 9D° - B = 9D° - A , tenim que B = A = 3º.

CD Observeu el triangle Terra-Lluna-Sol:
Coneixent els tres angles d ' un triangle , podeu saber les longituds dels costats')
Q) Utilitzeu les raons trigonomètriques (que no cone1X1a Aristarc) per expressar la
relació entre la distància Terra-Sol i la distànci a Terra-Lluna . Quina serà l a dis
tànci a Terra-Sol prenent com a unitat la d istància Terra-Lluna.
@ Aristarc va arribar a la conclusió que el Sol es trobava dinou vegades més lluny
de la Terra que la Lluna i com que les grandàries aparents del Sol i la Lluna són
iguals (ambdós es veuen sota un angle d 'aproximadament mig grau) la mateixa
proporció existia entre les seves grandàries reals.
Aleshores, quantes vegades és més gran el diàmetre del Sol que el de la Lluna?

@

forn

Les mesures a11reriors només indiquen relacions entre disràncies astro11òmiq11es,
però gràcies a un raonamenr 1110/t enginyós, Aristarc va red11ir totes aquestes mesures
al diàmetre _de la rerra (D), esrudiant un eclipsi total de Lluna. (Encara que tampoc 110
coneixia la grandària de la Terra, aquesra reducció és fonamenta/, ja que pocs anys
després, Erasròstenes el va dererminar amb 1110/ta precisió. )
Segons ens explica T. S. Kuhn a l 'apèndix tècnic del seu llibre « La Revolució Co
pernicana»: « Els seus resultats i•an ser deduïts de les observacions d 'un eclipsi de Lluna
de màxima durada, un eclipsi en el qual la Lluna és de ple sobre / 'eclíprica i per tant
passa pel matiex centre del con d 'ombra de la Terra . Primer, va mesurar el temps
transcorregut des del primer contacte de la Lluna amb l 'ombra (t1) i / 'instant en què
tot el disc queda a l 'ombra (t2): t2 -t1 • Comparant aquest temps amb el temps toral en
què la Lluna queda enfosquida per complet (t3 - t2), va descobrir que el període d 'obs
curitat total era aproximadament igual al requerit per la Lluna per entrar a l 'ombra
de la Terra . En conseqüència va treure la conclusió que l 'amplada de l 'ombra de la
terra en la regió en q11è és travessada per la LLww. equival al doble del diàmetre lunar.
Secció del con
d'ombra que
produeix la
Term
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SOL

1 9d

R

19 R

x

la figura mostra la configuració astronòmica a11ali1::.ada per Aristarc. Al diagrama,
la Lluna apareix en el mateix instant en què acaba de penetrar per complet al con
d 'ombra de la terra .
Així, do11cs, el problema d 'Aristarc, i el nostre, és de1ermi11ar d i R, les distàncies
desconegudes, en funció del diàmetre D de la Terra . »
A l 'esquema a111erior s 'observa l 'exis1è11cia de tres 1ria11gles semblants (amb bases
de longitud 2d, D i 1 9d i altures respectivame111 x (desco11eguda). x + R i x+ 20R). les
raons e111re base i altura són les mateixes per tors Ires i, per tant, podem plantejar:
x
2d

x+ 20R
1 9d

x
2d

x+R
D

© Utilitzant la primera equació aïl leu x en funció de R.
® Substituïu aquest resultat a la 2 . " equació i calculeu d en funció de D.

Finalment, per trobar la distància R en funció de D, cal seguir el segiie111 raona
me111: donat que tant el Sol com la Llu11a 1e11e11 u11 diàmetre apare111 de 30' , l 'un i l 'altra
poden ser disposats set-centes vint vegades sobre dues circumferències completes (36(]')
amb el centre a la Terra i radis, la distància de la Terra a la Lluna i la distància de
la Terra al Sol, respecrivamelll.

@ Ja que la longitud de la cinrcumferència corresponent a la Lluna és 720 d, quin
és el radi en funció de D? (Per fer-ho, utilitzeu el resultat trobat a l ' activitat 5
anterior).
(j) Un cop teniu d i R en funció de D , podeu trobar el diàmetre del Sol i la distància
de la Terra al Sol (també en funció de D , és clar) .
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El raonament seguit per Aristarc és totalment correcte; els errors es deuen a les
dues mesures efectuades per Aristarc i que no podien ser més exactes pels mitjans de
què es disposava a l 'època .
Actualment sabem que d= 0, 2 7 D i R = 30D, aproximadament, mentre que el diàme
tre del Sol és J JO D i la distància de la Terra al Sol és 12000D, també aproximadament.
Si substituïu a l 'angle Lluna-Terra-Sol la mesura de 87" trobada per Aristarc, pel
valor actual de 89" 50' ; i el valor del diàmetre de l 'ombra que produeix la terra per
2, 6d, en lloc de 2 d ( valor d 'Aristarc), obtindreu resultats molt próxims als reals.

@ El dia 9 de gener de 1 982, va produir-se un eclipsi total de Lluna, visible perfec
tament a Catalunya; l' horari d'aquest eclipsi fou el següent:
l 7h 1 5m primer contacte amb la penombra produïda per la Terra.
1 8h 1 3m entrada de la Lluna a l 'ombra produïda per la Terra .
l 9h l 6m final de l 'entrada: la Lluna està totalment tapada.
20h 35m la Lluna comença a sortir de l 'ombra.
2 l h 38m final de la sortida de la Lluna de l'ombra.
22h 36m últim contacte de la Lluna amb la penombra.
(Tots els temps són en hora solar i arrodonits als minut ) .
Amb aquestes dades podem fer alguns càlculs:
a) Duració de l 'eclipsi (des de l'entrada a l 'ombra fins al final de la sortida ) .
b ) Moment e n què la Lluna és al m ig de l 'eclipsi .
c) Temps que tarda la Lluna a entrar a l'ombra. Idem en sortir-ne .
d) Temps que tarda la Lluna a travessar l 'ombra.
e) Quina relació hi ha entre el temps que tarda la Lluna a travessar l'ombra i
el temps que tarda a entrar?
f) Quin és el valor, per a aquest eclipsi , de l' arc d'ombra trave sat per la Lluna
en funció del diàmetre de la Lluna? (Observeu que encara que aquest eclipsi
no fou de durada màxima el valor obtingut és major que el trobat per Aris
tarc ) .
g ) Tenint e n compte que l a velocitat de la Lluna é s aproximadament uniforme
(aquest fet ja està considerat en el raonament d' Aristarc , per tal de traduir a
distàncies les relacions obtingudes amb el temps), feu un dibuix a escala,
que representi les diferent:; etapes de l 'eclipsi .
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CÀLCUL DEL RADI DE LA TERRA

A naxàgoras fou un filòsof grec que va viure a Atenes cap a la meitat del segle V
a C. Les seves opinions astronòmiques eren materialistes . Creia que el Sol era una
massa de metall incandekent i que la Lluna tenia muntanyes i valls igual que la Terra .
Va explicar correctament les fases de la Lluna i ds eclipsis . Va suggerir que el Sol
distava de la Terra ran sols 6 . 400 km . El raonament que va fer era el següent:
Sabia que a Siena (ciurar d 'Egipre a prop de l 'actual Assuan, a / 'A/r Nil) el dia
del solsrici d 'esriu. el Sol al migdia es troba1•a en el -::.enit (és a dir. els seus raigs
incidien 1·errico/111e111 110 produint cap ombra sobre els objecres perpendiculars al terra),
111e11rre que en el mateix 1110111e111, en 1111 lloc sifllar aproxi111adame11t a uns 790 km cap
al nord (011 un segle 111és rard es construí la ciutar d 'Alexandria) el Sol forma amb el
-::.enit un angle de 7" aproxi111ada111e11t. Fent la hipòtesi que la Terra era plana, va co11s
truir el rria11gle recta11gle de 1·èr1exs Alexa11dria-Sol-Sie11a: d 'aquest triangle en coneixia
1111 costat i dos angles, podia per tant determi11ar l 'altre angle i els altres costats.

CD Feu un dibuix que representi aquesta situació.
@ Resol el triangle.
@ Quina és la distància real de la Terra al Sol? Quantes vegades més gran és aquesta
distància que la predita per Anaxàgoras?
© Quin és l 'error fonamental del seu raonament?
Eratòstenes (276- 1 95 a. C . ) era astrònom , historiador, geògraf, filòsof, poeta, crí
tic teatral i matemàtic. També va ser director de la gran biblioteca d 'Alexandria, on
w1 dia va llegir en un papir que a Siena el dia dels solstici d 'estiu, al migdia, un pal
vertical 110 porjectava cap ombra . A partir d 'això va arribar a calcular amb precisió
la longitud de la circumfèrencia terreste . El seu reonament incloïa:
l . Els raigs del Sol són paral· lels quan arribe11 a la Terra degut a la distància tan
gro11 que separa el Sol i la Terra .
2. La diferent i11cli11ació dels raigs del Sol al 111igdia d 'un mareix dia a Siena i Alexa11dria era deguda a l 'esferitat de la Terra .
3. Siena i Alexandria es trobave11 sobre un mateix meridià .
Així. obtingué u11 esquema diferent de / 'elaborat per Anaxàgoras ( 1•egeu /a figura).
Comparant l 'angle 0 amb / 'arc de circumferència Alexa11dria-Sie11a que és conegut:
790 km , i recordant que a la longitud de la circumferència li correspon 1111 angle de
36(J', 1·a determinar aquesta longitud, i a partir d 'ella el radi de la Terra .

(En aque;ca figura
ei; angles ; "han
exagera! per fer

més clar el dibuix)
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® Seguint aquest mètode , busqueu la longitud i el radi de la circumferència de la
Terra.

@ Compareu aquest resultat amb el que conei xem actualment
bona aproxi mació.

digueu si és una

Aquests dos exemples mostren com utilitzant raonaments matemàtics molt semblants (i
en tots dos casos correctes) els resultats finals en un cas s 'apropen molt a la realitat,
mentre que en l 'altre són totalment falsos; això prové de les hipòtesis inicials preses
per l 'un i per l 'altre.
El càlcul fet per Erastòstenes podem comparar-lo al que varen fer els àrabs utilitzant
els raigs de l 'estrella Polar.

(]) Recordant que l ' altura de l 'estrella Polar és igual a la latitud del lloc des d'on
s'observa, digueu quina és la latitud dels punts B i A de la figura . Llavors
escriu e en funció de a i 13 .
® S i D é s la distància entre A i B , quina é s la fórmula que u s dóna l a longitud de
la circumferència de la Terra en funció de 0 i D?
""

r1o·

. . ; � ¡=;-

.:.:::��

mPo\ Nord
u

Equador

El dia de l 'equinocci , de pnmavera o de tardor, al migdia, és possible de
real itzar alguns càlculs semblants als d' Eratòstenes. Trieu un punt d'observació.
® Representeu sobre l 'esfera terrestre el punt on us trobeu, el punt d ' intersecció
de l 'equador i el meridià que passa pel vostre punt d'observació.
@) Com arriben els raigs del Sol , al migdia, el dia de l 'equinocci a l 'equador?
@ Per tant , si calculeu des d'on us trobeu, el dia de l 'equinocci , la distància
zenital del Sol al migdia, què o bteniu al mateix temps?
@ Si aquest mateix dia us poseu en contacte amb un observador d ' un altre l loc
del mateix meridià, que calculi també, al migdia i per tant al mateix moment
que no sa l t re s la distància zenital del Sol , podreu repetir l 'experiència d'Eras
ti)'>tenes. Només us caldrà saber la distància en km que us separa. Feu , si més
n o . 1 · e-.quema i expliqueu el per què .
.
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UNIT A T 9: CONSTRUCCIÓ I ÚS DE RELLOTGES DE SOL
El Sol és el gran rellotge del món.
VOLTAIRE

I és veritat ! . . .
L'home , des de les primeres civilitzaciones va tenir necessitat de saber l ' hora
per regular les activitats quotidianes de la gent. Ja l ' home del Neol ític , degut a les
tasques del camp, la criança del bestiar i els desplaçament a les comunitats veïnes,
havia de controlar les hores de llum . Va començar plantant un pal i, tot observant
l 'ombra que projectava, va aprofitar la regularitat del moviment aparent del Sol, que
ja hem pogut estudiar en unitats anteriors, per estructurar les hores del dia.
L'observació elemental del moviment aparent del Sol privilegia dos moments:
el de la sortida, per l levant , i el de la posta, per ponent , tot posant de relleu un
moment central, moment en què el Sol passa pel meridià del lloc i que s'anomena
migdia solar. Com que l ' interval de temps entre la sortida i la posta del Sol no és
sempre el mateix, les civilitzacions antigues, la majoria de les quals havien fixat en
dotze les hores de llum, tenien hores desiguals. Aquesta situació només va poder-se
superar amb un coneixement més correcte del moviment aparent del Sol i amb la
çonstrucció de rellotges del Sol fonamentats en aquest coneixement. De fet, la neces
sitat d 'util itzar hores iguals esdevingué evident amb l ' aparició del primer rellotge me
cànic al començament del segle x 1 v .
En aquesta activitat construirem rellotges de sol que ens donin les actuals hores
iguals.

[l[2J Construcció d 'un rellotge de sol equatorial
M Rellotge de sol digital
� Construcció d 'un rellotge de sol horit;,ontal
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El fonament de tot rellotge de sol és el mateix:· en cada període d 'un dia i una
nit, el Sol sembla descriure una volta completa en el cel, tor i que, com ja hem comentat
a la unitat n . º 7, en cada lloc determinat de la Terra només es pot veure durant una
part d 'aquest temps . Això vol dir que el Sol recorre 36(!' en 24 hores, és a dir, 15º per
hora . Aquesta serà també la velocitat de l 'ombra projectada (imaginem-nos que fos pos
sible) per una meridiana «gegantina» formada per l 'eix de rotació de la Terra (que,
evidentment, és el mateix respecte el qual gira el Sol aparent) i el pla de l 'equador.
ROTACI Ó DE
LA TERRA

'\
ORBITA APARENT
DEL SOL

EQUADOR
OMBRA
PROJECTADA

POL SUD

L 'entitat formada pel pla de l 'Equador i l 'eix de la Terra és el fonament de qual
sevol rellotge de Sol. Només cal reproduir a escala més perita aquest parell d 'elements
i instal· lar-los a qualsevol lloc de la Terra mantenint la seva posició relativa per tenir
un rellotge de Sol; el més sen-::.ill de tots és l 'anomenat quadrant equatorial. Aquest és
el que construírem amb el primer treball de raller.

�

CONSTRUCCIÓ D'UN RELLOTGE DE SOL EQUATORIAL

El rel lotge de sol equatorial , o també quadrant equatorial , s' anomena així
perquè el pla del rellotge és paral · lel a l'equador. L'estil o gnòmon que projecta
l 'ombra és perpendicular al pla del rellotge i per tant paral · lel a l'eix de rotació
de la Terra. Aquest rellotge, molt senzi l l de construcció i d'us fàci l, és la base
de tots el altres rellotges de Sol .
'.

Material

Una còpia feta sobre cartolina del retallable «QUADRANT EQUATO
RIAL)} .
Material per treballar el paper: estisores, ganiveta, goma d'enganxar, etc .
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Orientacions per a la construcció

Retalleu les tres peces A , B i C del retallable . (Veure pàg . 157)
A la peça A reproduïu , en primer l loc , les l ínies horàries a la cara no im
presa . A continuació, talleu amb la ganiveta les dues diagonals del petit
quadrat central. Doblegueu les quatre pestanyes triangulars .
�

Retalleu l 'extrem graduat de la peça B segons el valor de la latitud del vostre
l loc . Així per exemple , si la vostra latitud és de 40° nord , retalleu al nivell
de la marca senyalada amb un 40 . Doblegueu la peça B per les l ínies de
traç discontinu per formar un tub quadrat . Engomeu les pestanyes per dins
i la petita tapa de l 'extrem superior.
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COLA
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COLA
FIGURA

FIGURA 2

l

Introduïu el tub a través del forat quadrat de la peça A fins que el disc
quedi situat a l 'alçada de la marca dels 90º de B . Engomar A a B m itjançant
les pestanyes triangulars, tot procurant que B quedi perfectament perpendi
cular a A, per la qual cosa s ' ha d'utilitzar el petit escaire C .

FIGURA 3

FIGURA .¡

FIGURA 5

Com utilitzar el rellotge equatorial

CD Sobre una superfície perfectament horitzontal , dibuixar-hi una l ínia en la
direcció Nord-Sud, amb l'ajuda d ' una br(1ixola. Sobre aquesta l ínia situeu
hi la marca de les 1 2 del rel lotge i l 'extrem inferior de l 'estil, de manera
que l 'extrem superior d'aquest apunti cap al Nord.
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A l 'estiu l 'ombra de l 'estil és projectarà sobre la part superior del disc i a l 'hivern a
la part inferior. Aquest fet és, a la pràctica , una limitació que fa aquests rellotges poc
pràctics . A més a més, quan el Sol és a l 'equador (és a dir, quan és un dels equinoccis),
el rellotge no funciona ja que la llum solar toca a la vora del disc i aquest queda a
l 'ombra .
Cal tenir en compte que el rellotge equatorial. i tots els rellotges de sol, marquen l 'hora
solar i que per tant cal fer les correccions necessàries (pas de l 'hora civil a la solar,
equació del temps, longitud) perfer-la coincidir amb l 'hora que marca el nostre rellotge
111ecà11ir.

�

RELLOTGE DE SOL DIGITAL

Malgrat el seu disseny estrany , aquest rel lotge é' Jel tot equivalent al quadrant
equatorial:
- - - -
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Material

Una còpia sobre cartolina del retallable «RELLOTGE DE SOL DIGITAL» .
Material per treballar el paper; el mateix que hem uti l itzat per fer el quadrant
equatorial .

Orientacions per a la construcció

Retalleu amb la ganiveta els números de les hores que hi ha a la peça C .
Retalleu les tres peces A , B i C .
Engomeu l e peça B sobre A al lloc senyalat . Feu e l s quatre traus a l a peça A
amb la ganiveta i doblegueu després per la l ínia de traç discontinu.
8!

Doblegueu els extrems de la peça C segons e l valor de la vostra latitud. (Figura
l ).

FER UNA MARCA AMB LA GANIVETA ABANS DE DOBLEGAR
5

4

9

3

..

s 7

'\
'\

'\

'\

o-i

'\

'

FIGURA l
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Inseriu els extrems de C en els traus fets a la peça A . Fixeu els extrems doblegats
de C amb goma a la base inferior de A , com indica la figura 2 .
Obriu l a peça A fins que l a part o n h i h a enganxada la peça B toqui les pestanyes
de C, com s' indica a la figura 3 .

Com utilitzar el rellotge de sol digital

Orientar el rel lotge de sol de manera que el seu eix de simetria coincideixi amb
la direcció Nord-Sud. L'hora aperei xerà i l · luminada sobre la peça B .
Pel seu disseny, aquest rellotge només ens permet d' apreciar l 'hora de manera
aproximada.
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�

CONSTRUCCIÓ D'UN RELLOTGE DE SOL HORITZONTAL

Construirem ara un rel lotge de sol horitzontal , amb el qual podrem superar
la dificultat que tenia el rellotge equatorial i que era que a l ' hivern calia l legir
l ' hora a la cara inferior del quadrant, la qual cosa no era gens còmode , i que
també en els equinoccis l ' estil no projectava cap ombra sobre el quadrant ja
que el Sol es troba precisament en el pla que aquest determina.
Material
/

tauler de fusta
de 50 X 50 cm

fusta fina
de 20 X 20 cm,
p.e. de balsa

/

rotuladors,
regla i compàs
cercle graduat.
full gran de paper

D

Orientacions per a la construcció

Sense justificar el procés de construcció, fonamentat en les tècniques de
la geometria projectiva, ja que es tracta de projectar el quadrant del rellotge
equatorial sobre un pla horitzontal , indicarem els pasos que cal seguir per a la
seva construcció:
Amb la fusta fina de 20 x 20 cm ,
B
construïu un triangle rectangle, un angle
agut del qual . C, sigui igual a la latitud
a
del l loc:'qi"on s'hagi d' instal· lar el rellotge.
C
Aquesta peça, serà l 'estil del rel lotge .
A

C= 'P

C

C

b

o

=latitud

b i

A

e

Mesureu amb precisió els costats
del triangle construït .

a,

Sobre el ful l de paper dibuixeu una
recta r, i sobre ella senyaleu tres punt
O, A i C s ituats a les distàncies indicades
uns dels altres.
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Amb centre C. dibuixeu una circum
ferència de radi qualsevol ( però inferior
a c ) , i dibuixeu tretze radis separats per
angles de 1 5".

·

Pel punt O traçarem una perpendicu
lar s•a la r .
Prolongueu els radis fins a tal lar la
recta s i . en els punts d ' intersecció. hi se
nyaleu les hores tal com s' indica a la fi
gura.
A

El punt A serà el centre de le� l ín ie -..
horàries del rellotge de sol horitLont a l . dc
manera que uniu el punt A amb e l ., punt -.. de
les hores que acabeu de -..e n: a l ar '->obre 1 .

5

7
8

3

84

2

12

11

10

9

D'aquesta manera s'obten en les l ínies horàries que van des de les 7 del
matí fins a les 5 de la tarda. La l ínia de les 6 és perpendicular a la de les 1 2 .
i les línia de les 5 i de les 4 del matí són l a prolongació de les que corresponen
a les 5 i a les 4 de la tarda, respectivament . De manera semblant . la l ínia de
les 7 de la tarda és la prolongació de la de les 7 del matí, i així successivament .
De manera que podeu completar les l ínies horàries i traslladar-les a continuació
al tauler de fusta.
A partir del centre de les l ínies horàrie , feu un trau de longitud b on
haureu d'encaixar-hi el triangle rectangle construït inicialment.

Com utilitzar-lo:

Cal instal · lar el rellotge de manera que quedi perfectament horitzontal i
que . amb la màxima exactitud , la línia horària de les 1 2 coincideixi amb el
meridià del lloc , és a dir, amb la direcció nord-sud; les 1 2 han de quedar mirant
cap al Nord.
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UNITAT l: MOVIMENTS I FASES DELS PLANETES
Què hifa ? De sobte, en el bruníssim vel,
és esclatant, com una sort sagrada,
Venus que riu pacífica en el cel.
JOSEP CARNER

É cert que els planetes, com indica la seva etimologia són astres errants; que can
vien de tant en tant el sentit del seu moviment?
Els planetes, igual que el Sol i la Lluna, per efecte de la rotació de la Terra ,
surten i es ponen cada dia, el fet que els puguem observar o no depèn, com en el
cas dels estels , de la seva posició respecte del Sol .
S i prescindim d'aquest moviment aparent, una observació continuada del s plane
tes ens permetria de veure que en general es desplacen cap a l 'est per entre les cons
tel · lacions, però que no sempre es mouen en aquest sentit. Durant breus intervals de
temps el planeta presenta un movi ment de retrocés cap a l ' oest, anomenat moviment
retrògrad. Aquest altre moviment aparent dels planetes és degut al movi ment de
translació de la Terra entom del Sol .
L 'explicació dels moviments aparent dels planetes va é ser un problema histò
ricament difíci l de resoldre , ja que aquests movi ments s'observen a partir de la Terra
i no hi ha cap fenomen terrestre o celeste que indiqui si la Terra es mou o bé si està
immòbil. És per això que les idees que varen prevaler durant molts segles són les
exposades en l 'obra de Ptolomeu coneguda amb el nom d'Almagest.

l.!'.71 11 l
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Qüestions generals sobre la unitat
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El sistema de Ptolomeu ( A/e.rnndrr < 1 . 1 · 1 11re e/1 wl."s 100 i 200 d. C. ) té quatre hipòtesis bàsiques:
J . La Terra és el centre de / ' Unit·er.1 .
2. La terra és fixa .
3. Tots els astres giren al voltant de la Terra .
4. La velocitat dels astres en les seves òrbites circulars és uniforme.
Del sistema ptolemaic, també anomenat geocèntric, en podeu veure una represen
tació geomètrica simplificada a la figura . En aquest sistema els planetes giren dins una
esfera petita anomenada epicicle, que gira al seu tom dins una esfera més gran anome
nada deferent. La composició d 'aquests dos moviments dóna un moviment retrògrad
aparell.t.

DEFERENT

TERR A

Les divergències entre aquesta teoria i les observacions que e s feien augmentaven,
a mesura que aquestes es feien més precises. El sistema ptolemaic s 'anava complicant
i es feia cada cop més inservible. Es necessitaven mètodes més simples per calcular la
posició dels planetes en el cel.
Aquests nous mètodes foren ideats per Copèrnic ( 14 73- 1 543) . El seu sistema del
món, que hom anomena heliocèntric, es basava en les proposicions següents:
l. El centre de l ' Univers és el Sol.
2. La Terra i els planetes giren al voltant del Sol.
3. Les trajectòries dels planetes són circulars.
4. Les velocitats dels planetes són constants .
Copèrnic va concloure també que tots els planetes, incloent-hi la Terra , es despla
cen al voltant del Sol, més o menys en el mateix pla. És per això que les trajectòries
dels planetes vistes des de la Terra se situen als voltants de l 'eclíptica .
Tot i que la tercera i la quarta proposició de Copèrnic són falses, les explicacions
que va donar referent als moviments aparents dels planetes eren correctes.
Kepler ( 1571- 1630), seguidor de la teoria de Copèrnic, va ser qui la va perfeccio
nar de manera ja definitiva, guiant-se amb les observacions sobre Mart de l 'astrònom
danès Tycho Brahe . Les lleis que va descobrir es poden enunciar de la manera següent:
l. Cada planeta i la Terra mateixa giren al voltant del Sol descrivint una el· lipsi,
de la qual el Sol ocupa un dels focus.
2. El radi vector que uneix un planeta amb el Sol descriu àrees iguals en temps
iguals.
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És a dir, si un planeta tarda el mateix temps d 'anar d 'A a B que de C a D, les
supe1fícies ratllades a la figura, són iguals .

B

3.

D

Els quadrats dels temps esmerçats en efectuar, cada planeta, la volta sencera
al Sol, són proporcionals als cubs de les seves distàncies mitjanes al mateix
astre .

En el primer treball d'aula estudiarem les posicions relatives del Sistema Terra
Planeta-Sol . Ho farem pels planetes inferiors que són els que ens presenten fases .
E n el segon intentarem destriar e l movi ment aparent del moviment real del s planetes.

ltJl l
11

ELS PLANETES INFERIORS

En estudiar la posició relativa del sistema Planeta-Terra-Sol, direm que:
Un planeta està en conjunció amb el Sol quan aparentment és a prop d 'aquest
astre . Si és a l 'interior de la línia Terra-Sol, parlarem de conjunció inferior.
Si és a l 'altre costat del Sol, de conjunció superior.
Un planeta està en oposició, quan vist des de la Terra, està en direcció oposaria
al Sol.
Elongació és la distància angular, mesurada des de la Terra , d 'un planeta al
Sol.
Segons la seva distància respecte del Sol, els planetes es classifiquen en dos grups:
planetes inferiors (Mercuri i Venus) i superiors (tors els altres menys la Terra).
Els planetes superiors no estan mai en conjunció inferior, i els inferiors no estan
mai en oposició.
Mercuri i Venus, estan sempre o bé en la mateixa constel· lació que el Sol, o bé
en una constel · lació veïna . Poden trobar-se a l 'Est o a l 'Oest del Sol, però no se 'n
separen més de 28° Mercuri, i 47º Venus, tal com està representat a la figura . És
per això que hom els anomena estrelles vespertines o matutines, segons que estiguin a
l 'Est o l 'Oest del Sol. Aquests dos planetes presenten , de la mateixa manera que la
Lluna, fases i podem parlar, doncs, dels seus períodes sideri i sinòdic. En el cas de
Venus aquests tenen un valor aproximat de 225 i 584 dies respectivament.
90

màxima elongació
oriental

___

Terra

::" Punts de màxima
elongació occidental

-- - --->· - Conjunció
inferior

CD Per tal de representar les posicions relatives Venus-Terra-Sol , dibuixeu dos cercles
concèntrics de radis 4 i 6 centímetres, que representin les òrbitres de Venus i de
la Terra entom del Sol . Sobre aquests cercles dibuixeu les següents posicions re
latives entre la Terra i Venus: com a posició i nicial considerem tots dos planetes
en la posició de conjunció inferior (23 d'agost de 1 983); 7 1 dies més tard la Terra
i Venus arribaven a la seva màxima elongació occidental (2 de novembre de
1 983) , durant tot aquest temps, Venus és una estrella matutina. Es necessiten 225
dies ( període sideri de Venus) , per tal d'arribar a la posisicó de conjució superior
( 1 5 de juny de 1 984) . A partir de llavors es presentarà com una estrella vespertina.
Després de 22 1 dies (22 de gener de 1 985) arriba a la seva màxima elongació
oriental . Finalment 7 1 dies més tard (3 d'abril de 1 985) ens trobarem en conjunció
inferior i Venus haurà completat el seu període sinòdic .
@ A la figura hi ha representada una fase de Venus , feu un esquema on h i hagin
representades les quatre fases de Venus .

TERRA
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ELS MOVIMENTS APARENTS I REALS DELS PLANETES

Normalment els planetes es mouen respecte de les estrelles fixes d'Oest a Est,
però en determinats moments, semblen moure's cap enrera durant un cert temps ( mo
viment retrògrad aparent) , 'aturen i continuen el seu viatge cap a l ' Est .
De manera aproximada podem representar el moviment retrògrad aparent d'un
planeta utilitzant dos cercles concèntrics, per les òrbites de la Terra i la del planeta
entorn del Sol, tal corn es fa en la figura:
ESFERA CELEST
s

TERRA

'C\:
�:!=_::
�
::
�
-==2
v��
2 ,- - - - -PLANETA
SUPERIOR

A partir de la posició l , tant per la Terra com pel que fa al planeta, s'ha representat un model

de possibles posicions relatives, i s'ha projectat, utilitzant la visual des de la Terra al planeta, cadas
cuna sobre el fons estelar. De la posició 2 a la 4 hom pot observar el moviment retrògrad .

Per representar de la mateixa manera el movi ment retrògrad d'un planeta inferior, per exemple Venus, necessitarem:
Utilizar corn en el treball d'aula n . º l dos cercles concèntrics de radis 4 i 6
cm.
Considerar 7 posicions, tant per a la Terra com per al planeta. Corn a posició
inicial podeu prendre la que es dóna 60 dies abans de la conjunció i nferior.
( Recordeu que la Terra es mou aproximadament l º per dia, i en canvi Venus
que té període sideri de 225 dies ho fa a raó de 1 ,6° per dia . )
CD Representen e l moviment retrògrad de Venus . Preneu l'i nterval entre una posició
i la següent de 20 dies. Després projecteu les visuals de la Terra al planeta sobre
la esfera celeste .

QÜESTIONS GENERALS SOBRE LA UNITA T:

l . Per la sel 'a posició relativa en relació a la Terra i al Sol, només els planetes infe
riors, ens presenten fases. Darrerament però hem pogut veure fotos de Saturn en
fase . sabríeu explicar com ha estat possible de fer aq11estes fotografies ?
'
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CARACTERÍSTIQUES DELS COMPONENTS
DEL SISTEMA SOLAR
Vas rodam i seguint per la còsmica via;
més de mil asteroides et fan companyia .
Cada pas de quatre anys recomences el pas
i te 'n ..as consrantmenl, però mai no te 'n vas.
Veus 1111 Júpirer gran que et contempla amb feres
i la ullada de Mart, tan petita i encesa .
l també veus enllà. quan la nit del Sol fon .
l 'estrella perduda i trobada del Món .
Jo EP COLET

i

GIRALT

A més dels movi ments, són moltes i diverses les qüestions que hom pot plante
jar-se dels components del S istema Solar: s'assemblen , els planetes, en la seva estruc
tura interna?; quines magnituds s'han pogut determinar amb exactitud fins avui?; què
són els asteroides? . . .
Del punt de vista de les seves característiques físiques hom dividei x els planetes,
en dos grans grups , els petits: Mercuri, Venus, la Terra i Mart; i els gegants: Júpiter,
Saturn , Urà i Neptú. Els primers s'assemblen més a la Terra, són cossos sòlids cons
tituïts per roques i materials metà! · !ics, mentre que els altres ho són bàsicament per
gasos. Pel que fa a Plutó, com podreu comprovar, té unes característiques especial .
En aquesta activitat us proposem de recollir les dades que pugueu. sobre els
planetes, les seves llunes o satèl· lits, així com de tots el cossos celestes. que tot
desplaçant-se entorn del Sol , composen el Sistema Solar: asteroides . cometes i meteorits.
Us proposem també de fer una representació del Sol i dels planetes, que en re
culli la grandària i les distàncies i que n' inicieu l ' observació.

Pàgs .

l!!I 1 dels components del Sistema Solar
IJ' l l Construcció d 'un sistema Solar a escala
[II2J Observació dels planetes
[1J Qüestions generals sobre la Unitat
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Estudi de les caracterísriques
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ESTUDI DE LES CARACTERÍSTIQUES
DELS COMPONENTS DEL SISTEMA SOLAR

Per real itzar l 'estudi de les característiques dels diferents components del Sistema Solar distribuïu la classe en grups:
l grup per estudiar el Sol
l grup per estudiar la Lluna
9 grups per estudiar els Planetes ( l per a cada planeta)
l grup per estudiar els components menors del S istema Solar.
Cada grup s'encarregarà de desenvolupar el guió orientatiu dels components del
S istema Solar que hagi triat. Podeu consultar la bibliografia de la pàgina 1 50 .
Podeu fer l a posada e n comú dels resultats de la investigació, mitjançant una
exposició: Les conclusions d'aquesta les podeu presentar amb l ' ajut de material gràfic
( fent un mural , amb diapositives . . . )
GUIONS
A . El Sol
-

-

El Sol com estrella.
Dimensions, massa, altres característiques.
Moviments.
Constitució física.
Activitat solar (taques, erupcions. protuberàncies, fàcules).
Camp magnètic .
Espectre solar.
Altres radiacions.
Relació entre fenòmens solars i terrestres (aurores, marees).
Altres qüestions.
Bibl iografia.

B. La Lluna
- Dimensions. Taula de dades.
Massa. Camp gravitatori lunar.
- Superfície de la Lluna: - mars
- muntanyes
- cràters i circs
- altres accidents.
La cara oculta de la Lluna.
- Composició.
Orígens. Algunes teories que intenten expl icar-ho.
- Altres qüestions.
Bibliografia.
-

-

-

-
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C. Planetes: Mercuri, Venus, La Terra, Mart, Júpirer, Sarurn, Urà, Neprú i Pluró.
Data del descobriment del planeta, origen del seu nom i s ímbo l .
Posició del planeta e n el sistema oiar.
Tipus d'òrbita del planeta.
Dimensions del planeta. Taula de dades
Composició i estructura del planeta.
E tudi de les característiques físiques:
color
superfície
temperatura
atmosfera
gravetat.
Existència de satè l · l its i anells al voltant del planeta.
Existència de fases del planeta.
Anàl isi de le possibilitats de vida en el planeta.
Mi sions més significatives per explorar el planeta.
Bibl iografia.
D. Components menors del sistema solar
- Cometes:

teories sobre la seva composició
trajectòria dels cometes
estructura
el cometa Halley
Meteors: estels errants
Bòl ids
Meteorits
A teroides:
descobriment: Llei de Bode
petits planetes: Ceres, Jun, Vesta . . .

CD Amb les dades recollides pels diferents grups, feu una taula on figurin per al Sol
i cadascun dels planetes les dades següents:

l . Diàmetre equatorial en km .
2. Distància màxima al Sol en km i en U . A .
3. Període de rotació (sobre s i mateix).
4 . Període de revolució entorn del Sol .
5. Excentricitat de l 'òrbita.
6. Incl inació de l ' òrbita respecte de la ecl íptica.
7 . Nombre de satè l · l its.
8 . Massa en masses terrestres.

@ Comproveu amb les dades d'aquesta taula la tercera l lei de Kepler.
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CONSTRUCCIÓ D'UN SISTE M A SOLAR A ESC A LA

Us proposem de construir un Sistema Solar a escala, per tal de fer-ne més
avinent la diversitat de grandàries i distàncies.
Material

Taula de dades del planetes (diàmetres equatorials, distàncies envers Sol) .
Boles d'un material lleuger.
Cartolina de color, rotuladors, pintures, fil de pescar, xinxetes, estisores.
cel · lo.
Orientacions per a la construcció:

Busqueu primer el lloc per col · locar el sistema solar a escala ( sostre del
vestíbul o d'un passadís) .
Amb la taula de dades i les dimensions del lloc decidit anteriorment busqueu
una escala que permeti d' incloure el Sol , Mecuri , Venus, la Terra, Mart,
Júpiter i Saturn com a m ínim en el muntatge .
Observant la longitud dels diàmetres de cada planeta a la taula de dades,
busqueu una escala (diferent de l 'anterior per a les distàncies) que permeti
de trobar boles d'un material lleuger que representi cadascun d'ells.
Dividiu la classe en diferents grups que realitzaran les següents tasques:
• 6 grups: cada grup decora un planeta segons les característiques estudia
des anteriorment.
• l grup: s'encarrega del Sol . Degut a les seves dimensions és impossible
de construir el Sol segons ! "escala utilitzada en els planetes. Pen
seu una manera de representar-lo (haurà de ser una part)
• l grup: amb cartolina fa rètols indicant el nom de cada planeta i les dis
tàncies reals entre cadascun .
• l grup: penja amb fil de pescar els planetes al sostre segons l'escala tro
bada anteriorment . Col · loca també el Sol , els rètols del s noms
dels planetes i els de les distàncies entre ells.

�

OBSERVACIÓ DELS PLANETES

Les dates de realització d'aquest treball i també la seva durada, vénen condicio
nades per la posició dels planetes al cel durant l'any . Abans d'iniciar l 'observació
dels planetes i constatar-ne directamente algunes de les seves característiques us pro
posem uns treballs previs que la facilitaran . Convé , doncs , que a començament de
curs planifiquem amb detall aquest trebal l de camp.
96

Amb l 'ajurd'un planisferi celeste , i amb les dades que pots trobar en els anuaris,
també , mensualment, en alguns diaris i rev istes, feu una taula per a cada planeta
que us serveixi per:
Saber si són visibles o no.
A quin l loc del ce l cal cercar-los. (Coordenades i conste l · lació on e s troben).
Quina és la millor hora d'observació. (Es poden observar tota la nit quan estan
en oposició; Júpiter, per exemple, presenta oposicions en intervals de tretze me
sos). Determineu-ne , encara que sigui de manera aproximada, les hores de sortida
i posta per l ' horitzó.
Podeu disposar les dades recol lides en taules mensuals on figurin:
M E S DE . . .
om
del
Planeta

Vi ible
i/no

Constel· lació Coordenades
on es
Equatorials
troba
o
a

Hora de

Hora de

la sortida

la posta

Posició
relativa P-T-S
( Elongació)

l . Determinació de la banda zodiacal

Tot els planetes e mantenen relativament pròxims a l'ecl íptica i rares vegades
abandonen la banda del zodíac , que és una banda de cel que s'estén en uns 8 graus
a cada cun dels costats de l'ecl íptica. Prèviament convé , doncs, saber situar aproxi
madament l 'ecl íptica en el cel , utilitzant les conste l · l acions zodiacals (vegeu l'activi
tat d' identificació que hi ha en el terna d'estels); et pots ajudar també amb la posició
del Sol i de Ja Lluna.

2. Observació a ull nu dels planetes

A ull nu els planetes se'ns apareixen en el cel corn a estels molt brillants (en els
anuaris podeu trobar Ja variació de Ja seva magnitud estelar); eviteu confondre 'ls,
localitzant prèviament els estels més importants que els envoltin.
Feu un seguiment de cadascun dels planetes en dies successius. i feu un dibuix
que representi Ja variació de la seva posició respecte de la Lluna .
Si un planeta és observable bona part del curs, feu un dibuix que representi
mensualment Ja variació de Ja seva posició respecte de les constel · lacions zodiacals.
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3. Observació amb telescopi dels planetes

Per a cadascun dels planetes tingueu en compte que:
Mercuri es pot observar quan travessa el disc del Sol . Consulteu abans de fer-ho el
treball de camp d'observació de les taques solars.
Es poden observar clarament les fases de Venus.
Mart es distingueix, tant a ull nu com amb telescopi , més que per la seva bril lantor
pel seu característic color vermellós.
De Júpiter se 'n poden observar les bandes de colors paral · leles a l 'equador, i també
la taca vermella situada a l ' hemisferi sud. Del s satè l · l i s Galileans, si en fas una ob
servació continuada, podràs observar-ne els moviments . Per tal d'evitar que trobis
a faltar-ne algun , et convé de saber si es preveu una ocultació (satèl · l it darrera del
planeta), trànsit Uust davant), o bé un eclipsi (quan es troba dins l 'ombra del plane
ta) .
Els anells que envolten Saturn a l 'alçada de l 'equador tenen una incl inació de 27
graus sobre el pia de l 'òrbita, i això fa que l ' amplitud amb què els podem observar
variï , se guint un c icle d ' uns 14 anys ( l ' any 1 987 es podien observar en la seva mà
xima extensió) . També podreu observar Tità, el satèl i t més gran de Saturn.

Després de cada observació feu un dibuix que representi :
a) L a fase e n què e s troba Venus.
b) La posició dels satèl· lits de Júpiter. A més de constatar-ne el moviment, expliqueu
per on es mouen .
e ) La posició dels anells de Saturn , i del satèl· lit Tità.
QÜESTIONS GENERALS SOBRE LA UNITA T

Tot i que us quedaran encara propietats dels planetes per estudiar i aspectes per
aprofondir, de segur que podreu explicar:
l . Com es mouen ?
2. Per on es mouen 7
3. Quines són les diferències, a més de la grandària, entre els planetes dits petits i els
gegants .
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UNITAT 3: EL SOL I LA LLUNA
Brilla el sol a les herbes, però tu veus / 'argent
de la Lluna, entre l 'aigua adormida
MARIÀ MANENT

En aquesta activitat u proposem de completar l 'estudi del Sol i de la Lluna.
Pel que fa al Sol podreu comprovar-ne el moviment de rotació i calcular-ne la
grandària aparent . El valor d'aquesta grandària aparent s ' util itza en el tema l per
calcular distàncies en el Sistema Terra-Lluna-Sol . seguint el mètode d'Aristarc .
De la Lluna, a més de la seva geografia podreu comparar-ne la grandària respecte
de la del Sol , sempre que durant el curs hi hagi un eclipsi parcial de Sol .

� Observació de les taques del sol
� Construcció d 'una cambra obscura
Càlcul del diàmetre aparent
[1EJ del Sol i de la lluna
ISJl 1 4 l Principals accidents de la superfície lunar
l1 1 10 l Observació de la superfície de la Lluna

Pàgs .
1 00- 1 0 1
1 02
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OBSERVACIÓ DE LES TAQUES DEL SOL

Actualment se sap que el Sol gira entorn del seu eix, però la veloc itat de rotació
no és la mateixa en tots els seus punts perquè , degut a la seva composició, no es
comporta com un cos sòlid. La seva velocitat angular disminueix a mesura que ens
allunyem de l 'equador. És per això que el període sideri de rotació és de 25 dies
( = 2 7 dies sinòdics) a l'equador i de 30 dies ( = 3 2 dies sinòdics) als pols.
Aquest moviment de rotació. el podem constatar a partir de l 'observació de les
taques solars .
Le taque solars són zones de Sol que estan a diferent temperatura i es veuen
negres per contrast amb les zones circumdants.
El nombre de taques que hi ha al Sol é variable . N' hi ha un màxim, més o
menys cada 1 1 anys (el darrer màxim es va donar l ' any 1 979) . Nonn3lment apareixen
en grups i poques vegades aïllades.
Aquests grups de taques tenen una durada variable . Els grups grans duren uns
quants mesos , de manera que , degut a la rotació solar, tornen una vegada i una altra
a la cara que mira cap a la Terra, hi estant visibles durant 1 3 o 1 4 dies, i tornen a
amagar-se durant aquest mateix període a la cara opo acta .
Amb l ' ajut d'un telecopi , podeu fer una observació sistemàtica de les taques
solars . tot anotant les seves posicions en el disc solar per tal de deduir-ne el moviment
de rotació del Sol .
Material

Un telescopi amb les proteccions necessàries per poder-lo encarar al Sol .
Una pantalla de projecció .
Fulls blancs.
Orientacions per a l'observació

l . Traçat de la línia de declinació Est-Oest .
Enfoqueu el Sol amb el tele copi de manera que a la pantalla de projecció es
projecti la imatge del disc solar. RECORDEU QUE NO HEU DE MIRAR M AI
EL SOL A TRAVÉ S DEL TELESCOPI , SIN Ó QUE HO HEU DE FER SEM
PRE FENT SERVIR LA PANTALLA DE PROJECCI Ó .
En un full blanc , dibuixeu-hi un cercle que representi exactament la i matge del
disc solar que tindreu a la pantalla de projecció.
Escolliu una taca del disc solar i ajusteu el telescopi de manera que aquesta quedi
a un extrem del vostre camp visual . Marqueu aquest punt en el ful l .
Mantingueu quiet el telescopi i veureu que, a causa de la rotació de l a Terra. l a
imatge de l a taca. recorre el vostre camp v isual .
1 00

Quan la taca hagi arribat a l ' altre extrem del camp visual . marqueu també aquest
punt .
Uniu aquest dos punts i tindreu Ja l ínia de declinació Est-Oest .
Traceu la perpendicular que passi pel centre del Sol i tindreu una segona l ínia
que juntament amb la declinació u s permetrà de fixar la posició de les taques .

Equad r solar
A -'------4- B

AB=desplaça 1ent de la taca

2.

Desplaçament d'una taca a través del disc �oiar

Constatació tkl mov iment de rotació del Sol

Durant un seguit de dies anoteu les posicions de les distintes taques que s'observin
( feu servir un ful l per a cada dia d'observació).
Constateu, tot comparant les observacions dels diferents dies . el moviment de
rotació del Sol . (Tingueu en compte que quan una taca s'acosta a la vora del Sol
l 'efecte de la perspectiva fa que Ja taca sembli aixafada) .
Nota:
per

Si no disposeu de telescopi , podeu constatar l 'existència de les taques utilitzant
l 'observació un v idre de soldador.

a
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CONSTRUCCIÓ D'UNA CAMBRA OBSCURA

Un dels aparells que ens permet d'observar el Sol , donada la perillositat
de fer-ho directament , és la cambra obscura. La que us proposem de construir
permet. a més , fer el càlcul de la grandària aparent del Sol .
Material

Paper vegetal mil · l imetrat.
Paper d'alumini.
Tub de cartró d'uns 2 m de longitud i
Estisores. esparadrap, agulla d e cap .

5

cm de diàmetre (dibuixos) .

Orientacions per a la construcció:

- Tal leu un tros de paper d'alumini per tal de tapar totalment un dels
extrems del tub. Un cop fixat amb esparadrap , feu un petit forat en el centre.
amb l ' ajut de l ' agulla de cap .
- Tal leu un tros de paper vegetal mil · l i metrat per fixar-lo a l 'altre extrem
del tub, de manera que el tapi també totalment .
Consideracions:

- Les mesures del tub són orientatives . com més l larg sigui mé gran
serà la imatge del Sol que podrem observar. Amb tubs de meny de dos metres,
també es pot fer el treball , en aquest cas et serà més fàcil fixar-lo de forma
que no es mogui .
- Si disposeu , a més , d'un tub curt, de diàmetre una mica més petit.
poseu el paper vegetal mil · l imetrat en un dels extrems d'aque t. Així podreu
introduir el paper mil· limetrat en el tub gran , i observar amb més claredat la
imatge del Sol .

�

CÀLCUL DEL DIÀMETRE APARENT DEL SOL I DE LA LLUNA
.

De de la Terra, el Sol i la Lluna semblen tenir la mateixa grandària. EI valor
angular d'aquesta grandària es pot calcular amb la cambra obscura.
1 02

I Càlcul del diàmetre aparent del Sol
Orientacions per a l 'observació

Enfoqueu el Sol amb la cambra obscura , tot recoltzant-la de manera que permeti
d'observar la longitud , en mil · l ímetres, del diàmetre de la imatge del Sol projectada
sobre el paper vegetal .
a) Amb aquest diàmetre i la longitud l del tub (la distància entre el paper de
plata i el vegetal ) , podem calcular la grandària aparent del Sol , representat per a a
la figura. Del triangle rectangle ORP' en coneixem OR = ! i RP' (meitat del diàmetre )
i per tant podem calcular a/2 = arctg RP' /OR .
Q

Sol
p

Q

'
Q'

º<S:C}

P'

P'

b) Un altre mètode per fer-ho seria determinant el temps que tarda el disc del
Sol a travessar una l ínia perpendicular a la seva trajectòria . En aquest cas:
• Remarqueu un d iàmetre del paper vegetal .
• Determineu de manera aproximada la trajectòria aparent del Sol en el cel
• Fixeu bé la cambra obscura (amb l' ajut d'un trípode , per exemple), de manera
que el Sol travessi perpendicularment el diàmetre remarcat.
• Mesureu el temps que tarda el Sol a travessar aquesta l ínia
- Per calcular e l diàmetre aparent del Sol , en aquest cas, cal respondre a la
següent questió: si en 24 hores el Sol recorre 360 graus , en aquest temps que acabeu
de determinar, quin angle ha recorregut?
1 1 Igualtat de les grandàries aparents del Sol i de la Lluna

Orientacions per a l'observació:

Aquest treball només es pot fer durant un eclipsi parcial de Sol .
Necessitareu un telescopi , amb una pantalla de projecció.
Prop del màx im de l 'ecl ipsi , utilitzant la imatge projectada pel telescopi en un
paper blanc marqueu-hi tres punts, corresponents al limit del Sol i tres de correspo
nents al de la Lluna. Dibuixeu, amb aquests sis punts, les dues circumferències i
comproveu que són iguals . ( Per fer-ho recordeu que cal trobar el centre de la circum
ferència, dibuixant les mediatrius dels segments que s'obten en afagant els tres punts
de dos en dos).
-Quina creieu que és la raó, donada la diferència de grandàries reals, de la
igualtat entre les grandàries aparents de la Lluna i del Sol ?
1 03
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PRINCIPALS ACCIDENTS DE LA SUPERFÍC IE LUNAR

Abans de mirar la Lluna farem un treball previ a partir dels mape lunars. per
tal que us familiaritzeu amb els principals accidents de la seva superfície.
En el mapes lunars es poden trobar les principals característiques de la superfície
de la Lluna, l 'e tudi de les quals us facilitarà l 'ulterior observació
Material a utilitzar:

Manual d' Astronomia.
Mapa de la Lluna.
Cartolina.
CD Indiqueu quins són els principals accidents de la superfície l unar i feu-ne una
descripció breu.
Q) Dibuixeu un mapa on hi hagi representats els principals mars de la cara de la
Lluna que podem veure .
@ Situeu-hi també els principals cràters i altres accidents notables .
© Indiqueu quina part del mapa veuríem si la Lluna estigués en quart creixent.
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OBSERVACIÓ DE LA SUPERFÍ CIE DE LA LLUNA

Els millors moments per observar la Lluna es donen quan aquesta és a prop del
quart creixent.
Material a utilitzar

Un telescopi o bé uns binocles .
El mapa de la Lluna fet en el treball anterior.
Orientacions per a l'observació

Assenyaleu sobre el mapa els principal accidents que veieu de la Lluna:
Els mars.
Els cràters .
Les muntanyes (observeu l ' ombra que produeixen prop de la l ínia que separa
la part i l · luminada de la part fosca de la Lluna).
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En contemplar el cel en una nit clara, l luny d' una zona habitada o i l · luminada
es poden veure a ull nu centenars d'estels. Semblen petits focus de l lum encastats
en una gran esfera que es mou lentament al llarg de Ja nit.
Durant molts anys es creia que els estels estaven situats tots a la mateixa distàn
cia en una esfera que tenia per centre la Terra.
En l 'actualitat sabem que això no és cert, perquè els estels estan a distàncies
molt diverses que en força casos encara ens són desconegudes. Malgrat això, és molt
útil , per tal de precisar-ne la posició i estudiar-ne el movi ment aparent, considerar
que cada astre ve representat per un punt d'una esfera i maginària, concèntrica amb
l 'esfera terrestre, i de radi arbitrari però molt superior al de Ja Terra. Aquest punt és
la intersecció de Ja visual des de la Terra a l 'astre amb l 'esmentada esfera.
Aquesta esfera que és una abstracció matemàtica s'anomena esfera celeste.
Les representacions plane d'aque ta e fera constitueixen les cartes d 'estels o

planisferis, celestes .
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IDE!\TIFICACIÓ D"ESTELS l CONSTEL· LAC IONS
- Dormiu aquesta vetlla, quedeu-vos fins demà,
guaiteu a la finestra, veureu el fosc que fa!
Els Tri/Ions i Cabretes encara no han sortit;
pel tomb que ha dat el Carro, som lluny de mitjanit.
Mireu quina serena farà demà matí,
fins dalt de la carena uns donarem carmí.
JOSEP

PIJOAN

Des de sempre l ' home s'ha interessat per les d iverses agrupacions d'estel s que
es poden veure en una nit serena. Són les constel · l ac ions: grups d'estels aparentment
propers que mantenen la seva configuració constant. En canvi , des de la Terra veiem
que els planetes, la Lluna i el Sol es mouen lentament per entre aquest fons d'estels
fixos.
En real itat els estels també tenen un movi ment propi , extremadament lent si el
comparem amb el dels planetes . A ull nu només podríem apreciar-lo a intervals de
molts m ilers d'anys. Per tant podem considerar que les constel · lacions tenen una
forma ben determinada que ens permet de reconèixer-les .
Els estels d'una constel · lació encara que aparentment a prop , solen estar molt
separats en l 'espai . Fins i tot dos estels que a ull nu semblen un de sol , de j unts que
els veiem , poden estar a m ilers d'anys l lum l 'un de l ' altre .

ltJl l Les alineacions com a mètode d 'identificació
Maneig d 'un planisferi: constel· lacions
ltJl 16 l visibles en un moment determinat
is

Pàgs.
1 10- 1 16

1 1 7- 1 1 8

� estels i constel · lacions

119

� a partir de l 'observació dels estels

120

Observació dels principals

Determinació de la direcció Nord-Sud
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Cada constel·lació té un nom . Els grecs en van batejar amb noms de les seus herois
mitològics con era Orió, Perseu, Pegàs, erc; d 'altres porten noms d 'animals: el Cigne,
L 'escorpí, etc; d 'objectes corrents: la Balança, la Sageta, erc, o bé de persones: el
Cotxer, l 'Arquer, etc. En algunes es pot entreveure el perquè del nom que tenen, però
en general no hi ha cap relació o cal tenir moira imaginació por descobrir-la!
Actualment l 'esfera celeste està dividida en Fuira111a-vuir constel· lacions que són
::.ones pe1fecrame111 delimitades que permeten de localit;:,ar els diversos fenòmens astro
nòmics . Així es diu: aquest mes el Sol està a À ries, i Saturn , a Escorpí o que s 'ha
descobert un nou objecte a la Balena .
En els mapes o cartes celestes podem trobar dibuixades les dil'erss constel· lacions
amb els seus estels més brillants. Aquests mapes consten genera/mem de dos cercles,
un de corresponent a / 'hemisferi nord celeste i l 'altre al ud. Per localir;:,ar les cons
tel· lacions properes a l 'equador celeste caldrà aj11111ar els dos cercles .
A cada constel· lació els estels s 'anomenen per una lletra de l 'alfabet grec d 'acord
amb la seva brillantor: l 'estel a - alfa- és el més brillant; el f3 - beta- el que el
segueix; el -y - gamma- i així sucessivament. Aquest procediment data del segle X\111.
Així tenim que Betelgeuse, que és l 'estell més brillant d 'Orió, se l 'anomena, d 'acord
amb la regla anterior, a d 'Orió, o en llatí a-Orionis, mentre que Bel· latrix, que és el
tercer en brillantor a la mateixa constel· lació serà -y d 'Orió. L 'a de l 'Ossa Menor és
l 'estel Polar.

En aquesta unitat us proposem d' aprendre de local itzar i d' identificar le princi
pals constel · lacions amb l ' ajut d 'una carta d'e tels i un planisferi cele te.
Per la qual cosa:
Introduirem el mètode de les alineacions com a sistema de localització dels
estel i de les con tel · lacions.
Aprendrem d' utilitzar el planisferi .
Observarem els principals estels i constel· lacions de cada època de l ' any .
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LES ALINEACIONS COM A MÈTODE D'IDENTIFICACIÓ

Per iniciar-se en l ' Astronomia cal aprendre els noms dels estels i de les conste l · l acions
més brillants i saber-los identificar i localitzar. Tal com hem assenyalat, podem con
siderar que les constel · lacions tenen formes ben determi nades ja que el moviment
real dels estels no es fa perceptible sinó al cap de milers d'anys. Això ens permet
de reconèixer-les.
Tal com es veurà a la unitat 2, els estels, per bé que fixos, tenen el lògic mo
viment aparent motivat per la rotació de la Terra a l'entom d'ella mateixa i la trans
lació al voltant del Sol . Per això, segons l 'època de l ' any, seran visibles unes cons
tel · lacions o unes altres. Segons la latitud del lloc on ens trobem hi haurà estels que
no podrem veure mai i d' altres, els circumpolars, que seran sempre visibles.
Hem agrupat les constel · lacions en quatre grups segons l 'època de l ' any en què
és més favorable veure ' l s cap a les 2 J hores, hora universal , de mitjans d'estació.
Que quedi clar que de fet totes les constel · lacions que són observables des d'un de
terminat lloc les podrem veure durant més d'una estació sempre que no ens faci por
de llevar-nos molt aviat o d'anar a dormir molt tard . Les circumpolars es poden veure
sempre .
La localit::.ació d 'una constel· lació ve facilitada pel mètode de les alineacions.
Consisteix a unir els estels amb líniea convencionals que pemeten de determinar la si
tuació dels més brillants. Com a referència inicial s 'ha d 'utilit::.ar una constel· lació fàcil
de reconèixer com és ara l 'Ossa Major o Orió.

Material

Carta celeste de l ' hemisferi nord i del sud.
Planisferi (vegeu la seva utilització al T . d'Aula 1 6)
Paper de calcar o paper vegetal .
J)

Per a cada època de l'any intenteu de localitzar els estels i les conste l · lacions
corresponents sobre la carta celeste . Podeu seguir les alineacions que es des
criuen més endavant.
2 ) Calqueu la forma de les conste l · lacions.
3) Dibuixeu-les en un full i indiqueu-hi les alineacions que les relacionen .
4) Indiqueu també el nom dels estels i altres objectes interessants .
D'aquesta manera tindreu un mapa estel · lar per a cada època de l ' any que
podreu utilitzar en les vostes observascions .
Nota: É s convenient de memoritzar el nom de les constel· lacions dels estels més
brillants i sobre tot , les alineacions que ens permeten de localitzar-los , atès
que constitueix un sistema de referència per locali tzar als diversos fenòmens
celestes .
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PRINCIPALS CONSTEL · LACIO N S OBSERVABLES
DES DE LA NOSTRA LATITUD

A l'estiu :
l . L 'OSSA MAJOR
És porser la constel · lació més coneguda perquè els seus set esrels més brillants
esran disposars de manera que recorden la forma d 'un carro o una arada .

Els esrels a i [?> s 'anomenen indicadors perquè assenyalen / 'esrel Polar. l 'estel �
-dz.era - , és en realitat un esrel doble consrituïr per dos esrels, Mizar i A /cor. És un
dels pocs sisremes dobles que es poden veure a ull nu.
2 . L ' ÓSSA MENOR . L 'ESTEL POLAR
A partir de / 'Ossa Major, es pot localit::.ar / 'esrel Polar prolongam la línia derer
minada pels indicadors a i [?> . cinc vegades al segment a - [) en la direcció de [?> cap a a .
L 'estel Polar està pràcticamenr a l Pol Nord celesre i és l 'estel a de la constel· lació
Ossa Menor, semblant a l 'Ossa Major, però els seus estels no són ran brillanrs. És més
petita i oriel!fada al revés.
3.

EL BOVER. ARTUR. LA CORONA BOREAL

Si des de l 'Ossa Major seguim la direcció que ens marca el mànec de l 'arada , a
una longitud aproximadament igual a la constel · lació, trobarem Arrur, l 'estel a de la
constel·lació del Bover.
Artur és un gegant vermell i un dels esrels més brillants de la 1•olta celesre .
Una mica més enllà descobrireu una agrupació d 'esrels forma/lf semicircumferèn
cia . És la constel · lació anomenada Corona Boreal, que conté l 'estel R-Corona Borealis,
que és un prototipus de 1•ariable irregular i que es por l'eure amb prismàric quan és
més lluminós .
4. LA LIRA , EL CIGNE. L 'À GUILA . TRIANGLE VEGA , DENEB i ALTA/R
Prolongant la línia a-E-O de la constel · lació del Bover dues vegades en la direcció
d'a cap a &, trobareu Vega . És un estel blau molt brillant de la consrel· lació de la Lira
que es por reconèixer fàcilment perquè hi ha un perit paral· lelogram molr a prop .
Més enllà hi ha una gran creu una mica torçada que pertany a la constel· lació
del Cigne. El seu estel més brillant és Deneb.

111

Darrera de la lira i el Cigne, cap al Sud, hi descobrireu Alrair, de la consrel· lació
de l 'Àguila, esrel blanc mo/r brillam enrre dos de més dèbils.
Deneb- Vega-Alrair formen un gran rriangle isòsceles, amb Vega i Deneb en els
l'èrrexs de la base. És el rriangle que presideix les nirs d 'esriu.
Si Arr11r i el Bover ja s 'han posr, una a/rra manera d 'arribar a aquestes consrel·la
cions és a partir de / 'alineació -y-'& de l 'Ossa Major.
Com a fons d 'aquesres consrel· lacions podem veure la raca blanquinosa de la Via
làcria .
5.

L ' ESCORPIÓ . ANTARES

l 'a/rre esrel bri/lanr caracterísric de l 'esriu és Antares que pertany a la constel· la
de / ' Escorpió, una de les del Zodíac. El rrobareu a l 'hemisferi sud, sobre l 'horir::.ó,
en la direcció que ens marca ¡3-'& de l 'Ossa Major. L 'Escorpió presenta una línia cor
bada que recorda la cua d 'un escorpí.
ció
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A la tardor:
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N

l . PEGÀ S. ANDRÒMEDA . PERSEU
Prolongam la línia ¡3-a de l 'Ossa Major que us ha servit per rrobar la Polar,
descobrireu un gran quadrilàrer formar per les tres esrrelles a , ¡3. -y de la consrel· lació
de Pegàs -el mític cavall alat- i per / 'a -Alpherat::. - de la constel · lació veïna An
dròmena, que és el més brillam de tots quatre.
Andròmeda es troba en la prolongació de la diagonal del Quadrat de Pegàs i conté
un dels objecte més famosos del cel: una taca 1110/t desdibuixada que es por entreveure
a ull nu i que mirada pel telescopi resulra ésser rara una galàxia , la M 3 1 també ano
menada la Gran nebulosa d'Andròmeda .
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A continuació d 'Andròmeda, si prolonguem l 'arc que fonnen els seus es1els princi
pals en direcció co111rària a Pegàs, lrobarem Perseu . És una cons1el · lació en forma de
i grega que conté el famós es1el variable eclipsallf Algol-[3 Persei- .
El conjum de les set es11·elles principals de les cons1el· lacions Pegàs-Andròmeda
Perseu, forma una figura simètrica de l 'Ossa Major respeele del Pol Nord però més
allargada .
2. CASSIOPEA . CEFEU
Soll/ d 'Andròmeda , en la línia que uneix l 'E de l 'Ossa Major amb el Polar, s 'hi
!roba Cassiopea . És una de les constel· lacions circumpolars a la nos1ra lmi1L1d. Els
seus cinc es1els més brillants formen una W o M segons quan l 'observem.
E111re el Cigne, Cassiopea i el Polar hi !robem Cefeu. És una a lira cons1el· lació
circumpolar que té forma de pe111àgon allarga l. El seu es1el o 1é brilla111or variable i
dóna nom a un tipus d 'aquests estels: les variables cefeides, que han 1i11gu1 una gran
imporrància en la dererminació de les dis1àncies estel · lars.
3.

EL PEIX AUSTRAL. FOMALHA UT

Seguint la línia que ens marca [3 cap a a del Pegàs unes tres vegades, trobarem
l 'es1el Fo111allzau1 moli brillant a molr poca alrura de l 'horit::.ó sud.
4. AQUARI. PEIXOS. À RIES
Darrera del Quadrat de Pegàs i d 'A11drò111eda hi ha la ::.ona ::.odiacal on podem
trobar d 'Esr a Oes1: Aquari. els Peixos i À ries . Entre À ries i Andrò111eda hi ha la cons
rel· lació del Triangle.
s
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l'hivern:

l . L 'ORió . BETELGEUSE. R/GEL. BELLATRIX. LA NEBULOSA M.42
Orió és u11a de les constel· lacio11s més imeressants delfirmamellT. Es pot reconèixer
fàcilment perquè és formada per u11 conjunt d 'astres molt brillants i altres objectes ce
lestes singulars .
Els quatre estels principals determinen un gran trapezi: a la part superior hi ha
l 'estel ei., Betelgeuse, un gegant vermell i l 'estel -y, Bel/atrix, un gegant blau; a la part
inferior l 'estel f3. Rigel, un gegant blanc-blavós i l 'estel x. Saiph . A l 'interior d 'aquest
trapezi hi ha tres estels alineats que formen l 'a11ome11at cinyell d 'Orió. Cal indicar que
per aquests tres estels passa aproxi111ada111e111 / "ei¡11ador celeste .
h

Rigel
f3

Si mireu cap al cemre del q11udrihilff .1i111a1 per so/C/ del cinyell. vereu una taca
blanquinosa amb Ires es1e/s visibles . És un fenomen 1110/1 i11teressa111, la nebulosa M 42
o nebulosa d'Orió, la més bella del fir111a111e111.
2.

EL COTXER. CAPEL ·LA

A mig camí entre Orió i l 'estel Polar descobrireu un es1el 11101! bril/a111, Capel · la.
que forma part de la co11s1el· lació del C01xer.
Capel · la és 1111 gegant groc que és l 'estel a d 'aquesta co11s1el · lació, els es/els més
brilla/l/s de la qual determinen u11 pen1àgo11 bas/C/Ill regular.
3.

EL GRAN CA . SÍRIUS

Seguint la direcció marcada pel ci11cell d 'Orió i cap al Sud, hi descobrireu / 'es1e/
més brilla/l/ del cel. Sírius, 1111 es1el blanc. Sírius és l 'estel a de la co11s1el·lació de
Gran Ca i és un es1el doble, el satèl ·li1 del qual, Sírius 8 , fou el primer 11a11 blanc
descoberl .
.f.

EL TA URE. ALDEBARAN. LES HÍADES. LES PLÈIADES

Si seguim la línia marcada pel cinye/ d'Orió cap al nord, trobareu 1111 es1el l'erme/l,
Aldebara11, l 'ull del Taure .
Aldebaran és / 'es1e/ a de la constel · lació del Taure. És 1111 estel gegant de primera
111ag11i1Ud.
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Més enllà, hi descobrireu les Híades, un cúmul obert d 'estels vermells freds els
cinc més brillants dels quals formen amb Aldebaran una V inclinada .
l encara més enllà el cúmul de les Plèiades, amb / 'es rel Alció al bell mig. Vistes
amb prismàtic o amb telescopi és un especrable fascinant, s 'hi veu una gran quanrirar
d 'estels blavosos. Se 'n poden veure ser de més brillants amb Alció al mig .
5. El PETIT CA . PROCIÓ . ELS BESSONS. CÀ STOR l PÒLLUX
Si des d 'Orió seguiu la línia Bellarrix-Berelgeuse us trobareu amb Proció del perir
Ca, de la qual n 'és l 'estel a .
En canvi si seguiu la línia Rigel-Berelgeuse arribareu a la constel· lació dels Bes
sons, que és una de les constel· lacions del �odíac. És notable pels estels a, Càstor, i
[3, Pòl· lux.
les nits de ple hivern són les que permeten l 'observació de més estels de primera
magnitud: Sírius, Rigel, Bere/geuse, Aldebaran, Pòl· lux i Proció. l cap a finals d 'esració
o abans, en nit avanÇada , _podem veure també Artur i l 'Espiga de la Verge. En canvi,
a principis d 'hivern i a primeres hores de la nit es poden veure encara les constel·la
cions de tardor.
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A la primavera:
l . EL LLEÓ . DENÈBOLA . RÈGUL
Si des de l ' Ossa Major seguiu' /a direcció dels indicadors a i r3. però allunyant-vos
del Polar, passareu per .la co11stel· lació del Lleó.
Aquesta co11stel· lació té la forma d.'u11 gran trape::.i amb Denèbola , l 'estel r3, a
/ 'esquerra i Règul, l 'a, a la dreta .
2.

LA VERGE. L 'ESPIGA

Si en canvi seguiu la direcció a - r3 . allunyant-vos també del Polar, trobareu un
estel b/a11c força brillant, és l 'Espiga. l 'estel ·a de la Verge .
Artur, visible ja en aquesta època, Denèbola i l 'Espiga formen aproximadamem
u11 tria11g/e equilàter.
A fi11als de primavera podeu veure alhora, Règul, L 'Espiga i Antares que ens mar
quen un tros de / 'eclípitica .
·
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M ANEIG D'UN PLANISFERI : CONSTEL· LACIONS
VISI BLES EN UN M OMENT DETERMINAT

Un planisferi celeste serveix per saber quina zona de la volta celeste é visible
un dia i una hora determinada i per facil itar la localització dels estels. És un mapa
circular on hi ha els e tels principals que poden ser visibles des d' una determinada
latitud. Sobre el mapa hi ha un disc giratori que tapa una part i deixa veure per una
finestra ovalada la part del cel que es pot veure en un determinat moment.
A l'entorn del mapa hi ha els dies de l'any i en el disc sobreposat les 24 hores
del dia. Si volem saber quine constel · lacions són v isibles a una hora i dia concrets
hem de fer coincidir l 'hora del disc giratori amb el dia corresponent .
Tingueu en compte que les hores són sempre en temps universal i que . per tant .
cal afegir-hi una o dues hores més - segons l 'època de l 'any - per tal de passar al
temps oficial .
Material:

Un planisferi celeste .
- Un calendari per saber les hores de posta i sortida del sol .
Orientacions per a la utilització

Divi ió d e l ' any en mesos i aquests en dies.
L'equador celeste .
L'ecl íptica .
L 'escala d'ascensions rectes - vegeu Unitat 2 - .
. b) En el cercle mòbil :
Divisió horària.
Horitzó.
Els quatre punts cardinals.
El zenit.
c) L'escala de declinacions -cercles concèntrics en el disc fi x o
en forma d' índex mò bil - .
Gireu el c e rcle mòbi l fins que l 'hora desitjada coincideixi amb la data . La part
de cel que queda a l ' interior de la finestra ovalada és la visible .
A l ' hora d 'utilitzar-lo per fer una observaçió:
• Local itzeu l 'estel polar en el cel .
• Col · loqueu-vos mirant l 'e tel Polar i aixequeu per sobre vostre el planisferi de
manera que tingueu el .zenit del planisferi sobre el vostre cap i l ' horitzó nord
del planisferi quedi a la part de davant vostre .
• Feu coincidir, mantenint les condicions anteriors. l 'estel polar del planisferi i
l 'estel polar visible en el cel .

- Localit::.e u : a) Al cercle fix :
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La zona de la volta celeste que veieu coincidei x amb la que hi ha a la finestra
e l · l íptica del planisferi .
·

CD Mireu quines conste l · lacions veuríeu al firmament, si la llum del sol no ho i mpe
dís, en el moment en què esteu fent el treball . A quin dia de l 'any podríeu veure
aquesta part del cel a les deu del vespre?
.
@ Tenint en compte que el Sol és a l 'ecl íptica i que a les dotze del m igdia travessa
la l ínia Nord-Sud, determineu en el planisferi la seva posició en l 'esfera celeste
el dia d'avui.
@ Ara que ja sabeu la posició del Sol, determineu-ne l ' hora de la posta i de la sor
tida. Comproveu els resultats en el calendari.
© Comproveu per a cada estació que a les 2 1 h . (T. U . ) del dia del mig de l ' estació,
es poden veure les constel· lacions que heu trebal lat a T. d '.A. 1 5 .
® Feu una llista de les constel · lacions principals que són visibles al principi de cada
estació a dues hores diferents: a primera hora del vespre - una hora després de
la posta- i al final de Ja nit - una hora abans de l 'alba - . Poseu-ho en una taula:
dia:
HORA ( vespre):

HORA ( matinada):

® Feu servir el planisferi per construir un mapa este l · lar que contingui les conste l · la
cions circumpolars a la nostra latitud, és a dir, aquel les que queden sempre per
sobre de l ' horitzó.
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OBSERVACIÓ DELS PRINCIPALS ESTELS I CONSTEL · LACIONS

Es tracta d' identificar els estels i les constel· lac ions més interessants que es po
den veure a cada estació. Heu de fer-ho en una nit sense l luna, sense cap núvol i
procurant de col · locar-vos en un l loc on hi hagi com menys llum millor. El pitjor
enemic de l 'observador, deixant a part el mal temps, és l 'enllumenat públic dels po
bles i ciutats. Mireu també d'escollir un l loc e levat de manera que pogueu abastar
com més amplària de cel millor. .
La manera més profitosa d'aprendre de localitzar les conste l · lacions i de recor
dar-ne el nom , és fer-ho de mica en mica, en diverses observacions, afegint-hi cada
vegada una o dues constel · lacions. De totes maneres, si viviu en una ciutat , haureu
d'aprofitar quan sortiu al camp per fer com més feina millor.
Material:

Mapa estel ·lar de l 'estació construït al T. d ' A . 1 5 .
Planisferi celeste .
Llanterna de l lum vermella - per tal de no enlluernar-vos- .
S i fa fred, .un bon abrigall .
Orientacions per a l'observació

En primer lloc orienteu-vos. Busqueu L'Ossa Major i el Polar, o bé Orió i el
Polar.
Aneu localitzant i identificant les constel · lac ions fent serv ir el mètode de les
alineacions practicat en el T . d 'aula 1 5 .
Tingueu en compte que a més a més de les conste l · lacions més característiques
de l 'època en què estigueu, sempre podreu veure les circumpolar i d'altres conste l · la
cions que hem con iderat pròpies d 'una altra època, sobretot si feu l 'observació a
principis o finals de l 'estació o en hores allunyades de les 9 del vespre (T. U . )
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DETERMINACI Ó DE LA DI RECCIÓ NORD-SUD
A PA RTIR DE L'OBSERVACIÓ DELS ESTELS

La direcció Nord-Sud també es pot determinar a partir de l 'observació dels es
tels, la qual cosa permet d'orientar-se .a la nit.
El procediment es redueix a saber reconèixer l 'e tel Polar que com sabeu està
pràcticament en el Pol Nord cele te .
La localització de l'e tel Polar ve faci litada pel mètode de le alineacions ( vegeu
T. d ' A . 1 5 )
Podem prendre com a referència l ' Ossa Major o l ' Orió.
CD A partir de l ' Ossa Major:
Localitzeu l 'Ossa Major i fixeu-vos en els estels que són els més brillant
d'aquesta conste l · lació i estan al final del carro . Són anomenats indicadors ,
perquè assenyalen l 'estel Polar.
Prolongueu la l ínia o.-13 cinc vegades el segment o.-13, de 13 cap a o., hi tro
bareu el Polar.
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Polar

@ A partir d'Orió:
A l 'hivern potser us serà més fàci l de localitzar Orió. S i us imagineu la figur:
d'un caçador, amb Betelgeuse i Bellatrix sobre l 'espatlla i els tres petits estel
agrupats entorn X.-Orioni , repre entant el cap, aquest assenyala la direcció d1
la Polar.
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UNITAT

2:

COORDENADES ASTRONÒMIQUES
La Lluna travessa
pel cel estrellat;
quan veu que la miren
de por s 'ha entelat.
l el savi, inclinant-se,
anota admirat
en un planisferi
el canvi observat.
GUERAU D E

LIOST

Per poder estudiar el moviment aparent dels estels i altres objectes celestes cal
disposar d'un procedi ment per precisar quina és la seva posició a l ' i nstant d'observació.
Però ¿com es pot aconseguir aquest objectiu si els estels estan a distàncies molt
diverses i moltes d'aquestes distàncies ens són desconegudes? Per sort , per estudiar
el seu moviment aparent només ens cal conèixer en quina direcció es troben i els
angles que formen aquestes direccions . A ixí, podem suposar que cada estel ve repre
sentat per un punt de l 'esfera celeste , esfera imaginària concèntrica amb l 'esfera te
rrestre i de radi arbitrari però molt superior al terrestre . És tal com antigament es
creia que estaven situats els estels: punts de l lum en una gran esfera de centre la Terra.
El problema queda reduït, doncs, a situar un punt sobre una esfera, qüestió sem
blant a la situació d'un punt sobre l 'esfera terrestre . Per tant el que ens caldrà serà
una xarxa de circumferències sobre l 'esfera celeste semblants als paral · lels i als me
ridians terrestres.
Segons quina sigui aquesta xarxa tindrem diferents sistemes de coordenades as
tronòm iques .
En aquesta activitat n ' introduirem dos:
Sistema de coordenades equatorials absolutes.
- Sistema de coordenades horitzontals.
A més a més:
Construirem un i nstrument, la ballesta, per mesurar distàncies angulars , amb
l ' ajut de la qual comprovarem que els estels es poden considerar fixos a l ' es
fera celeste .
M itjançant el goniòmetre horitzontal i el vertical determinarem aproximada
ment les coordenades d ' algun astre .
Abans, però, haurem de considerar alguns elements indispensables per a la de
finició dels diferents sistemes de coordenades .
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pla horilLonrnl

Considerem un observador situat sobre la Terra i per tant pràcticament al cen
tre de l 'esfera celeste, ja que el seu radi és molt gran en comparació al de la Terra .
Per aquest observador la recta que coincideix amb la direcció de la plomada és la
vertical, que talla l 'esfera celeste en dos punts diametralment oposats:
- zenit, el que està sobre de / 'observador.
- nadir, el que està per sota de l 'observador.
El pla pe1pendicular a la verrical que passa pel centre de l 'esfera celeste, la
talla en un cercle màxim que és l 'horitzó astronòmic o horitzó veritable.
L 'horit::.ó divideix l 'esfera en dos hemisferis: el que contè el zenit, que serà vi
sible per a l 'observador i el que conté el nadir, que no ho serà .
Cal no confondre / 'horit::.ó astronòmic amb l 'horitzó sensible que és el que
s 'obté com intersecció d 'un pla perpendicular a la vertical que passi per / 'observa
dor i no pel centre de la Terra . Però com que hem suposar que el radi terrestre és
molt petit respecte del de l 'esfera celeste, podem suposar que aquests dos plans pa
ra/· /els coincideixen.
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CONSTRUCCIÓ D'UNA BALLESTA

Una ballesta és un instrument que es feia servir antigament per mesurar r altura
dels astres o separacions angulars entre els astres. Fou molt emprat pels navegants
al segle x v 1 .
Es compon d'una barra, aproximadament d ' un metre de llargària, al l larg de la
qual es pot desplaçar una barra més petita perpendicularment a la primera. En variants
de l ' instrument el nombre de barres més petites pot ser dues, tres i fins i tot quatre .
Per mesurar separacions angulars cal dirigir les visuals als estels. de manera que
fent l l iscar les barres petites passin pels extrems d' una d'elles.
Un esquema d'una variant d ' aquest instrument és:

Material

Una barra o un l listó d' l m .
Fusta, ful lola o plàstic per construir les barres petites .
Orientacions per a la construcció

Gradueu en centímetres la barra d' l m .
Construïu la barra petita seguint l 'esquema de l a figura; u s caldrà, a més , idear
algun procediment perquè aquesta barra estigui sempre exactament perpendicular
a la barra llarga.
En aquesta variant de la ballesta, tenim realment quatre barres petites situades
perpendicularment a l ' altra barra.
25
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obertura per pa!.sar-hi
la barra graduada
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L 'eix al voltant del qual sembla girar l 'esfera celeste és l 'eix del món, prolongació de l 'eix terrestre .
L 'eix del món talla l 'esfera celeste en dos punts:
Pol Nord celeste
- Pol Sud celeste
El pla perpendicular a la línia dels pols que passa pel centre de l 'esfera, la
talla en un cercle màxim que és l 'equador celeste .
L 'equador celeste divideix l 'esfera en dos hemisferis:
hemisferi nord, el que conté el Pol Nord
- hemisferi sud, el que conté el Pol Sud.
-

�

MESURA DE DISTÀNCIES ANGULARS

La determinació de distàncies angulars es pot fer de manera simple fent servir
una ballesta.
El procediment consisteix bàsicament a fer lliscar la barra perpendicular fins a
aconseguir que les visuals als objectes, entre els quals volem determinar la distància
angular, passin una per cadascun dels extrems d 'una de les barres petites.
Els gràfics següents i l · lustren el mètode a seguir:

L 'angle a que formen les dues visuals es pot calcular amidant les distàncies: OC
de / 'observador al peu de la barra petita i CB meitat de la longitud d 'aquesta barra .
El càlcul es fa fàcilment per trigonometria .

Material

- Una ballesta .
Orientacions per a l 'observació:

Localitzeu dos estels entre els qual vulgueu determinar Ja separació angular.
Feu lliscar la barra petita fins que les visuals als estels passin pels extrems d' una
de les barres petites.
CD Amideu Ja distància OC i repetiu Ja mesura diverses vegades. Disposeu els resul
tats:
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Mesures

l .ª mesura

2 . " mesura

...

3.ª mesura

Distància OC

a> Calculeu la mitjana d'aquestes mesures, i amb aquest valor i la meitat de la lon
gitud de la barra petita que hagueu fet servir, cerqueu , mitjançant càlculs trigono
mètrics , la separació angular entre aquests estels.

�

�

COMPROVACIÓ QUE ELS ESTELS ES PODEN CONSIDERAR
FIXOS A L'ESFERA CELESTE DURANT LES OBSERVACIONS

L'esfera celeste és una abstracció matemàtica útil per estudiar el moviment apa
rent dels estels, però cada estel roman a la mateixa posició en aquesta esfera? Els
estels d' una mateixa constel · lació sempre han tingut i sempre tindran la mateixa po
sició relativa?
Molts anys endarrera les configuracions actuals de les constel· lacions eren força
diferents i d'aquí a molts anys hauran tornat a canviar.
Aquest fet s'expl ica perquè els estels tenen un moviment propi , encara que molt
lent. Així, podem considerar, en fer les nostres observacions, que romanen fixos a
l 'esfera celeste . Ho podem comprovar mesurant la distància angular entre diverses
parelles d'estels en dies diferents.
Material

Ballesta.
(j) Trieu dos estels i seguint la mateixa tècnica que en el treball de camp 1 3 , deter
mineu-ne la separació angular.
a> Repetiu l 'observació després d'algunes hores o en diversos dies . Anoteu les me
sures en una taula
Dia i hora de
l 'observació

Distància al peu
de la ballesta

Distància
angular

® Repetiu les mesures per a diverses parelles d'estels.
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COORDENADES EQUATORIALS ABSOLUTES

El sistema de coordenades equatorials absolutes és un sistema universal, perquè
els elements que pren no estan ll igats a l 'observador, sinó que són elements que no
més depenen de l 'esfera celeste . Així, són els mateixos per a qualsevol observador.

La

xarxa de circumferències que ens determina aquest sistema està formada per:
- els paral·lels celestes: cercles menors paral·lels a l 'equador celeste .
- els meridians celestes o cercles horaris: cercles màxims que passen pels pols
celestes.
Entre aquesrs els elemenrs de referència són :
- l 'equador ce/esre
- el meridià que passa pel punr À ries o equinocci de primavera .
En aquest sisrema, la posició d 'un asrre queda determinada per les coordenades:
ascenció recra ex: angle que forma el meridià del punr À ries amb el meridià de
/ 'asrre. Es mesura de O a 24 hores en sentir direére.
declinació o: arc de meridià comprès enrre l 'equador i l 'astre. Es mesura de
(J' a 9(!' cap el Nord i de (J' a - 9(!' cap el Pol Sud.

PN

PS

PN

PS

En aquest treball farem servir les coordenades equatorials absolutes per localitzar
punts en una esfera celeste i en una carta d 'estels, i per situar punts en una esfera
negra.
Material:

Una
Una
Una
Una
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esfera celeste.
carta d'estels.
esfera negra (una esfera on hi pugueu dibuixar) .
guia d'Astronomia.

CD Digueu, fent servir una esfera celeste , quines són les coordenades equatorials ab
solutes dels estels més característics de les constel· lacions: Ossa Major, El Lleó,
Orió i Pegàs .
Disposeu aquesta informació en una taula

Constel· lació

Estel

Ascenció recta
a

declinació
ò

@ Ídem , però fent servir una carta d'estels pel que fa a les constel· lacions el Bover.
la Lira, el Cigne, l ' Àguila i l 'Escorpió.
@ Situeu en una esfera negra els estels següents:
Estel

Ascenció recta

Decl inació

Aldebaran
Proció
Al gol
Fomalhaut
S írius

4 h 30 m
7 h 34 m
3h 2m
22 h 52 m
6 h 4l m

1 6º 1 8 '
5° 29'
40º 30'
- 30º 9 '
- 1 6º 3 5 '

© Busqueu e n una gu ia d'Astronomia les coordenades equatorials del estels de la
taula .següent i a partir d'aquestes dades localitzeu-los e n una carta d'estels.
Estel

Ascenció recta

Declinació

Alció
Polar
Espiga
Achernar
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OBSERVACIÓ DELS CERCLES BÀSICS
DE LES COORDENADES EQUATORIALS

Ja hem vist els avantatges d'util itzar les coordenades equatorials per determinar
la posició dels estels i altres objectes a l 'esfera celeste .
Us proposem un simple traball que té per finalitat que us fami liaritzeu amb les
l ínies bàsiques de les coordenades equatorials, és a dir, l 'equador celeste i els cercles
meridians d'ascenció recta O h - 1 2 h i 6 h - 1 8 h .
Material:

Un planisferi celeste .
Un quadrant o un escaire , com més gran mil lor.
CD Busqueu en el planisferi els estels que es puguin veure el dia i hora de l 'observa
ció i que tinguin aproximadament declinació Oº. Feu el mateix amb els que tinguin
ascenció recta aproxi mada de O h, 6 h, 1 2 h i 1 8 h .
@ Observeu en el cel els estel de declinació Oº: imagineu-vos l a l ínia de l 'equador
celeste . Podeu col · locar l 'escaire de manera que un catet miri al Pol Nord celeste;
aleshores l 'altre catet apuntarà a l 'equador.
G) Fixeu-vos ara en els estels d'ascensió O h i 1 2 h: imagineu-vos el meridià corres
ponent . Feu el mateix amb els estels de 6 h i 1 8 h .
© Un cop tingueu clar per on passen e l s cercles bàsics intenteu de trobar aproxima
dament les coordenades d 'algun estel notable, evidentment amb un gran marge
d 'error. Comproveu l 'error comès en el planisferi o en una guia d'Astronomia.
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COORDENADES HORITZONTALS

Els elemènts de referència del sistema de coordenades equatorials -equador ce
leste i meridià que passa pel punt Àries - no són els elements més naturals per a un
observador en un l loc determinat de la Terra, perquè aquests elements són intrínsecs
de l ' esfera celeste i, per tant, independents del l loc d'observació.
H i ha un altre sistema de coordenades astronòmiques: les coordenades horitzon
tals , les quals es poden mesurar fàcilment amb instruments senzills de mesura d'an
gles.
La xarxa de circumferències que ens determina aquest sistema està constituïda per:
els almucantarats o cercles d 'altura: cercles menors paral· lels a l 'ho
ritzó.
els verticals: cercles màxims que passen pel zenit i el nadir.

Entre aquests, els elements de referència són:
- L 'horitzó.
- El meridià de lloc: vertical que conté el zenit, el nadir i el Pol Sud
celeste.
El meridià del lloc talla l 'horitzó en la línia meridiana o línia Nord-Sud.
La perpendicular a la línia N-S pel centre de l 'e.�fera celeste continguda al pla
de l 'horitzó és la línia Est-Oest.

60"

2-lO"

En aquest sistema, la posició queda determinada per les coordenades:
azimut a: angle que forma el vertical de l 'astre amb el meridià del
lloc. Es mesura des del punt S de (J' a 36(!' en direcció Oest.
altura h: angle que forma l 'horitzó amb la visual dirigida a l 'astre.
Es mesura sobre el vertical de l 'astre de (J' a 9(!' de
(J' a - 9(f' .
De vegades, en lloc de l 'altura e s fa servir la distància.-;:.enital -::. = 9(!' h .
-

1 29

C
\\O

è

l
l
l

• zenit

.<::-{!
t

/

s

/

/'P.N.

Cebt
N

/

/

/P. S .

/

/

1nadir
l

Aquest és un sistema de coordenades locals, perquè varien amb el lloc i,
per a un mateix lloc, amb l 'hora d'observació.
zenit

o

quador

celeste

G) Dibuixeu un esquema de l'esfera celeste i representeu-hi: la l ínia zenit-nadir i
l 'horitzó.
Tenint en compte que l ' altura del Pol Nord sobre l ' horitzó coincideix amb la la
titud del lloc ( vegeu UNITAT 7 del Tema I ) , representeu-hi també la l ínia PN-PS
i l 'equador per a un l loc de latitud =40º N .
@ Quines són les coordenades horitzontals del Pol Nord, del Pol Sud i del zenit
d'un determinat observador que està a 50º de latitud N .
@ Dibuixeu u n esquema de l'esfera celeste que inclogui : la l ínia del s pols , la l ínia
zenit-nadir, l'equador i l ' horitzó en els dos casos següents:
- per a un observador situat al P . N .
- per a u n observador situat a l 'Equador.
© Si dos observadors estan situats a les antípodes, el zenit del primer què és respecte
del segon?
® En quin l loc de la Terra l ' Equador conté el zenit? Ídem el P . N . està situat a
l 'horitzó?
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MESURA DE LES COORDENADES HORITZONTALS D'UN ESTEL

Les coordenades locals o horitzontals d'un estel - l 'azimut i l ' altura - , es poden
mesurar aproxi madament amb instruments tan senzills com el goniòmetre horitzontal
i el vertical .
L a mesura de l ' azimut d 'un astre es fa directament amb un goniòmetre horitzontal , si conei xem la direcció N-S del l loc d'observació.
ASTRE

90º

La mesura de l ' altura d 'un astre es fa directament amb el goniòmetre vertical .
La manera de fer-ho queda reflectida als esquemes .

h

o

En aquest treball es tracta de mesurar les coordenades horitzontals en un deter
minat moment d'alguns dels estels més bril lants.
Materials:

Goniòmetre horitzontal .
Goniòmetre vert ical .
Orientacions per a l'observació
a) Mesura de l'azimut

Si en el l loc en què fue l 'observació no teniu determinada la direcció N-S , deter
mineu-la localitzant l 'estel Polar.
Per tal que les mesures amb el goniòmetre horitzontal siguin fiables caldrà que
assenyaleu clarament la direcció N-S determinada.
Col · loqueu el goniòmetre horitzontal de manera que la l ínia 0°- 1 80º coincideixi
amb la direcció S-N, amb el Oº en direcció S.
131

CD Trieu l 'estel del qual vulgueu mesurar les coordenades i seguint l 'esquema següent
mesureu l ' angle a .
9

ASTRE

b) Mesura de l'altura:

@ Determineu l ' angle h de la figura amb el goniòmetre vertical . Aquest és directa
ment l 'altura de l 'astre.
Els resultats els disposareu en una taul a procurant d'indicar l 'hora i el dia de
l 'observació, perquè , com sabeu, les coordenades horitzontal s en un l loc determinat
varien amb el temps.
dia

hora

astre

conste l .

azimut

altura

QÜESTIONS GENERALS SOBRE LA UNITAT
l . Comenteu les analogies i les diferències entre les coordenades equatorials

absolutes i les horitzontals.

2 . Digueu quines coordenades són més útils per estudiar cadascun dels fenò

mens següents:
a) El moviment aparent dels astres al Llarg d 'un dia .
b) El moviment aparent del Sol al Llarg de L 'any.
e) El moviment aparent de La Lluna al Llarg del mes lunar.
d) La posició del Sol segons La Latitud terrestre en un moment determinat.
e) La trajectòria aparent dels planetes .
J . Si com ja hem comentçlf, els estels tenen moviment propi, són realment cons
tants les coordenades equatorials de cada estel?
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OBSERVACIÓ DEL l\IOVll\IENT
APARENT DELS ESTELS
Sembla el cel blau immensa catarata
que a pondre 's arrossegll astrel i mons,·
vosaltres, d 'or i plata
lluenta arena que hi rodau pel fons.
JACINT VERDAGUER

En contemplar el cel en una nit clara, lluny d 'una zona habitada o i l · l uminada
es poden veure, a u ll nu , centenars d 'estels.
Semblen petits focus de Uum encastats a la volta celeste . Ja hem assenyalat que
en realitat tenen un moviment propi molt lent que no és possible de detectar ni en
un dia, ni en un any, però que fa que la seva posició relativa actual no sigui la mateixa
que tenien a l ' antigor, ni serà la que tindran en una època futura. Ja que varien de
posició tan lentament, podem considerar-los estàtics al firmament en fer les observa
cions.
Ara bé, a causa del moviment de rotació de la Terra, si observeu el cel nocturn
durant algunes hores us semblarà que tota la volta celeste gira en bloc entorn d'un
eix i maginari que passa pel punt d 'observació .
Aquest moviment és, doncs, un moviment aparent.

¡3j j Visibilitat d 'un estel
¡ �1 j Ús d 'un Planisferi per determinar
la visibilitat. d 'un estel
11

.:J

is

Pàgs .
135

13 7

Seguiment del moviment diürn
d 'estels i constel· lacions

138

Seguiment d 'un estel al llarg de la nit:
Càlcul de l 'hora de la culminació per
mesures successives de l 'altura

140

Construcció d'un rellotge-estelar

14 1

Qüestions generals sobre la unitat

142
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Atès que la Terra fa una volta entorn del seu eix, aproximadament, cada

24 hores, tots els objectes que no tinguin un moviment propi respecte del nostre

planeta , descriuran circumferències menors paral· leles a l 'equador -paral· lels
celestes - amb moviment de velocitat angular constant i en sentit retrògrad
(d 'Est a Oest) . Hom coneix aquest moviment amb el nom de moviment diürn
dels astres.

N

Aquest fet obre diversos interrogants. cal preguntar-se: és que tots els es
tels seran visibles des d 'un determinat lloc a qualsevol època de l 'any i a qual
sevol hora ? O bé, la visibilitat d 'un estel dependrà d 'aquests o d 'alrres factors?
Perquè un estel sigui visible durant la nit des d 'un lloc determinar cal que
es compleixin les dues condicions següents:
Almenys una part de la seva trajectòria ha d 'estar per sobre de l 'horitzó
de l 'observador.
Quan l 'estel estigui per sobre de l 'horit:;,ó, en aquell lloc ha de ser de
nit.
Pel que fa a la posició relativa de la trajectòria de l 'estel respecte de
l 'horit:;,ó de l 'observador es poden presentar dos casos:
- La trajectòria talla l 'horitzó.
- La trajectòria no talla l 'horit:;,ó .
En el primer cas l 'estel surt i es pon . Els punts per on surt i es pon -punts
de la trajectòria d 'altura nul ·la - s 'anomenen l 'orto. i l 'ocàs de l 'estel. L 'estel
serà visible en la part de la trajectòria corresponent a altures positives .
En el segon cas la trajectòria estarà sempre per sobre o sempre per sota
de l 'horit:;,ó. Si està sempre per sobre , hom diu que l 'estel és circumpolar per
aquell lloc d 'observació i es podrà veure durant tota la nit. En canvi, si està
sempre per sota. l 'estel no es pot veure mai ·des d 'aquell lloc d 'observació.
PN

z

z
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PN

En tots els casos, el punt de la trajectòria d 'altura màxima, que coincideix
amb el punt d 'intersecció amb el meridià del lloc, s 'anomena la culminació
de l 'astre .
D 'altra banda com que el Sol, al llarg de l 'any, va variant la seva posició
sobre l 'esfera celeste, tindrem que els factors que determinen la visibilitat d 'un
cert estel són:
La latitud del lloc d 'observació.
- El dia i l 'hora d 'observació.

Aquesta activitat té com a objectiu fonamental comprovar a través de l 'observa
ció i del càlcul alguns dels fets anteriorment esmentats .
Per assolir aquest objectiu:
Determinarem una relació entre la latitud de l 'observador i la declinació de
l 'estel que ens permetrà assegurar i l'estel és circumpolar, surt i es pon o
no es pot veure mai. des d'aquell lloc d'observació.
Utilitzarem un planisferi per simular de. manera ràpida el moviment aparent
dels estels i per tant podrem determinar els dies i les hores en què un deter
minat estel és visible .
Farem un seguiment sistemàtic del moviment aparent dels estels al llarg
d'una nit i veurem com se'n pot saber exactamente l' hora de culminació .
I finalment, a tall de curiositat , construirem un rellotge este l · lar, rellotge que es
. basa en el moviment aparent de certs estels com un mètode per mesurar el temps.

l.!7! 1 1 / 1V ISIBILITAT

D.'UN

ESTEL

Com es pot saber si un determinat estel pot ser visible, si més no , almenys algun
dia de l ' any des d'un cert lloc d'observació?.
Per tal de contestar aquesta pregunta intentarem de determinar una relació entre
la latitud c.p de l 'observador i la declinació 8 de l 'este l , que ens permeti d'afirmar si
l 'estel és circumpolar, surt i es pon o no es pot veure mai des d'aquell lloc d'obser
vació.
Material

Regle i co m pàs .
Semicercle graduat.
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CD Dibuixeu un esquema de l 'esfera celeste i indiqueu-hi l a l ínia zenit-nadir (Z-N)
i l ' horitzó . Dibuixeu-hi també l 'eix del món - l ínia Pol Nord-Pol Sud (PN-PS ) 
i l 'equador celeste . Recordeu que l 'altura del P N sobre l 'horitzó é s l a latitud del
lloc .
E n aquest esquema podeu suposar que la latitud del l loc é s de 40º N .
Q) Sobre l 'esquema anterior dibuixeu-hi l a trajectòria d'un estel l a decl inació del qual
es 8 = 60º. Aquest estel , pel que fa a la seva trajectòria, de quina mena és?
Ídem per a un estel de decl inació 8= 20º. Ídem 8 = - 30°. Ídem 8 = - 60º.
Si algun d'aquests estels surt i es pon , indiqueu la seva sortida o orto i el seu ocàs.
Per a cadascun dels quatre estels, senyaleu-ne la culminació i calculeu-ne l 'altura
en aquest instant.
@ Considereu, en general , un lloc de latitud <p de l ' hemisferi nord i un estel de
declinació 8. Tenint en compte els apartats anteriors, . intenteu de comprovar els
fets següents:
si per a un estel <p <90º- 8< 1 80º- a , l ' estel surt i es pon.
si per a un estel <p >90° - 8 , l ' estel és circumpolar.
si per a un estel 90º-8> 1 80º- <p , l 'estel no es pot veure mai .
·

Nota: Heu de considerar els dos casos

8>0 i 8<0.

© Contesteu les qüestions següents tot i l · l ustrant les respostes amb un esquema,'si
fa el cas.
En quin l loc de la Terra els estels surten i es ponen perpendicularment a l ' ho
ritzó?
En quin l loc de la Terra la trajectòria dels estels és para! · !ela a l ' horitzó?
En quin l loc de fa Terra és c imcumpolar un estel de 60º de declinació? Ídem
tots els estels amb 8>60º?
En quins l locs de la Terra, R igel que té una 8 = - 8º 1 9' és un estel circumpo
lar? En quins llocs no està mai per sobre de l ' horitzó.
® En un lloc de l at itud 40° N , quins seran els estels circumpolars? Í dem que no es
veuen mai? Ídem que surten i es ponen?
@ Un observador que està a l 'equador diu que ha vist un estel durant tota la nit És
certa aquesta afirmació? Per què? I per a un observador que estigui al pol Nord,
quins són els estels circumpolars?
0 Determineu una relació entre la l atitud <p, la decl inació 8 i l 'altura a de l 'estel
en l ' instant de la culminació.
® Calculeu la declinació d'un estel visible durant tota la nit i que l a seva trajectòria
sigui tangent a l 'horitzó. Ídem només visible temporalment i que la seva culmina
ció sigui de 1 0º.
Heu de donar els resultats en funció de la latitud del l loc.
® Per què a més de la latitud , la visibilitat d'un estel depèn del dia i de l 'hora de
l 'observació?
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(· s D'UN PLANISFERI PER DETERMINAR
l . A VISIBILITAT D'UN ESTEL

Un planisferi permet de simular de manera ràpida el moviment aparent dels estel s
i per tant de determi nar els dies i les hores en què serà visible.
Material

Un planisferi .
G) Indiqueu constel· lacions que siguin circumpolars a la vosta latitud .

Constel· lacions circumpolars

Latitud

@ Considereu algunes conste l · l acions que no siguin circumpolars i digueu a quina
hora surt i a quina hora es pon l 'estel a d 'aquestes conste l · lacions , el dia que
feu el treball , i assenyaleu també l ' hora de la seva culminació.
Indiqueu a més si el podríeu observar en aquest dia.
·

Dia

Conste l · lació

Estel

Sortida o Orto

Culminació

Ocàs
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G) Repetiu, per a una determinada constel· lació, l ' apartat anterior. en sis dies separats
per intervals de 1 5 dies .
Dia

Conste l · lació

Estel

Sortida o Orto

Culminació

Ocàs

Què podríeu dir respecte a la culminació d'aquest estel? Quant temps ha de passar
per què un estel tomi a tenir la culminació a la mateixa hora?

�

SEGUI MENT DEL MOVIMENT DIÜRN D'ESTELS I CONSTEL· LACIONS

En aquest treball us proposem de f�r un seguiment sistemàtic del moviment apa
rent dels estels al llarg de la nit.
Per fer una observació completa, cal que hi dediqueu tota una nit, o almenys
bona part . Un vivac en una nit d'estiu amb lluna nova� sempre que no es tingui gaire
on, és la millor manera de fer aquesta observació.
Material

Carta d'estels.
Planisferi .
CD Observeu l ' ocàs del Sol . la duració del crepuscle i els primers astres que es poden
veure al firmament.
Dia

Fenomen
Posta de Sol
Observació dels
primers astre :
1r
2n
3r

Final del crepuscle
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Hora

Observacions

Q) Fent servir el mètode de les alineacions, localitzeu les principals conste l · lacions
que es puguin veure senceres. Comenceu per aquel les que ccnegueu més . Un cop
localitzades aquestes, intenteu d ' identificar les altres que us semblin més notables.
Repetiu aquesta observació diverses vegades al llarg de la nit - per exemple cada
hora- i feu un ll istat de les constel · lacions. Destaqueu cada vegada les que s ' han
post i les que han sortit.

Hora
Conste l· lacions

@ Determineu aproxi madament l ' hora de l ' ocàs d'alguns estels notables.

Estel

Constel· lació

Hora de l'ocàs

Hora de la posta

@ Dibu ixeu a intervals d' una hora la situació de l ' Ossa Major i de l ' Ossa Menor a
l 'esquema següent:

zenit

P�lar

o

N

E
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IATIBl

SEGUIMENT D'UN ESTEL AL LLARG DE LA NIT: CÀLCUL DE L'HORA
� DE LA CULMINACIÓ PER MESURES SUCCESSIVES DE L'ALTURA

A través de la mesura de les coordenades horitzontals: azimut i altura , podeu
fer un seguiment més precís del moviment aparent dels estels i determinar exactament
l 'hora de culminació d'un estel.
Material

Goniòmetre horitzontal .
Goniòmetre vertica l .
Planisferi celeste .
G) Cerqueu al planisferi estels brillants que tinguin la culmi nació, més o menys, cap
a la meitat del temps que dedicareu a l 'observació. Escolliu-ne un de circumpolar,
un altre que culmini a prop del zenit i un tercer sobre l 'horitzó sud del planisferi .
@ Localitzeu els estels escollits i mesureu les seves coordenades locals, cada quart,
durant un parell d'hores. Disposeu els resultats a la taula:
Estel

Conste l· lació

Hora

Azimut

A ltura

G) Feu un gràfic de l 'altura de l ' estel en funció de l 'hora d'observació. Uniu els
punts obtinguts i dibuixeu l 'eix de simetria de la corba. EI punt en què aquest
eix talli la corba és la culminació. Podeu dir, doncs, quina és l ' hora de la culmi
nació?
© A partir dels azimuts , calculeu l ' angle agut positiu que mesura la desviació del
meridià local que passa per l 'estel respecte de la direcció Nord o la Sud.
Feu un gràfic d'aquesta desviació en funció de l 'hora de l 'observació i trobeu ,
com e n el cas de l ' altura, l 'hora de la culminació de l ' este l. .
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l J4 l 13 l

CONSTRUCCIÓ D'UN RELLOTGE ESTEL·LAR

El moviment aparent dels estels ens proporciona una manera de mesurar
el temps, en particular els estels circumpolars que seran visibles durant tota la
nit són els més adients per a aquest propòsit.
A l ' Hemisferi Nord el cel nocturn es pot considerar com un gran rellotge
amb l 'estel Polar com el seu punt fix central i l ' Ossa Major com la busca.
Per saber l ' hora a partir del moviment aparent d'aquests estels s'ha de
construir un rellotge este l · lar. Bàsicament consta de:
Un disc de dates.
Un disc horari .
Un braç que fa d ' indicador o busca.
Material

Fusta per a la base .
Ful lola o cartró per al disc de dates i el disc horari.
Fusta o ful lola per a l ' indicador.
Cargol i femella.
Dues volanderes.
Petit cilindre buit de fusta o plàstic d 'altura igual a la suma dels gruixos
de l ' indicador, el disc horari , el disc de dates i la base .

141

Orientacions per a la construcció

Seguiu les in truccións de ! "esquema adjunt .
El disc de dates s·ha d 'enganxar a la base de manera que la data l de etem
bre coincideixi amb el centre del mànec.
Orientacions per a la utilització

Ja sabeu que la posició de l ' Ossa Major a una determinada hora varia se
gon l 'època de l ' any, per això cal adaptar el rel lotge a la data d'observació
encarant la mitjanit del disc horari amb la data en què e teu fent servir el rellot
ge . Després situeu l ' i ndicador de manera que quedi paral · lel al estel a i 13 de
l ' Ossa Major. El disc horari indicarà l ' hora.

QÜESTIONS GENERALS SOBRE LA UNITAT
J . Què s 'entén per moviment diürn d 'un astre? Quina n 'és la causa?
2. Expliqueu per què en un determinat dia i des d 'un cert lloc de la Terra, hi

ha astres que es poden veure durant tota la nit, astres que surten i es ponen
i astres que no es poden veure en tota la nit.
Aquests últims astres, tampoc no es podran veure en cap més dia de l 'any?
3. De quins factors depèn la visibilitat d 'un estel?
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QUADRES
INTERDISCIPLINARIS
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TEMA I

l
2
3

• Moviment aparent
del Sol ( I ) .

•

Moviment de Ja
Lluna.
Fases de la Lluna.

CIÈNCIES

MATEMÀTIQUES

ASTRONOMIA

UNITAT

• Ús del quadrant

• Moviment aparent

del Sol: orientació.

per calcular altures
amb ombres.
• Proporcionalitat.

• Orientació en

•

• Cicles biològics.

Ús del goniòmetre
horitzontal. Situació
de punts amb
coordenades polars.

alguns animals.

• Les estacions.
• Agricultura: pro-

• Dia i nit. Estacions.
Fases de la Lluna.
Eclipsis.

ducció d 'aliments.

• Marees .

•
4

5
6

El calendari.

•

Moviment aparent
del Sol (Il).

•

• Problemes d'ajust
del calendari.

Meridià local i
migdia solar.

7

• Coordenades

8

• Distàncies en

9
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•

L'origen de la vida .

geogràfiques.

• Verticalitat i

• Cicles biològics.
• Hores de llum.
• Estacions.

• Mediatriu.
• Mitjana.

• Orientació, determi-

•

• Grans

horitzontalitat.
• Còniques.

S istemes de
projecció: mapes.
Geometria de l 'esfera.
• Càlcul d'altures amb
el goniòmetre vertical.

nació de la direcció N-S.
Brúixola, deciinació magnètica.

viatges.

• Condicions i possibil i -

tat de vida al Sistema
Solar.
• Cosmologia.

el Sistema Solar.

• Rellotges del Sol .

•

• Geometria projectiva.
• Projecció.

•

Construcció per
ordinador.

HISTÒRIA

GEOGRAFIA

•

•

LLENGUA

Orientació:
Direcció Nord-Sud.

Marees.

•

•

Necesitat d'organitzar
les societats urbanes:
Astronomia a les societats
antigues: Egipte.

Necessitat d 'organitzar
les activitats humanes:
Religió, litúrgia i
calendari .

•

•
•
•
•
•
•

Orientació.
Rosa dels vents .
Temps solar,
temps civil.
Viatges per altamar,
necessitat de situar-se.
Cartografia .

•

•
•
•

•
•

Etimologies
del calendari .

Etimologia:
solstici, equinocci .

Necessitat de la mesura
del temps: migdia.

Història del càlcul
de la longitud.
Càlcul d e l a longitud
d'un meridià i
determinació del metre.
Història de les
concepcions sobre
l ' univers.

Mesura del temps.
Paper de les institucions.

•

Llegendes dels
rellotges de Sol .
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TEMA 11
U NITAT

ASTRONOMIA

•
l

•
•

2

3

•
•
•

•

Posicions relatives
dels sistemes PlanetaTerra-Sol.
Moviments aparents
i reals dels planetes.
Característiques
físiques del sistema
solar.

FÍSICA QUÍMICA

CIÈNCIES

•
•
•
•

Superfícies dels
planetes.
Models d 'estructura
interna.

•
•

Magnituds físiques.
Camps magnètics.
Transport de calor.
Reaccions nuclears al sol.
·

•

Rotació del Sol .
Grandària aparent del
Sol i de la Lluna.
Geografia de la Lluna.

Movlments aparents
i reals.
Moviments de rotació.
Llei Gravitació Universal
Lleis de Kepler.

Rotació diferencial .

TEMA Ill

l

•

2

•

•

Identificació
d'estels i constel· lacions .
Coordenades
astronòmiques.

MATEMÀTIQUES

CIÈNCIES

ASTRONOMIA

UNITAT

•

Coordenades terrestres.
Situació i orientació.

•
•
•
•
•
•

3
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•

Moviment aparent
dels estels.

Figures geomètriques
Angles.

Geometria de l'espai .
Utilització de la ballesta
per mesurar distàncies
angulars.
Càlcul de distàncies.
Altures i grandàries
coneixent la distància
angular.
Trigonometria.
Sistemes de coordenades
esfériques.

•

Geometria de l'espai .

•

Càlcul amb angles.

•

l nequacions de l er grau .

HISTÒRIA

•

•

LLENGUA

•

Diferents models
del sistema solar
en la història.

•

Mitologia.

•

Mitologia.
Orientació en la
navegació.

•
•
•

•

Mesura del temps.

Models del sistema solar
en la l iteratura.

Els planetes en la l iteratura
Mitologies.

•

•

L'angle com a gir.

•

Còniques.

•

Resolució de triangles rectangles.

•

Orientació: determinació del Nord.

Coordenades terrestres.
Situació i orientació.

Determinació de les
coordenades geogràfiques.

LLENGUA

DIBUIX

GEOGRAFIA

HISTÒRIA

MATEMÀTIQUES

•
•

•

Projecció d'una
esfera en un pla.

•

Els estels a la
poesia.
Lèxic específic.
Lèxic específic.

Construcció amb
regla i compàs.

Construccions amb
regle i compàs.
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BIBLIOGRAFIA I RECURSOS
A. VISITES.
B. MATERIALS DE SUPORT: AUDIOVISUALS l INFORMÀTICS.
C. ASSOCIACIONS D'AFECCIONATS A L'ASTRONOMIA.
D. BIBLIOGRAFIA.

A . VISITES
l. OBSERVATORIS

247 57 36.

Observatori Fabra, Tibidabo. Barcelona. Tel.
S ' ha de trucar per telèfon o enviar una carta,
indicant si es vol fer una visita diürna o nocturna i el nombre de visitants.
Departament de Física de la Terra i del Cosmos, Facultat de Ciències Físiques, Universitat de Barce
lona. Avda. Diagonal .
Barcelona, Tel .
ext .
S'ha de concertar la visita
per telèfon.
Observatori de ! ' Ebre . Apartat
Tortosa (Tarragona).
11. PLANETARIS

645 - 08028
9.

330 73 1 1

298.

103 - 08017
2 1 1 64 16.
55 - 08022
212 50.
18 - 08003
319 40 12.
12 - 08026
25520 54.

Planetàrium Barcelona. Fundació Mediterrània, Escoles Pies,
Barcelona. Tel .
Planetari del Museu de la Ciència, Teodor Roviralta,
Barcelona. Tel.
60
Planetari de l ' Escola de Nàutica, Pla del Palau,
Barcelona. Tel.
Planetari de l'Antiga Escola del Mar. Gènova.
Barcelona. Tel.
Ill. MUSEUS

55- 08022

2 1 2 50.
30 18 7 1 , 30 1 8 3 1 .
3 1 8 32 45.
1 15 - 08002
301 22 32.

Museu de la Ciència, Teodor Roviralta.
Barcelona. Tel .
60
(Pèndol de Foucault)
Museu Martí tim, Drassanes Reials, Porta de la Pau, l
l Barcelona. Tel.
l
l
Cal concertar visites escolars amb el Gabinet de Difusió, Tel.
(Instruments d 'astronomia
de posició brúixoles, rellotges . . . )
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Rambla dels Estudis ,
Barcelona.
Tel.
Es pot escriure una carta al president demanant-le veure l ' astrolabi.
Òptica Cottet . Avda. Portal de l'Àngel,
Barcelona. Tel.
Cal concertar visita
per telèfon. (Exposició de telescopis . )

317 0536.

-0800

40 - 08002

B . MATERIALS D E SUPORT: AUDIOVISUALS
l INFORMÀTICS
l. DIAPOSITIVES l VÍDEOS

Es poden trobar col · leccions de diapositives a:
Biblioteca de l ' Associació de Mestres Rosa Sensat, Còrsega,
Tel
07 O l . ( Servei de préstec. )
Planetàrium Barcelona.
Museu de la Ciència.

237

1 48

27 1 . pral. 08008 Barcelona.

l ídeos de la sèrie «Cosmos» se'n poden trobar als dos primers llocs citats
l ' Urgell.
è A
Barcelona. Tel.

240, 7

- 08036

321 21 46.

també a Cl RlT. Compte

�lires vídeos:
- Servei de Cultura Popular, Provença,
Barcelona. Tel.
:CE de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sant Antoni M . ' Claret.
Barcelona.
Tel.
5ón interessants els capítols l i
del curs «Descobrint la Física» del programa «Univer,itat Oberta» ( « El
missatge de la llum de les estrelles» i «Estrelles absurdes: la física de les nanes blanques». respectivament ) .
i també el capítol
(«El cel amagat»), del curs «Química inorgànica». del mateix programa.

324 - 08037

25536 78.

16

10

n . PEL·LíCULES

258 30 04.
171 - 08026

40

Al Museu de la Ciència existeix un servei de cinema per a grups d ' unes
persones. Les pel · l ícules es
poden visualitzar a la Videoteca del Centre Cultural de la Caixa de Pensions. passeig de Sant Joan.
Barcelona. Tel
(en vídeo i amb auriculars . per un màxim de persones alhora ) .

- 08037

258 89 05

1 1 1 . PROGRAMES PER A MICROORDINADOR

Se'n poden trobar a la Informateca de l' Associació de Mestres «Ro'ª Se1N1t ·· i

108

8

a

1 · 1cE ue la UPC.

C. ASSOCIACIONS D'AFECCIONATS A L'ASTRONOMIA

Algunes associacions d'afeccionats a l 'astronomia als Països Cacalan':
Agrupació Astronòmica de Manresa.
cl de les .Piques ,
(Ed. Ateneu Cultural)
Manresa (Barcelona)

1-3

·

Agrupació Astronòmica de Sabadell
Font l , l r.
Sabadell (Barcelona)
Agrupació Astronòmica de Sagunt
Caballeros,
Sagunt (València)

10

Agrupación Astronómica de Sax
. (Colegio Cervances) Azorín. l
Sax (Alicante)
Agrupació Astronòmica de Terrassa
Casino - Sant Pere,
Terrassa (Barcelona)

39

Agrupación Messier de Astronomía
Hurtrado,
l r. 2a.
Barcelona

08022

34,

Apex, Agrupació Astronòmica Metereològica
Ciutadella Baixa. baixos
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

5

Associació Astronòmica de Barberà
Nemesi Valls.
àtic
Barberà del Vallès (Barcelona)

35

Associació Valenciana d' Astronomia
Apartat de correus
València

46080

2.069

1 49

ASTER, Agrupació Astronòmica de Barcelona
Passeig de Gràcia,
Barcelona

71

08008

Grup Astronòmic S írius
l . B . Vicent Gandia. Ronda, s. núm.
V ilanova de Castelló (València)

Grup Astronòmic V ilanova
Tetuan,
V ilanova i Geltrú (Barcelona)

6

Grup de Astronomia Cosmos del Casal
Bonaire,
àtic
Mataró ( Barcelona)

25

Grup d 'Estudis Astronòmics
Apartat
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

1 15

Secció d'Astronomia Museu de Badalona
B isbe lrurita, l
Badalona (Barcelona)
Societat astronòmica d'Espanya i Amèrica
Av. Diagonal,
Barcelona

08008

377

Societat d'Astronomia Balear
Apartat de correus
Ciutat de Mallorca

l . 206

07080
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Alianza Editorial.
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1983.
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Calendari dels pagesos.
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Catalunya.
GAVIN, M . Astronomía: e l uni verso e n t u ordenador. Madrid. Anaya Multimedia.
GRUPO AZARQUlEL. Astronomía en la escue/a . Ayuntamiento de Madrid.
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1985.

1980.
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tematica de/l'Università di Genova .

1985.

1984.
1 98 2/83.
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MENZEL, D . H . Guía de campo de las estrellas y los planeras de los hemisferios norte y sur. Barcelona.
Omega.
MIGLIA YACCA, R., OLIVER, J .M. E l gran libro de l a astronomía moderna, manual ¡mictico para e l
observador aficionada . Barcelona. Editorial de Vecch i .
MOORE, P. Guía de las estrel/as y los planetas. Barcelona. Ediciones Folio.
PALAU, M . Rellotges de sol. Barcelona. Editorial Millà.
RONAN, C.A. Els .amants de /'Astronomia. Barcelona . Blume.
Omega.
ROTH , G . D . Guía de las estrellas y de los planetas. Barcelona.. Omega.
SACASAS, J . El firmament a l 'estiu. Montserrat. Publicacions de l ' Abadia de Montserrat, Llibre de mo
txilla.
SANAHUJA, B. i altres. Veure les estrelles. Trobada amb la ciència . Barcelona. Edita: Generalitat de
Catalunya.
VILA, J. Miranda a las estret/as. Barcelona. Noray.
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1984.
1984.
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1980.

·

198 2.

198 2.
1979.
1979.
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NOTA

Col· leccions de divulgació amb títols d'astronomia:
Biblioteca de divulgación científica Muy /111eresa111e . Ed. Orbis, S . A .
Biblioteca científica Salvat
Col · lecció G.T. Salvat.
Biblioteca de la classe. Graó Editorial .
Revistes de divulgació amb articles d 'astronomia:
/11l'esrigació11 y Ciencia .
M1111do Cienríjico.
Conocer.
Algo.
Mil.'" /111eresa111e .
Trih1111a de Asrro110111ía .

La majoria de poesies del llibre són extretes del recull fet per Eulàlia Valeri:
l ' Esparver Poesia. Edicions de la Magrana.

1986.

l .'i 2

Aire i 1/11111.

Barcelona.

RETALLABLES
RELLOTGES DE SOL
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Veiem, dia rera dia, créixer l 'interès per aquest u111 Fers on sempre és possible anar
més lluny i que arriba a fer-se inabastable a la nostra ment. Ens trobem meraFellats i
desconcertats quan sentim parlar de ce111s de mils de mÚions de galàxies. cadascuna amb
una mitjana d 'un centenar de mils de milions d 'estels en un univers immensament b11i1.
on trobar qualsevol cos i111eres1e/ar té una probabilitat 1110/1 petita . Llm•ors. massa sui•int
els esdevenimen.ts celestes més propers. aquells que incideixen directame111 sobre les nos
tres vides i sobre la natura que ens envolta, pel seu caràcter més quotidià ens passen
desapercebuts. D 'aquells fenòmens. que intrigaven els homes i dones antics i q11e mn
dur-los a diverses explicacions del cel. no en som ben conscie111s.
A la primera part del llibre voldríem portar-vos a descobrir la constància i la reg11laritat dels moviments dels astres més propers. la seva wilitat i interpretació. Si l 'Astro
nomia és, en bona part, el plaer d ' escrutar el cel. espiem. per començar. el curs del
nostre satèl·lit i del nostre Sol.
Aquesta observació us vindrà guiada per 11ns treballs de camp q11e i•u/en fer - i•os
arribar a un coneixement astronòmic del sistema Terra-Lluna-Sol. tot aprofitant també
les conclusions que de la mateixa observació extraureu. És bo recordar que el 111ètude
científic, tot i ser una barreja subtil i complicada de diversos elements. es nodreix en
bona part de / 'observació sistemàtica .
Els treballs d 'a11la consolidaran i ampliaran aquest coneixement. tot donat-li a més

a més 11na i ois ió de .fi111ciona111en1 cunj11n1 en l 'àmbit espacial.

A cada 11nitat. q11e put constar de diferents treballs. hi ha una in1rod11cció orienla

tim: d 'un partim i a on pretenem arribar. per tal de no fer-i•os anar a les palpentes .
Les referències històriq11es hi són freqüents. ja q11e emprenem / 'est11di de qüestions q11e
mn intrigar la h11mani1a1 des q11e en tenim notícies . És na111ra/ doncs. referir-se, als
primers homes. als primers astrònoms repetint els seus passos i les seves pregu111es amb
/ 'arnntatge q11e ens dóna la nostra ll11nyania temporal.
Els treballs de taller. ideats per acunseg11ir aparells 1110/1 sen:ills per a les observa
cions. són mostra de la importància de / 'activitat manual i de la Fivesa de l 'enginy humà
i. per tant. cunl'é que hom s 'acostumi en tals construccions i en l 'ús d 'aquests aparells.

M. D.A. col· lecció
(Materials Didàctics Actius)
0 El Dia i la Nit
@ En temps de . . . (Joc de simulació històrica)

@
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