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Editorial

Aquesta temporada no ha estat tan

moguda com la de l’any passat, és

clar que no podem celebrar cada

any el 15è aniversari. De totes

maneres no ens podem queixar de

la quantitat d’activitats fetes, si

tenim en compte tot el que

toquem: els programes de ràdio de

Sopa d’Estrelles a Ràdio Banyoles,

les xerrades divulgatives a escoles

i altres llocs, les conferències que

organitzem dintre del programa de

Tardes de Ciència i la col·laboració

amb el programa de la Fundació

Recerca per la Setmana de la

Ciència.

També hem d’afegir alguna ajuda

de guiatge en sortides nocturnes i

les activitats habituals, com el

Premi Astrobanyoles que ja fa vuit

anys que convoquem i el Concurs

d’Enginy, del qual portem sis

edicions. També hem recuperat el

Taller d’Astronomia, nivell I, fet al

març.

Com a novetats podem esmentar

la participació en dues activitats

municipals, una organitzada per

l’Ajuntament de Banyoles amb el

lema Banyoles ets tu! i la III Fira

d’Entitats a Porqueres on vàrem

muntar una paradeta per fer

divulgació de les activitats de la

nostra entitat.

Hem d’agrair la col·laboració que

rebem cada any de l’Ajuntament

de Banyoles, gràcies al conveni

acordat que ens permet disposar

d’una subvenció. Igualment hem

d’agrair la disposició del Museu

Darder que ens deixa la seva sala

d’actes on fem la majoria de les

nostres activitats, totes públiques i

gratuïtes.

Si en fem un balanç global podem

estimar que a les escoles tenim un

total d’uns 300 alumnes que ens

escolten. En el programa de

conferències podem valorar

l’audiència en unes 300 persones

més, si sumem tota la temporada.

A més, hi hem d’afegir les 150

persones que assisteixen a les

xerrades esporàdiques que fem en

llocs diversos com la Muralla de

Banyoles, Tortellà, o la Casa de

Cultura de Girona. Si hi sumem un

altre centenar de persones que van

assistir a les dues caminades

nocturnes en què hem col·laborat,

ens movem en una xifra de 850

participants.

Per arrodonirla cal sumarhi les

500 persones que vàrem aplegar

en l’activitat conjunta realitzada,

anualment, amb la Biblioteca

Pública de Banyoles. Cal dir, que

aquest any hi havia una motivació

extra, l’eclipsi total de lluna del 27

de juliol, que va captivar tots els

assistents.

En total, estaríem arribant a un

volum de més de 1.300 persones

que gaudeixen de les nostres

activitats.

Encara ens quedarien per

comptabilitzar les persones que

escolten qualsevol del gairebé 30

programes de ràdio que fem cada

temporada, però malauradament,

es desconeixen les xifres

d’audiència que tenim.

Com a entitat divulgadora de la

ciència, i sense ànim de lucre,

podem estar ben satisfets de la

feina que fa la nostra Agrupació.

Que seguim així molts anys.

Gràcies a tots els que ens ajudeu a

tirarho endavant.

LA JUNTA
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Resum de la temporada 201718

Vista general de la sortida amb la Biblioteca al

juliol al Puig de Sant Martirià

Aquest any hem començat la temporada

fent una xerrada al setembre a Tortellà,

entre en Kilian Vindel parlant de

L’univers invisible i Carles Puncernau

sobre Ones gravitacionals. Va ser el dia

10. Cal destacar la mala sort per poder

dur a terme la posterior observació.

Abans de començar les xerrades hi havia

un cel espectacular, ben clar i net, però

al llarg de les xerrades i sense adonar

nos es va tapar de boira completament.

Tant de bo haguéssim invertit l’ordre de

xerrades i observació.

Per completar el mes, el cap de setmana

del 1617 vàrem organitzar una sortida

a l’observatori d’Ares dels Oms a l’Alt

Túria. Hi vam anar cinc socis. Dins de

l’apartat de sortides, val a dir que el

mes de maig es va organitzar una nova

sortida al Museu EscubedoMolins a Palol de Revardit.

L’octubre, el dia 14, el vam començar amb l’habitual

assemblea general de socis anual. Posteriorment vam

fer al restaurant Vora Estany un sopar de socis per

commemorar els 15 anys de la nostra associació. El

mateix dia havíem fet la primera xerrada de Tardes de

Ciència, va ser amb el nostre company Daniel Bosch

amb el tema De safari pels cels del sud, on explica el

cel que veu en els seus viatges.

Durant la resta de mesos vam tenir a les TdC a altres

il·lustres ponents, com n’Andoni Canela i en Josep Mª

Massip per parlarnos de L’home i el llop al novembre,

en Joan López Vila sobre com construir un telescopi

Dobson al desembre. Ja l’any 2018 el vam començar

amb en Lluís Torner, Director de l’ICFO (Institut de

Ciències Fotòniques) que ens va parlar de Darrers

avenços en fotònica: des de les tecnologies

quàntiques fins la nanomedecina. Després vinguè

n’Eduard Massaguer de la UdG a explicarnos en què

consistia la Termoelectricitat, l’Energia del

desequilibri.

Al març tinguerem amb nosaltres un gran divulgador

de la ciència, en Marc Boada, conegut pel seu

programa Què, qui, com? de TV3, qui en aquesta

ocasió ens comentà sobre Pistes de l’espai exterior,

els meteorits.

Al mes següënt, abril, va venir de nou l’Ignasi Ribas

per parlarnos de Pròxima Centauri B. Pel maig teníem

reservada una novetat, un fotògraf amb visió

d’antropòleg, ens va presentar el seu nou llibre titulat

L’altra Garrotxa, de propera edició. Per acabar la

temporada vam entrar a l’interior d’un Airbus guiats

de la mà de Neus Busquets amb el títol L’atmosfera

dins d’un avió Airbus, una visió diferent de

l’aeronàutica.

Dins de la Setmana de la Ciència, al novembre, la

Dolors Salvador ens va parlar del Passat, present i

futur de les herbes remeieres. Totes aquestes

activitats, com sempre, al Museu Darder.

Al novembre, també, vam organitzar per tercer cop

una activitat de caire popular a l’aire lliure, als Jardins

de la Muralla, on vam sentir unes explicacions sobre

l’E d’Encèlad feta per en Kilian Vindel i una altre que

es titulava Una mica més d’astronomia, feta per en

Carles Puncernau. Tot això amb un got de xocolata

calenta a les mans i uns talls de coca per no sentir

tant la fresca. En acabar vam poder mirar un cel, que

aquella nit, va ser ben clar.

Altre activitat que vam recuperar va ser la de fer un

taller d’iniciació a l’astronomia. El vam organitzar al

Museu Darder, on al matí vam fer un concurs de

Kerbal, un joc per construir una nau espacial i volar

per l’espai, tot per ordinador. Molt divertit. A la tarde

vam tenir cinc curtes xerrades de màxim mitja hora.
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Una de les xerrades del Taller d'astronomia.

En J.L. Díez parlant d'exoplanetes

Aquest cop no vam tenir sort amb la posterior

observació que volíem fer a Les Preses, doncs estava

plovent.

El mes de novembre vam fer l’habitual Club de Lectura

per Adults, en col·laboració amb la Biblioteca Pública

de Banyoles. Per aquesta ocasió, el llibre escollit pel

coordinador, en Jaume Bayó, va ser Jugar a ser déus:

els dilemes morals de la ciència dels autors Salvador

Macip i Chris Willmot.

Com noves activitats caldria destacar la participació a

Banyoles ets tu!, un nou projecte d’educació endegat

per l’Ajuntament de Banyoles i, al desembre, vam

estar presents a la III Fira d’Entitats a Porqueres, on

vam muntar una paradeta de divulgació de les nostres

activitats, un telescopi solar i vam fer un joc d’enginy,

construint avions de paper i llançarlos a volar, per

activar la imaginació en la construcció de models.

En quant a xerrades a escoles, aquest any hem batuts

récords. Hem anat a nou escoles, potser masses per

la nostra capacitat. A l’octubre vam anar a l’IES Pere

Alsius i a al CEIP La Draga. Al novembre a IES Santa

Eugènia de Girona, feta per en Toni Raïch, i a l’IES Pla

de l’Estany. Al gener ens va tocar anar a l’Escola Casa

Nostra i a la de can Puig. Al febrer, al Centre de

Formació d’Adults, a la nova seu al costat del Teatre

Municipal. Pel març van ser el Pla de l’Ametller i

Camins i al maig, per acabar, la Vila. Totes les

xerrades les vam fer entre en Joan Anton Abellan i qui

escriu al’article. Com telescopistes a la nit teníem a en

Kilian Vindel, l’Antoni Raïch, l’Àngel Fajardo i, algun

cop la Noemí Segura. Gràcies a tots per ajudar a tirar

endavant.

En quant als Premis Astrobanyoles

de recerca i divulgació científica, ja

en la seva 8ª edició, es van lliurar a

l’abril. En aquesta edició han hagut

dos treballs guanyadors, exaequo,

«El gen SCN5A i la mort sobtada

cardíaca» d’Alba Bermejo Soler i «E

Way | Disseny i Contrucció d'un

Segway» d’Eloi Quintana Ferrer i un

treball finalista, «Quin serà el més

ràpid?  Estudi hidrodinàmic d'un bot

de rem» de Lluc Alemany Casals.

Les més sinceres felicitacions als

autors pel seus excel·lents treballs.

I al març, ara a la Plaça Major, es va

realitzar el VI Concurs d’Enginy, que

enguany va consistir en fer volar avions de paper. Hi

ha via premis per major distància volada i per temps

de vol.

En relació amb el tema de la contaminació lumínica,

els alumnes de La Salle de Girona ens van convidar a

fer una xerrada, que es va titular Enfosquim Girona a

la Casa de Cultura de Girona al mes d’abril. Es va fer a

la col·laboració de Pere Horts de l’associació Cel Fosc.

Ja gairebé per acabar la temporada, vam participar en

dues sortides nocturnes, a Porqueres i a Flaçà, on tot

caminant en Pere Tarancón explicava el cel de nit i, a

l’arribar a terme, l’Àngel Fajardo posava el seu

telescopi a disposició dels caminadors per observar el

millor que ens oferia la nit.

Ja només queda comentar la gran assistència de gent

que vam tenir a la sortida conjunta que organitzem

cada any amb la Biblioteca Pública de Banyoles.

Aquest any hi havia un conta contes i dos dels nostres

telescopis, però l’encert va ser ferlo coincidir amb una

nit en la que es produia un eclipsi total de lluna. Tot

plegat, per un motiu o un altre, es van reunir unes

500 persones. Tot un éxit.

Ah, i com ja fa 16 anys, continuem fent el programa

de ràdio Sopa d’Estrelles cada dimecres de la

temporada a Ràdio Banyoles, al 107.3FM. Us hi

esperem a les 20 hores.

CARLES PUNCERNAU



6

Acte de lliurament del Premi
Astrobanyoles 2018
vuitena edició

A la sala d'actes del Museu Darder el divendres 6 d’abril

2018 a les 20:00 es va celebrar l'acte de lliurament del

8è Premi Astrobanyoles de Recerca i Divulgació

Científica, amb la presència d'Ester Busquets, regidora

d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles i Lluís Figueras,

director del Museu Darder. Els membres del Jurat van

glossar cadascun dels deu treballs participants:

 «Una aposta intel·ligent. La innovació tecnològica

connectada a les persones ens permet imaginar un futur

millor per a la nostra ciutat». Autor: Martí Carol Adroher

de l'INS Pere Alsius i Torrent. Tutor: Jordi Girbau López.

 «El so i l'oïda». Autor: Joaquim Tarradas Juncà de l'INS

Pere Alsius i Torrent. Tutora: Fina Graboleda Poch.

 «Construcció d'un telescopi newtonià». Autor: Joan

Rigau Ruvirola de l'INS Pere Alsius i Torrent. Tutor: Enric

Edo.

 «Electromagnetisme». Autor: Ferran Iglesias Cels de

l'INS Pere Alsius i Torrent. Tutor: Fina Graboleda Poch.

 «El gen SCN5A i la mort sobtada cardíaca». Autora:

Alba Bermejo Soler de l'INS Josep Brugulat. Tutora:

Helena Riuró Càceres.

 «Mira més enllà. La miopia, hereditària o ambiental?».

Autora: Alba Tomàs Segura de l'INS Josep Brugulat.

Tutora: Consol Duran Vila.

 «Quin serà el més ràpid?  Estudi hidrodinàmic d'un

bot de rem». Autor: Lluc Alemany Casals de l'INS Josep

Brugulat. Tutor: Rafel Juanola Bailina.

 «EWay | Disseny i Contrucció d'un Segway». Autor:

Eloi Quintana Ferrer de l'INS Pla de l’Estany. Tutor:

Quim Farrés Brunsó.

 «Creació d'una animació en 3D». Autora: Elena Sala

Ametller de l'INS Pla de l’Estany. Tutora: Dolors Pujol

Camps.

 «112: Digui'm: urgències i emergències». Autor: Jana

Segundo Felip de l'INS Pla de l’Estany. Tutora: Dolors

Pujol Camps.

En aquesta edició ha hagut dos treballs guanyadors, ex

aequo, «El gen SCN5A i la mort sobtada cardíaca»

d’Alba Bermejo Soler i «EWay | Disseny i Contrucció

d'un Segway» d’Eloi Quintana Ferrer i un treball

finalista, «Quin serà el més ràpid?  Estudi hidrodinàmic

d'un bot de rem» de Lluc Alemany Casals.
La guanyadora Alba Bermejo amb la regidora d'Educació.

El guanyador Eloi Quintana amb el director del Museu
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Convocada la novena
edició del Premi
Astrobanyoles 2019

Astrobanyoles, com a entitat impulsora de

l'astronomia i la ciència, convoca la Novena

Edició del Premi de Recerca i Divulgació

Científica, amb l'objectiu d'estimular l'interès

pels temes de ciència i el pensament científic

entre els estudiants dels Instituts de

Batxillerat del Pla de l'Estany.

Per aquest motiu, a l'hora de valorar els

treballs, es tindran en compte el grau

d'innovació que representi el treball en quant a

l'enfocament del tema i/o la metodologia

emprada, l'adequació del treball als objectius i

continguts, el rigor i tractament científic en el

desenvolupament del tema, la claredat

expositiva i la bona presentació, i evidentment

l'originalitat i la creativitat.

Si voleu participar, us podeu inscriure omplint

el formulari que trobareu a la nostra pàgina

de la xarxa.

Els treballs, que mantenen la qualitat i

el rigor d’anys anteriors, són de

temàtica molt diversa: medicina, física,

astronomia i tecnologies d’automoció,

animació i urbanisme. Un dels treballs

va ser presentat, en part, en anglès i,

com ja és habitual en els darrers anys,

utilitzen un ampli ventall de recursos: a

part dels propis dels instituts, internet,

tant per aplegar informació com per

comprar elements tecnològics,

universitats, des del Jove Campus de

Recerca de la UdG als laboratoris de

recerca, professionals de la medicina i

empreses i institucions, fins i tot

estrangeres (Estats Units, Alemanya).

Enhorabona als guanyadors, finalista i a

tots els participants!

Enllaç per veure els treballs: http://www.deciencia.net/astrobanyoles/premi_2018.html

A la imatge, el finalista Lluc Alemany amb el director del Premi Astrobanyoles
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1.De safari pels cels del sud

Dissabte 14 d'octubre de 2017

Daniel Bosch. Astrobanyoles

Xerrada del nostre consoci Dani Bosch, preparada

conjuntament amb José Manuel Sánchez i Josep Maria

Petit, els seus companys de l'expedició de l’any 2015

a Namíbia i Botswana. Els punts que centren la

xerrada són precisament els principals atractius de

l’expedició: zona de menys contaminació lumínica, Via

Làctia zenital, noves constel·lacions, nous objectes del

cel profund, safari fotogràfic. Amb les imatges, de

gran bellesa, Dani Bosch explica que l’equip de

fotografia no es altament tecnificat, ja que no s’hauria

pogut transportar. Tot i així les fotos tenen una

qualitat imponent, el que parla de l’expertesa del

presentador.

Les constel·lacions de l'hemisferi sud es van registrar

molt més tard que les del nord i per tant els seus

noms són ben diferenciats dels que es poden

contemplar des de la zona boreal. No hi trobem noms

mitològics ja que es van dissenyar quan E. Halley va

fer el catàleg del cel austral. Hi ha pocs cossos i

constel·lacions del catàleg Messier i més del NGC.

També ens va demostrar que hi ha més cossos

celestes d’alta magnitud que en el hemisferi nord. La

seva estrella polar austral no és de tanta magnitud

aparent, només 5,42, i per tant molt difícil de

localitzar i no és útil per la navegació.

A la projecció de fotografies panoràmiques, cada una

resultava per nosaltres més interessant en originalitat

i en bellesa. Després vàrem entrar a les fotografies del

safari fotogràfic de paisatge, fauna i flora de

Botswana, sense deixar de mostrarnos el meteorit

més gran del món, el Hoba, descobert en 1920 a la

regió de Otjozondjupa, Namíbia. Una col·lecció de

imatges realment fascinants.

2.Llops a Catalunya?

Dissabte 11 de novembre de 2017.

Andoni Canela, fotògraf, i Josep Maria Massip, natura

lista

Josep Maria Massip comença remarcant que cap altre

animal del nostre entorn ha tingut la rellevància del

llop. Els homes van aprendre dels llops l’estratègia de

cacera en grup. A partir del Paleolític i sobretot en el

Neolític, es va arribar a una competència entre home i

llop que va acabar en la domesticació, que fa que ara

el gos, el llop domesticat, sigui imprescindible per

l’home. El llop té una funció reguladora dels herbívors

salvatges. Sap quin és l’animal més fàcil de caçar i té

l’instint de destruir aquells animals com les ovelles,

que considera «tontos». A Catalunya el llop es va

extingir entre finals del segle XIX i principis del XX.

Andoni Canela, natural de Navarra, va estudiar

periodisme a Bellaterra. Va començar a conèixer el llop

entre 1993 i 1994 a Zamora i després l’ha seguit per

diferents indrets de la serralada Cantábrica. A la neu,

es segueixen bé les petjades i ells saben que allà són

més vulnerables. Als prats és on tenen els problemes

amb els homes. El dies de boira te’ls pots trobar de

Tardes de Ciència 20172018 al Museu Darder

En Daniel Bosch parlant del Cel del Sud

Andoni Canela i Josep Maria Massip amb l'obsequi

d'Astrobanyoles a les mans
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sobta, però quan això passa, el llop marxa, no ataca a

l’home. Diu que «els ulls vermells o grocs del llop,

sobretot els grocs, no s’obliden mai». Continua

mostrant imatges d’isards a Catalunya, una femella de

cabirol espantant una guineu que volia atacar els seus

cadells, llopades en diferents situacions o el mascle

alfa advertint l’intrús amb la mirada que aquell és el

seu territori.

Responent a preguntes dels assistents, Massip diu que

hi ha un màxim de 2 llops a Catalunya i documentat 1

només, al Puigmal. Es poden aparellar gossos i llops,

però en el cas que la femella sigui la gossa,

segurament no portarà menjar als cadells, perquè no

té ja l’instint de ferho. Canela i Massip ens han

contagiat el seu entusiasme per el fantàstic món del

llop.

3.Com es construeix un telescopi Dobson

Dissabte 2 de desembre de 2017

Joan López Vila. Constructor de telescopis.

El ponent és un expert constructor de telescopis amb

muntura Dobson que viu a la vila d'Anglès. Va

començar el 1986, treballant amb models de fins a 30

cm de diàmetre i l’any 200607 va fer el salt a las

grans obertures, de 41, 46, 51 i 61 cm, tot un repte.

Ens parla dels dos calaixos inferiors, fets amb fustes a

mida, que integrats l'un amb l'altre permeten allotjar

el mirall i ferlo moure en les direccions necessàries.

Per suportar el mirall secundari cal construir una peça

anomenada aranya que consta de quatre potes

integrades solidàriament al caixó del secundari.

Tant el mirall primari com el secundari porten un

sistema de col·limació.

El mirall es fa a partir d'un bloc rodó de vidre de 45

cm de gruix comprat a un tercer, rebaixantlo fins a

obtenir la focal que busquem. S'aconsegueix fent anar

a mà una mola amb disc diamantat situada damunt

una plantilla corbada a la mida del radi del futur

mirall. En unes 34 hores aconseguim copiar sobre el

vidre la corba del radi de la plantilla. Un cop rebaixat

cal afinarlo amb pols de carborúndum (carbur de

silici) que és molt abrasiu, lubricat amb aigua. Un cop

afinat s'ha d'eliminar tot rastre d'abrasiu i obtenir,

polintlo de nou amb òxid de ceri i l'ajuda d'un eina

adequada, una superfície totalment transparent. En

aquesta fase del treball de polit amb ceri, el vidre ja

no es desgasta sinó que canvia l'estructura molecular

de la superfície treballada.

Finalment cal fer control de qualitat del vidre i veure

com es comporta òpticament. Caldrà corregir tots els

defectes, de forma que els raigs de llum es concentrin

tots en el focus. Un mirall astigmàtic, que no els

concentrés, podria ser el pitjor resultat. Altres errors

menors poden produir aberracions i caldrà, també,

corregirlos. Finalment s'envia a Itàlia per aluminitzar

lo.

4.Darrers avenços en fotònica: des de les

tecnologies quàntiques a la nanomedicina

Dissabte 13 de gener de 2018

Lluís Torner. Professor de la UPC i director de l’Institut

de Ciències Fotòniques (ICFO).

S’anomena fotònica a la ciència i la tecnologia de la

llum, el que abans es coneixia com òptica. Una mostra

de la seva importància és que té un impacte del 10%

a l’economia europea. La fotònica es troba arreu:

enviar un whatsapp entre dues persones que es

troben a continents diferents a través de la xarxa

mundial de fibra òptica, retransmetre un partit a

En

Joan López

amb el seu

telescopi

Dobson

En Lluís Torner durant la seva intervenció
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través de satèl·lit, operacions de neurocirurgia que es

fan remotament amb càmeres fotòniques d’alta

resolució. S’utilitza llum làser per determinar amb

molta precisió la distància TerraLluna, gràcies a un

mirall que va deixar a la superfície lunar la missió

Apollo 11.

El làser és una eina extraordinària que serveix per

il·luminar, veure, tocar, olorar, tallar, enganxar, marcar,

etiquetar, agafar, atrapar, moure, deformar, escalfar,

refredar, diagnosticar, curar, codificar, comunicar i,

particularment, explorar. El detector LIGO, que

funciona amb làsers, va aconseguir la primera

detecció directa d’ones gravitatòries, publicada el

2016, i va refermar el model d’univers basat en la

teoria de la relativitat. Un camp en el que s’està

avançant és la nanomedicina: el làser ha permès

detectar que el virus de la SIDA es pot amagar durant

anys a les cèl·lules del mateix sistema immunològic.

L’optogenètica permetrà en el futur activar o

desactivar parts del cervell mitjançant un làser i es

pot pensar en curar malalties com l’epilèpsia o el

pàrkinson. Fins i tot es podria manipular la

intel·ligència humana. Ens atrevirem a ferho? es

pregunta Lluís Torner.

La xerrada acaba amb una referència a Charles H.

Townes, que va idear el làser el 1960. A Townes se li

va acudir la idea quan estava assegut en un banc i ens

va deixar la següent reflexió, que ens recorda Lluís

Torner: «No s’ha de treballar massa, s’ha de pensar».

5.Termoelectricitat, l'energia del desequilibri

Dissabte 10 de febrer de 2018

Eduard Massaguer. Doctor en FísiquesInvestigador de

la UdG i soci fundador de Nabla Thermoelectrics.

El ponent defineix la termoelectricitat com el pas de la

calor a l'electricitat o a l'inrevés. Un desequilibri tèrmic

provoca un gradient tèrmic i com resultat es crea

electricitat. La termoelectricitat es basa en l'efecte

Seebeck, l'efecte Peltier i l'efecte Thompson.

Ens mostra un mòdul termoelèctric format per dos

materials, P(ositiu) i N(egatiu), que generen un

corrent elèctric quan escalfem/refredem les seves

cares. Es podria aplicar a xemeneies d'alts forns, com

han fet a la Farga Lacambra de les Masies de Voltregà,

i produir electricitat. El rendiment que s'obté està en

funció de la composició dels metalls de les plaques,

bismut, tecneci, antimoni, seleni, com elements P o N,

abans esmentats. Altre utilitat és amb els RTG,

generadors termoelèctrics de radioisòtops, que tenen

aplicacions aeroespacials i militars. El vehicle

explorador Curiosity situat al planeta Mart en porta.

Consisteixen en una font de calor nuclear, pellets

d'òxid de plutoni que generen fins a 1.100ºC

constants, i a la cara freda poden tenir uns 200ºC. Es

van utilitzar al satèl·lit Transit de la NASA (1961) i

després als Pioneer 10 i 11, Voyager 1 i 2, Galileo,

Ulysses, Cassini, New Horizon i el Curiosity. Alguns

encara estan operatius 40 anys després.

Més aplicacions serien com bomba de calor per

neveres portàtils o per recuperar l'escalfor que deixen

escapar els vehicles pels tubs d'escapament. La

tecnologia aplicada en aquest cas és 100% banyolina.

Es podria obtenir un estalvi de combustible de l'1,1%,

així com una bona reducció de la producció de gasos

contaminants i una potència extra de 200 wats

elèctrics o, en camions, fins els 600700 We. Es podria

aplicar a la xemeneia d'un foc a terra a casa, on

podria accionar ventiladors, il·luminació, sensors, o a

refugis de muntanya per poder recarregar mòbils.

6.Pistes de l’espai exterior, els meteorits
Dissabte 10 de març de 2018

Marc Boada. Divulgador científic.

Marc Boada és un professional de la divulgació

(«Quèquicom» del canal 33) i l’experimentació

científica. Equipat amb un microscopi petrogràfic

connectat al canó de llum, ens va fer viatjar per les

diferents etapes de formació del sistema solar i de

l’univers, a través de les imatges de la seva col·lecció

de meteorits.

Des del Bing Bang s'han produït diverses generacions

d'estrelles, als nuclis de les quals s'han generat els

L'Eduard

Massaguer

durant la

seva

explicació
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materials que tenim al nostre voltant. Els 52.000

meteorits que s’han trobat fins ara tenen indicis de

cossos del nostre sistema solar i de 3 discos

protoplanetaris propers. A la primera mostra que

ensenya a la pantalla, detalla una part esfèrica

formada fa uns 3.000 milions d’anys. Una segona

imatge mostra una condrita carbonosa de 8 mm

d’ample, amb partícules blanques de l’època de la

formació del Sistema Solar fa 4.568 milions d’anys. En

aquesta condrita s’han trobat entre 60 i 80 aminoàcids

diferents. La tercera imatge és d’una altra condrita en

que la meitat és ferro metall. Una nova imatge mostra

un meteorit de ferro de Campo de Cielo (Argentina),

de 3.700 milions d’anys. Marc Boada continua

mostrant imatges de meteorits, que provenen de llocs

com Vesta, el segon cos més massiu del cinturó

d’asteroides, Mart, o el cometa que va fer el cràter de

Chicxulub (golf de Mèxic), que va provocar l’extinció

dels dinosaures fa 65 milions d’anys.

Marc Boada acaba la xerrada amb un detall històric: a

la tomba del faraó Tutankamon, es va trobar una daga

de ferro feta amb el ferro més antic que hi ha a la

Terra, que devia provenir d’un meteorit, ja que els

egipcis no coneixien el ferro. Ell mateix ha fet un full

de ganivet amb una part del meteorit de Campo de

Cielo que ha mostrat abans.

7.Proxima Centauri b: el nostre planeta veí

Dissabte 14 d'abril de 2018

Ignasi Ribas. Director de l’Institut d'Estudis Espacials

de Catalunya (IEEC).

Ignasi Ribas, director de l’IEEC, va parlar de Pròxima

Centauri b, exoplaneta que orbita l'estrella veïna del

Sol, situada a 4,2 anyslllum. Hi ha sobretot dues

tècniques per cercar exoplanetes: la de la velocitat

radial, que es basa en la variació de la velocitat radial

de l’estrella que provoca la presència del planeta i la

del trànsit, basada en l’observació de l’eclipsi parcial

de l’estrella per el planeta.

Es considera que, com a mínim, la meitat de les

estrelles tenen planetes d’algun tipus. A la Via Làctia

es pot suposar que hi ha entre 100.000 i 200.000

milions de planetes. Respecte les condicions

d’habitabilitat, només 13 dels quasi 4.000 exoplanetes

trobats fins ara es troben a la zona d'habitabilitat de

l'estrella. Entre ells, Pròxima Centauri b, que seria un

85% similar a la Terra. L’astrònom català Guillem

AngladaEscudé, que treballa a Londres, va participar

en el descobriment de Pròxima Centauri b i en l’anàlisi

de les dades obtingudes, que van permetre saber que

tarda 11,2 dies en girar al voltant de l’estrella, a una

distància mitjana d’un 5% de la distància TerraSol i té

una massa 1,27 vegades la de la Terra. Pròxima

Centauri b està sotmès a més radiació que la Terra,

per la seva proximitat a l’estrella. El clima dependrà

En Marc Boada explicantnos els meteorits

El Dr. Ignasi Ribas parlant de Proxima Centauri
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de la quantitat de CO2 i aigua que tingui. Te una

rotació capturada, de forma que sempre dona la

mateixa cara a l’estrella. Seria un planeta «ull», amb

un oceà a la cara que mira a l’estrella.

Ignasi Ribas acaba la seva exposició parlant del

telescopi CARMENES de Calar Alto (Almería), que

cerca planetes habitables al voltant d’estrelles de

baixa massa. Però per saber quants d’aquests

planetes habitables són habitats caldrà detectar en

ells biomarcadors, molècules imprescindibles per la

vida. «Estem situant la Humanitat en el context de

l’Univers vivent», és el seu resum final.

8.Presentació dels treballs guanyadors del Premi

Astrobanyoles

Dissabte 12 de maig de 2018

Eloi Quintana Ferrer “EWay | Disseny i Contrucció

d'un Segway" (IES Pla de l'Estany)

Alba Bermejo Soler, “El gen SCN5A i la mort sobtada

cardíaca" (IES Brugulat)

L’Eloi Quintana i l’Alba Bermejo, tots dos guanyadors

exaequo del Premi Astrobanyoles d’enguany, van

defensar el seu treball davant el públic assistent.

Per trencar el gel, va començar l’Eloi que ens va

presentar l’Eway, un segway dissenyat i construït per

ell mateix. El nom fa referència a la inicial del seu

nom i al futur: camí de futur. Vam poder seguir pas a

pas com es dissenya un segway, com van sorgint

problemes i com es poden resoldre i com es

construeix un prototip per tal de prepararse per la

construcció a mida real d’un aparell mecanitzat.

Tot seguit, l’Alba ens va explicar d’una manera molt

entenedora què és el gen SCN5A i la mort sobtada

cardíaca, així com la investigació que va fer sobre la

causa desconeguda de la síndrome de Brugada. Ens

va explicar la seva experiència, descodificant

fragments genètics per tal de poder comprovar la seva

hipòtesi que creu en la possibilitat que la malaltia no

estigui en el gen pròpiament dit sinó en com aquest

s’activa.

Es poden veure tots els treballs presentats al Premi

Astrobanyoles a la web:

http://www.deciencia.net/astrobanyoles/premi_2018.

html

8a.L’Altra Garrotxa

Dissabte 12 de maig de 2018

Esteve Serra Sabaté, fotògraf.

L’Esteva Serra és un fotògraf enamorat de l’Alta

Garrotxa que, amb una visió d’antropòleg, ha treballat

durant quatre anys en un projecte fotogràfic per tal de

donar una visió actual del territori que tant estima. Ha

partit d’un llibre dels anys 80, “Caminant per l’Alta

Garrotxa”, amb la finalitat de tornar a fer la ruta i

retratar els canvis que hi ha hagut un cop

transcorreguts els anys. La voluntat de l’Esteve és

trobar la imatge real del que és ara el territori,

defugint dels tòpics o d’allò que havia sigut i

allunyantse de les imatges romàntiques i de postal.

L’Esteva Serra ha dividit la conferència en tres parts.

L'Eloi

Quintana

explicant

el EWay

L'Alba Bermejo parlant del seu treball
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La primera, sobre el que queda de la l’Alta Garrotxa

tradicional, on podem observar la matança del porc,

un ermità que viu en una zona que el conferenciant

anomena “La república irreverent de Sales”, gent que

ben bé podria ser de fa 30 anys... La segona part, que

ell anomena “Aïllats”, on vam poder veure com es viu

a indrets on no s’hi pot accedir amb cotxe, tant sols

caminant i, en molts casos, entre una hora i una hora

i mitja de camí. I la tercera part, “Ús del patrimoni

actual”, on vam gaudir amb imatges sorprenents del

Monestir del Sant Sepulcre de Palera, on encara s’hi

reuneixen cavallers de l’Ordre del Sant Sepulcre i del

Temple. O Sant Miquel, amb un potipoti de diferents

religions. O el mas Puli, amb un centre de meditació

budista i zen. O l’escola de Lliurona, l’única de tota

l’Alta Garrotxa. A més de gent vinguda de tot arreu

per fer arrels a la zona, hi podem observar animals

totalment lliures.

Finalment, l’Esteve va desplegar algunes de les fotos

per l’espai del museu Darder i les vam poder gaudir

tranquil·lament. Aviat ho podrem seguir fent amb la

publicació d’un llibre amb tota aquesta experiència:

“L’Altra Garrotxa”.

9.L'atmosfera dins un avió. AIRBUS, una visió

diferent de l’aeronàutica

Dissabte 9 de juny de 2018

Neus Busquets Moré. Enginyera aeronàutica – Airbus

Group.

Neus Busquets, filla d’Arbúcies de 34 anys, enamorada

de l’aviació des de petita, va fer l’Erasmus a Itàlia el

2008 i després, 2013, va entrar a una empresa

d’aviació des d’on va passar a Airbus Group. A

l’empresa Airbus treballen 136.000 persones a tot el

món. L’Airbus 320 pot transportar fins a 180 pas

satgers amb una autonomia màxima de prop de 7.000

km. Els 330, 350 i 380 tenen dos pisos i són els

avions més grans del món. Poden portar entre 500 i

850 passatgers amb una autonomia de fins a 15.000

km. Un avió pot costar entre 100 i 450 milions de

dòlars. Cada dia s’enlairen 25.000 avions de la

companyia i en poden construir uns 700 aparells cada

any.

Els Airbus es fabriquen a Espanya (cua), França,

Anglaterra (ales) i Alemanya. Totes les peces es mun

ten a Tolosa a unes naus de mides espectaculars.

Primer cal deixar les parts a un magatzem per

temperarles totes igual abans del muntatge. Tot el

material el transporten en un avió de càrrega especial,

anomenat Beluga per la forma que té, com de balena.

Les peces li entren per la part del morro que s’aixeca

en dalt. L’especialitat de la Neus són els sistemes

d’aire condicionat, ventilació, pressurització i iner

tització dels dipòsits de combustible. A l’interior de

l’avió es busca una temperatura de confort de 24ºC i

una pressió equivalent a una altitud de 2.000 m. L’aire

es renova totalment cada 3 minuts. Altre part de la

seva feina és l’assistència tècnica a les companyies

que han comprat els seus aparells i, com tercera

tasca, la recerca de problemes recurrents, quan una

fallada es repeteix i cal valorar què cal fer i com cal

repararla, tenint com primer objectiu la seguretat de

l’avió.

Neus acaba la seva presentació convidantnos a visitar

la planta de Tolosa per conèixer directament com es fa

el muntatge dels avions Airbus.

JOSEP LLUÍS DÍEZ

L'Esteve Serra rebent un record de la seva xerrada

La Neus Busquets al final de la seva explicació
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Dintre de la 22a edició de la Setmana de la Ciència

organitzada per La Fundació per la Recerca i la

Innovació es va presentar la conferència Passat,

present i futur de les herbes remeieres a càrrec de

Dolors Salvador Peracaula. Biòloga i membre

d’Astrobanyoles. L'acte es va realitzar el dissabte 18

de novembre a la sala d'actes del museu Darder.

Dolors Salvador comença parlant d'Egipte i Roma, on

ja s’utilitzaven plantes aromàtiques per embalsamar,

o en gastronomia, cosmètica, perfumeria o medicina.

A la Grècia Antiga es relacionaven les plantes amb els

òrgans del cos, com per exemple, el cervell amb el

ginkgo o les nous, el cor amb l’all o els tomàquets. A

l’Edat Mitjana els coneixements es guardaven als

monestirs. Molts coneixements sobre les plantes han

arribat fins els nostres dies amb les trementinaires,

dones que viatjaven per el país oferint remeis per

curar malalties. Al 1548 una bruixa va ser jutjada a la

Vall Fosca, però tot el poble va demanar que no la

matessin perquè era qui els curava amb les seves

plantes. Els principis actius obtinguts de les plantes

poden prevenir malalties, però els seus efectes són a

llarg termini i no poden utilitzar

se com alternativa als trac

taments dels metges per una

malaltia declarada. Un dels

primers principis actius des

coberts va ser l’àcid salicílic, del

salze, comercialitzat com l’as

pirina. Les herbes remeieres es

classifiquen en sis grups, segons

la utilitat que tenen: per la

pressió i circulació, digestives,

per prevenir refredats, per dolors

a les articulacions, per depurar el

fetge, per augmentar les de

fenses i depurar la sang. Les

herbes es poden preparar en

infusions, decuits, cataplasmes i

maceració. Altres aplicacions són

la fabricació de licors, com la

popular ratafia, que es fa amb

unes 30 plantes collides al juny i

està a punt per servirla al Nadal.

Dolors va aca

bar donant

unes receptes

per fer una

crema de ca

lèndula i el

xarop de «les

cinc arrels» i

parlant del futur

de les herbes

remeieres en

aplicacions far

macèutiques. Al

final els as

sistents van

poder veure

alguns xarops,

ungüents i fins i

tot ratafia, fets per ella mateixa.

JOSEP LLUÍS DÍEZ

Setmana de la Ciència 2017

Passat, present i futur de les herbes remeieres

Dolors Salvador en un moment de la seva xerrada
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Concurs d'enginy 2018
Avions de paper

El dissabte dia 10 de març ens vam trobar a la plaça

Major a les 17 h per a realitzar aquest concurs per

atreure gent jove i fer una mica de difusió de les

activitats de la nostra entitat.

Ha estat la sisena vegada que es realitza i va comptar

amb la participació d'11 llançadors.

Hi havia dos tipus de premis, un per a l'avió que

aguantés volant més temps i l'altre al que assolís

major distància respecte del punt de llançament. El

tipus de model a presentar era lliure, això sí, només

es podia fer servir el full de paper entregat per

Astrobanyoles i tisores per a tallarlo, si calia.

També es van oferir per part de l'organització cinc

models de construcció d'avions, Fletxa 1 i 2, Sageta,

Planejador i Turbo, per si a algú li calia ajuda.

Després de recollir el full de paper i fer les proves

prèvies per tal de millorar el model triat es va passar a

la competició.

El resultats finals van decidir com guanyador de la

prova de permanència en vol a en Mihail, qui va tenir

el seu model volant durant 4,5 segons. El segon va

quedar gairebé un segon per sota.

En quan a la prova de distància el primer lloc va ser

per en Coco qui va realitzar un desplaçament de 10,3

metres. En segon lloc va arribar fins a 9,0 m.

Els guanyadors van rebre una samarreta amb el logo

d'Astrobanyoles i una gorra.

L'any que ve hi tornarem amb un altre concurs.

El dissabte 14 d'octubre de 2017, es va celebrar al

Museu Darder l'assemblea general ordinària de socis.

Hi van assistir

dotze socis

presencials, i vuit

socis que es van

excusar delegant

el vot al secretari.

A l'assemblea es

van aprovar les

actes anteriors,

tant la general

ordinària del 2016

com l'extraordinària que confirmava el canvi de junta.

Llavors es va fer un repàs de les activitats realitzades

durant el curs anterior: 7 xerrades a escoles, 9 tardes

de ciència, 3 altres xerrades fetes i 4 de rebudes, 2

sopars GAstronòmics, una caminada, 31 programes

de ràdio i col·laboracions amb la Biblioteca Pública, el

Centre Excursionista de Banyoles i el Centre d'Estu

dis.

La tresorera va presentar els comptes corresponents

al curs acabat, i l'assemblea els va aprovar.

Posteriorment, es van presentar les noves activitats

per al curs vinent, les quals s'aniran informant a la

web. Cal destacar que el proper 17 de març tindrà lloc

un Taller d'Astronomia amb caràcter inicial per a tots

aquells interessats a entrar dins l'apassionant món

astronòmic. Finalment, es va aprovar el pressupost pel

curs 20172018.

Durant el torn de preguntes, va destacar la

preocupació per fer arribar de manera efectiva

l'interès per l'astronomia i per la ciència en general al

públic (ja sigui amb la col·laboració dels pares dels

nostres infants i adolescents, amb material didàctic a

la web...).

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS
D'ASTROBANYOLES 2017
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Educació i ciència

El dissabte 10 de març es va fer un nou sopar dels

que anomenem GAstronòmics, en el que al voltant

d’una taula ben servida, discutim sobre un tema

d’interès comú. Aquesta vegada ho hem fet sota el

nom, prou ampli, de CIÈNCIA I EDUCACIÓ. Dels divuit

comensals, molts eren professionals del ram a

diversos nivells i es va poder fer un retrat prou acurat

de la situació de la ciència en les primeres fases de

l’ensenyament, si més no en el àrea més propera,

Banyoles i Catalunya. Es va parlar de la importància

de l’entorn social de l’alumnat en l’educació, de la

falta d’hores per poder aplicar aquesta àrea del

coneixement amb més extensió a les escoles i de les

dificultats del professorat. Tot plegat en to positiu i

desgranant la utilitat de l’aplicació del mètode científic

en l’ensenyament de qualsevol matèria. Entre els

assistents, vàrem comptar amb el senyor Marc Boada,

conferenciant a la Tardes de Ciència d’aquella mateixa

tarda i el seu fill.

Energia

Dissabte 14 d'abril 2018 al club Natació

Assistents 17 persones.

El tema central de la trobada va ser parlar sobre

energia en general. Vam comptar amb l'assistència

d'en Lino Montero, professor de la UdG, Josep

Massanella, excap de manteniment de la central

d'Ascó i d'en Jaume Vicens, fundador de l'empresa

EnerGi especialitzada en renovables.

Després d'una breu explicació d'entrada per centrar el

tema, els tres ponents van donar a conèixer el seu

punt de vista sobre l'estat actual de les energies a

l'estat espanyol amb la repartició entre les diverses

fonts energètiques. Actualment, en funció de la

meteorologia, els capdavanters són nuclear, eòlica i

hidràulica, alternantse en els llocs. També destaquen

que el carbó es manté amb un 10% del consum,

encara que actualment la matèria primera la importen

de Wyoming i Uganda per poder seguir mantenint les

centrals tèrmiques operatives.

Si es tanquessin les nuclears tindríem un dèficit

energètic que caldria suplir important de França, d'on

normalment ja es fa. Destaquen que caldria definir un

pla energètic nacional, i també un d'europeu, a mig

termini, doncs no està clar cap a on anem.

De cara al futur plantegen els superconductors i el

grafé com material a desenvolupar, doncs tot transport

d'energia implica una generació de calor, o sigui, una

pèrdua.

Els assistents al sopar sobre energia  Foto: J.L. Díez

Sopars (g)astronòmics
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Recomanen utilitzar la discriminació horària pel

consum elèctric a les cases, només cal anar a la

companyia i demanarho, el consum en hores vall és

més econòmic. Encara que el més important és

conscienciarse de que cal reduir el consum energètic,

ja sigui en aigua calenta com temperatura ambient o

bombetes enceses per la casa.

Que per a fer un projecte per a una casa, cal veure si

és nova o vella, en quin lloc està situada, mar o

muntanya, saber la disponibilitat econòmica de qui

paga i les seves preferències de consum, si li agraden

les renovables, si prefereix geotèrmia, etc.

També es va parlar del motor d'hidrogen i la seva

desaparició del mercat, segurament per l'aparició dels

motors elèctrics. Finalment, va sorgir el tema de com

fer arribar l'energia a tota la gent del planeta i per

acabar ens van recomanar fernos socis de Som

Energia per intentar disminuir el domini actual de les

empreses elèctriques.

Una vetllada molt agradable amb participació de

gairebé tots els assistents.

CARLES PUNCERNAU

Taller d'astronomia

El dissabte 17 de març es va dur a terme un nou Taller

d'Astronomia. Ara ja feia uns anys que no es feien, els

darrers van ser el 2008 i 2011, complementat amb un

altre d'astrofotografia el 2012. Sense comptar el que

es va fer al Cosmocaixa de Girona el 2011 i que va

durar cinc setmanes amb diverses temàtiques.

El taller es va realitzar a la tarda, però al matí també

vàrem tenir feina. Va tenir lloc el primer taller de

Kerbal Space Program organitzat per Astroba

nyoles. El Kerbal és un joc d’ordinador que permet fer

una simulació força realista dels coets i el seu

llançament a l’espai. Cada jugador havia de portar el

seu ordinador.

Amb l’ajut de l’Ivan Vítores, expert en el programa,

vàrem començar dissenyant un senzill coet per anar

complicant la cosa fent una nau capaç de sortir de

l’atmosfera i posarse en òrbita al voltant del planeta

Kerbin.

Un taller intens, control.lant el combustible, escollint

motors, preparant paracaigudes, ajustant òrbites...

que va acabar amb ganes d’una segona part. Hi tor

narem.

Pel Taller la tarda es van triar cinc ponències que

permetessin la iniciació a

l'astronomia.

Així vam tenir les següents:

1 Coneixement dels telescopis per

en Gilbert Buscató

2 Astrofotografia per en Daniel

Bosch

3 Exoplanetes per en Josep Lluís

Díez

4 Constel·lacions per en Joan

Anton Abellan

5 Introducció a la Cosmologia per

n'Antoni Raïch

Cada ponència va disposar d'un 20

30 minuts per a fer la seva

explicació, tenint 10' més per a

respondre preguntes dels

assistents. Aquestos van ser 11

inscrits, encara que només es van

presentar 9. Diversos socis de la
Els nou jugadors de Kerbal atents als consells del professor
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nostra agrupació, així com els ponents, van afegir més

caliu a la trobada.

1ª ponència – En Gilbert Buscató ens parlà del

concepte de telescopi i dels diferents models.

Bàsicament refractors i reflectors i dels seus primers

usuaris, Galileu i Newton. Ens va ensenyar com es

munten les diverses peces que les composen i ens va

ensenyar lents i miralls per començarnos a

acostumar.

Després ens parlà d'aberracions bàsiques que es

poden trobar en un telescopi i com utilitzar els oculars

per obtenir l'augment més adequat per l'objecte que

volem mirar. A continuació ens va introduir en el tema

de les diferents muntures que ofereixen els telescopis,

azimutal i equatorial.

2ª ponència – En Daniel Bosch, amb el poc temps

del que disposava ens va fer una bona explicació dels

tipus d'astrofotografies que podem obtenir, de quines

mides, amb quins tipus de càmeres i de quins

objectes. De les condicions externes al nostre control,

com la contaminació lumínica i la diferència de fer una

fotografia del cel a un lloc fosc com Namíbia o al mig

d'una ciutat com Banyoles.

A continuació es referí a les tècniques pel

processament bàsic de les astrofotografies i,

finalment, ens va llançar la pregunta de si necessitem

sempre un telescopi. La resposta va ser que no,

mostrantnos el que es pot fer sense aquest aparell.

Per acabar en va fer una senzilla explicació de la

tècnica del timelapse.

3a ponència – En Josep Lluís Díez ens va iniciar en

el tema d'exoplanetes, planetes més enllà del Sistema

Solar. Ens va explicar els cinc mètodes habituals per la

detecció dels mateixos, trànsit, velocitat radial,

observació directa, microlents gravitacionals i

astrometria. Ens explicà que des del primer

exoplaneta descobert el 1995 s'han descobert més de

3.700 de nous, havent uns 13 similars a la Terra.

Ens va parlar de l'astrònom búlgar Dimitar Sasselov,

que va ser el primer en descobrirlos sobre el paper,

amb teories físiques. Encara que el més proper es

troba voltant l'estrella Proxima Centaurib, situada a

uns 4 anysllum de nosaltres. Altre grup famós és el

de gira al voltant de l'estrella Trappist1 on n'hi ha 7

planetes del tipus terrestre. També n'han trobat amb

atmosfera i, fins i tot, fora de la nostra galàxia. I que

aquest any 2018 llançaran el satèl·lit TESS i el 2019 el

Webb per veure d'incrementar la llista.

4ª ponència – En Joan Anton Abellan es va fer la

presentació de les constel·lacions a partir d'una

suposada obra de teatre, bàsicament escrita pels

grecs. On a l'anar apareixent els diversos actors, tots

ells amb el nom d'una constel·lació, i situarlos en el

cel, aprendrem la importància del seu coneixement i la

En Gilbert Buscató responent als assistents

En Dani Bosch parlant d'astrofotgrafia

En Josep Lluís Díez apropantnos als exoplanetes
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seva ubicació. Així ens podrem orientar a les nits a

partir de les Ósses Major i Menor amb Cassiopea.

També reconeixerem al caçador Orió i els seus gossos.

Finalment es parlà de les constel·lacions circumpolars,

que es veuen tot l'any i les de l'hemisferi sud, que

gairebé no veiem mai. També de les zodiacals i de les

que podem veure a cada estació de l'any.

5ª ponència – N'Antoni Raïch ens va voler fer

entrar a l'extens món de la cosmologia parlantnos de

l'estat actual de la Teoria Cosmològica, des del Bing

Bang fins els forats negres. Explicant els tres pilars

bàsics que la sustenten, la proporció d'hidrogen i heli

que es van formar en els tres primers minuts de

l'Univers, l'efecte Doppler d'allunyament de les

galàxies vers el vermell i el Fons Còsmic de Micro

ones que encara es pot escoltar com resultat de

l'explosió inicial.

També de la Teoria de la Relativitat General, de

l'augment de l'espaitemps i de la seva curvatura tal

com va predir Einstein i de la Física Quàntica a on no

es pot integrar la gravetat per intentar obtenir una

Teoria del Tot.

Amb totes aquestes explicacions i una estona de

descans a mitja tarda ja se'ns van fer les vuit del

vespre, hora en que havíem de marxar a sopar i fer

una observació a l'observatori privat del nostre

company d'associació Emili Duran a Les Preses, però

el mal temps i l'amenaça de pluja ens va aconsellar

deixarho estar per a més endavant.

CARLES PUNCERNAU

En Joan Anton Abellan i les constel·lacions

En Toni Raïch introduintnos a la Cosmologia

Notícies breus

Visita als observatoris de l'Alt Túria

El cap de setmana del 16 i 17 de setembre un grup

de cinc socis ens vam animar per anar a veure

aquests observatoris situat a la serra de la part alta

del riu Túria, al nord de la província de València, al

tocar de Teruel i Conca. El nostre contacte va ser en

Juanma Bullón, un reconegut astrònom i

astrofotògraf aficionat, redactor de guies de camp

per observar objecte Messier i Caldwell, entre

d'altres.

La visita es va efectuar a l'Observatori Astronòmic i

Meteorològic de La Cambra, Ares dels Oms, Valèn

cia, amb l'adreça electrònica

El magatzem de telescopis dels amics

d'Ares, en tenen 20 unitats
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https://obslacambra.blogspot.com.es/, on el nostre

amic té la seva base d'observació. Ens va parlar dels

20 telescopis que posseeix i dels llibres que ha escrit.

També vam poder participar dels moments en els que

feia noves fotos per a un nou llibre. I amb el seu

company i soci del nou projecte AstroARAs, Alejandro

Vera, vam poder gaudir de l'observació del cel amb un

reflector Newton de 61 cm de diàmetre. Genial.

A la tarda havíem anat a veure els telescopis dels que

disposa la Universitat de València a la Mola de Santa

Caterina a 1.315 m, a la mateixa serra d'Ares, on

tenen instal·lats 3 telescopis, de 40, 50 i 60 cm,

aquest darrer robotitzat, així com dues càmeres

AllSky.

També es troben properes les instal·lacions de

l'Associació Valenciana d'Astronomia, però només els

vam veure des de l'exterior. Estaven tancades.

L'expedició va ser tot un èxit doncs el cel nocturn ens

va acompanyar. Gràcies als companys de La Cambra

per la seva dedicació envers nosaltres i les dues

xerrades divulgatives que ens van oferir. Per

arrodonirho el diumenge abans de tornar vam anar a

fer una mica de turisme per veure una impressionant

gorga de 100m damunt del riu Túria, era el Puente

Nuevo a Santa Cruz de Moya a Conca, una

espectacular obra d'enginyeria que va ser el pont d'un

sol ull en el moment de la seva construcció, el 1955.

Les instal·lacions de la Universitat de València, els cinc socis viatgers (Àlex Navarro, Josep Bassó, Carles Puncernau,

Rosa Cortada i Josep Angelats) i el pont sobre el riu Túria

Participació a
"Banyoles ets tu!"

Aquell matí de divendres 10

de novembre Astrobanyoles

va participar com entitat local

a l'activitat organitzada per

l'Ajuntament amb les escoles

i els seus alumnes de 5è i

6è. L'acte va tenir lloc a

l'escola de La Vila i van par

ticipar uns 200 alumnes que

van anar proposant les seves

idees, en equips de 4 o 5, de com millorar Banyoles.

Per la nostra banda els hi vam explicar en què consisteix la nostra associació i les activitats que desenvolupa i

els hi vam fer palès del problema de la contaminació lumínica que ens amaga les estrelles al cel, per tal de que

en siguin conscients.

Logos d'algunes de les entitats que van participar
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III Mostra d'Entitats
a Porqueres

El dimecres 6 de desembre, durant tot el

matí, Astrobanyoles va estar present a la

III Mostra d’Entitats i fira de productes

locals de Porqueres, activitat que forma

part de la ja tradicional Fira d’Hivern. El

públic que s’hi va acostar a la parada

d’Astrobanyoles va poder mirar el Sol amb

l’ajut d’un dels tres telescopis solars

instal·lats i escoltar les explicacions dels

nostres experts. També tothom, que ho

va desitjar, va podert participar en el Concurs d’Enginy, aquesta vegada dedicat a dissenyar i fer volar ben lluny

un avió de paper. Després d’un munt d’avions, proves i dissenys, el guanyador ha estat en Damià, que va fer

volar el seu avió una distància rècord de 12,60 metres i es va dur de premi una gorra d’Astrobanyoles.

Enhorabona!

La revista Astronomia es fa ressó del nostre 15è aniversari

15 años de
Astrobanyoles

Este año 2017 se cumplen 15 años

de la constitución de Astrobanyoles

como Agrupació d'astronomia i

ciència del Pla de l'Estany. Fue en

octubre del 2002.

Uno de sus principales objetivos ha

sido siempre la divulgación de la

astronomia y la ciencia, ya sea

haciendo visitas a escuelas u otros

centros, impartiendo charlas o

mediante programas de radio. En

estos años han dado casi noventa

charlas, todas ellas con posterior

observación con telescopio. En el

programa de radio Sopa

d'estrelles, iniciado en Radio

Banyoles en marzo de 2003, ya

llevan quinientos programas

realizados.

En cuanto a conferencias, son ac

tualmente un centenar largo,

destacando la mensual de Tardes

de Ciència.

Otra actividad divulgativa son las

Cenas GAstronómicas, donde

alrededor de un pa amb tomàquet,

debaten sobre temas de ciencia un

máximo de veinte personas.

Dentro de su manera de entender

la ciencia y para ampliar su

conocimiento, organizan salidas y

viajes. En este sentido han realiza

do más de treinta salidas a centros

de interés científico, como el

CERN, l'ESA o ciudades de la

ciencia, Stonehenge o cuevas

rupestres.

Desde 2010 redactan un Boletín

anual, con el resumen de sus

actividades. También hacen cursos

para enseñar astronomia o conte

nidos relacionados, como astrofo

tografia, con media docena en su

haber, así como seis exposiciones

de temas de astronomia o

matemáticas. Como ellos mismos

dicen: "esperamos poder

mantener el ritmo los próximos

años". ¡Felicidades!

ASTRONOMIA|octubre 2017 | nº220 |13

CORTESIA ASTROBANYOLES
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III Trobada a la Muralla

Ahir dissabte (18 de novembre 2017), després

d'escoltar la xerrada sobre Herbes Remeieres

feta per la Dolors Salvador vam anar als

jardins de la Muralla a prendre una mica de

xocolata desfeta amb coca, per escalfarnos

les mans i el cos. Així vam escoltar la xerrada

d'en Kilian Vindel sobre E d'Encèlad amb unes

fantàstiques imatges i explicacions.

Després va ser en Carles Puncernau qui ens va

passar tota una seqüència de fotos fetes pel

telescopi espacial Hubble al llarg del seus 20

anys de vida.

En acabar vam disposar de 4 telescopis per

observar un cel ben clar on es podia, fins i tot,

veure a ull nu la galàxia d'Andròmeda.

Vam quedar satisfets de poder, un cop més,

posar els telescopis dintre de la vila i fer

arribar l'astronomia a tota la gent que viu a

Banyoles i es va voler acostar a veureho.

En Kilian Vindel parlant d'Encèlad

Imatge dels assistents de la segona xerrada amb en

Carles Puncernau de ponent

Enfosquim Girona

Els alumnes de 1r de Batxillerat de l’escola La Salle

de Girona, com a part de l’assignatura de Ciències

del Món Contemporani, van organitzar aquesta

primavera de 2018 un cicle de conferències sota el

títol general de Xerrades Medioambientals amb la

idea de donar a conèixer la problemàtica que es

presenta en aquest àmbit tant al propi jovent i fer

ne difusió dels mateixos.

Així van plantejar tres jornades: La cara fosca de la

llum, La manduca no caduca i Anar en bici és un

vici.

Amb aquest objectiu van convidar a la primera

xerrada a en Pere Horts de l’entitat Cel Fosc i al

nostre president Carles Puncernau que van fer una

presentació parlant dels problemes que genera la

contaminació lumímica.
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Visita al museu Escubedo

El passat 12 de maig, un grapat de socis

d’Astrobanyoles vàrem tenir el plaer de

visitar la impressionant col·lecció

d'aparells de la ciència i la tècnica de

l’Antoni Escubedo Molins. Sota el títol

“Sensacions a l'entorn de la ciència" el

museu Escubedo ens mostra un ventall

d'enginys i elements, que ajuden a

resoldre alguns dels misteris més

sorprenents de la Ciència. L’electricitat, el

cinema, la mineralogia, la llum, el so, la

imatge, la mecànica, la música, les

telecomunicacions, la fotografia, la

rellotgeria i un llarg etcètera en són presents. Una

col·lecció molt ben cuidada i documentada, i que

evidencia el profund amor de l’Antoni per la ciència i la

tecnologia. Des d’Astrobanyoles volem agraïm la seva

entusiasta disposició i atenció mostrada.

Sortides nocturnes a Porqueres i Flaçà

El 25 de maig i el 9 de juny a Flaçà els nostres

companys Àngel Fajardo i Pere Tarancón van

acompanyar a uns grups de caminants nocturns

que, al temps de caminar amb frontals, volien

aprendre coses del cel i les estrelles. Aprofitant

l'experiència en aquests temes d'en Pere el vam

nomenar guia de les caminades.

Ningú com ell per a explicarte tot el cel de nit,

tant el que es veu com el que es veurà, el coneix

tot. Els caminants no paraven de ferli preguntes,

quina és aquella tan brillant, on són els planetes i

la Polar on està?. Va haver temps per respondre
les totes.

En Pere com guia i l'Àngel amb el seu telescopi fan

una bona parella per a fer qualsevol sortida noc

turna on s'hagi de divulgar una mica l'astronomia i

es vulgui conèixer el cel. Tant a ull nu com amb

telescopi.

Tant una associació com l'altra van quedar ben sa

tisfets de les explicacions rebudes. Ja saben que

l'any vinent podem repetir la sortida.
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El divendres 27 de juliol, al Puig de Sant

Martirià, es va celebrar l’11a Nit d'Estels.

Organitzat per Astrobanyoles i la Biblioteca

de Banyoles, l’activitat era oberta i gratuïta

per a tothom qui hi volgués assistir.

Una gran munió de nenes i nens estaven

molt atents als Conta Contes, en David

Planes i Carles Cors, a cada un dels contes

explicats amb música i jocs.

L’observació astronòmica es va realitzar a

ull nu i amb diversos telescopis: el Dobson

de l’Àngel Fajardo, i l’SchmidtCassegrain

de l’associació. Així que els núvols van

deixar que la lluna tingués visibilitat, es va

poder observar tota la transició de l’eclipsi

lunar. Diversos membres d’Astrobanyoles

van explicar i ensenyar als assistents

constel·lacions, Mart, Júpiter, Saturn... Un

cop acabat l’eclipsi, la gent va anar

marxant de mica en mica; fins a quarts

d’una de la nit que no marxaven els últims

grupets.

Va haverhi una gran multitud d’assistents,

es van comptar unes 500 persones apro

ximadament, per descomptat que va ser ,

tot plegat, gràcies als conta contes i a

l'eclipsi total de la lluna.

Activitat conjunta amb la Biblioteca Pública de Banyoles
Conta contes i eclipsi total de lluna

Els assistents escoltant el contes (esq.) i a l'Àngel Fajardo manipulant el telescopi (dreta)
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Roderes de Cometa

El nostre company Josep Masanas ens ha obse

quiat aquest estiu amb un llibre que mantè una

certa relació amb nosaltres.

És una història de vides entrecreuades, de

famílies, d’amistats, d’amors i desamors, i com

no, de morts... Fa salts en el temps: en l’ara, en

l’abans i durant els Jocs Olímpics, a llocs tant

emblemàtics com a Banyoles i a Canàries. I per

sobre tot, hi ha la passió en l’astronomia de

l’Ignasi, amb un toc de misteri i màgia, això fa

que no puguis deixar la lectura fins al final.

Molt recomanable per passar una bona estona. Si

voleu trobar el text sencer podeu accedir a:

https://fantraginers.cat/project/roderescometa/

ELISABET SAUS

L’home, l’animal que no és
reconeix

Animalada o bestiesa, són dues paraules dels nostre

diccionari que ens implica com a homes que és

comporten com animals i no com a tal.

Cada vegada ens estem comportant diferent de la

resta d’animals. Estem eludint el fet que ho som, no

ho volem reconèixer. Les nostres actuacions neguen,

insistentment, que els comportaments irracionals no

són els de la nostra espècie i els volem refusar

legislant normes, ensenyant conceptes i promocionant

les diferències racionals, fins a límits com per exemple

buscar la intel·ligència artificial o comportarnos com

els herois de noves tecnologies.

Fets com menjar amb les mans nues, no portar cura

del nostre cos, netejantnos constantment o limitar les

quantitats d’ingerència d’aliments, fer pets, etc, en

són exemples clars de la no acceptació de la

inconsciència i de la irracionalitat. Amb l’excusa de

controlar malalties o de tenir més una educació més

elitista volem que la societat derivi cap un control del

nostre cos per la ment. Si poguéssim controlar el

nostre ritme cardíac o el desgast dels muscles per

treure’n profit ho miraríem d’aplicar.

Accions com la seducció o jocs de parella, que han

sigut cabdals

per la super

vivència, són

tractats com a

“políticament

incorrectes”. En

canvi per la

nostra anima

litat acceptem

que hi hagi

prostitució amb

els mals secun

daris que com

porta, fingint

que la volem

controlar.

Per altra banda

acceptem matar

L'home de fang.

Obra de l'autor.
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milions d’animals o tallem vegetals per alimentarnos

com una bèstia, i comencem a buscar altres formes

d’alimentació mineral (química). No mirem cap a on

moren milions de persones en guerres fratricides o la

compra de droga o d’alcohol a consciència per viure

en inconsciència.

Ens hem de reconèixer a nosaltres mateixos, hem de

fer cas als nostres raonaments i posar limitacions,

però hem de ser conscients de que som animals i que

a vegades ens sorprendran les nostres actuacions amb

el què comporta, i pensaments com: ser violents,

l’enveja, la ràbia, la gola, el desig, la vanitat, la

mandra... estan en el nostre ADN com la resta

d’animals. Cosa que no tindran les màquines.

Per més intel·ligència artificial que desitgem a on

anirem a parar? Ens podrem dir espècie humana?

Serem de carn i ossos? Perquè tot el que hem

comentat forma part del món animal, no?

Fins a quin punt hem de transformar Gaia?

L’home de fang, Girona, 6 de setembre del 2018

FRANCESC XAVIER CASSANY

Ones gravitacionals

Ja les va predir Einstein en la seva formulació de la

teoria de la relativitat general, la que inclou la

gravetat, el 1916, ara fa 100 anys. L'any 2016 per

primer cop va ser possible detectarles. A partir d'ara

ja podrem observar l'univers i la matèria que conté

d'una altra forma. Fins ara ho fèiem observant les

ones electromagnètiques (EM), des de les ones de

ràdio fins als raigs gamma i ara ho podrem fer

observant ones gravitacionals. Això implica que si

abans només podíem estudiar el 5% de l'univers, ara

pujarem fins el 23%, doncs podrem observar el

comportament de la matèria fosca, la qual no emet

cap mena d'ona EM, però sí gravitacionals.

La detecció d'aquestes ones s'ha fet a un aparell

anomenat LIGO (Laser Interferometer Gravitational

Wave Observatory) que de fet són dos

interferòmetres, un a Livingston i altre a Hanford als

Estats Units. I són dos aparells per comparar les

deteccions entre ells i eliminar possibles errors degut

a petits sismes o d'instrumentació. Cada aparell, amb

forma de L i amb una longitud de 4 km a cada braç,

consta d'una cavitat òptica, per on circula la llum làser

emesa i que en absència d'ones gravitacionals ha de

trigar el mateix en fer el recorregut total tan per un

braç com per l'altre i per tan, al ser una

interferometria s'anul·len les ones i no es produeix

cap detecció anòmala.

Ara bé, si existeix una ona gravitacional pel mig la

llum es desfasa doncs un braç s'allarga i l'altre s'estira

i provoca una detecció. Ens hem d'imaginar les ones

com si llancéssim una pedra a l'estany provocant

aquest cercles que es van propagant. Aquestes ones

modifiquen la posició en l'espai de l'aigua que estava

tranquil·lament plana i ara puja i baixa. Les ones

gravitacionals fan una acció similar dins del teixit

espaitemps que ens envolta fent que les distàncies es

modifiquin per la seva acció. El nivell de variació

detectat ha sigut de 1019 metres. Una deumil·lèsima

de cops més petit que el nucli d'un àtom.

Així el 14 de setembre de 2015 els dos detectors LIGO

van observar una senyal i després de prop de cinc

mesos més tard ho van fer públic. L'origen es situa en

dos forats negres, de 36 i 29 masses solars, que es

van fondre en un de sol fa 1.300 milions d'anys i que

en el darrers 20 milisegons del seu xoc van emetre

Els dos forats negres, segons l'artista (LigoCaltech)
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tres masses solar en forma d'energia com ones

gravitacionals. Ha sigut l'explosió més forta observada

pels humans després del Big Bang.

Aquest esdeveniment ens obre les portes per observar

l'univers amb altres ulls, els de l'espectre

gravitacional, desconegut fins ara, però que caldrà

anar emplenant amb noves deteccions. De fet a

l’agost de 2017 s’ha aconseguit obtenir una nova

detecció, la cinquena. En aquest cas ha participat

l’instrument Virgo, situat a Itàlia, on col·laboren les

Universitats de València i Palma de Mallorca.

Afortunadament en aquesta ocasió s’ha pogut seguir

l’arribada de les ones gravitacionals pels tres

detectors (2 Ligo+Virgo), el que ha permès, fent una

triangulació, saber el punt d’origen aproximat de

l’explosió. Apuntant els telescopis en aquella direcció

s’ha pogut identificar la llum que arribava com la de

dues estrelles de neutrons que s’estaven fusionant en

una de sola. Era una kilonova. Així s’ha pogut estudiar

l’espectre de les ones electromagnètiques que

arribaven i veure que s’estava generant durant

l’explosió or i platí.

De fet ja existeix un segon projecte, aquest cop a

l'espai, anomenat LISA Pathfinder i que es completarà

amb el eLISA cap a l'any 2034.

Als investigadors a Rainer Weiss, Barry Barish i Kip

Thorne que van participat en el projecte LIGO els hi

han concedit el premi Nobel el 2017.

CARLES PUNCERNAU

LES FIGURES DE CHLADNI
La geometria del so

Diables, templers i tritons
«Els ritmes de la música amaguen un secret;

si jo el divulgués, aquest secret transformaria el món»

 Jalâl alDîn Rûmî
(12071273, poeta, teòleg i místic sufí)

Bordón és un petit poble de poc més de cent habitants al cor de la comarca del Maestrazgo, a la província de

Teruel. L’església parroquial, Nuestra Señora de la Carrasca, va ser ampliada externament durant els s. XVII i

XVIII en substitució d’una ermita original gòtica construïda pels templers al 1306. Aquesta edificació antiga

custodiava una imatge trobada en una cova: la Verge negra de la Carrasca, actualment desapareguda.

Aquesta església és coneguda dins els cercles esotèrics com a «la petita Rosslyn espanyola» perquè, a l’igual que

la seva homòloga d’Edinburgh, conté curiosos símbols místics a les pintures al fresc, datades de 1719.

Juntament amb les llegendes que l’envolten, aquesta església conté tot aquell material que faria les delícies dels

escriptors de novel·les de conspiracions religioses: Verges negres, miracles, templers, rituals iniciàtics, forces

tel·lúriques, evangelis apòcrifs...

Però els símbols que han fet córrer més rius de tinta del lloc en qüestió, són els que semblen recordar els

experiments de les plaques vibrants, uns patrons de geometria que depenen de la freqüència de vibració d’un

cos. Aquesta febre interpretativa ve potenciada per la figura de Santa Cecília (patrona i inspiradora dels músics)

que es troba a l’església de la Carrasca i que donaria la clau de la interpretació dels símbols sonors basantse en

la posició dels seus dits damunt un orgue al teclat del qual li manca el si b (nota que evitaria el diabòlic tritó si

no l’hagués omès l’artista). Alguns hi veuen precisament una intencionalitat en mostrar el tritó, considerat
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diabòlic i, per tant, prohibit entre els teòrics de la música medieval i antiga. En definitiva: l’església seria un

recinte iniciàtic i apòcrif, hereu de cultes ancestrals precristians i estaria en contradicció amb el pensament de

l’ortodòxia catòlica. D’aquí la necessitat d’ocultarho.

Pintura de Santa Cecilia de l’església de Bordón (Teruel). Fotografia: Sergio Solsona

Sincerament, tinc els meus dubtes sobre si aquesta posició és realment un «tritó» i de les conseqüents

interpretacions esotèriques del lloc o si, simplement, aquestes pintures són producte de l’atzar de l’artista. Això

seria tema d’un estudi molt més exhaustiu i multidisciplinar.

Sigui veritat o no, el que sí amaga aquesta bonica llegenda és l’enorme interès que aixeca la possible

transformació de la música (vibracions, al cap i a la fi) en figures geomètriques de gran bellesa.

Què són, doncs, aquestes estranyes formes que semblen brollar del nores? Què és el que ordena un aparent

caos en línies elegants i proporcionades? És la porta a una altra dimensió? En certa manera, sí. La ciència és

racional i analítica, i tal vegada la interpretació no serà tan màgica com ens agradaria... o potser sí?

Abans, però, unes nocions sobre acústica i música.

Ones, freqüències i una nit a l’òpera

«La música és un exercici d’aritmètica secreta i qui

s’entregui a ella ignora que la manegen els nombres»

Gottfried Wilhelm Leibniz (16461716)

El so no és més que una pertorbació en l’espai, i l’energia que la provoca es desplaça a través d’un mitjà en

forma d’ona. En el buit, el so no es pot propagar i alguns materials són mal conductors per ser massa tous (cera,

mantega, plom...) o excessivament porosos (teixits, suro, etc). Altres, en canvi, són molt bons conductors com

ara l’aigua, l’aire o l’acer. És precisament la resistència a les deformacions el que fa que un material sigui bon

conductor. Per exemple l’aire és bo a causa del seu comportament elàstic; és a dir, que no té cap problema en

retornar al seu estat original encara que el comprimim molt.
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Imaginem una molla elàstica i l’estirem. Quan la tenim tensada la deixem anar d’un extrem i tot el sistema es

contrau per tornar a la seva longitud primitiva. Aquesta «pertorbació» que li hem creat va passant d’un punt a

altra de la molla amb un petit retard creant l’efecte onada. Quan ha passat aquesta ona, el sistema torna al seu

estat primitiu. Així es propaga el so. Està establert que viatja a l’aire a 343.2m/s a nivell del mar a la

temperatura de 20ºC i 50% d’humitat. Aquesta velocitat és la mateixa sigui quina sigui l’energia inicial. A l’aigua

és d’uns 1500 m/s o a l’acer a uns 5000 m/s per posar uns exemples.

Ona sinusoidal pura generada amb el programa Audacity

Però l’energia inicial sí que afectarà la percepció de la pressió d’aquest so: com més forta sigui, més intensa serà

la percepció. És obvi; l’explosió d’una bomba desplaça més energia que el xiuxiueig en una biblioteca. També és

inversa a la distància recorreguda per l’ona: a més distància menys percepció sonora, llevat de les ones planes

que pràcticament no varien.

Hi ha diferents tipus d’ones depenent d’on es propaguen. Per exemple, les ones planes són les que es propaguen

a l’interior d’un tub perpendicularment al seu eix i pràcticament no perden energia sigui quina sigui la llargària

del tub. Heu jugat mai a fer de telefonistes amb la mànega del jardí quan no hi resta aigua a dins? Per llarga que

sigui, el trapella de la colla sempre et deixa sord quan crida a l’altra cantó. Proveuho, és divertit.

Les ones esfèriques, en canvi, serien les que s’originen a l’aire quiet i es propaguen de manera esfèrica en totes

direccions a la velocitat del so a partir d’un focus. Aquestes «s’apaguen» a mesura que creix la distància

recorreguda. I es mouen per l’aire com una pilota inflantse (seria el cas del soroll d’un avió).

Les ones comuns, com indica el nom, són les més habituals pel fet que la presència d’obstacles modifiquen la

forma de l’ona original. Per a determinarles és necessari conèixer el comportament de l’ona sonora al xocar

amb els diferents materials.

La quantitat de repeticions que emet una font sonora per unitat de temps s’anomena freqüència i es mesura en

Hertz (Hz), succés per segon.

El període d’oscil·lació seria el temps transcorregut entre dos punts equivalents de l’ona; és a dir, el temps que

dura un cicle d’ona a tornar a començar. Aquest període és invers a la freqüència.

f=n/T

On: f= freqüència, n=nombre de repeticions, T=període de l’oscil·lació.

Per exemple, una llum parpellejant a una freqüència de 2.0Hz ho faria cada 0.5 segons. I una de freqüència de

0,5Hz ho faria cada 2 segons.

Una freqüència més alta provoca un so més agut i una freqüència més baixa un so més greu. Això ho saben molt

bé els afinadors de piano i músics d’instruments de corda: com més atansen les cordes, més agut és el so.

Aquest és l’origen de l’afinació de l’escala musical. En parlarem més endavant.

Hi ha una característica pròpia de les freqüències: mentre la senyal arribi al receptor, sigui quina sigui la

distància entre l’emissor i el receptor i el suport material pel qual es transmet l’ona, la freqüència no varia.
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Això ho podem comprovar fàcilment. Imaginem que tenim un magnífic piano de palissandre i toquem un Do3 al

piano, anem a l’habitació del cantó, el sentirem més fluixet, però seguirà sonant el mateix Do3. Ara, toquem el

mateix Do3 en un piano de caoba, continua sonant el mateix. Curiós, no?

És més, gravem el Do3 del piano (energia mecànica) mitjançant un micròfon (passem d’ona mecànica a

electromagnètica) i el guardem en un CD (digitalització de l’ona electromagnètica) per escoltarlo més tard,

després aquest CD el reproduïm en un lector làser que envia una senyal elèctrica a uns altaveus de l’habitació a

través d’un cable de coure i aquests convertiran l’energia electromagnètica en mecànica i aquestes ones, vibrant

a través de l’aire, arriben a les nostres orelles. Finalment, els conductes auditius traslladen l’energia mecànica

cap a les neurones que envien una senyal electroquímica al cervell i finalment aquest acaba pensant: «ah, sí,

quin Do3 més bonic!» Sempre serà un Do3 malgrat totes aquestes transformacions!! I si el Mick Jagger salta en

un escenari a milers de quilòmetres de casa teva i segueixes el concert en directe per la televisió, les notes de

casa sonen amb les mateixes afinacions que les del escenari en directe (i les desafinades també!). Màgia? No, és

l’anomenat principi d’invariància de les freqüències, un fenomen ben curiós però molt important perquè si no fos

així...quin caos als concerts!

I ara anem a l’òpera.

Partitura preludi acte I Lohengrin. Font: William and Gayle Cook Music Library
Indiana University School of Music
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La llegenda alemanya de Parzival va ser convertida en òpera sota el títol de «Lohengrin» pel genial compositor

alemany Richard Wagner. En el «preludi», el leitmotiv o motiu conductor del Sant Grial és exposat per la secció

de violins en una tonalitat cada cop més aguda per indicar el començament del seu viatge, l’ascens al Cel.

Wagner tenia molt talent com a compositor, sabia que si s’eliminen les freqüències baixes i es potencien les

agudes, provocaria una sensació artificial de llunyania. Un truc de màgia auditiu d’una escenografia que vol

representar el Grial ascendint i viatjant més enllà d’on arriba la vista. Quan Wagner vol que el Grial torni a la

terra, entren mesclats gradualment la resta d’instruments més greus, sense brusquedats. Sublim!

Per què ens dóna aquesta sensació? Hem dit que les amplituds de les ones esfèriques decreixen regularment a

l’allunyarse del focus; però curiosament aquesta caiguda és molt més ràpida en les ones greus que en les

agudes. Wagner jugava amb una sensació que ja es troba a la natura, potenciantla amb tonalitats agudes per

crear l’efecte de distància.

Escoltar Wagner, doncs, ajuda a entendre i gaudir de l’acústica (i no només, com deia Woody Allen, fa venir

ganes d’invadir Polònia).

Teoremes, cordes i martells

«Per estudiar la música, hem d’aprendre les regles.

Per crear música, hem de trencarles»

 Nadia Boulanger –

(18871979, compositora, directora i professora de música)

Diu la llegenda que el savi Pitàgores passejava per un mercat mentre es va adonar d’un curiós fenomen auditiu.

D’una ferreria provenien diferents sons «harmoniosos» i, encuriosit, va entrar i va observar que aquests

provenien de diferents martells. Al examinarlos va apreciar que les notes eren a causa de la raó entre pesos

dels martells i no de la força en que eren colpejats ni de la distància fins a l’oient (recordeu el principi

d’invariància?).

Una vegada a casa, va seguir investigant. En lloc de martells, ho va fer amb el monocordi, un instrument d’una

sola corda que servia molt bé per l’estudi dels sons o per acompanyar una monodia a l’uníson. (Segurament els

seus compatriotes agraïen més que el seu veí toqués el monocordi que patir els cops de mall).

El cas és que va observar que si pincem la corda del monocordi produeix una nota determinada (per allò de les

vibracions), però si dividim la corda per la meitat prement amb el dit, la nota és el doble d’aguda, l’anomenada

octava. Si de tres parts n’agafem dues, es produeix la quinta, si de quatre n’agafem tres, tindrem la quarta. Les

raons serien 1:2 per l’octava, 3:2 la quinta i 4:3 la quarta. Així, si la corda sencera produeix un Do (imaginem

que estem en to de do major), l’octava seria el Do’, la quinta el Sol, i la quarta el Fa. Ja tenim els graus tonals de

l’escala Pitagòrica! Ara podem deduir la resta de notes de l’escala pujant quintes a partir d’aquesta raó 4:3 (el

Sol) produiria la nota Re, d’aquesta generem el La, del La al Mi, del Mi al Si, d’aquest al Fa# i així

successivament fins a completar les 12 notes de l’escala cromàtica. Fantàstic, ja tenim l’escala musical. Tot

correcte... o no?

Tot i que durant segles es considerava una escala perfecta i divina (com tota la mística que sol envoltar

Pitàgores) tenia un problema: una vegada donem la volta al marcador, per dirho grollerament, el so enharmònic

resultant no tenia la mateixa freqüència múltiple que la primera. Sabem que per construir els dotze semitons

que componen l’escala cromàtica a base de quintes(3/2), necessitem l’equivalent de set octaves(2/1).
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Raons de l’escala pitagòrica. Font:Wikipedia

Posarem una petita fracció per a representarho matemàticament:

(3/2)12 / (2/1)7 = 1.013643265

Si fossin equivalents donaria 1; però no, ens dóna una aproximació: heus ací la famosa «Coma Pitagòrica» Quin

horror!

Mentre no es canviava de tonalitat, aquesta escala era útil i molt pura, però resultava impossible avançar en

noves formes de composició com ara el canvi de to dins una mateixa composició, les anomenades

«modulacions».

Seria un matemàtic francès, Marin Mersenne, que trobaria la solució molts segles més tard: l’escala temperada,

una escala logarítmica que repartiria els dotze intervals a parts proporcionals.

Però les trifulgues entre teòrics musicals a causa de les afinacions és una altra emocionant història que un altre

dia potser us explicaré.

Ah, per cert, aquesta història dels martellets de Pitàgores sembla ser que la va inventar el matemàtic pitagòric

Nicòmac de Gerasa (s. I), i Boeci (s. VI) li va copiar; però com se sol dir: no deixem que la realitat espatlli una

bonica història.

El que sí podem deduir és que cada nota de l’escala musical ve donada per unes vibracions determinades. Per

exemple, agafant com a nota base el La3 tenim que vibra a 440Hz (aquest punt de partida es decideix

arbitràriament, una mena de mesura universal); per tant, l’octava següent el La4 seria el doble: 880Hz.

Sabent aquestes coses de les ones i les vibracions, ens preguntarem: podríem d’alguna manera transformar el

so en dibuixos o en altres formes que escapin de la dimensió exclusivament auditiva? Doncs sí, gràcies a la

«màgia» de les ones estacionàries.
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La senyora Margaret canta per un tub

«Jo dic que quan una taula és colpejada en diferents llocs, la pols que està damunt d’ella es redueix a diferents

formes de monticles i petits turons [...] La pols que es colpeja a la taula es divideix en diversos turonets que

descendeixen de la hipotenusa d’aquests turons, s’endinsen sota la seva base i s’alcen de nou al voltant del l’eix

del punt del turó i, per tant, es mou semblant un triangle rectangular...»

Leonardo da Vinci (14521519)

El mestre i geni renaixentista Leonardo da Vinci ja va intuir un estrany fenomen amb les vibracions d’una taula i

pols al damunt. Segons explica a les seves notes, es formen uns turons amb la pols distribuïts en patrons

regulars quan una superfície vibra. Veia que la pols es concentrava en uns llocs determinats de la superfície

plana de la taula i no en altres.

Però no va ser fins segles més tard, al 1787, que l’anomenat pare de l’acústica moderna Ernst Chladni va

estudiar el fenomen a fons. Aquest físic i músic alemany, va descobrir que si s’escampava sorra fina sobre una

placa quadrada i feia vibrar la placa certes notes amb un arc de violí, els harmònics produïen diferents patrons a

la sorra. També va observar que si són patrons inharmònics, produeix un garbuix caòtic a la sorra, sense cap

tipus de patró. En altres ocasions, va observar que es podien generar més dibuixos tocant amb els dits el cantó

de la placa en les divisions harmòniques de la seva longitud.

Generació de les figures amb arc de violí. Fotografia: Wikipedia

Què en diu la física d’aquest fenomen? Repassem. Fins ara sabem que una ona mecànica és aquella que es

transmet per un material i, si aquesta es continua produint de forma contínua i ordenada, s’anomena ona

periòdica. Quan es produeix una interferència entre dues ones, se superposen, sumant així les seves amplituds

a cadascun dels punts per on l’ona es transmet. L’amplitud de l’ona resultant és la suma de les amplituds

individuals. Això és el principi de superposició.

Si una ona xoca contra una pared, es reflexa gairebé en la seva totalitat i a la mateixa freqüència que l’ona

original en el mateix medi i amb la mateixa longitud d’ona (distància λ, en cm. que recorre l’ona en un període

Ts). Pel principi de superposició, la pertorbació resultant serà igual a la suma de les pertorbacions individuals.

Això implica que hi haurà punts en què les dues ones s’anul·laran mútuament (nodes) i punts en què les dues

ones se sumaran obtenint així una ona del doble d’amplitud que l’original (ventres o antinodes).

Aquesta superposició dóna el curiós fenomen de les ones estacionaries. A cada punt de la pared, les velocitats i
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les pressions de les ones se sumen. Com les partícules de l’aire no poden desplaçarse prop de la pared per la

seva rigidesa, la velocitat de l’ona reflectida està en aquest punt en oposició de fase amb la velocitat de l’ona

incident, ja que la suma d’ambdues es sempre nul·la. El mateix passa a tots els punts situats a λ/2 o un

múltiple λ/2 de la pared on l’ona s’ha desfasat 180º; aquests punts sempre restaran immòbils. Pel contrari, als

punts λ/4 o múltiples senars de la pared estan en fase i es desplacen a una amplitud doble. Els punts intermedis

vibren a una amplitud intermèdia. El fenomen de les ones estacionaries explica molt bé un altre fenomen: el de

la ressonància. Un autèntic malson per a tècnics de so i músics! Però aquesta és una altra història.

Resumint, doncs, tindríem que una ona estacionària no és una ona viatgera per l’espai, sinó que només es

conserven les vibracions de cadascun dels punts estacionaris. Les partícules es mouen en uns moviments

harmònics simples d’amplitud variables però que en els seu conjunt no generen cap velocitat de transmissió de

l’ona per l’espai.

Quan ressona la placa en l’experiment, aquesta es divideix en regions que vibren en direccions oposades, com

hem explicat. Aquestes regions estan delimitades per línies on no es produeix cap vibració: les línies nodals,

creant uns dibuixos que són els anomenats patrons nodals.

Actualment no se solen fer servir arcs de violí per l’experiment, sinó que s’utilitza un generador de freqüència

que fa vibrar un altaveu situat sota la placa.

Val a dir que els dibuixos no només es produeixen en plaques quadrades. A la dècada de 1880, l’espavilada

cantant Margaret Watts Hughes va construirse un aparell que va anomenar eidophone (idiòfon) que consistia en

una base buida amb una membrana tensada al damunt i un tub unit a la seva base amb una boca a l’altra

extrem. A mesura que la «diva» anava cantant les escales diatòniques pel tub d’aquesta gran pipa, la pols fina

de licopodi (no va agafar sal, a la senyora li agradaven les herbes) escampada a la membrana tensada

començava a agafar formes i simetries que ella va comparar amb flors (a més del cant, devia tenir passió per la

flora pel que es veu).

Amb això es pot deduir que si la placa és quadrada com la de Chladni, produeix figures dobles o quàdruples,

mentre que si la placa o membrana és rodona, crea figures arrodonides. S’ha experimentat també amb altres

plaques com el·líptiques, triangulars i altres formes, generant cadascuna els seus propis patrons.

Reproduccions del tractat d’Acústica d’Ernst Chladni, 1809
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Tot i que el fenomen s’ha entès i investigat tant del punt de vista de les ciències físiques com de l’art a partir del

s.XIX, ja es troben indicis d’aquests patrons en uns concs xinesos de la dinastia Han (202 a.C.  9 d.C.) .

Aquests recipients s’omplien d’aigua i es fregaven produint certes figures.

Altres personatges que van treballar el tema de les ones van ser Galileo Galilei (com no!), Hooke, Michael

Faraday amb els seus estudis de les vibracions a l’aigua, petroli o gra, a més del Leonardo da Vinci, entre altres.

L’autor del terme «cimàtica» (cymatics, del grec kyma, κνμα, «ona») és de Hans Jenny (19041972), físic,

metge i naturalista suís amb treballs que estaven entre l’art, la ciència i l’esoterisme (era seguidor de la doctrina

de l’antroposofia de Rudolf Steiner). Les obres més importants de Jenny, i que resumeixen gran part del

coneixement fins aleshores, són els dos volums: Kymatic (Cymatics). Val la pena donarhi una ullada si es vol

estudiar a fons aquesta geometria.

Un altre autor, el japonès Masaru Emoto aprofita idees especulatives sobre aquestes formes i s’endinsa cap a la

pseudociència amb idees tan controvertides com les propietats curatives del so o de la famosa «memòria de

l’aigua», totalment desacreditada per la ciència a causa de la violació de les lleis de la física.

Fotografia: Antoni Escubedo

Però actualment són molts els bons investigadors que treballen en aquests camp, principalment artistes multi

disciplinars, creant autèntiques obres d’art de gran bellesa audiovisual. No es limiten a treballar amb plaques i

pols, si no que utilitzen altres materials com aigua, solucions de midó, ferrofluid o fins i tot foc! Donant un tomb

pels buscadors d’internet es troben molts exemples, com el vídeo del treball artístic de Nigel Stanford, una

verdadera obra d’art:

https://www.youtube.com/watch?v=Q3oItpVa9fs

Un altre artista digne de menció és l'enginyer en acústica John Stuart Reid que porta a un altre nivell l'estudi de

la cimàtica, desenvolupant un instrument científic anomenat CymaScope. Segueix la mateixa idea de Chladni

però ofereix més precisió i opcions d'anàlisi molt més acurades:

https://www.cymascope.com

Tot aquest món tan fascinant de la vibració de la matèria pel so ens recorda en tot moment que la ciència i l’art

formen una perfecte simbiosi.

I ara que sabem una mica més el funcionament de les ones, freqüències, geometries sonores, notes musicals i

de Parzivals, us atreviríeu a desxifrar les pintures al fresc de Santa Maria de Carrasca o de la capella de Rosslyn i
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Figures en diferents plaques. Font: wikipedia

saber si amaguen alguna melodia secreta? Hi trobaríem pistes que van deixar els templers per trobar el mític

Sant Grial? Ho ignoro, però segur que trobareu un tresor millor: el coneixement científic.

XAVIER DE PALAU, 2018
www.xavierdepalau.net
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Dels meteorits a la
tecnologia del ferro

El ferro ha tingut i continua tenint una gran

importància en la fabricació d'armes i eines o en la

construcció de ponts o edificis. Però encara que es va

començar a obtenir fa 3.200 anys, no ha estat fins fa

poc més de 100 anys que s'ha pogut disposar en la

quantitat i la qualitat adequades.

L'Edat del Ferro no comença fins l'any 1.200 aC, però

han estat descoberts objectes fets amb ferro datats en

anys molt anteriors, cap el 2.000 o inclús el 2.500 aC,

durant l'Edat del Bronze. Es pot suposar que el ferro

per fabricarlos provenia de meteorits caiguts a la

Terra, però amb el dubte de que, si no fos així, la

tecnologia del ferro s'hauria començat a desenvolupar

en determinades regions abans que en altres.

Darreres investigacions pretenen posar fi a la

polèmica.

Des de l'aprofitament del ferro dels meteorits fins els

sistemes de fabricació actuals, la tecnologia del ferro

ha estat clau en el desenvolupament de les civilitzaci

ons.

Edat de bronze, 3.000 a 1.200 aC

El bronze és un aliatge de coure i estany, metalls que

es poden obtenir de les seves menes, per exemple

calcopirita (sulfur de coure i ferro) i cassiterita (diòxid

d'estany) amb una tecnologia relativament simple. El

procediment consisteix en mesclar el mineral amb

carbó vegetal dins d'un forn i cremar el carbó. La

combustió eleva la temperatura i aleshores es

produeix la reacció química anomenada de reducció,

per la qual s'allibera el metall. El coure fon a 1.085

ºC, així que, un cop produïda la reacció, fent arribar la

massa a poc més de 1000 ºC, es pot recollir el coure

en el fons del forn. L'estany fon a 232 ºC i, per tant,

recollirlo és més fàcil, ja que només cal pujar la

temperatura per portar a terme la reacció i el metall

es recull al fons molt fàcilment. Uns 3.000 anys aC es

va descobrir que mesclant el coure i estany en

proporció d'un 88% de coure i un 12% d'estany,

apareixia un nou metall, un aliatge es diu ara, de

propietats mecàniques i tèrmiques superiors a les dels

metalls per separat. Fins i tot es podia obtenir

mesclant dins del forn, en les proporcions adequades,

els dos minerals de coure i estany amb el carbó

vegetal. Fent les dues reaccions de reducció alhora

s'obtenia directament el bronze.

El bronze va jugar un gran paper en les societats

primitives que van desenvolupar la seva tecnologia.

De bronze es van fabricar armes, eines, estris

domèstics, peces d'orfebreria, escultures, monedes,...

I ha continuat sent molt important al llarg de la

història per fabricar, per exemple, canons i campanes i

actualment, elements d'electrònica, ferreteria,

instruments musicals,...

Darrers anàlisis d'objectes fets,
suposadament, amb ferro de meteorits

El desembre passat, 2017, Albert Jambon publica un

article (2) en el que analitza diferents objectes de ferro

de l'Edat de Bronze, en el que demostra que tots ells

són de procedència meteorítica. S'inclouen boletes de

Gerzeh (Egipte, 3200 aC), una daga d'Alaca Höyük

(Turquia, 2500 aC), un penjoll d'Umm elMarra (Síria,

2300 aC), una destral d'Ugarit (Síria, 1400 aC) i altres

objectes de l'època de la dinastia Shang (Xina, 1400

aC) i, potser els més coneguts, el punyal, polsera i

reposacaps de Tutankhamen (Egipte, 1350 aC). Un

dels aspectes d'interès del treball és que ha analitzat

els continguts de ferro (Fe), niquel (Ni) i cobalt (Co)

per un procediment no invasiu, espectroscòpia de

Imatge: University College. Londres (1)
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fluorescència de raigs X (pXRF, sigles en anglès), als

mateixos museus on es troben dipositat els objectes.

Els meteorits provenen de la destrucció de cossos del

nostre sistema solar o inclús d'altres sistemes. Quan

es forma un sistema planetari, els diferents sòlids es

van ajuntant per formar el planetèssims, que donaran

lloc als planetes. El nucli dels cossos que es van

formant està compost principalment per ferro i una

part de niquel, com la nostra Terra, per el que resulta

difícil trobar niquel a la superfície. Si els meteorits

provenen de la superfície d'un cos, contindran poc

niquel però, si provenen de la seva destrucció, poden

contenir de l'ordre d'un 10% de niquel o més.

Atenent a la relació Fe:Co:Ni l'autor conclou que tots

els objectes analitzats són de procedència meteorítica.

A més, la gràfica de les proporcions Ni/Fe vs Ni/Co per

diferents punts d'un mateix objecte que es troba

oxidat, mostra que els punts es concentren en una

zona de la gràfica ben determinada. L'autor considera

aquests resultat com un nou argument per assegurar

la procedència meteorítica del material. Proposa inclús

el seu mètode per analitzar els objectes de ferro

datats al voltant de l'any 1200 aC i poder així

assegurar el seu origen, meteorític o terrestre. Així es

podria saber quan i a on es va produir la primera

producció de ferro terrestre. (2) (3)

L'abril de 2018, Kunlong

Chen i col·laboradors

publiquen (4) l'anàlisi de

dos objectes bi

metàl·lics de l'Edat del

Bronze trobats a

Shangcunling, monticle

de loess a uns 600 m del

marge nord del riu Groc,

a Sanmenxia, Província

de Henan, Xina i

demostren el seu origen

meteorític. Els objetes

van ser recoberts amb

carbó i examinats amb

un microscopi electrò

nic d'escanejat (SEM) i

un microanalitzador

electrònic (EPMA). El

primer objecte, de bronze i ferro, és un ganivet, on es

pot veure clarament la conjunció dels dos materials,

bronze i ferro; la part de bronze es troba ben

conservada, però no així el ferro que presenta una

severa corrosió. La part de ferro menys afectada

presenta un contingut de niquel del 1718% i de

cobalt del 0,6%. El segon objecte, una fulla Ge (Ge

blade, en anglès), presenta igualment corrosió i no és

evident la conjunció entre el bronze i el ferro. Presenta

una estructura granular en el centro i els grànuls

menys afectats tenen una composició del 16% en

niquel i del 0,6% en cobalt. Les concentracions de

niquel i cobalt de les parts de ferro d'ambdós objectes

confirmen la procedència meteorítica del ferro. A pesar

de la dificultat de donar valors de la composició

original, degut a la corrosió, aquesta es pot xifrar en

15% Ni (amb 5% d'error) i 1% Co. De l'observació

amb el microscopi electrònic (SEM) es conclou que el

ferro d'ambdues fulles ha estat treballat amb un

martell en calent, fins a 1.000 ºC i refredat a l'aire fins

a temperatura ambient. Els autors remarquen que, a

pesar de la severa corrosió que presenten les mostres,

el mètode d'anàlisi utilitzat els ha permès detectar

aquesta informació significativa sobre la metal·lografia

i la manufactura d'aquestes primeres peces de ferro.(4)

Alguns detalls dels procediments d'anàlisi
Espectroscòpia de fluorescència de raigs X (pXRF):

És una tècnica d'anàlisi en la que un feix de raigs X es

fa arribar a la superfície d'una mostra sòlida. Aquesta

Daga de 18,5 cm de ferro amb mànec d'or, datada al'Edat

de Bronze (2.5002.000 aC) trobada a Alaca Höyük (Tur

quia). Imatge Wikimedia Commons Autor: Noumenon
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radiació X, anomenada primària, arrenca electrons de

les capes interiors de l'àtom. Electrons de les capes

més externes cauen cap a les capes interiors, ocupant

els llocs vacants i emetent energia en forma de nous

raigs X, radiació secundària. L'energia emesa és

justament la diferència d'energia entre la capa

electrònica exterior i la interior, entre les que ha

caigut l'electró. Aquesta energia és característica de

cada àtom i, per tant, analitzant aquesta radiació X

secundària, es pot identificar l'element present a la

mostra i, utilitzant patrons, determinar la seva con

centració.

hν, radiació X primària, hν' radiació X secundària

Imatge: Wikimedia Commons

Microscòpia electrònica: escanejat (SEM) i espectros

còpia de raigs X(EPMA): SEM i EPMA comparteixen

molts components i tenen el mateix principi

d'operació: un feix electrònic que xoca en el buit

contra una mostra sòlida. Es poden obtenir imatges en

alta resolució (SEM) o, mitjançant els detectors i els

patrons adequats, identificar i calcular la concentració

dels elements presents (EPMA). La mostra pot ser en

gra, una peça o una secció prima. Si és una peça es

poden obtenir imatges en 3D.

El ferro, un metall estratègic

El ferro és el 4t element més abundant a l'escorça

terrestre i el 2n metall més abundant, per darrera de

l'alumini. Però es presenta sempre en forma de

mineral, combinat amb altres elements com l'oxigen,

el sofre, el carboni o el silici. La dificultat de la seva

extracció a partir del mineral, va fer que fins l'any

1200 aC no es comencés a utilitzar, deixant de banda

algunes poques peces fabricades abans d'aquesta data

a partir de ferro de meteorits, com les que ja s'ha fet

referència. Però el fet és que des d'uns 2.000 anys

abans s'obtenien altres metalls com el coure, l'estany

o el seu aliatge, el bronze, per procediments similars

al que després es va utilitzar per obtenir el ferro: la

reacció de reducció del mineral amb carbó vegetal a

alta temperatura.

Quina era aleshores la dificultat per obtenir el ferro?

Bàsicament el seu elevat punt de fusió, 1.535 ºC,

davant de 1.085 ºC, punt de fusió del coure, 232 ºC,

de l'estany o entre 830ºC i 1020 ºC del bronze. Els

forns excavats a terra o construïts amb terra, argila o

pedra, s'emplenaven amb una mescla de mineral i

carbó vegetal i, encara que la flama de carbó pot

arribar puntualment a prop de 2.000 ºC, la massa

resultant de la reacció de reducció arribava només a

uns 1.000 ºC. Aquesta temperatura podia ser justa

per recollir el coure fos al fons del forn i suficient per

el bronze o l'estany, però del tot insuficient per recollir

el ferro.

El ferro sòlid no té una única estructura cristal·lina

sinó que presenta, entre les temperatures de

911 i 1400 ºC, una estructura més fàcilment

deformable que a temperatures per sota de

911 ºC. Així que els primitius ferrers europeus

del 1200 aC van aprofitar aquesta

característica per obtenir, a la temperatura que

donava el forn d'uns 1000 ºC, una mescla de

ferro i escòria de la que, a cops de mall,

anaven separant el ferro i donantli la forma

que volien. Això va permetre la generalització

de la utilització del ferro i oblidar la complicada

recerca de meteorits com a font de ferro. Des

d'aleshores s'ha convertit en un material

estratègic per la fabricació d'armes, eines,

aparells i per fer diferents construccions.

Des de l'any 1200 aC fins als nostres dies, laMicroscopi electrònic d'escanejat (SEM)
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tecnologia del ferro ha experimentat moltes millores.

Una de les primeres va ser la d'insuflar aire als forns

per tal de millorar la combustió del carbó i augmentar

la temperatura, situant els forns als vessants de les

muntanyes i orientats als vents dominants. Aquesta es

va perfeccionar amb la utilització de manxes que,

mogudes per les mans o els peus, forcessin l'entrada

d'aire a la cambra de combustió. A l'Àndalus musulmà

ja es fa referència a manxes d'aquest tipus al segle X.

Però un dels avenços més importants es va produir

quan es va utilitzar l'energia hidràulica per moure el

mall que colpejava la massa de ferro i escòria que

sortia del forn i també per moure les manxes. Els

primers testimonis a Europa de ferreries hidràuliques

es remunten al segle XII. A Catalunya, els

establiments on s'obtenia el ferro s'anomenaven

fargues i el procediment específic, conegut com «farga

catalana» tenia com a diferència respecte a la resta

d'Europa que l'aire s'insuflava amb una trompa d'aigua

alimentada per un dipòsit en alt. Les imatges anteriors

són de la ferreria hidràulica de El Pobal (Vizcaya),

restaurada i que actualment es pot veure en

funcionament per demostracions. En aquestes

ferreries, amb cada operació que durava tota una

jornada, es podia obtenir una massa de ferro de

menys de 100 kg.

L'augment de l'aire que s'insuflava al forn per la

utilització de l'energia hidràulica, va permetre

augmentar la temperatura i la grandària del forn,

permetent millorar la qualitat del ferro obtingut i

arribar a produccions molt superiors. Era el

començament de la tecnologia que avui es coneix com

«alt forn». Els primers alts forns van aparèixer a

Europa a finals del segle XIV, a Alemanya o als Països

Baixos. A Espanya, el primer alt forn es va instal·lar a

Liérganes (Cantabria) l'any 162829 i, poc després, el

1637, es van ampliar les instal·lacions al poble veí de

La Cavada. Aquests primers alts forns, que van

funcionar fins 1834, van servir sobretot per la

fabricació de canons per l'exèrcit, remarcant el paper

del ferro com a material estratègic. Cadascun dels sis

Primitiu forns de metalls.

Imatge: Wikimedia Commons

Ferrería El Pobal.Viscaia. Fotos de l'autor. 2018
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forns que hi havia l'any 1791 al complex Liérganes –

La Cavada, podia fabricar de mitjana diària uns 2.000

kg de ferro en brut.

La darrera gran transformació de la tecnologia

d'obtenció del ferro va venir de la mà d'un canvi en el

combustible. El descobriment el 1709 del carbó de

coc, obtingut per combustió incompleta dels carbons

minerals (hulla, antracita, . . .), va permetre que, cap

a l'any 1780, a Anglaterra es generalitzés la

substitució del carbó vegetal per el carbó de coc.

S'eliminava definitivament la dependència del ferro de

l'abundància de boscos d'on obtenir el carbó vegetal.

Anglaterra s'avançava així mig segle a la resta del

continent europeu en la tecnologia del ferro. L'any

1855, l'anglès Herny Bessemer va patentar el procés

que porta el seu nom de refinat del ferro per fabricar

acer, entrant ja en els procediments actuals. A

Espanya, les primeres instal·lacions dels moderns alts

forns van ser fetes a finals del segle XIX a Vizcaya,

constituintse l'any 1902 l'empresa Altos Hornos de

Vizcaya, primera empresa siderometalúrgica

espanyola del segle XX.(5) (6) (7)

JOSEP LLUÍS DÍEZ
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Astronomia de neutrins

1. Una mica d’història: des del podria ser
fins a l’existeix!

Poc s’imaginava Wolfang Pauli, cap allà el 1930,

que la fantasmagòrica partícula que va proposar per

salvar el principi de conservació de l’energia en les

desintegracions beta, portaria de corcoll als físics

gairebé 80 anys després.

Les propietats que feien difícilment detectable aquesta

partícula: elèctricament neutra i amb un gran poder

de penetració, també la feien altament intrigant. Amb

el descobriment dels neutrons per James Chadwick

(1932), Enrico Fermi en 1933 la va incorporar a la

seva teoria radioactiva de la desintegració beta amb el

nom de neutrí:

Reacció beta negativa: n p++ e + ν

Que traduït vol dir que un neutró es transforma en un

protó i emet un electró i un neutrí (realment un

antineutrí però ja en parlarem).

Menys freqüentment, a l’interior de nuclis amb un

nombre desigual de protons i neutrons es dóna la

reacció beta positiva:

p+ n + e+ + ν

Que en paraules vol dir que un protó a l’interior d’un

nucli es transmuta en neutró alliberant un positró

(antipartícula de l’electró) i un neutrí. Amb el mateix

grau de raresa que l’anterior i competint amb ella es

dóna la captura electrònica, on com diu el nom: un

electró proper al nucli és capturat per un protó

d’aquest, transformantse amb un neutró i emetent un

neutrí.

I això passa en diversos nuclis radioactius en les

anomenades desintegracions beta. Aquests processos

tenen lloc en certes reaccions nuclears que es

desenvolupen en els nuclis dels reactors nuclears i en

el nucli de les estrelles principalment.

Com es pot detectar una partícula capaç de

travessar un any llum de plom fins que s’absorbeix?

No és d’estranyar que amb aquestes propietats

teòriques tan originals es trigués fins a l’any 1955 a

ser detectada per Clyde L .Cowan, Jr. i Frederick

Reines en el reactor nuclear del riu Savannah. Els

reactors són llocs on es produeixen moltes reaccions

nuclears beta i per tant són una font inesgotable de

neutrins. En un recipient amb tetracloroetilè, amb

molts àtoms de clor37 (el 24,23% dels àtoms de clor

ho són), quan un dels molts neutrins produïts en el

reactor hi topa es transforma en argó37.

S’ha obert la veda als detectors de neutrins! Observar

neutrins ens permetria tenir una clau que ens podria

dur als nuclis dels estels i d’altres processos còsmics

molt energètics ja que un cop produïts s’escapen i

arriben a nosaltres gairebé sense “despentinarse”.

2. Detectors de neutrins: de sorpresa en
sorpresa.

Raymond Davis i el seu equip en 1965 van

construir el primer observatori de neutrins a 1500 m

de fondària al fons d’una antiga mina d’or de Dakota

del Sud. Es tractava d’un immens dipòsit de 400.000

litres de tetracloroetilè (líquid que s’utilitza en les

bugaderies per a neteja de la roba). S’havia de

protegir dels raigs còsmics i d’altres fonts de neutrins

ja que pretenien observar i comptar els neutrins

produïts pel Sol. I després de mesures que varen
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durar més d’una dècada i en el principi se’n varen

detectar no més d’un 20% dels previstos pels càlculs

de les reaccions nuclears que es produïen en el nucli

del nostre sol. Això es va anomenar el problema

dels neutrins solars, ja que al llarg dels anys la

quantitat de neutrins detectats va augmentar però

oscil·lava sempre entre 1/3 i 3/5 dels previstos

segons el rang de les energies mesurades.

Aquest problema va durar 30 anys fins que l’any

2002 en el Sudbury Neutrino Observatory (SNO) es

va esclarir la qüestió. Ja feia força anys que s’havien

descobert que existien dos altres neutrins a més del

electrònic (sabors) que es produïen en reaccions beta

semblants a les descrites en l’anterior punt, però

substituint l’electró per un muó i una partícula tau.

Ambdues són partícules simples (leptons) que es

comporten com l’electró però tenen molta més massa

(el muó té unes 200 vegades la massa d’un electró i

el tauó gairebé dues vegades la massa del protó). El

neutrí muònic es va detectar el 1962 i el neutrí

tauònic el 2000.

Aquest detector era molt més sofisticat que els

anteriors. Constava d’un nucli esfèric de 1000 tones

d’aigua pesada (on un hidrogen és substituït per un

de deuteri, amb un protó i un neutró). Al seu voltant

9500 tubs fotomultiplicadors que detectaven la llum

Cherenkov, produïda quan certes partícules generades

per les reaccions nuclears que hi tenien lloc viatgen

més ràpid que la velocitat de la llum en aquell medi.

Finalment tot el conjunt estava recobert d’aigua

ordinària. Amb tot aquest embalum només es podien

detectar 10 episodis de neutrins per dia!!

Aquest complicat dispositiu recompta els neutrins

electrònics, que són els produïts originàriament pel

Sol, i també el conjunt de tots els sabors de neutrins,

ja que tots desintegren el deuteró de l'aigua pesada.

Els muons dels raigs còsmics es distingeixen dels

neutrins per la quantitat de llum Cherenkov que

produeixen i pel lloc on es produeixen (a dins o fora

del detector). Després de funcionar 306 dies i

d’estudiar 500 milions de possibles successos dels

quals només 2928 van poderse atribuir a episodis

neutrínics. Els resultats són contundents: el 35% són

neutrins electrònics, i gairebé els 2/3 restants eren

neutrins muònics o tauònics. El Sol produeix els

neutrins previstos però en el camí fins el

detector es neutrins van canviant de sabor o de

classe! Aquest fenomen es coneix com

l’oscil·lació dels neutrins i només es pot produir

quànticament si tenen massa, encara que sigui

molt petita.

En 1998 el projecte SuperKamiokande va provar

que els neutrins muònics produïts a l’alta atmosfera

també es transmuten segons la distància recorreguda i

això també confirma les oscil·lacions neutríniques i

soluciona el problema dels muons atmosfèrics!

Imaginem que una pilota del bàsquet, una de

futbol i una de pingpong s’anessin transformant

mútuament a mesura que oscil·len i es desplacen per

l’espai, això és el fenomen quàntic de l’oscil·lació

neutrònica. Els neutrins superen el model estàndard

de partícules!

Des d’aleshores les oscil·lacions neutríniques es

mesuren contínuament en els neutrins muònics

produïts en els acceleradors de partícules i en els

neutrins electrònics generats en reactors nuclears.

3. Astronomia de neutrins a l’Antàrtida:
l’Ice Cube.

Al Pol Sud, al costat de la base antàrtica Amudsen

Scott amb una temperatura mitjana a l’estiu de 30

ºC, s’ha instal·lat sota la superfície del gel una xarxa

de mòduls òptics amb aigua i líquid centellejador a

l’interior envoltada per tubs fotomultiplicadors que

mesuren la llum Cherenkov produïda per certes

partícules que superen la velocitat de la llum en el gel.

La transparència del gel de l’Antàrtida ajuda i molt, i el

seu gruix de 2800 metres també. Estem parlant d’un

volum d’1 km3 amb una estructura com de panell

d’abelles amb 86 columnes de 60 mòduls òptics ca

dascuna. Fonamentalment detecta els muons gràcies a

la llum Cherenkov que emeten, produïts per neutrins
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muònics i la seva

direcció ens mar

caran la d’aquests.

Els neutrins elec

trònics produiran

electrons que per

dran l’energia ràpid

i els tauònics par

tícules tau que es

desintegraran ma

ssa ràpid. El rang de

neutrins detectats

van des les desenes

de GeV (gigaelec

tronvolts) i els

milions de GeV. La reconstrucció de les trajectòries

dels neutrins ens permet detectar la direcció de la font

còsmica que els va originar i estudiar processos molt

energètics que emeten també raigs gamma.

També ens permetrà estudiar la matèria fosca ja

que diversos models prediuen partícules WIMP (weakly

interacting massive particule) que al desintegrarse

poden produir neutrins.

Des del 2011 està treballant i observant centres
galàctics, el Sol, i la mateixa Terra per mesurar un
excés de neutrins.

4. Misteris dels neutrins: les partícules
fantasmals continuen generant preguntes.

 Encara desconeixem el valor de les masses dels

neutrins, les oscil·lacions de neutrins ens permeten

establir cotes inferiors de la seva massa i encara que

sembli estrany la millor manera d’establir una cota

superior serà investigar el fons de microones (CMB).

En el Big Bang es va sintetitzar grans quantitats de

heli a partir de l’hidrogen i això va generar quantitats

ingents de neutrins. L’estudi detallat del fons de

microones realitzat per la sonda Planck pot permetre

estudiar amb detall la distribució de la matèria fosca

en l’univers: així si les estructures que conformen la

matèria fosca tenen límits molt definits i separats per

buits aleshores les masses dels neutrins seran molt

petites, si els contorns es mostren difusos la cota

superior de la massa dels neutrins podria ser més

gran.

Són els neutrins partícules de Majorama? Encara no

estem segurs que el neutrí i l'antineutrí siguin dife

rents o siguin la mateixa partícula com succeeix amb

els fotons. Al ser neutres podrien diferir en l'spin o no

... hi ha en marxa nombrosos experiments per estu

diar la doble desintegració beta sense neutrins, cosa

que seria possible si el neutrí i l'antineutrí fos la ma

teixa partícula.

L’existència d’un quart neutrí o neutrí estèril.

L’existència d’un nou sabor de neutrí que no

experimentés la interacció dèbil i només la gravitatòria

encara és molt confusa i discutida.

 Per què els neutrins han de tenir una massa tan

petita? El mecanisme quàntic balancí (seesaw), si

existissin un neutrins massius dextrògirs justificarien

que els altres (levogirs) tinguessin una massa

minúscula. La quiralitat d’una partícula (levogira o

dextrògira ) és la versió de la càrrega elèctrica que

determina si la dita partícula participa o no de la

interacció nuclear dèbil.

 Desequilibris entre matèria i antimatèria. Que el

neutrí i l’antineutrí fossin la mateixa partícula violaria

la conservació del nombre leptònic i podria produir

desequilibris entre la matèria i l’antimatèria. La

interacció del camp de Higgs amb quarks i neutrins

(aquest tenen massa) implicaria desintegracions

inusuals del bossó de Higgs que es podrien observar

en els propers anys en l’accelerador del CERN, el LHC.

Prepareuvos i agafeuvos fort, els propers anys ens

portaran novetats experimentals sobre tots aquests

assumptes i segur que ens donaran moltíssimes sor

preses.

ANTONI RAÏCH
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Repassant el meu vell llibre d’astronomia, miro les fo

tografíes del cel que hi ha a les seves pàgines, i no hi

ha per menys que quedar bocabadat veien els grans

telescopis de l’època, sobre tot els que imperaven com

a tecnologia punta com ara el telescopi de Mont

Wilson i el que era més famós, el telescopi de Mont

Palomar, un gegant de 5 metres d’obertura 16,8 de

distancia focal i un pes de 18 tones.

Aquest telescopi, canviant el seus miralls secundaris

en combinació Cassegrain, pot arribar a 81 i 152

metres de distància focal resultant, el seu xassís té

una mida de 22 mts de longitud, 6,7 d’ample, pesa 88

tones i amb el suport arriba a les 400.

La cúpula on està col·locat tè 42 metres de diàmetre,

està construïda amb doble paret i la cambra d’aire in

termèdia té 30 centímetres d’ample.

Pot fotografiar estrelles de la magnitud 23 i el cost del

joguet va arribar als 6,5 milions de dòlars.

El telescopi de Mont Wilson, era de característiques

més modestes però per l’època era tot un gegant, es

tractava d’un reflector amb un mirall de 2,5 metres i 4

tones de pes,una distància focal de 12,9 metres, que

es podia augmentar fins a 76 en combinació

Cassegrain. El telescopi complert pesa 100 tones i la

cúpula on està allotjat té 30 metres de diàmetre. En

conjunt tot l’observatori va costar mig milió de dòlars.

Tan el telescopi de Mont Wilson com el de Palomar, es

van inaugurar respectivament al final de les dues

guerres mundials. El de Mont Wilson que va ser el més

gran durant 30 anys, després el del observatori Lick

de Mont Hamilton de 3 metres i per últim el de Mont

Palomar.

A la foto anterior podem veure una vista interior de la

cúpula que alberga el telescopi de 2,5 m. d’obertura

de l’observatori de Mont Wilson. L’instrument apunta

cap al sud. Per fernos càrrec de les dimensions de

aquest reflector gegant, veiem el seient situat a baix

costat dret de la fotografía.

(Les fotografies estan en blanc i negre, el color en

aquella època encara no estava prou implantat.)

Totes les fotografies són del llibre Maravillas del Cielo

d’Antonio Paluzíe.Tercera edició 1967.

Observatori del Mont Palomar.

El telescopi Hale de 5 metres d’obertura

apunta al zenit. La foto està pressa

desde el seu costat oriental. A la dreta

es pot veura la abertura de la cúpula.

Una plataforma ascensor seveix per

conduir l’astrònom fins a la cabina

situada en el focus principal del mirall el

qual té 5 metres de diàmetre i pesa 14,5

tones. La distància focal de 16,7 metres

es pot ampliar en combinació Cassegrain

a 81 mts i amb la interposició d’un nou

mirall que porta la imatge al llarg de l’eix

polar arriba fins els 152 metres.

Mirall per un telescopi de l’observatori de

Greenwich, de 2,44 metres de diàmetre

Grans telescopis dels anys 195060

Telescopi de 2,5 m. d’obertura de l’observatori de Mont Wilson

Telescopi Hale de 5 m. Observatori de Mont Palomar
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en el taller òptic. A la dreta es pot veure un polidor

circular de petit diàmetre subjectat a un braç que li

dóna el moviment necessari. Aquesta peça òptica ira

destinada al telescopi que portarà el nom de Newton.

El telescopi de nom Hale de 5 metres de obertura

fotografiat desde la seva part superior. Es pot veure la

cabina amb un astrònom al seu interior. Desde aquí

l’astrònom mitjant un registre te acces al comandamet

del telescopi.

L’artefacte en conjunt pesa 550 tones i esta montat

amb tal precició sobre cojinets lubricats amb una

pel·lícula d’oli, que només fa falta un petit motor

elèctric permoure’l.

Observatori de Mont Palomar.Vista de

l’edifici que guarda el gran telescopi. La

cúpula té les finestres obertas, la mida és

de 41 m de diàmetre, pesa mil tones i és

moguda per quatre motors de cinc cavalls.

La fotografia esta feta a la llum de la llu

na.

Vista del telescopi refractor de 3 metres d’obertura del

observatori Lick situat en el Mont Hamilton (Califòrnia)

inaugurat el 1959. Era el segon del món en dimen

sions seguit inmediatament pel del Mont

Palomar.

Mirall del telescopi de Greenwich

Part superior del telescopi d'Hale
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La fotografia astronòmica va donar un gran pas amb

la invenció de la càmera Schmidt.

Vista de l’interior de la cúpula amb la càmera Schmidt

d’1,2 mts d’obertura. L’observador seu junt a l'ocular

d’un dels telescopis guia de la càmera. Es tracta d’un

telescopi destinat únicament a la fotografia celeste.

És interessant veure l'evolució dels grans telescopis a

través de la història, l’enginy humà no ha parat de

crear nous artefactes des de Galileu fins al nostres di

es. Heus aquí com van començar els grans telescopis.

Telescopi del segle XVII. Com que fins a 1758 no se

sabia evitar l'aberració cromàtica, per disminuirla en

el possible, es feien servir objectius de focals llar

guíssimes.

Dalt un post ben alt es col·locava l’objectiu i a terra es

fixava l’ocular tibat per un cable.

El gran astrònom Guillem Herschel va construir un

telescopi l’any 1789, el mirall del qual tenia una mida

d’1,47 metres de diàmetre i 12 de distància focal. Pel

seu maneig el tub estava muntat sobre una bastida i

era mogut amb potents politges. A causa del clima

d’Anglaterra l’artefacte no es va fer servir gaire.
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L’astrònom irlandès Lord Rosse, l’any 1845 va construïr un telescopi reflector

més gran que el d’Herschel, el mirall del qual tenia 1,82 metres i la focal era

de 16,6 metres. El tub estava muntat entre dos murs d’obra i el seu moviment

estava limitat a uns quants graus per cada banda del meridià. No obstant a

Rosse se li deu el descobriment de vàries nebuloses espirals.

El refractor amb l’objectiu més

gran del món es troba a

l’Observatori de Yerkes, pertany a

la Universitat de Xicago, està

situat al costat del llac Geneva i

data de 1897.

L’objectiu fa un metre de diàmetre

i la longitud del tub és de 19

metres. Com a punt de com

paració veieu la cadira, dins d'un

cercle, que hi ha al terra.

Leviatan de Parsonstown

de Lord Rosse

Telescopi de Yerkes
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Algunes fotografies realitzades a través dels telescopis

esmentats. He procurat descriure el text sencer que hi

ha al peu de cada fotografia.

Nebulosa del “Vel” situada a la constel·lació del

Cigne, fotografiada amb llum vermella amb la càmera

Schmitdt d’1,20 m. de l’Observatori Mont Palomar. La

fotografia mostra el conjunt complet de les

nebulositats en aquesta regió de l’univers. A la part

esquerra es veu NGC 6992 que és el seu extrem més

oriental i a la dreta la NGC 6960 que és l'occidental.

Les dues nebuloses s’estan separant a raó de 0,06"

per any, pel que se suposa que aquest sistema de

nebuloses és el resultat de la explosió d’una

supernova que va esclatar ara fa uns 30.000 anys

segons uns astrònoms i 150.000 segons uns altres.

Aquests últims suposen que la pols interestel·lar va

endarrerir la expansió dels gasos.

L’espectre d'emisió, no està associat a cap estrella

d’alta temperatura superficial com passa amb la

majoria de nebuloses gasoses. De tot plegat es

desprèn que es tracta d’una nebulosa planetària de

grans dimensions: Diàmetre, uns 10 anys llum. Dis

tància, 13.000 anys llum.

Regió de la Via Làctia, a la constel·lació del Cigne, en
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la que es pot veure les nebuloses gasoses

denominades “Nordamèrica” ( a la esquerra ) i

“Pelicà” ( a la dreta ) anomenades així per la seva

semblança la primera al mapa d’aquell país i altre a

l’animal en concret. La seva llunyania està en una

mica més de 900 anys llum i aquesta última triga en

travesarles uns 30 i 20 anys respectivament. La

primera nebulosa està situada a 4º a l’est de la

estrella Deneb. Fotografia de l’Observatori de Mont

Palomar.

Galàxia de la constel·lació de Canes Venatici,

fotografiada amb el telescopi de 5 m. d’obertura de
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l’Observatori de Mont Palomar. Situada a 6 milions

d’anys llum de nosaltres i el diàmetre de la component

principal és d’uns 21.000 anys llum. Segons Van

Maanen, fa una rotació complerta cada 45.000 anys.

Lord Rosse, amb un telescopi de 183 centímetres

d’obertura, va descubrir la seva condició espiral, fou la

primera que es va conèixer de aquesta clase.

El primer que la va fotografiar va ser Isaac Roberts

amb un telescopi de 50 centímetres d’obertura.

Messier li va donar el n.51 del seu catàleg de

nebuloses i en el NGC consta amb els números 5.194 i

5195, que són respectivament la nebulosa principal i

el satèl·lit.
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Gran nebulosa d’Orió. Fotografia pressa amb el

telescopi de 2,5 m d’obertura de l’Observatori de Mont

Wilson. Està allunyada de nosaltres 1.300 anys llum i

té un diàmetre aparent d’una mica més d’un grau, el

que representa realment uns 22 anys llum. Els seus

gasos estan excitats per una intensa radiació de

l'estrella central “ teta”, d’alta temperatura superficial.

La massa de la nebulosa és tal, que amb ella es

podrien fer 10 milers de sols com el nostre.

Comparant l’immens volum d’aquest objecte amb la

seva massa, es comprova que la densitat és

baixíssima, de l’ordre de 10 elevat a menys 18. Els

gasos components d’aquest objecte celeste són

l’oxigen i l’hidrogen i en menor abundància l’heli, el

nitrogen, el neó i el sofre. Les ratlles espectrals

d’aquesta nebulosa estan catalogades amb gran pre

cisió.
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Nebulosa gasosa coneguda amb el nom de “Rossete”,

situada a la constel·lació de Monoceros, fotografiada

amb llum vermella amb la càmera Schmidt d’1,20 m

del Observatori de Mont Palomar. En el centre de la

nebulosa hi ha una estrella de 8ª magnitud la qual

L'avanç en qüestió d’astrofotografia, d’aquests últims

anys ha estat espectacular amb l'entrada en escena

de la tecnologia digital. Qualsevol afeccionat a la foto

grafia del cel, sempre que treballi en llocs nets de

excita els gasos de l’objecte. La nebulosa està situada

a 3.600 anys llum de nosaltres i el seu diàmetre

superior a un grau, representa, a la distància en què

està, més de 63 anys llum. És la NGC 2237.

contaminació lumínica, supera en definició i qualitat

als grans telescopis d’aquella època i amb uns medis

econòmics molt modestos.

MARIO CRUZ.
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Les fotos dels nostres socis

Autor: Mario Cruz
Fotos fetes des del seu

observatori a Porqueres

Es pot veure la falla Rupes recta, de 110 km de

llargada per 2,5 d'ample al mar dels Núvols, i no

molt apartat d'allà, la menys coneguda X, o X de

Werner, que es tracta d'un fenomen difícil, ja que la

durada no va més enllà de quatre hores i és menys

conegut precisament dins el món de l'astronomia

d'afició per la imprecisió del moment de la visió, ja

que es pot donar inclús de dia, i llavors no és

visible.

De fet la X es pot apreciar sempre, mirant l'espai

que hi ha entre els cràters La Caille a dalt, Purbach

a l'esquerra i Blanchinus a la dreta, és un morro

amb quatre arestes en forma de X.
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Autor: Jordi Nogueroles
Fotos fetes des del seu observatori a Serinyà

Nebulosa NGC1499 en la constel·lació de Perseus,

amb filtre alpha. Imatges 18x600s. i 26x900s.



Imatge de la nebulosa obtinguda

amb un telescopi William Optics

FLT 110 triplet APO amb

reductor de focal TS Optics

x0,8

Càmera ATIK 383 l +

Guiat EZG 60

+ ZWO ASI 120 MC

Processat amb Pixinsight 1.8

Eclipsi total de lluna del 27 de juliol de 2018 entre núvols. Imatges obtingudes amb un telescopi Meade,

SchmidtCassegrain de 10" i una càmera Canon 60 da. Muntatge de l'autor.

Superlluna del 31 de gener de 2018.

Feta amb càmera Canon 60da


