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UNA MIRADA AL CEL NOCTURN
Qui no ha quedat fascinat contemplant el cel de nit? Aquells milers
de punts brillants que es veuen han captivat sempre la humanitat.
I poc a poc els ha anat coneixent millor.Tu també els vols conèixer?

Si ens hi fixem bé, veurem que la majoria de puntets es mouen conjuntament:
són els estels. Però a ull nu, hi ha cinc puntets que es mouen de manera
independent als estels: són els planetes. A més a més, també hi veurem una
franja blanquinosa que travessa el cel, la Via Làctia, la nostra galàxia.
6
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També hi ha algunes taques que costen més de veure: cúmuls, nebuloses
i galàxies. I no cal dir que quedarem embadalits contemplant la brillant Lluna, com
canvia de fase dia rere dia. En general el cel és força tranquil, però de tant en tant
apareixen astres més espectaculars: estels fugaços, cometes amb una llarga cua...

I tant! El nostre univers és fascinant!
7
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UN SISTEMA DE PLANETES I UN ESTEL
El Sistema Solar té vuit planetes que giren al voltant d’un estel, el Sol.
També hi ha satèl·lits, que giren al voltant dels planetes,
i altres cossos més petits: planetes nans, asteroides i cometes.

SOL

El Sol és l’astre principal del Sistema Solar amb molta
diferència: és enorme en comparació amb la resta
d’astres. La seva força de gravetat els manté atrapats
i els té condemnats a girar al seu voltant.

Venus

Mercuri

Terra

Mart

8
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Els planetes estan dividits en dos grans grups. Primer, els més propers
al Sol, anomenats planetes terrestres: Mercuri, Venus, la Terra i Mart.
Són petits, sòlids i gairebé no tenen satèl·lits. Després, els més llunyans
del Sol, anomenats planetes gasosos: Júpiter, Saturn, Urà i Neptú.
Són molt més grans i estan fets de gas. Tenen molts satèl·lits
i anells al seu voltant (els més coneguts són els de Saturn).
Entre els planetes rocosos i els gasosos hi ha un cinturó d’asteroides,
i més enllà de Neptú hi ha un altre cinturó, el de Kuiper,
també format per asteroides.

Urà
Júpiter

Neptú
Saturn
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MIDES I DISTÀNCIES DEL SISTEMA SOLAR
El Sol és l’astre més gros del Sistema Solar, amb molta diferència,
i els planetes més grans són Júpiter i Saturn. Les distàncies són tan
grans que els astrònoms no fan servir ni metres ni quilòmetres.

Aquest puntet és la Terra,
comparada amb el Sol.

El diàmetre del Sol és d’1,4 milions de quilòmetres,
unes cent vegades més gran que el de la Terra.
A l’interior del Sol hi cabrien un milió de terres.

10
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Del conjunt de planetes del Sistema Solar destaquen,
sobretot, Júpiter i Saturn, els dos gegants de gas.
Tenen uns diàmetres unes
10 vegades més gran
		que la Terra.
SATURN
JÚPITER
URÀ

El diàmetre de Mart
és la meitat del de
la Terra, i Mercuri
encara és més petit.

Després venen Urà i Neptú,
que tenen uns diàmetres
unes 4 vegades més grans
que el de la Terra.

NEPTÚ

TERRA
VENUS
MART

Venus i la Terra són
molt semblants.

MERCURI

Les distàncies dins del Sistema Solar són enormes. La Terra està a uns
150 milions de quilòmetres del Sol! I aquesta és la unitat que els astrònoms fan servir
com a mesura de distància al Sistema Solar. S’anomena unitat astronòmica (u.a.).
Així doncs, en números rodons, Mercuri està a 0,4 u.a. del Sol, Venus a 0,7, Mart a 1,5,
Júpiter a 5, Saturn a 10, Urà a 20 i Neptú a 30. Com es pot veure els quatre planetes
rocosos estan força a prop del Sol, mentre que els quatre planetes gasosos estan
molt més allunyats.

11
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EL SOL, EL NOSTRE ESTEL
El Sol és un estel com els que veiem de nit. Si ens il·lumina tant
és perquè el tenim molt més a prop. És el nostre estel, i gràcies a ell hi ha
la llum i la temperatura adequades perquè pugui haver-hi vida a la Terra.
Com tot estel, el Sol és una
gran bola de gas molt calent
que emet llum, que brilla per si mateixa.
En comparació amb altres estels, té una mida petita,
tenint en compte l'enormitat dels gegants blaus,
tot i que n'hi ha de més petits,, com els nans vermells.

Un gegant
blau

El Sol

Un nan
vermell

12
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Aquesta llum travessa l’estrella
i arriba a la seva «superfície»,
la fotosfera. Com que és la capa d’on
ens arriba la llum és la que millor
coneixem. Allà hi ha taques
i protuberàncies. La seva temperatura
és d’uns 5.800 graus centígrads.

La llum que emet el Sol es crea
al seu nucli gràcies a les
reaccions nuclears que es
produeixen. El nucli és la part
més calenta de l’estrella, ja que
està a 15 milions de graus.
Les protuberàncies són
enormes flamarades de gas
calent que emet el Sol cap
a l’espai. Algunes s’escapen,
viatgen per l’espai, i poden
arribar a la Terra!

Les taques solars són zones del
Sol més fosques i fredes que la resta,
ja que només estan a 4.500 graus. Les taques no hi són sempre, sinó
que apareixen, es fan grans i quan arriben a certa mida es fan petites
i desapareixen. Aquest procés dura unes setmanes.

Ho

sabies?

L’atmosfera del sol. La corona solar és l’atmosfera del sol.
Com que el Sol brilla molt, la corona no es veu mai, només la podem
veure quan hi ha un eclipsi total de Sol i la Lluna tapa la llum solar.
Aleshores es veu una capa blanquinosa que envolta l’estel.

13
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MERCURI
Mercuri és el primer planeta del Sistema Solar i el més petit de tots.
Per als grecs i els romans representa el missatger dels deus perquè
és el planeta que es mou més de pressa al cel.
Mercuri no
té atmosfera
i per això tots
els asteroides i
roques que cauen
sobre ell impacten
sobre la seva superfície.
El seu aspecte, ple de
cràters, s’assembla
força a la nostra Lluna.
Un altre efecte de la falta d’atmosfera és
la seva variació de la temperatura.
A la cara que hi toca el Sol la
temperatura és molt alta i pot passar
de 400 graus centígrads, mentre que a la
cara que no hi toca la temperatura
baixa fins a 170 graus sota zero.

14
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Quan fa tombs al voltant del Sol, Mercuri
s’hi apropa i se n’allunya molt. Per això,
vist des de Mercuri, el Sol va canviant de
mida. De vegades es veu més gran i de
vegades més petit. En tot cas, molt més
gran que des de la Terra, i molt més
brillant. Si algú visqués a Mercuri veuria
el Sol com una enorme bola de foc,
unes 10 vegades més brillant que
des de la Terra.

Mercuri
és difícil
de veure a ull nu,
ja que sempre es
troba molt a prop del Sol.

Ho

sabies?

Un any i un dia a Mercuri. Com que és el planeta
més proper al Sol, també és el que gira més
ràpidament al seu voltant. Per tant, un any a Mercuri
dura només 88 dies terrestres. Però girar sobre si
mateix, ja ho fa molt més a poc a poc: un dia a
Mercuri dura 176 dies terrestres. Així les coses, des de
la sortida a la posta del Sol, passen dos anys!
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