
 

   L'eclipsi del 3 d'octubre de 2005

  Es dona la coincidència que les mides del Sol i la Lluna vistes
des de la Terra son similars.  Per tal que es produeixi l'eclipsi
l'alineació ha de ser perfecta i sols dura uns minuts.

L'orbita de la Lluna és una el·lipse i la distància a la Terra és
variable encara que a ull nu no ho apreciem. Hi ha moments que
està més a prop que altres.

En l'eclipsi del dia 3 d'octubre, la Lluna estava situada
relativament lluny de la Terra de forma que el con d'ombra de la
Lluna no toca la superfície terrestre. No hi havia cap punt de la
Terra en que el Sol quedés completament tapat.

Als punts de la Terra situats en la continuació del con d'ombra
sols va arribar  els raigs de Sol provinents de la seva vora i vam
veure l'eclipse anular.

Com el vam observar?     

Recordeu MAI ES POT MIRAR EL SOL SENSE PROTECCIÓ, ni tant
sols quant l'eclipsi és avançat i la llum disminueix. Hi ha perill de
lesions oculars.

Cal utilitzar les ulleres amb filtres homologats.

Utilitzar ulleres de sol o qualsevol altre filtre casolà pot ser
encara més perillós.

Els aparells òptics s'han d'utilitzar per projectar la imatge del Sol
sobre un paper o una pantalla. 

Número 1

   febrer de 2006 



       L'  Eclipsi 3 d'octubre de 2005   AL NOSTRE IES       

No cal tenir un gran telescopi, amb uns prismàtics la imatge que es projecta ja es prou nítida si està a
l'ombra.

MAI HEM DE MIRAR DIRECTAMENT EL SOL AMB TELESCOPI O PRISMÀTICS.
Si no tenim ni ulleres ni cap aparell, busqueu dos fulls de cartolina.

En un dels fulls feu un petit forat i projecteu la llum del Sol que passa per aquest foradet sobre l'altre full.

Què vam observar?
Lliçà d'Amunt no està situada dins la zona on es veia completament anular, de tota manera com  que
estem bastant propers de la zona d'anularitat vam veure com un 88% del disc del Sol ens queda eclipsat.

L'eclipsi es va iniciar a les 9:43 (hora oficial) quan el Sol va estar a 20 graus d'altitud. La ocultació màxima
va ser a les 11:03 amb el sol a 32 graus i el darrer contacte va ser a les 12:30 amb el Sol a 42 graus.


