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    Editorial
     La revista ja té nom

     “Cosmos” va ser el nom escollit per la darrera
assemblea de socis. Un dels associats que va
escollir aquest nom fou el Sr. Joaquim Agulló
Galí, malauradament traspassat. El Sr. Agulló
fou un dels membres fundadors de l’agrupació.
Amb un entusiasme admirable, aquells aficionats
a l’astronomia van crear del no-res una entitat
cultural en un moment en què la conjuntura era
del tot desfavorable.

     Tots els qui portem uns quants anys a l’entitat
el recordem com un eminent divulgador de
l’astronomia. Amb la seva amenitat i rigor, ens
va introduir en diversos temes relacionats amb la
mecànica celest; probablement, la conferència
que més recordo és “Els catorze moviments de
la Terra”, on amb magistral didàctica explicava la
complexa interacció gravitatòria que hi ha entre
la Terra, la Lluna i el Sol.

     El Sr. Agulló va ser un dels pocs associats
que sempre va estar al peu del canó, donant un
cop de mà, o si era necessari, assumint
qualsevulla responsabilitat per tirar endavant
l’entitat.

     El compromís del Sr. Agulló amb l’agrupació
s’encetà amb el naixement de “Cosmos” i, quasi
bé mig segle més tard, acabà amb la proposta
de nom d’aquesta revista, proposta que la
darrera assemblea va fer reeixir. Pel compromís
permanent del Sr. Agulló amb l’entitat i pel fet
que la nostra publicació porti el nom que ell va
proposar, li dediquem aquest número.

                                             Ferran García Luque
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El més que notable increment
de persones que han
experimentat les observacions
públiques en el decurs de l’any
2005 es fa palès en les
imatges que acompanyen
aquestes línies. En aquests
casos, es tracta de
l’observació del Sol que vam
programar el mes de
desembre del proppassat any,
durant la qual més de mig
centenar d’interessats van
poder gaudir de la visió de
l’Astre Rei tant per projecció
com amb filtre Hα (més
informació a les pàgines
següents).
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Notícies de l’agrupació

L’eclipsi anular de Sol, des de Requena

Amb motiu de l’eclipsi anular de Sol del proppassat 3 d’octubre, una expedició de la
nostra entitat es va desplaçar fins la localitat de Requena (València), des d’on varem gaudir
d’aquest meravellós espectacle. L’indret escollit per veure l’eclipsi va ser seleccionat per dos
motius, el primer previsible i el segon més desitjable que no pas assegurable. Per una banda,
Requena es trobava virtualment en la zona central de l’anularitat, tal i com palesen les
imatges de la portada; a més, aquesta localitat es troba en una zona on, a priori, les
possibilitats d’ensopegar un dia sense núvols són més elevades que no pas a altres indrets,
com per exemple la costa alacantina.

Vam arribar a Requena la
tarda anterior a l’eclipsi, cosa que,
tal i com s’aprecia a la imatge de
l’esquerra, aprofitàrem per fer una
mica de turisme pel centre històric
de la ciutat, sense menysprear, ja
a la nit, els productes
gastronòmics del país. També
tinguérem temps per cercar un
indret adequat al seguiment de
l’eclipsi, i després de descartar-ne
uns quants, ens decidírem per una
petita esplanada a tocar una
carretera secundària que ens
semblà molt poc transitada.
L’elecció va ser del tot encertada,
atesa la gran estabilitat

meteorològica que en cap moment no ens abandonà i la tranquil·litat del lloc. Tan sols el
propietari de les terres va interessar-se pel seguiment de l’eclipsi, afegint-se a l’observació
com si d’un membre més de l’expedició es tractés.

L’observació i seguiment de l’eclipsi fou un èxit rotund. Mentre en Ferran García i
l’Esteve Cortés s’encarregaren de fer el seguiment amb una càmera digital –vegeu la imatge
que acompanya aquest paràgraf- i una webcam acoblada al telescopi amb filtre Hα, l’Oriol
Font i la Núria Ricós van fotografiar el Sol amb diapositives. Alguns
resultats acompanyen aquest número de “Cosmos”; d’altres -com la
fílmació íntegra de l’anularitat amb filtre Hα- podeu venir a veure’ls al
nostre local quan us vingui de gust. De l’eclipsi anular ens hem
emportat un magnífic record, ja que, a més de poder-lo observar,
fotografiar i enregistrar sense cap contratemps, per tots plegats ha
estat una magnífica experiència personal, que esperem repetir amb la
mateixa bona estrella en el decurs del darrer cap de setmana d’abril.
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A dalt, a l’esquerra: En Ferran i l’Oriol preparant un dels telescopis pel seguiment de l’eclipsi. A una certa
distància, la Núria s’ho mira. A la dreta: tot està bé si tot acaba bé. La Núria, l’Oriol, l’Esteve i en Ferran estaven molt
contents perquè el temps havia acompanyat i no s’havia produït cap contratemps tècnic.

Les observacions públiques, punta de llança de “Cosmos”

Les darreres observacions públiques estan donant-nos grans satisfaccions, fins el
punt de convertir-se en una cita que puntualment desenes de mataronins i maresmencs no es
volen perdre. Entre les darreres observacions públiques, volem destacar-ne dues: la que
dedicàrem a Mart el passat 22 d’octubre i la darrera observació del dia 11 de desembre, en
què mostràrem el Sol amb llum blanca i mitjançant filtre Hα: respectivament, quasi bé un
centenar i més d’una cinquantena de persones hi van assistir. La fórmula que emprem per
divulgar l’astronomia a tota la ciutadania és senzilla: tot primer, una breu xerrada introductòria
acompanyada d’un text divulgatiu; i a continuació –sempre i quan el temps ho faci possible-
l’observació, on a peu de telescopi s’aclareixen els dubtes i preguntes de tothom que ho
desitgi. La gran acceptació que les observacions públiques tenen entre els mataronins ens
esperona a mantenir-les, tal i com podreu comprovar en l’apartat que dediquem a les
properes activitats de “Cosmos”.

La sol·licitud de subvenció a l’ajuntament, de nou denegada

Igual com succeí durant l’any 2004, la sol·licitud de subvenció que varem demanar a
l’ajuntament el proppassat exercici fou tombada “perquè no s’ajusta a les bases de la
convocatòria.” Volem remarcar que amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud, el
president, el secretari i el tresorer de “Cosmos” van mantenir sengles converses, primer amb
la secretària del regidor del Patronat Municipal de Cultura i finalment amb el regidor, el Sr.
Jaume Graupera. En tots dos casos vam mostrar la documentació que se’ns sol·licitava per
no trobar-nos en la mateixa situació que l’any 2004. En relació a aquest punt, la resposta que
rebérem va ser que no calia que ens preocupéssim, perquè tant l’informe com els impresos
que presentàvem eren del tot correctes, per la qual cosa si la subvenció se’ns denegava en
cap cas seria per una causa de tipus tècnic. Així doncs, no pas pel fons sinó per la forma, la
raó argumentada en la darrera resposta consistorial reflecteix una absoluta manca de
sensibilitat cap a la nostra entitat, per la qual cosa enguany hem desestimat tornar a intentar
demanar cap ajut a l’àrea de cultura de l’ajuntament.

  Esteve Cortés Guasch – Josep Oriol Font Cot
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Properes activitats de l’agrupació

Febrer

Dissabte, 4, a les 19 hores: observació pública de la Lluna.
Dissabte, 25, a les 19 hores: sortida astronòmica al Montseny. Per assistir-hi

és necessari que ens ho confirmeu amb anterioritat (podeu fer-ho fins el divendres,
24, al nostre local).

Març

Dissabte, 4, a les 20 hores: observació pública de la constel·lació d’Orió.
Durant aquest acte, s’identificaran els principals estels que formen la constel·lació i
s’observaran, amb prismàtics i telescopis, els principals objectes de cel profund que
hi ha a la constel·lació. També es prendran imatges amb la nova CCD d’algunes de
les meravelles que hi ha a Orió. Us recomanem que, si en teniu, porteu els
prismàtics!

Dissabte, 25, a les 20 hores: conferència, “Els mites del Big-Bang”, a càrrec
d’en Ferran García Luque.

Abril

Dissabte, 8, a les 20,30 hores: observació pública del planeta Saturn.
Dies 28-30: sortida astronòmica a la Vall d’Àger. Es sortirà des del nostre

local la tarda del dia 28, a una hora encara per determinar i es tornarà el dia 30.
Aprofitant la bellesa natural de l’entorn, si les condicions meteorològiques ho
permeten l’observació es complementarà amb alguna excursió. Per motius logístics,
si voleu assistir a aquesta sortida és necessari que ens ho confirmeu amb anterioritat
(podeu fer-ho fins el divendres, 21, al nostre local).

Maig

Dissabte, 20, a les 21,30 hores: observació de la constel·lació del Lleó.
Durant aquest acte, s’identificaran els principals estels que formen la constel·lació i
s’observaran, amb prismàtics i telescopis, els principals objectes de cel profund que
hi ha a la constel·lació. També es prendran imatges amb la nova CCD d’algunes de
les meravelles que hi ha al Lleó.

A la dreta: la galàxia NGC
2903, a la constel·lació del Lleó.
D’aquest univers-illa en parla Comellas
a la seva cèlebre Guía del Firmamento
(1999, p.266): “...una galaxia muy
evolucionada, tipo Sc, relativamente
débil para su tamaño, pero bien visible
en una noche oscura. Es un universo
grande y viejo, situado a más de 50
millones de años-luz de nosotros.”
Imatge obtinguda des de “Cosmos”, el
proppassat 22 de gener d’enguany.
Telescopi Meade LX 200 (S-C de 10
polzades, a F: 3.5). Càmera ST7-XME.
23 imatges de 15 segons cadascuna,
sumades amb el programa
Astrometrica i retocades amb CCD
Soft.
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No vam descobrir-lo, llàstima!

Normalment, quan anem a capturar imatges de cossos menors, abans de tot

agafem dades d’objectes ja identificats, asteroides i cometes, per poder introduir-les

als ordinadors de l’equipament del nostre observatori per tal que ens ajudin a fer el

seguiment i posteriorment les mesures astromètriques dels mateixos. Aquestes

mesures que fem i després enviem al Minor Planet Center (MPC) contribuiran a

afinar el càlcul de les seves òrbites.

Però a vegades també prenem dades del NEOCP (NEO Confirmation Page)

dins la pàgina del MPC (http://cfa-www.harvard.edu/iau/NEO/ToConfirm.html). En

aquesta pàgina hi podem trobar dades (posició, velocitat i magnitud en un moment

donat) referents a objectes que han estat tot just descoberts poques hores abans per

algun observatori d’una altra part del món i que necessiten que altres també els

detectin i mesurin per a confirmar-los i donar validesa al descobriment i a la seva

autoria. Quasi bé cada dia podem trobar-hi nous objectes descoberts i per confirmar,

encara que sovint no s’ajusten a les possibilitats del nostre observatori, ja que amb

molt bones condicions d’entorn (atmosfera, lluminositat) ens costa d’arribar a la

magnitud 18. Principalment, per aquesta raó només ho hem pogut  fer de 7 a 8

vegades, i tant sols en dues hem pogut reeixir, i per tant confirmar l’objecte cercat.

Els dos objectes confirmats fins ara per Cosmos han estat el 5J35D16 el dia 6

de Maig del 2005 amb magnitud 17.8, i el ETDWUAK el 25 de Juny del 2005 amb

magnitud 18.3, com es pot veure tots dos la voltant del límit de magnitud abans

esmentat. Més tard els dos objectes serien reanomenats com 2005 JQ5 i 2005 MX1,

respectivament. Precisament el 2005 JQ5, amb una mida calculada de poc menys

d’un quilòmetre, i que va ser descobert per un observatori del Catalina Sky Survey a

prop de Tucson, Arizona, USA, va ésser catalogat com a PHA (Potencially

Hazardous Object), és a dir, un objecte potencialment perillós, ja que els primers

càlculs de la seva òrbita fets pel Jet Propulsion Laboratory de Pasadena (JPL), a

partir de les dades que havíem tramés els observadors, donaven una solució amb

impacte contra la Terra el 11 de Juny del 2085, amb una probabilitat de 1 contra 120

milions. Finalment el JPL el va treure de la llista d’objectes perillosos el 7 de Juny.

Buf!
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Però aquest objecte encara donaria més sorpreses, el que en principi es creia

que era un asteroide, va resultar ser un cometa, ja que es va detectar activitat

cometària (despreniment de gasos) i a més tenia òrbita periòdica. Així cap el 18 de

Maig  va passar a ésser anomenat P/2005 JQ5 Catalina.

El fet de poder

confirmar un objecte

d’aquests per primera

vegada, i que a més fos un

cometa, va representar

una gran alegria i orgull per

a nosaltres. Per aquest

motiu es va voler donar

relleu a aquest fet

comunicant-ho als mitjans

de comunicació locals per

què es fes ressò del fet.

Però se li va donar més

relleu del que realment tenia, ens van posar com a descobridors del objecte, posant-li

posat el nom de Catalina. Potser algú va pensar que deuria ser el nom de la mare,

esposa o ves a saber què d’algú de nosaltres. A partir d’aquí ja va aparèixer la noticia

a mitjans de comunicació: diaris i emissores de radio catalanes i, fins i tot, de l’Estat,

sent el nostre president Ferran Garcia entrevistat per varis mitjans. Jo, per la meva

part, pensava: “A mi que no m’atabalin i em deixin en pau, que només he pres  les

imatges, he fet l’astrometria i l’he tramès al MPC”. Per sort o desgracia, els mitjans

de comunicació perden ràpidament l’interès en els fets, si no aporten res de nou que

mantingui l’atenció dels àvids espectadors, i tot va tornar a la normalitat.

Això sí, si alguna vegada realment descobrim algun cometa, cosa molt difícil

amb la existència dels programes automatitzats de cerca com el LINEAR, LONEOS,

CSS, Siding Spring, etc., llavors haurem de muntar una gran celebració i ho haurem

de fer saber a tothom, què carai!

Esteve Cortés Guasch
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El Sol, per projecció amb llum blanca
i mitjançant un filtre Hα

Amb aquest escrit encetem una sèrie d’articles divulgatius on ens
referirem a diversos astres del Sistema Solar que són a l’abast de qualsevol
aficionat a l’astronomia. Més que no pas explicar-los de manera exhaustiva, el
que pretenem és dir què podem veure i com es poden observar, ja sigui
visualment o bé amb el recolzament de les actuals tecnologies. D’una manera
concisa, cada article també anirà precedit d’un breu apartat, on s’esmentaran
aspectes i anècdotes relacionats amb la història de la seva observació. Per
començar, parlarem del Sol.

El Sol és l’estel més proper a nosaltres. El cicle vital de la Terra seria
impensable sense la seva existència, que també marca d’una manera determinant
les condicions que es donen a la resta dels planetes del Sistema Solar. En realitat, la
petja de l’astre rei es deixa sentir fins l’heliopausa, és a dir, allí on l’emissió de
radiació i partícules solars resta neutralitzada per la radiació còsmica.

El Sol és també un dels objectes més fàcils d’observar, i ja des de fa molts
segles hom en coneix alguna cosa més que el seu disc. Abans de l’era telescòpica,
els xinesos havien vist punts negres sobre el disc solar en determinats moments en
què aquest astre es trobava molt a prop de l’horitzó. Aquests puntets que s’havien
pogut albirar són les taques solars, que posteriorment veié Galileu amb la seva ullera
astronòmica. Val a dir que no tothom estigué d’acord en atribuir a aquests fenòmens
una natura solar, i les anotacions de Galileu crearen una gran controvèrsia.

Afortunadament, del segle XVII ençà s’ha avençat molt en la comprensió del
què és el Sol. Ja fa temps que se sap que les taques solars són zones on la
temperatura és més baixa que a la resta del disc: per això les veiem més fosques. En
realitat, si poguéssim agafar una d’aquestes taques i la situéssim a l’espai també la
veuríem brillar. Sense entrar en massa detalls, les taques són formacions que es
produeixen a la fotosfera, que és el nivell del Sol que podem veure amb un telescopi
ordinari. Les taques solars tenen un cicle de naixement, creixement i desaparició, i la
seva major o menor presència a la fotosfera ens indica el grau d’activitat solar. Una
gran quantitat de taques ens parla d’una forta emissió de partícules i radiació, la qual
cosa té efectes directes sobre la Terra, repercutint, per exemple, en l’espectacularitat
de les aurores boreals o bé en les comunicacions per ràdio. Pel que fa a la seva
tipologia, podem dividir les taques en porus, microporus, taques i focus. Els porus
són petites taques, que amb telescopi veiem quasi bé sempre puntuals i on no s’hi
aprecien diferències en la intensitat de la foscor. Els microporus són tan petits que
moltes vegades romanen al llindar de visibilitat de l’instrumental astronòmic. Per la
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seva part, les taques posseeixen un diàmetre prou gran com per fer-hi apreciables
dues zones: la interior, més fosca, que anomenem ombra, i una altra regió
circumdant, que anomenem penombra. L’ombra té una temperatura més baixa que la
penombra. Finalment, un focus és el conjunt de taques, que també pot incloure la
presència de porus i microporus, que formen un grup determinat.

A més de les taques, un telescopi d’aficionat permet veure altres detalls, com
les fàcules. Aquestes formacions són regions solars més brillants que el conjunt del
disc solar, atès que tenen un color blanc intens, mentre que la tonalitat de la fotosfera
és pàl·lidament groga. Les fàcules acostumen a estar relacionades amb les taques
solars, i la seva presència ens pot indicar la imminent aparició de taques. Com que la
brillantor que percebem del disc solar no és uniforme, és més fàcil detectar fàcules a
prop del limbe solar, on es produeix un enfosquiment gradual de Sol, també visible
fins i tot des de petits telescopis.

 A la dreta: el Sol, fotografiat per en Ferran
García Luque el 5 de febrer de 2005, emprant un
telescopi amb filtre Hα. S’aprecia una espectacular
protuberància

Observar el Sol amb llum blanca és
una magnífica experiència, tot i que en cap
cas comparable a la visió del disc solar
que s’obté amb un filtre Hα de l’hidrogen.
En aquesta banda de l’espectre
electromagnètic la fotosfera és poc brillant,
cosa que no succeeix amb la cromosfera,
que és la capa de gas que es troba immediatament per sobre de la fotosfera. A
aquesta regió solar s’hi poden veure trets morfològics molt característics, com les
espícules i les protuberàncies. Les espícules són projeccions de material que,
ascendint en vertical, poden assolir els 10.000 km d’altura; per la seva part, les
protuberàncies són erupcions transitòries de gasos ionitzats que, seguint les línies
del camp magnètic, es produeixen a la superfície del Sol. Si les protuberàncies
romanen a poca distància del limbe solar, les apreciarem com grans flamarades que
es projecten vers l’espai.

Josep Oriol Font Cot

Bibliografia

Comellas, José Luis (1999, 6ª ed., revisada y puesta al día hasta el año 2020), Guía del Firmamento,
Madrid, Ediciones Rialp, S.A., 770 pp.

Galadí-Enríquez, David; Gutiérrez Cabello, Jordi (2001), Astronomía general teórica y práctica,
Barcelona, Ediciones Omega, S.A., 973 pp.



11

Deep Impact: l’aportació de “Cosmos”

Segurament molts de vosaltres recordareu la missió Deep Impact portada a terme
per la NASA, i que va tenir molt de ressò als mitjans de comunicació, convencionals i
especialitzats.

L'objectiu de la missió era el de poder analitzar el material constitutiu d'un cometa a
partir de mesures espectrogràfiques i fotomètriques. Encara hi ha dubtes sobre la constitució
dels cometes, però es creu que bàsicament han d'estar fets del material primigeni per la
formació del Sistema Solar.

Aquesta missió va consistir en l'enviament d'una nau no tripulada a l'encontre del
cometa 9P/Tempel 1, per posteriorment llençar-li una sonda amb una massa de ~370 kg, feta
bàsicament de coure, per que impactés amb ell a una velocitat d'uns 10 km/s. La idea era
que l'impacte de la sonda contra el nucli del cometa produís un gran cràter (es parlava que
seria d'una mida semblant a la d'una casa o fins i tot a la d'un estadi de futbol, americà per
suposat) amb la conseqüent expulsió a l'espai de material del nucli. Degut a l'enorme
quantitat d'energia (19 GigaJoules) alliberada durant l'impacte, molt del material expulsat es
volatilitzaria. També, la superfície del cometa posada al descobert a la zona del cràter, rebria
directament els raigs del Sol, produint-se un Outburst (explosió amb llançament de gasos des
de l'interior del cometa). Tot aquest material expulsat seria analitzat amb l’instrumental de la
nau portadora, que romandria relativament a prop de la zona d'impacte (~500 km), i també a
partir d'imatges fetes des de els telescopis situats a la Terra.

La missió va anar molt bé pel que fa a aconseguir l'encontre entre una nau llençada
des de la Terra, i un petit objecte (300 m de llarg) viatjant a gran velocitat per l'espai, i la
matinada del dia 4 de Juliol (festa nacional als EUA) es va produir l'impacte desitjat. Però pel
que fa als resultats, no van ésser els que s'esperava, ja que la quantitat de material expulsat
no va ser el que s'esperava, i tampoc el material verge de l'interior del cometa va quedar
suficientment exposat. Hom pensa que la superfície del 9P/Tempel 1 (cometa vell) estava
recoberta d'una capa molt gruixuda de pols fosca, que va amortir l'impacte i que després va
cobrir ràpidament la superfície del cràter, reduint en gran manera els resultats.

Ara bé, també a “Cosmos” ens en hem de sentir satisfets del relatiu èxit de la missió
Deep Impact, perquè nosaltres també hi varem contribuir, molt modestament però. “Cosmos”
hi va participar, junt amb un petit grup d'altres afeccionats, enviant mesures astromètriques
de precisió que varen servir per determinar acuradament la posició del cometa a l'espai, i així
fer correccions de la trajectòria de col·lisió de la nau portadora. “Cosmos” hi va aportar
mesures astromètriques de 12 dies diferents, que a més del MPC es transmetien a Steve
Chesley del JPL que coordinava aquesta tasca.

De moment no hem pogut descobrir cap cometa nou, però hem col·laborat a
confirmar-ne un i estomacar-ne un altre. Bé, tinguem confiança, tot arribarà...

Si us interessa aprofundir-hi, podeu trobar més informació sobre la missió –en anglès-
a: http://deepimpact.jpl.nasa.gov/home/index.html

Esteve Cortés Guasch
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A dalt: la magnífica galàxia NGC 891, a la constel·lació d’Andròmeda. A baix: cúmul de
galàxies de la constel·lació del Lleó. De dalt a baix: NGC 3185 (circular), NGC 3190 (la més extensa i
brillant de les quatre), NGC 3189 (la més petita, a la dreta i una mica més amunt que NGC 3190) i,
finalment, NGC 3193, a l’extrem inferior de la imatge. Ambdós imatges han estat obtingudes des del
nostre observatori, amb un telescopi S-C MEADE LX 200 (10 polzades de diàmetre, a F: 3.5) i amb la
càmera CCD ST7 – XME. En tots dos casos, s’han obtingut 30 imatges de 15 segons cadascuna. Les
imatges s’han sumat amb el programa Astrometrica, i s’han retocat amb CCD Soft. De la mateixa
manera que amb la imatge de la galàxia NGC 2903 que reproduïm a aquest número, les d’aquesta
pàgina han estat obtingudes per Esteve Cortés. Processament: Esteve Cortés i Ferran García.


