Cel Nocturn d’ Octubre de 2021

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 octubre, a les 20:30 hores
local
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Venus és visible molt baix prop de l'horitzó Sud-oest al capvespre, en Escorpió. Júpiter es veu des de la posta de sol fins a la matinada, en Capricorn. Saturn s'observa durant la primera meitat de la nit, en Capricorn.

*Per conéixer els passos de l’EEI durant del mes d’ octubre consultar la pàgina web: https://goo.gl/hKkZDz

consultarà.

L’ ESTRELA DEL MES:

El seu primer treball sobre la nomenclatura lunar va ser la realització
d'un llistat amb tots els elements lunars, publicada en 1913. Per a la
seua elaboració va haver d'acarar diversos mapes lunars en diferents idiomes. Les incompatibilitats i imprecisions que va trobar li va
portar a continuar indagant i recopilant dades per a, finalment,
aconseguir crear el primer llistat unificat de nomenclatura lunar de
la Unió Astronòmica Internacional. Aquest registre es va publicar en
1935 i va passar a convertir-se en el sistema oficial per a nomenar i
designar els accidents del nostre satèl·lit.

MARY ADELA BLAGG
Mary Adela Blagg va nàixer el 17 de maig de 1858
en Cheadle, una xicoteta localitat d'Anglaterra. Filla
d'un advocat, va rebre educació escolar però no
universitària, fet que no li va impedir formar-se de
manera autodidacta en les disciplines de matemàtiques i astronomia.
Es creu que va començar a interessar-se en el camp de l'astronomia
entre els anys 1904 o 1905, després d'haver assistit a una sèrie de
conferències de l'astrònom Joseph Hardcastle, net del també astrònom William Herschel. De fet, es va establir entre ells una
col·laboració que va perdurar al llarg de la seua carrera. D'igual forma, va mantindre correspondència amb H. H. Turner, un important
astrònom de l'època, amb el qual públic una sèrie d'articles (deu per
a ser exactes) sobre estreles variables en la revista de la Reial Societat Astronòmica.

En 1916 va ser admesa en la Reial Societat Astronòmica per recomanació del professor H. H. Turner i en 1920 va ingressar en la Comissió Lunar de la Unió Astronòmica Internacional.
Podem afirmar que Mary Adela Blagg va ser la dona responsable de
la unificació i creació de la nomenclatura moderna de la Lluna però,
com amb altres tantes dones científiques, el seu treball i contribució
ha caigut en l'oblit.
En 1944, el mateix any de la seua mort, la Unió Astronòmica Internacional va reconéixer l'excel·lent labor i contribució de Mary Adela
Blagg en el camp de l'astronomia i li va posar el seu nom a un xicotet
cràter d'impacte localitzat en Sinus Medii, en la superfície de la Lluna a la qual havia dedicat gran part de la seua trajectòria com a astrònoma.

Tant Hardcastle com Turner es van convertir en els seus mentors i
van animar a Blagg al fet que es dedicara al camp de la selenografia.
Per aquella època qualsevol astrònom podia nomenar com voldria
qualsevol part de la Lluna: no existia un criteri ni unes normes a
seguir. Resultava una miqueta caòtic, ja que et podies trobar cràters
i altres accidents amb diferents noms segons el mapa lunar que es
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NOTA: del 4 al 10 d’octubre tindrà lloc la setmana de l’espai al Museu de les Ciències.
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EFEMÉRIDES: La nit del 8 al 9 tindrà lloc el màxim de la pluja d'estreles de les Dracónicas.
La pluja d'estreles de les Oriónidas és visible durant tot el mes, però la seua màxima activitat es preveu entorn del 21 i 22 d'octubre.
La fi de l'horari avançat es realitzarà a les 03.00 (hora peninsular) del diumenge 31 d'octubre, moment en què els rellotges es retardaran una hora.

QUÈ VA OCÒRRER A SETEMBRE?


El sistema planetari de l'estrela L 98-59, a només 35 anys llum de distància de la Terra, alberga un planeta amb la meitat de la
massa de Venus, un món oceànic i un possible planeta en la zona habitable amb una atmosfera que podria protegir i mantindre la
vida.



Ha sigut descobert l'asteroide amb el període orbital més curt de tots els coneguts en el sistema solar, que l'aproxima a tot just
20 milions de quilòmetres del Sol cada 113 dies, més a prop que qualsevol altre objecte conegut. Batejat com 2021 PH27, és el
segon objecte més ràpid a completar una volta al voltant del Sol després del planeta Mercuri.



L'anàlisi de dues mostres de roques marcianes extretes pel rover Perseverance indica la presència d'aigua durant un període llarg
de temps a la regió del cràter Jezero de Mart, suficient com per a contribuir al fet que la regió aconseguira condicions adequades
per a la vida microscòpica en el passat.

