
 

 

Cel Nocturn de Desembre de 2019 

 

*Per a conéixer els passos de la ISS durant este mes consulta la següent pàgina web:  https://goo.gl/hKkZDz 
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Mercuri és visible la primera quinzena de desembre durant l'alba, sobre l'horitzó est -sud-Est. Venus pot veure's al vespre cap al sud-oest. Mart 

s'observa poc abans de l'inici de l'alba sobre l'horitzó est-sud-est, en Lliura.  Júpiter és visible sobre l'horitzó sud-oest després de la posta del sol. 

Saturn s'observa cap al sud-oest en fosquejar, en Sagitari. 
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Objete cel profund                      

 

Esta carta està dissenyada per a un observador situat en una 

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

ciutat de València a mitjan desembre, a les 20:00, hora local. 

   Mitjan desembre, a les 18:00 

hora local  
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LLEGENDA 

POSICIÓ DELS PLANETES SOBRE L’HORITZÓ 

Mitjan desembre, a les 06:00 

hora local  

https://goo.gl/hKkZDz
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L’ ESTRELA DEL MES:   

2I/Borisov  

El cometa 2I/Borisov s'ha convertit en el 

segon cos procedent de l'espai profund a 

entrar en el nostre sistema solar. El primer 

objecte extrasolar a travessar el nostre 

sistema va ser l'asteroide Oumuamua, 

detectat en 2017.   

Amb la presència de 2I/Borisov els as-

trònoms tenen l'oportunitat de poder 

estudiar i analitzar un cometa format en 

una altra estrela i comparar-lo amb els 

cometes d'origen solar. Va ser descobert 

per un astrònom amateur, Gennadiv Bori-

sov, el 30 d'agost de 2019, i des de llavors 

diversos dels telescopis més importants, 

com és el cas del Hubble, han dedicat 

temps a observar i recollir dades per a la 

seua posterior anàlisi i discussió. Fins hui 

les observacions han posat de manifest 

que es tracta d'un cos que procedix de 

l'espai profund i que reunix les caracterís-

tiques típiques en un cometa.  

Per definició, els cometes són cossos ce-

lestes formats per gel, roca, gas i pols que 

orbiten al voltant del Sol. Quan les seues 

trajectòries s'aproximen al Sol és quan, al 

voltant del nucli o cos central, es formen 

les parts que caracteritzen a un cometa:  

la coma i la cua.  La coma s'origina quan el 

gel i els gasos que formen part del nucli es 

calfen i entren en ebullició, generant-se 

un núvol. Al mateix temps, la cua es va 

desenvolupant en funció de l'a prop o 

lluny que es trobe el cometa de l'estrela, 

ja que és el vent estel·lar el responsable 

d'arrossegar part del material de la coma 

que forma la cua. De tal manera, podem 

trobar-nos amb cometes amb cues xicote-

tes i uns altres que lluïsquen enormes i 

belles cues.  

2I/Borisov està travessant el nostre siste-

ma solar a una velocitat d'uns 155.000 

quilòmetres per hora. La millor oportuni-

tat per a poder observar-ho serà al llarg 

d'aquest mes de desembre, ja que és quan 

aconseguix el seu punt de màxima proxi-

mitat al Sol. Encara que, fins i tot així farà 

falta usar telescopis bastant grans. Els 

astrònoms preveuen que la seua lluentor 

serà molt semblant al de Plutó. 

   

  

QUÈ VA OCÒRRER AL NOVEMBRE? 
 

 Tres investigadors afirmen que les dades de l'observatori espacial Planck (ESA) suggerixen que l'univers és esfèric i no pla, com apunta la teoria 
convencional actual.  

 Després de més de 30 anys de cerca, els astrònoms han trobat l'estrela de neutrons que es va formar quan una estrela massiva va acabar la seua 
vida en una explosió gegantesca, la famosa supernova SN 1987A. 

 En el meteorit Murchison un equip de científics ha trobat  ribosa i altres sucres essencials per a la vida, donant suport a la hipòtesi que les reac-
cions químiques en asteroides (els cossos progenitors de molts meteorits) poden crear alguns dels ingredients de la vida. 

TAULA D’ORTOS I OCASOS DEL SOL I LA LLUNA 
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EFEMÈRIDES: La matinada del 14 de desembre tindrà lloc el màxim dels Gemínids, una pluja d'estreles que el seu radiant està situat en la cons-

tel·lació de Bessons. La nit del 22 al 23 de desembre s'espera la màxima activitat de la pluja d'estreles Úrsidas, amb el seu radiant prop de l'estrela 

Kochab, de l'Ossa Menor.   

La matinada del 22 de desembre, a les 05.19, tindrà lloc el solstici d'hivern en l'Hemisferi Nord, donant lloc al començament de l'estació.  
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Imatge del cometa 2I/Borisov presa pel telescopi Hubble.  
Crèdits: NASA, ESA y D. Jewitt (UCLA) 


