
 

 

      

Venus s'observa durant l'alba cap a l'Est. Mart es veu la major part de la nit, des d'unes dues hores després del capvespre fins a l'alba. Júpiter és 

visible tota la nit en Peixos. Saturn és visible tota la nit a principis de mes. Conforme avança el mes la seua visibilitat es redueix, sent visible des del 

vespre fins a la matinada en Capricorn.  

POSICIÓ DELS PLANETES SOBRE  L’HORITZÓ 

*Per conéixer els passos de l’EEI durant del mes de setembre consultar la pàgina web: https://goo.gl/hKkZDz 
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Cel Nocturn de Setembre de 2022 
Esta carta està dissenyada per a un observador situat en una 

latitud de 40 º nord. Representa el cel que es pot veure des de la 

ciutat de València a mitjan setembre, a les 21.00 hores local. 
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L’ ESTRELA DEL MES:   

VOLANS 

La constel·lació de Volans (peix volador) és 

una més de les agrupacions d'estreles que 

es poden observar en l'hemisferi sud.  

Com amb la majoria de les constel·lacions 

australs, Volans, té el seu origen a finals del 

segle XVI. Va ser creada pel navegant i ex-

plorador Pieter Dirkszoon Keyser durant un 

dels seus viatges a les Índies Orientals. La 

seua primera aparició va ser sota el nom de 

Piscis Volans, però temps després es va 

decidir acurtar la seua nomenclatura i des 

de llavors se la nomena com Volans.  

Tal com reflecteix el seu nom, la figura que 

representa aquesta constel·lació en el cel 

és la d'un peix volador amb les aletes ober-

tes com si estiguera planejant sobre una 

mar d'estreles.  

El millor mes per a observar l'asterisme de 

Volans és Març. Per a localitzar-la només 

cal buscar-la entre les constel·lacions que 

l'envolten, que són: Carina, Chamaleon, 

Dorado, Mensa i Pictor.  

A manera de curiositat, esmentar que l'es-

trela més brillant de la constel·lació no va 

ser etiquetada amb la primera lletra de 

l'alfabet grec, com és norma, sinó que se la 

va designar amb la segona. I, per això, l'es-

trela més brillant és beta Volantis, una 

gegant taronja que es troba a uns 108 anys 

llum de distància.  

Malgrat contindre pocs objectes de cel pro-

fund, la constel·lació de Volans alberga un 

parell de galàxies que destaquen tant pels 

seus trets físics com morfològics.  

La primera d'elles és la galàxia NGC 2442 o 

Meathook (ganxo de carn). Aquesta galàxia 

reuneix unes poques particularitats. Però, 

tal vegada, la més insòlita és la seua apa-

rença visual, ja que presenta una figura 

torta que li confereix una inusual forma 

asimètrica. Es creu que aquest aspecte dis-

torsionat és degut a la interacció gravitacio-

nal amb una altra galàxia en algun moment 

de la seua història, però aquest fet està per 

confirmar. Meathook està a uns 50 milions 

d'anys llum i presenta dos braços espirals, 

un dels quals està molt doblegat cap a din-

tre mentre que l'altre s'estén bastant cap a 

fora del nucli.  

La segona de les galàxies és AM 0644-741. 

Classificada com una galàxia anular o en 

anell (ring galaxy) es troba a uns 300 mi-

lions d'anys llum de distància. L'espectacu-

lar anell blau que envolta el nucli de la 

galàxia està compost per estreles joves, 

massives i extremadament brillants. L'ori-

gen d'AM 0644-741 és el resultat d'un xoc 

entre galàxies. Aquest objecte és un magní-

fic exemple de com la col·lisió entre 

galàxies canvia l'estructura i dona lloc a 

noves zones de formació estel·lar.  

QUÉ VA OCÓRRER A L’AGOST? 

  Les llunes gegants de Júpiter impedeixen que aquest planeta tinga anells de gel tan espectaculars com els de Saturn, ja que la seua influència gravi-

tatòria expulsa els fragments de gel fora de l'òrbita del planeta i també provoca que xoquen contra elles. 

  Les primeres dades del nou telescopi espacial James Webb han permés identificar la possible galàxia més antiga que coneixem en l'Univers. Ha sigut 

denominada CEERS-93316 i existia ja només 250 milions d'anys després del Big bang. 

 La desintegració d'elements radioactius a l'interior del planeta nan Ceres podria ser la font de calor necessària per a mantindre l'activitat 

geològica observada en la seua superfície, inusual en un cos tan xicotet del Sistema Solar. 

TAULA D’ORTOS I OCASOS DEL SOL I LA LLUNA 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       

Orto: 07:31 
Ocàs: 20:31 

Ocàs: 13:03 
Orto: 22:58 

Ocàs: 06:06 
Orto: 20:17 

Orto: 13:48 
Ocàs: 23:45 

Orto:  07:37 
Ocàs: 20:20 

Orto:  07:41 
Ocàs: 20:14 

Ocàs: 10:51 
Orto: 22:00 

Orto: 07:42 
Ocàs: 20:12 

Orto:  07:43 
Ocàs: 20:10 

Orto:  07:47 
Ocàs: 20:02 

Orto: 01:57 

Ocàs: 17:37 

Orto:  07:44 
Ocàs: 20:07 

Ocàs: 15:08 

 
Orto: 07:45 
Ocàs: 20:05 

Orto: 07:46 
Ocàs: 20:04 

Orto: 00:015 

Orto: 01:03 
Ocàs: 16:54 

Orto:  07:55 
Ocàs: 19:49 

Orto: 10:28 
Ocàs: 21:15 

Orto:  07:49 
Ocàs: 19:59 

Orto: 03:58 

Ocàs: 18:45 
Orto: 07:50 
Ocàs: 19:57 

Orto: 05:01 

Ocàs: 19:12 

Ocàs: 14:07 

Orto: 23:33 

Orto: 07:51 
Ocàs: 19:56 

Orto: 04:08 
Ocàs: 19:39 

Orto:  07:52 
Ocàs: 19:54 

Orto: 07:09 
Ocàs: 20:00 

Orto:  07:53 
Ocàs: 19:52 

Orto: 08:14 
Ocàs: 20:23 

Orto:  07:54 
Ocàs: 19:51 

Orto: 09:20 
Ocàs: 20:48 

Orto:  07:48 
Ocàs: 20:00 

Orto: 02:56 

Ocàs: 18:14 

Orto:  07:56 
Ocàs: 19:47 

Orto: 11:39 
Ocàs: 21:46 

Orto:  07:56 
Ocàs: 19:46 

Orto: 12:52 
Ocàs: 22:25 

Orto:  07:30 
Ocàs: 20:33 

Orto: 12:37 

Ocàs: 23:12 

Orto:  07:34 
Ocàs: 20:25 

Ocàs: 02:20 

Orto: 18:17 

Orto:  07:40 
Ocàs: 20:15 

Ocàs: 09:43 
Orto: 21:35 

Orto:  07:39 
Ocàs: 21:17 

Ocàs: 08:33 
Orto: 21:10 

Orto:  07:38 
Ocàs: 20:18 

Quart minvant  

Lluna nova 

Quart creixent 

Orto:  07:35 
Ocàs: 20:23 

Ocàs: 03:32 

Orto: 19:05 

Orto: 07:33 
Ocàs: 2026 

Ocàs: 01:18 
Orto: 17:19 

Lluna plena 

Orto: 07:43 
Ocàs: 20:09 

Orto:  07:36 
Ocàs: 20: 22 

Ocàs 04:49 
Orto: 19:44 

Ocàs: 07:21 
Orto: 20:44 

Ocàs: 11:58  

Orto: 22:27 

EFEMÈRIDES:  El 23 de setembre, a les 03.04, el Sol passa pel equinocci de tardor, donant lloc al començament de la tardor en l'hemisferi nord.  

Orto:  07:32 
Ocàs: 20:30 

Orto: 15:00 Ocàs: 00:27 
Orto: 16:12 

Orto:  07:32 
Ocàs: 20:28 


