
 

 

Cel Nocturn d’ Octubre de 2020 

Mercuri és visible a escassa altura sobre l'horitzó Oest –Sud-oest durant la primera meitat del mes després de la posta de sol. Venus es veu de ma-

tinada sobre l'horitzó Est –Sud-est poc abans del començar el dia, en Lleó. Mart s'observa durant tota la nit, en Peixos. Júpiter és visible durant la 

primera meitat de la nit, en Sagitari. Saturn s'observa fins a la matinada, en Sagitari. 

POSICIÓ DELS PLANETES SOBRE  L’HORITZÓ 

*Per a conéixer els passos de la ISS durant el mes d’ octubre consulta la següent pàgina web:  https://goo.gl/hKkZDz 
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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 octubre, a les 20:30, hora local. 
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L’ ESTRELA DEL MES:   

HOROLOGIUM 

La dèbil constel·lació de Horologium (nom 

en llatí) o Rellotge (la seua traducció), si-

tuada en l'hemisferi austral, està formada 

per 6 estreles principals que són les que 

defineixen la seua figura en el cel. L'escas-

sa lluentor de les mateixes dificulta un poc 

la seua localització, però la podem trobar 

a la regió de cel que limita amb les cons-

tel·lacions de Eridanus, Caelum, Re-

ticulum, Daurat e Hydrus. I la millor època 

de l'any per a observar-la és durant el mes 

de desembre.  

Aquesta constel·lació va ser creada per 

l'abat i astrònom francés Nicolas Louis de 

Lacaille durant el seu viatge al Cap de Bo-

na Esperança, amb l'objectiu de cartogra-

fiar les estreles de l'hemisferi Sud, l'any 

1750. En aquesta expedició, Lacaille va 

cartografiar prop de 10.000 estreles i va 

donar nom a 14 noves constel·lacions. Va 

publicar els seus resultats en 

l'atles Planisphère contenant els constella-

tions celestes, l'any 1756. 

Originalment, Nicolas de Lacaile va batejar 

aquesta constel·lació com Horologium 

Oscillitorium, ja que ell la va descriure 

com un rellotge de pèndol. Però posterior-

ment es va acurtar el seu nom i en 1922 

va quedar registrada en la Unió As-

tronòmica Internacional amb el nom ofi-

cial de Horologium. 

A pesar que aquesta constel·lació està 

formada per estreles d'escassa lluentor, la 

regió que ocupa en la volta celeste alberga 

bastants objectes de cel profund, com a 

cúmuls globulars i galàxies. Entre ells des-

taquem, en primer lloc, la galàxia NGC 

1512, classificada com una espiral barra-

da. Es troba a 30 milions d'anys llum de 

distància. Es pot observar a través de te-

lescopis amateurs. Un fet rellevant asso-

ciat a aquesta formació és la influència 

gravitacional que està exercint sobre la 

galàxia lenticular nana NGC 1510. Totes 

dues galàxies estan embolicades en un 

procés de fusió, és a dir, a poc a poc NGC 

1512 està “devorant” a la seua xicoteta 

veïna, fins que al final acabarà per absor-

bir-la per complet. I, en segon lloc, el cú-

mul globular NGC 1261, descobert per 

astrònom James Dunlop en 1826, i situat a 

una distància de 53.500 anys llum de la 

Terra.  

Com a esment especial, comentar que el 

cúmul globular Arp Madore 1, també en la 

constel·lació de Horologium, ostenta el 

títol de ser el cúmul globular conegut més 

allunyat de la Via Làctia; ens separa d'ell ni 

més ni menys que uns 400.000 anys llum. 

 

QUÈ VA OCÒRRER A SETEMBRE? 
 L'aigua de la Terra va poder procedir de materials que estaven ja presents en el sistema solar interior en l'època en què es va formar el planeta, i no 

van ser cometes llunyans o asteroides els que la van portar. Per tant, és possible que la Terra sempre haja tingut aigua. 

 En alguns exoplanetes rics en carboni, sota condicions de pressions i temperatures altes, el carbur de silici diluït en aigua podria convertir-se en dia-

mants i silicats, donant lloc a planetes amb una composició rica en diamants.  

 Ha sigut detectada una molècula poc comuna, el fosfà (fosfina), en els núvols de Venus. En la Terra, aquest gas només es fabrica de manera industrial 

o per microbis que prosperen en ambients lliures d'oxigen. Per tant, la seua presència a Venus podria indicar l'existència de microbis en els núvols 

alts del planeta. 

TAULA D’ORTOS I OCASOS DEL SOL I LA LLUNA 

Dilluns Dimarts  Dimecres Dijous  Divendres Disàbte Diumenge 
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26 27 28 29  30 31  

Orto: 00:28 
Ocàs: 15:54 

Ocàs: 10:12 
Orto: 21:11 

Ocàs: 05:10 
Orto: 17:27 

Orto:  08:01 
Ocàs: 19:39 

Orto:  08:05 
Ocàs: 19:32 

Ocàs: 14:08 
Orto: 23:35 

Orto:  08:06 
Ocàs: 19:31 

Orto: 08:07 
Ocàs: 19:29 

Orto:  08:12 
Ocàs: 19:22 

Orto: 06:13 

Ocàs: 19:01 
Orto:  08:09 
Ocàs: 19:26 

Orto: 02:43 

Ocàs: 17:20 

Orto: 08:10 
Ocàs: 19:25 

Orto:  08:11 
Ocàs: 19:23 

Orto: 04:58 

Ocàs: 18:29 

Orto:  08:20 
Ocàs: 19:11 

Ocàs: 00:04 
Orto: 15:29 

Orto:  08:14 
Ocàs: 19:19 

Orto: 08:45 

Ocàs: 20:05 

Orto:  08:15 
Ocàs: 19:18 

Orto: 10:03 

Ocàs: 20:41 

Orto:  08:16 
Ocàs: 19:16 

Orto: 11:20 
Ocàs: 21:22 

Orto:  08:17 
Ocàs: 19:15 

Orto: 12:33 
Ocàs: 22:10 

Orto:  08:18 
Ocàs: 19:13 

Orto: 13:41 
Ocàs: 23:05 

Orto:  08:19 
Ocàs:19:12 

Orto: 14:40 
 

Orto:  08:13 
Ocàs: 19:21 

Orto: 07:29 

Ocàs: 19:32 

Orto:  08:21 
Ocàs:19:09 

Ocàs: 01:07 
Orto: 16:10 

Orto:  07:22 
Ocàs: 18:08 

Orto: 02:10 
Ocàs: 15:44 

Orto:  07:23 
Ocàs: 18:07 

Ocàs: 02:12 

Orto: 16:13 

Orto:  07:25 
Ocàs: 18:06 

Ocàs: 03:13 

Orto: 16:39 

Orto:  08:04 
Ocàs: 19:34 

Ocàs: 13:09 
Orto: 22:50 

Orto:  08:03 
Ocàs: 19:36 

Ocàs: 12:10 
Orto: 22:12 

Orto:  08:02 
Ocàs: 19:37 

Quart minvant  

 Lluna nova  

Quart creixent 

Lluna plena  

Orto:  08:28 
Ocàs: 19:28 

Orto:  08:00 
Ocàs: 19:40 

Ocàs: 09:14 
Orto: 20:46 

Ocàs: 11:11 
Orto: 21:40 

Ocàs: 15:03 

Orto: 07:27 
Ocàs: 18:03 

Orto: 01:28 
Ocàs: 16:40 

Ocàs: 04:12 

Orto: 17:03 

Orto:  07:26 
Ocàs: 18:04 

Orto: 03:45 

Ocàs:17:56 

EFEMÈRIDES: 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 25 d'octubre, moment en què els rellotges es retardaran una hora. 

Orto: 07:28 
Ocàs: 18:02 

Orto: 07:58 
Ocàs: 19:43 

Ocàs: 06:07 
Orto: 17:50 

Orto:  07:59 
Ocàs: 19:42 

Ocàs: 08:16 
Orto: 20:22 

Ocàs: 07:18 
Orto: 19:58 

Lluna plena  

Ocàs: 07:05 
Orto: 18:15 

Orto: 07:29 
Ocàs: 18:01 

NOTA: del 4 al 10 d’octubre tindrà lloc la setmana de l’espai 

al Museu de les Ciències.  


