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 La Terra i el Sistema Solar 
Eclipsis 

Full de l’alumnat 

 Avui hi ha eclipsi... 

Saps que el 3 d’octubre de 2005 hi va haver un eclipsi de sol que es va poder 
observar des de Catalunya? 

Amb precaució, varem observar com la Lluna s’interposava entre la Terra i el Sol i 
l’amagava quasi completament, això va provocar que, a mig matí, s’enfosquís com si 
fos el capvespre i que la temperatura baixés 3 o 4 graus durant el fenomen. 

De fet si aquell dia haguéssim viatjat a algun indret de la línia recta que uneix 
Galícia amb Madrid i el País Valencià haguéssim pogut observar un eclipsi total... un 
esdeveniment que pocs de vosaltres podreu observar en directe. Segur? 

Anem a veure l’eclipsi d’aquell dia, els recursos digitals de què disposem ens 
deixaran viatjar enrere en el temps... 

 ... observem-lo 

Obre el programari Stellarium (que ja recordes, no?) i configura el lloc, dia i hora 
següent: Madrid a 3 d’octubre de 2005 a les 10.00 del matí. 

Pots deixar la finestra de canvi d’hora i avançar el temps fins arribar a les 12.00 del 
migdia. 

 Quins fenòmens has observat? 

 

Si vols veure l’eclipsi amb un telescopi només cal que realitzis un zoom amb la 
rodeta del ratolí (o amb les tecles AvPág / RePág) i tornis a avançar i retrocedir el 
temps. 

Observa amb detall, i amb la màxima ampliació, el moment just de l’eclipsi total. 

 Dibuixa esquemàticament el que observes? 

 

Ara et proposo que et situïs a la teva població (o un lloc proper o a la capital de la 
teva província) i observis l’eclipsi d’aquell dia. Fes-ho també amb visió normal i amb 
visió telescòpica. 

 Quines diferències has observat respecte l’observació des de Madrid? 

 

 També des de l’espai 

Bé, ja hem observat l’eclipsi en directe des de casa... i si estiguéssim en òrbita en 
l’Estació Orbital Internacional, com veuríem un eclipsi? 
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L’IEEC (Institut d’Estudis Espacials de Catalunya) té una pàgina web dedicada a 
l’eclipsi del 29 de març de 2006 on podràs trobar-hi molta informació referents als 
eclipsis en general i d’aquest en particular: 

• http://www.ieec.fcr.es/eclipsi/ca/index.php 

A l’apartat de simulacions pots observar el vídeo següent: 

• http://www.ieec.fcr.es/eclipsi/ca/videos/eclipsi-20062903-tot.mpg 

Aquest vídeo correspon a la visió de la Terra que es té, des de l’espai, d’un eclipsi 
solar. Com podràs comprovar, no va ser un eclipsi total a Catalunya. 

Si cal observa’l un parell o tres de vegades per contestar les preguntes següents: 

 A què correspon la gran zona d’ombra (tènue) que recorre tot Àfrica? 

 

 L’eclipsi total només és visible en una estreta franja, quins països travessa? 

 

 Observa bé l’animació. Creus que es va poder observar aquest eclipsi des de 
Catalunya? Explica el perquè. 

 

 Si es va poder observar, dibuixa aproximadament com creus que es va veure el 
Sol (evidentment amb les corresponents mesures de protecció ocular) des del 
nostre país. 

 ada de l’eclipsi a Catalunya? I a quina hora hi va haver el 
màxim d’ocultació? 

La Lluna també s’amaga 

Quina va ser la dur

 

 

També podem gaudir d’un altre espectacle de la natura: l’eclipsi de Lluna. També el 

bar l’eclipsi de Lluna total que es va veure des de Catalunya el 3 

Recorda alg

 l pas del temps. 
 
 

 *) i observaràs el que veuria un astronauta que estigués a la Lluna el dia 

prés una animació (seqüència d’imatges tipus .gif) a l’estil de la que pots trobar 
a: 

podem veure en directe virtualment utilitzant el programari Celestia. 

En el menú Navegación tens un cercador d’eclipsis (Buscador d’eclipses). Fes una 
cerca per tal de tro
de març del 2007. 

unes tecles útils: 

K i L: per  accelerar i retardar e
J: inverteix el sentit temporal 
Tecla espai: atura la simulació 

 Tecla * (asterisc): et permet alternar entre mirar darrera i davant 

Observa vàries vegades l’eclipsi tal com el veuríem amb un telescopi; també mira 
enrere (tecla
de l’eclipsi. 

L’eclipsi de Lluna, a diferència del de Sol, no és gens complicat d’observar i no cal 
prendre cap protecció; a més, amb una càmera de fotografiar que disposi d’un zoom 
de potència mitjana pots fer una bona seqüència de fotografies de l’eclipsi i fer-ne 
des
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• http://www.fislab.net 

Bé, ja n’hem vist uns quants però podem veure més en detall alguns aspectes dels 
eclipsis. 

A la següent animació hi trobaràs una explicació molt detallada de què és un eclipsi, 
quin és el seu funcionament dels eclipsis i els tipus que existeixen: 

• http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200603/28/sociedad/2
0060328elpepusoc_1_Ges_SWF.swf 

Has observat que només explicava els eclipsis solars. Sobre les eclipsis de Lluna, pots 
fer tu mateix fer una explicació, dibuixar un esquema i dir quins tipus n’existeixen? 

Si tens algun dubte pots consultar la Wikipèdia o bé la secció de preguntes freqüents 
sobre els eclipsis de Lluna del lloc web ServiAstro (web de divulgació de l'astronomia 
del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona):  

• http://www.serviastro.am.ub.es/faqs/eclipsis_lluna/faq_eclipsi_lluna.php?data
=080221#eclipsis 

 Eclipsi de Lluna 

 Un eclipsi de Lluna... 

 

 

 

 Esquema d’un eclipsi lunar (posicions relatives del Sol, la Terra i la Lluna)... 

 

 

 

 Tipus d’eclipsi de Lluna... 

 

 

 I més preguntes... 

També és possible que et facis algunes preguntes més sobre els eclipsis lunars: 

1. Per què la Lluna en un eclipsi no es deixa de veure completament i acaba 
agafant una tonalitat vermellosa? 

2. Si la Lluna dóna una volta a la Terra cada 29 dies (moviment que origina les 
fases de la Lluna) com és que no hi ha un eclipsi de Lluna aproximadament 
cada mes (en la fase de Lluna plena) i un eclipsi de Sol també cada mes (en la 
fase de Lluna nova)? 

Aquestes dues preguntes són difícils de respondre. La primera us l’explicarà el 
professor. 

Respecte la segona, intentarem investigar una mica per veure si la resolem plegats. 

Torna a observar amb detall l’animació: 
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• http://www.forgefx.com/casestudies/prenticehall/ph/eclipse/eclipses.htm 

Fixa’t sobretot que en la informació inicial hi ha una anotació important: Note: 
Planets and orbits are not to escale. 

Després de veure una estona els moviments de la Terra i la Lluna al llarg de l’any 
hauràs pogut observar les fases de la Lluna però també algun eclipsi. 

Situat en el Mode: Eclipses i View From: Sun per poder veure la Terra i la Lluna com 
si estiguessis en el Sol. 

Observa que hi ha dues línies rectes tènues: la de color blavós indica la trajectòria 
del Sol i la de color marró clar l’òrbita de la Lluna (malgrat que són circulars les 
veiem com una recta perquè les veiem en el seu pla). 

 Ponts contestar? 

 Si fas passar el temps ràpidament de gener a desembre, què observes amb la 
trajectòria de la Lluna? 

 

 Quin és el mes de l’any on has pogut observar un eclipsi en l’animació? 

 

 En el moment de l’eclipsi, on està situat el Sol? 

 

 Com han d’estar la Terra, la Lluna i el Sol quan té lloc l’eclipsi (en aquest cas 
solar)? 

 

à situat a la dreta i al cap de mig any, a la tardor, el Sol estarà en la posició Sol 

 ble que la primavera hi hagués un eclipsi de Sol o de 
Lluna? Explica’n el perquè. 

Fixa’t ara amb el dibuix següent. De manera exagerada s’ha dibuixat l’òrbita de la 
Lluna inclinada respecte la direcció dels rajos solars (recorda que és molt difícil 
dibuixar a escala les grandàries i les distàncies en el Sistema Solar). Pots imaginar 
que aquesta inclinació es manté al llarg de l’any de manera que a la primavera el Sol 
estar
(3). 

 

Sol (1) So
l (

3)
 

 

 Quines serien les posicions del Sol a l’estiu -Sol(2)- i a l’hivern –Sol(4)? 

 

Segons el dibuix, seria possi
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 I a la tardor, posició Sol(3), podrem observar eclipsis? 

 

 En quines èpoques de l’any podrem doncs observar eclipsis? 

 

 Completa la frase següent: 

Els eclipsis de Sol i de Lluna només es poden observar a l’estiu i a 
........................ que són les èpoques on el Sol, la ................... i la 
Lluna estan perfectament ...................... En les altres estacions de l’any, 
degut a la ...................... de l’òrbita lunar, els tres astres no estan mai 
damunt d’una línia ................. per tant no es poden fer ................... 
entre elles. 

 Busquem eclipsis i... 

Ho pots comprovar amb el programari Celestia. Amb el cercador d’eclipsis 
(Navegación // Buscador de eclipses), busca els eclipsis de sol que hi va haver en el 
període de l’1 de gener de 2008 a 31 de desembre de 2010. 

 En quines estacions de l’any han tingut lloc sempre els eclipsis? 

 

 els eclipsis lunar d’aquest període. Coincideixen en les mateixes 
estacions? 

ades). Observa vàries vegades l’eclipsi 

ant l’eclipsi amb la tecla asterisc (*) pots mirar al teu darrera. 

 Què observes? 

nsegueix 

 El Sol i la Terra estaven en aquesta data perfectament alineades amb la Lluna? 

 nterior i 
posterior no n’hi va haver malgrat estar la Lluna en fase de lluna plena? 

 Com

Busca ara 

 

Cerca l’eclipsi de Lluna del 3 de març del 2007 i situa-t’hi (Establecer fecha e ir al 
planeta). Allunya’t una mica de la Lluna (tecla Fin) i fes avançar el temps amb la 
tecla L (3 vegades, temps accelerat 1.000 veg
(la tecla tecla J inverteix el sentit temporal). 

Quan estiguis observ

 

Ara avancem un període lunar (una mica més de 29 dies), situat per tant, sense 
canviar la teva posició, al dia 1 d’abril de 2007. Amb la tecla asterisc aco
mirar des de la Lluna cap al Sol. Mou-te endavant i endarrere en el temps... 

 

Fes la mateixa observació però 29 dies abans (2 de febrer de 2007) i contesta: 

Perquè únicament hi va haver eclipsi el 3 de març i en canvia els mesos a

 

 a conclusió, completa la frase: 
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No sempre que la Lluna està en fase de lluna plena hi ha un eclipsi degut a 
que l’òrbita lunar està ........................ i només un parell de vegades a 
l’any el Sol, la .......................... i la Lluna coincideixen perfectament 
....................... 
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