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Pròleg
L’any 1609 Galileu Galilei apuntà per primer cop un telescopi cap al cel. Va ser el
començament de 400 anys de descobriments astronòmics que encara continuen. El 27
d'octubre de 2006 la Unió Astronòmica Internacional va anunciar la declaració per la
UNESCO del 2009 com a Any Internacional de l'Astronomia - International Year of
Astronomy (AIA-IYA2009), ratificada per l'ONU el 19 de desembre de 2007.
L'Any Internacional de l'Astronomia AIA-IYA2009 representarà una celebració global
de l'Astronomia i de la seva contribució a la societat, a la cultura, i al desenvolupament
de la humanitat. El seu principal objectiu és motivar els ciutadans d'arreu del món a
replantejar-se el seu lloc a l'univers a través de tot un camí de descobriments que es va
iniciar ara fa 400 anys. Les activitats repartides per tot el globus terraqui pretendran
estimular l'interès per l'astronomia i la ciència en general; des de la seva influència en
les nostres vides diàries fins a com el coneixement científic pot contribuir a un món més
lliure i igualitari.
Una de les activitats més destacades dins de la celebració de l’AIA-IYA2009 són les
100 hores d’Astronomia, que es duran a terme entre els dies 2 i 5 d’abril de 2009.
L'objectiu principal d'aquest esdeveniment mundial és que el major nombre possible de
persones descobreixi el cel a través d'un telescopi, tal i com va fer Galileu ara fa 400
anys. Per tal de facilitar aquesta tasca a tothom que estigui interessat a participar-hi, el
Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona ha editat
aquesta breu guia que teniu entre les mans. En ella hi trobareu explicat d’una manera
senzilla què podem observar a ull nu i amb uns binocles o un petit telescopi durant les
quatre nits incloses en les 100 hores d’Astronomia: des de com localitzar l’Estrella
Polar fins a on trobar el planeta Saturn amb els seus anells i la seva lluna Tità.
Esperem que us sigui útil i que us ajudi a gaudir del cel!

Marc Ribó Gomis (coordinador de l’AIA-IYA2009 a la Universitat de Barcelona).
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Introducció
Amb motiu de l’Any Internacional de l’Astronomia, els dies 2, 3, 4 i 5 d’abril es
celebren a tot el món les “100 hores d’Astronomia”. Dins d’aquest marc, una de les
activitats de més extesa difusió serà l’observació del cel a ull nu i amb telescopi. Podeu
trobar
informació
sobre
aquesta
i
d’altres
activitats
a
la
web
http://www.astronomia2009.cat.
Presentem una petita guia per observar el cel en aquests primers dies d’abril, tant a ull
nu com amb petits telescopis, enumerant alguns dels objectes més destacables. A més
hem inclòs informació útil com les hores de posta i sortida del Sol, la fase de la Lluna o
els planetes visibles. Al final de la guia trobareu un breu glossari on podreu consultar el
significat d’alguns termes astronòmics.
Si no es diu el contrari, les dades que es donen estan calculades per a Barcelona i per al
dia 4 d’abril de 2009, però són vàlides de manera aproximada per tota Catalunya. Totes
les hores esmentades són hores civils.
Excepte per les dades referents a la Lluna i Saturn, aquesta guia és vàlida per a observar
el cel durant el començament de la primavera de qualsevol any.
Totes les cartes celestes han estat realitzades amb el programa de distribució lliure
Cartes du Ciel.

Dades generals

Sol
Posta de Sol1
Sortida de Sol
Final crepuscle vespertí
Inici crepusle matutí

1

20:19
7:29
21:56
5:54

Recomenem començar l’activitat al voltant del 21:30 hora civil.
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La Lluna serà visible al llarg de quasi tota la nit, en fase de quart creixent:
Lluna
Dia
2 d’abril de 2009
3 d’abril de 2009
4 d’abril de 2009
5 d’abril de 2009

Sortida
12:16
13:30
14:45
15:59

Posta
4:00 (3 abr)
4:39 (4 abr)
5:10 (5 abr)
5:37 (6 abr)

Fase (22:00 h)
53%
65%
75%
84%

A la Figura 1 es mostra un mapa de la Lluna amb els principals accidents observables a
la seva superfície.

Figura 1: Mapa de la Lluna.
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El cel a ull nu: les constel·lacions
A les Figures 2 i 3 es mostra, respectivament, el cel que podrem veure a les 22:00 hores
i a les 0:00 hores la nit del 3 al 4 d’abril.
El primer que podem fer és localitzar l’Estrella Polar, que senyala el nord. Recordem
que per identificar-la només hem de trobar la figura del carro (Ursa Major2) i traçar una
línia imaginària que passi per les dues estrelles del seu extrem. Sobre aquesta línia i a 5
vegades la distància entre aquestes dues estrelles trobem l’Estrella Polar (Figura 4). En
aquesta zona del cel veurem les constel·lacions circumpolars: les dues Osses;
Cassiopeia i Perseus al nord-oest i Cepheus al nord.

Figura 2: El cel a les 22:00 hores del 3 d’abril de 2009.
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Els noms de les constel·lacions es donen en la seva forma llatina.
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Deixant l’Estrella Polar a la nostra esquena, veurem el cel típic de la primavera, dominat
per 3 estrelles clarament identificables: Regulus, a la constel·lació de Leo; Spica, a
Virgo; i Arcturus a Bootes. Mentre que les dues primeres són blanques, Arcturus ens
mostra una tonalitat vermellosa. La constel·lació de Leo és potser la més fàcilment
identificable de les tres (Figura 5), ja que amb tan sols una mica d’imaginació podem
veure el lleó ajagut. Si el que volem es identificar Arcturus només hem de prolongar la
cua de Ursa Major (Figura 6).
A primera hora de la nit encara és possible veure cap a l’oest algunes constel·lacions
hivernals com ara Orion, Taurus o Gemini, amb les estrelles bessones Càstor i Pollux.
També Sirius, l’estrella més brillant del cel, és visible durant les primeres hores de la nit
a la constel·lació de Canis Major.
Per últim, passada la mitjanit, quan tenim la figura de Leo quasi bé a sobre dels nostres
caps, Hercules i la curiosa figura de la Corona Borealis comencen a aixecar-se per
l’horitzó est.

Figura 3: El cel a les 0:00 hores del 4 d’abril de 2009 (nit del 3 al 4 d’abril).
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Figura 4: Localització de l’Estrella Polar a pertir de la figura del carro (Ursa Major).

Figura 5: Constel·lació de Leo, amb Saturn i l’estrella doble γ Leo.

7

Figura 6: Localització d’Arcturus a partir del carro.

Planetes visibles
Només Saturn, a la constel·lació de Leo (Figura 5), presenta unes bones condicions
d’observació a començaments d’abril. Durant aquests dies els anells de Saturn se’ns
presenten vistos des de la Terra quasi de perfil (Figura 7). En cas de disposar d’un
telescopi podem intentar veure Tità (mag. 8.2), el més gran dels satèl·lits de Saturn.
Saturn és el segon planeta més gran del Sistema Solar, amb un diàmetre de 120500 km.
Es troba a una distància de 1250 milions de quilòmetres.

Saturn
Sortida
Pas pel meridià
Posta

17:42
0:11
6:39
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Figura 7: Saturn amb la posició de Tità a les 22 hores dels dies 2, 3 , 4 i 5 d’abril de 2009.

Cel profund
En aquesta secció llistem alguns dels objectes més espectaculars que es poden observar
durant les 100 hores amb ajut d’un telescopi o d’uns binocles. Depenent de la foscor i
visibilitat del cel i del diàmetre del telescopi podreu observar més o menys d’aquests
objectes. Al final d’aquest document trobareu una taula amb les hores de sortida i posta
de cadascun d’ells.
Nebulosa d’Orió –M42- (Orion; Mag: 3.1; Dist: 1300 anys llum)
Aquesta nebulosa es troba a l’espasa de la constel·lació d’Orió. És un dels objectes més
famosos i bells del cel. Dins de la nebulosa principal - M42 - podem veure el trapezi, un
conjunt de 4 estrelles immers dins del núvol de gas. Una mica al Nord de M42 trobem
M43 (la Petita Nebulosa d’Orió). Totes dues són regions on s’estan formant estrelles. Es
veu cap a l’oest a primera hora de la nit (Figura 8).
Hyades (Taurus; Mag: 0.5; Dist: 151 anys llum)
Aquest cúmul obert el trobem a la “V” de Taurus, al costat d’Aldebaran. Està format per
unes 350 estrelles disperses en una extensa àrea del cel. En ocupar una gran extensió de
cel, és recomenable observar-lo amb pocs augments o fins i tot amb uns binocles.
L’hem d’observar a primera hora de la nit, ja baix sobre l’horitzó oest (Figura 8).
Plèiades (Taurus; Mag: 1.3; Dist: 410 anys llum)
Es tracta possiblement del cúmul obert més famós del cel. Durant les 100 hores el
podrem observar breument al començament de la nit prop de l’horitzó oest. Rep
diferents noms populars, com Les 7 Cabretes. A ull nu podem distingir entre 6 i 8
estrelles, però amb un telescopi són centenars els estels que podem veure. Com en el cas
de les Hyades, és recomenable observar-lo amb pocs augments o amb binocles
(Figura 8).
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Nebulosa d’Orió (M42)

Hyades

Plèiades

Figura 8: Localització i aspecte de la Nebulosa d’Orió, les Hyades i les Plèiades.
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ι Cnc (Cancer; Mag: 4.5 – 6.5; Dist: 190 anys llum)
Aquesta estrella doble situada al nord de la constel·lació de Cancer està formada per
estrelles de magnitud 4.5 i 6.5 separades 30”, de colors groc i blau, respectivament
(Figura 9).
El Pessebre -M44- (Cancer; Mag: 3.1; Dist: 550 anys llum)
Aquest cúmul obert a la constel·lació del Cancer es pot veure a simple vista. Amb un
telescopi podem arribar a veure més de 100 estrelles repartides per una àrea més de
quatre vegades la de la Lluna. Per aquesta gran extensió és un objecte molt recomanable
per ser observat amb binocles (Figura 9).
M35 (Gemini; Mag: 5.1; Dist: 2800 anys llum)
M35 és un cúmul obert format per més de 200 estrelles, visible al costat del peu dret de
Gemini. Està considerat un dels cúmuls més bonics del firmament. Una mica al Sud i a
l’oest de M35 trobem el cúmul globular NGC2158, visible amb qualsevol telescopi
(Figura 9).
γ Leo (Leo; Mag: 2.2-3.5; Dist: 150 anys llum)
Es tracta d’una estrella doble amb una separació de només 4.3”, de manera que
necessitarem unes bones condicions d’observació per poder-la distingir. Tots dos
components són de color groc (Figura 5).
ε Boo (Bootes; Mag: 2.5-5.0; Dist 200 anys llum)
Trobem aquesta brillant estrella doble al nord-est d’Arcturus. Està formada per una
parella d’estrelles de magnituds 2.5 i 5.0 separades 3” i de colors groc-taronja i blancblau. Degut a la poca separació de les dues components hem de tenir unes bones
condicions d’observació per poder-les distingir (Figura 10).
M3 (Canes Venatici; Mag: 6.2; Dist: 31000 anys llum)
Podem trobar aquest cúmul globular a mig camí entre Arcturus i l’estrella més brillant
de la constel·lació de Canes Venatici. És el segon cúmul globular més brillant de
l’hemisferi Nord, amb un nucli molt uniforme (Figura 10).
α CVn (Canes Venatici; Mag: 2.9-5.4; Dist: 130 anys llum)
Aquesta estrella, anomenada Cor Caroli (el Cor de Carles) constitueix un sistema doble
amb components de magnituds 2.9 i 5.4, ambdós de color blanc. La seva separació és de
19.5” (Figura 10).
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ι Cnc

M44 (Pessebre)

M35

Figura 9: Localització i aspecte de ι Cnc, el Pessebre i el cúmul obert M35.
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ε Boo

M3

α CVn

Figura 10: Localització i aspecte de ε Boo, el cúmul globular M3 i α CVn.
.
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ν Dra (Draco; Mag: 4.9 – 4.9; Dist: 100 anys llum)
Tot i ser difícil de localitzar degut a la seva feble magnitud, aquest sistema binari format
per dues estrelles blanques quasi idèntiques i separades 62” és un dels més fàcils de
separar, inclús amb un simples binocles. L’hem de buscar una mica per sota d’Ursa
Minor (Figura 11).
M13 (Hercules; Mag: 5.8; Dist: 24000 anys llum)
Cúmul globular fàcil de trobar a la línia que uneix les dues estrelles més occidentals del
quadrat d’Hercules. És un objecte molt espectacular amb un petit telescopi. Durant les
100 hores haurem d’esperar a la mitjanit per tenir-lo a una alçada suficient per ser
observat (Figura 11).
Doble cúmul de Perseu (Perseus; Mag: 3.8 – 4.0; Dist: 10000 anys llum)
Si bé en aquesta època de l’any es troba bastant baix sobre l’horitzó, val la pena intentar
observar aquesta parella de cúmuls oberts situats entre les constel·lacions de Cassiopeia
i Perseus (Figura 12).
M51 (Canes Venatici; Mag: 8.6; Dist: 16 milions d’anys llum)
Aquesta galàxia és l’object més díficil d’observar de tots els que us proposem i
necessitareu unes bones condicions del cel per poder-la veure. Per trobar-la heu de
buscar una mica al sud de la darrera estrella del mànec del carro. Amb un telescopi de
com a mínim 15 cm de diàmetre i una bona nit podreu distingir la seva estructura
espiral. Té una galàxia satèl·lit a l’extrem d’un dels braços espirals (Figura 13).
Alcor i Mizar (Ursa Major; Mag: 2.3 – 4.0; Dist: 81 i 78 anys llum )
Es tracta de la parella d’estels més famosa del cel, ja que es poden distingir fàcilment a
ull nu. De fet, en èpoques antigues, aquesta parella d’estrelles es feia servir per
comprovar l’agudesa visual dels soldats. En realitat Alcor i Mizar no tenen cap lligam
físic. Si les observem amb un telescopi veurem que Mizar és al seu torn una estrella
doble de magnituds 2.4 i 4.0 separades 14.4” (Figura 13).
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ν Dra

Figura 11: Localització i aspecte de

M13

ν Dra i del cúmul globular M13.
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Doble cúmul de Perseu

Figura 12: Localització i aspecte del doble cúmul de Perseu.
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M51

Alcor i Mizar

Figura 13: Localització i aspecte de la galàxia M51 i de l’estrella doble Alcor i Mizar.
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Llista d’objectes proposats
Sortida

Trànsit

Posta

Alçada
a les
22:00 h

Alçada
a les
00:00 h

Tipus

Nebulosa d’Orió
Hyades
Plèiades
ι Cnc
El Pessebre

12:51
10:26
9:09
13:47
14:21

18:34
17:26
16:46
21:45
21:39

0:17
0:26
0:24
5:43
4:57

24°
26°
24°
77°
68°

3°
4°
3°
60°
53°

Nebulosa
Cúmul obert
Cúmul obert
Estrella doble
Cúmul obert

M35
γ Leo
ε Boo
M3
α CVn

11:31
16:02
19:53
18:44
16:57

19:08
23:18
3:42
2:40
01:58

2:44
6:34
11:32
10:36
10:58

50°
63°
20°
32°
45°

28°
67°
42°
55°
67°

Cúmul obert
Estrella doble
Estrella doble
Cúmul globular
Estrella doble

ν Dra
M13
Doble cúmul de Perseu
M51
Alcor i Mizar

--20:53
--15:26
---

--5:39
--2:27
---

--14:25
--13:29
---

16°
8°
29°
43°
46°

29°
26°
17°
63°
63°

Estrella doble
Cúmul globular
Cúmul obert
Galàxia
Estrella doble
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Glossari
Any llum: unitat de distància equivalent al recorregut que efectua la llum en un any. És
igual a 9 460 730 472 581 km.
Circumpolar: les estrelles circumpolars són aquelles que per a un lloc de la Terra donat
sempre queden situades per sobre de l’horitzó.
Constel·lació: agrupació d’estrelles brillants que s’utilitza per reconèixer amb més
facilitat les estrelles. Es tracta d’agrupacions arbitràries.
Crepuscle astronòmic: moment en què el Sol es troba a -18° d’alçada. Entre el final
del crepuscle astronòmic vespertí i el começament del crepuscle astronòmic matutí és
nit tancada.
Cúmul obert: agrupació d’estrelles unides gravitatòriament i que participen d’un
origen i moviment comú. Acostumen a estar formats per uns pocs centenars d’estrelles.
Els cúmuls oberts es situen al disc de la Galàxia i són objectes formats recentment, en
termes astronòmics.
Cúmul globular: agrupació d’estrelles unides gravitatòriament i que acostumen a tenir
una forma esfèrica. Estan formats per milers o milions d’estrelles. Els cúmuls globulars
es distribueixen al voltant del centre de les galàxies, formant un halo. Són objectes vells.
Estrella doble: parella d’estrelles que se’ns mostren molt properes en el cel. Pot ser
degut a que estiguin unides gravitatòriament, orbitant al voltant del centre de masses
comú, o bé a que es trobin en la mateixa direcció però a diferent distància, semblant
properes entre si per l’efecte de la perspectiva.
Estrella Polar: estrella de la constel·lació d’Ursa Minor (l’Ossa Menor) situada molt a
prop del pol nord celest. A l’hemisferi nord indica la direcció del nord.
Galàxia: sistema d’estrelles i material interestel·lar. Una galàxia típica té de l’ordre de
centenars de milers de milions d’estrelles.
Magnitud: mesura de la brillantor dels astres. Com més petita és la magnitud més
brillant és un astre. Així, una estrella de magnitud 2 és més brillant que una de
magnitud 4. A ull nu i en condicions òptimes es poden observar estrelles de fins a
magnitud 6, aproximadament.
Tità: el més gran dels satèl·lits de Saturn, amb un diàmetre de 5150 km. Té un periode
orbital al voltant de Saturn d’una mica més de 15 dies. Va ser descobert el 1655 per
Huygens. Tità posseix una atmòsfera composta de nitrogen, amb presència de metà i
altres hidrocarburs.
Trànsit pel meridià: instant en què un astre creua el meridià nord-sud. En aquest
moment és quan assoleix la seva màxima alçada sobre l’horitzó, sent el millor instant
per observar-lo.
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