MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE
L’AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA
D’EIVISSA (AAE) 2012

1. ACTIVITATS ESCOMESES A L’OBSERVATORI ASTRONÒMIC DE SES PAÏSSES DE
CALA D’HORT
A) MANTENIMENT DE L’OBSERVATORI
L’AAE ha escomès les següents actuacions de millora i/o manteniment a l’observatori de Ses Païsses de
Cala d’Hort:
1.

2.

3.

4.
5.

Substitució del hardware de comunicació de l’enfocador. Aquest component ha estat originant
conflictes amb el sistema operatiu Windows 7. Per tal d’esmenar aquest problema s’ha adquirit
un controlador d’enfocador OK3.
o Cost: 302 €(totalment suportat per l’AAE).
o Mà d’obra a compte de personal especialitzat de l’AAE.
Substitució del cable USB de comunicació muntura-PC1. Aquest component ha provocat
contínues fallades de comunicació, motiu pel qual es va reemplaçar per un nou cable USB
alimentat que intensifica el senyal.
o Cost: 45 € (totalment suportat per l’AAE).
o Mà d’obra a compte de personal especialitzat de l’AAE.
Instal·lació d’un suport y cablejat de comunicació per a l’operació de la làmina de Flats (la qual
cosa va millorar la seva operativitat).
o Cost: 150 € (totalment suportat per l’AAE).
o Mà d’obra a compte de personal especialitzat de l’AAE.
Pagament del 50% de la quota d’Internet.
o Cost anual suportat per l’AAE: 960 €.
Neteja de les instal·lacions. Regularment s’escometen els treballs de neteja necessaris per al
manteniment de la sala de control del telescopi i de l’instrumental.
o Cost: sense cost.
o Mà d’obra a compte de personal especialitzat de l’AAE.

Els costos globals suportades per l’AAE durant l’any 2012 en tots aquests conceptes, destinats
íntegrament al manteniment i explotació de l’observatori de Ses Païsses de Cala d’Hort, ascendeixen a
1.457 € (sense quantificar el cost de la mà d’obra, la qual ha estat sempre aportada per l’AAE).
Totes aquestes despeses han ocasionat un gran perjudici en els projectes educatius que la AAE volia
desenvolupar durant el 2012; en efecte, l’AAE havia previst per a aquest exercici l’adquisició d’un
telescopi de pràctiques i de material audiovisual i educatiu (tot això destinat al seu ús en la nostra oferta
formativa). Com a conseqüència de les despeses anteriorment descrites l’AAE va haver de derivar les
seves partides pressupostàries al manteniment de l’observatori. Aquesta situació, fruit de les retallades
que el Consell d’Eivissa ha efectuat a l’observatori, genera una important incertesa en la nostra activitat
i ha paralitzat en bona mesura diversos projectes educatius i de divulgació que estàvem desenvolupant.

B) PROJECTES CIENTÍFICS DESENVOLUPATS A L’OBSERVATORI DE SES PAÏSSES
DE CALA D’HORT
Hem continuat amb els dos principals projectes científics que iniciàrem el 2011.
1.

2.

Col·laboració amb l’Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) depenent del Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIS), en el marc del qual s’han vingut realitzant observacions
conjuntes de cossos transneptunians.
Cerca de cossos menors no catalogats (asteroides, cometes, transneptunians) i especialment
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3.
4.
5.

NEO’s (objectes propers a la Terra que representen un potencial perill d’impacte per al nostre
planeta) en col·laboració amb el Minor Planet Center (depenent de la Unió Astronòmica
Internacional).
Cerca d’ecos estel·lars mitjançant el seguiment astrofotogràfic, en llargs períodes de temps, de
complexos estel·lars joves immersos en estructures nebulars de formació estel·lar.
Astrofotografia d’objectes nebulars difusos.
Desenvolupament del complex protocol operatiu del TCH.

C) RESULTATS CIENTÍFICS
1. SEGUIMENT DE COSSOS TRANSNEPTUNIANS EN COL·LABORACIÓ AMB L’IAA
L’Instituto de Astrofísica de Andalucía ens va sol·licitar l’observació i seguiment dels següents
esdeveniments:
1.

La nit del 16 d’octubre una ocultació estel·lar per pel transneptunià Quaoar, candidat a planeta
nan. En concret de les 2:46 UT a les 2:56 UT. La previsió era prou precisa, amb una probabilitat
del 75% de que la dita ocultació es projectés sobre Eivissa. Lamentablement, la meteorologia
ens va impedir l’observació en el precís moment del fenomen.
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2.

La nit del 6 al 7 de novembre una ocultació estel·lar per un objecte transneptunià molt gros, el
2004XA192, també candidat a planeta nan. En concret, sobre les 5:20 UT del dia 7 de
novembre. En aquesta ocasió la probabilitat de que la dita ocultació es projectés sobre Eivissa
oscil·lava només entre el 5% i el 10%, però atesa la importància de l’esdeveniment es va
realitzar igualment el treball de seguiment. Lamentablement, el resultat de l’observació fou
negatiu.

2. ASTROMETRIA I CERCA DE COSSOS MENORS NO CATALOGATS
Hem de ressaltar que durant l’any 2012 les condicions meteorològiques han set molt adverses durant
llargs terminis de temps, cosa que ens va impedir realitzar un seguiment continuat de nous objectes
descoberts per l’AAE. En molts casos s’obtingueren mesures de nous objectes durant una sola nit, però
les inclemències meteorològiques ens impediren acumular suficients dades astromètriques en dies
successius que permetessin verificar les dites observacions davant el Minor Planet Center.
Així, s’ha donat la circumstància de que l’AAE ha descobert una quinzena d’asteroides que mancaren de
continuïtat en les observacions, amb la qual cosa s’hagueren de donar per perduts.
Tot i així, i gràcies a l’esforç i meticulositat dels membres de l’AAE, aquest any ha resultat productiu en
el que a detecció i alta de nous cossos es refereix. En efecte, durant l’any 2012 l’AAE ha descobert 16
cossos que han pogut donar-se d’alta en els registres del Minor Planet Center. Això ens dóna un promig
de més d’un cos per mes, una xifra sorprenent tenint en compte les dificultats i limitacions amb les quals
ha hagut de treballar l’AAE.
Sumats aquests 16 objectes als 6 descoberts durant l’any 2011, a data d’avui l’AAE ha descobert ja un
total de 22 cossos menors des de que el grup d’astrometria de l’AAE va iniciar la seva activitat a finals de
2011. La llista dels cossos és la següent:
1.
2.

2011 SB110
2011 SX250
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

2011 SY250
2011 YQ74
2011 YY69
2011 YZ69
2012 FW71
2012 FJ62 (no ha resultat ser un NEO per molt poc; té una òrbita altament excèntrica)
2012 FV71
2012 FX72
K12M16E
2012 RP6 (a l’igual que el 2012 FJ62 té una òrbita excèntrica i no ha resultat ser NEO per poc)
2012SW4
2012TK146
2012TW228
2012TR274
K12TR4V
2012TN317 (un asteroide del grup anomenat Hilda, de l’estil dels troians; posseeix un semieix
de 4 UA)
K12U00A
2012UC138
K12XB3M
K12XD4W

Tots aquests objectes consten a les bases de dades públiques del JPL (Jet Propulsion Laboratory) de la
NASA i de l’MPC (Minor Planet Center), a on també es detalla la procedència de les observacions
(observatori TCH, Eivissa). Les seves característiques i gràfics orbitals poden ser comprovats a la pàgina
Web del JPL (http://neo.jpl.nasa.gov/orbits/). Per fer-ho n’hi ha prou amb introduir la seva designació
al cercador. La imatge que acompanya aquestes línies correspon al diagrama orbital de l’objecte 2012
FJ62:

De tots aquests cossos descoberts per l’AAE hem de destacar precisament el 2012 FJ62 i el 2012 RP6, els
quals han estat a punt de ser catalogats com a NEO (objectes propers a la Terra que representen un
potenciar perill per al planeta). Ambdós tenen òrbites molt excèntriques i en alguns punts molt properes
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a la Terra. Possiblement es tracti de nuclis cometaris extints capturats pels camps gravitatoris de Júpiter
i Mart.
També destacam l’asteroide K12 TV7N ja que es tracta d’un asteroide d’una classe similar a la dels
troians; en concret, pertany al grup Hilda, constituït per cossos que orbiten el Sol a una distància mitjana
de 4 UA (Unitats Astronòmiques) i que mantenen una ressonància 3:2 amb Júpiter, marcant la frontera
exterior del cinturó principal d’asteroides.

3. ASTROFOTOGRAFIA D’OBJECTES NEBULARS DIFUSOS
Una de les principals característiques del telescopi instal·lat a l’observatori de Ses Païsses de Cala d’Hort
és la seva baixa relació focal i per tant la seva gran lluminositat i capacitat de captació d’objectes
nebulars difusos. Això unit a la utilització de tècniques especials d’astrofotografia i a moltíssimes hores
d’integració ens permet captar amb molt de detall objectes molt difusos i poc lluminosos, com és el cas
de la fotografia reconeguda per la NASA el passat 13 d’octubre com a millor fotografia astronòmica del
dia (APOD). Aquesta imatge captada per l’AAE és una de les millors fotografies que existeixen
actualment de l’objecte NGC7497 + MBM54.

L’AAE segueix captant dades d’aquest tipus de cossos i esperam poder oferir noves imatges d’objectes
difusos al llarg del 2013.
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2. ACTIVITATS DESENVOLUPADES PER L’AAE AL MARGE DE L’OBSERVATORI DE
SES PAÏSSES DE CALA D’HORT
A) CURSOS IMPARTITS DURANT EL 2012
1. CURS D’INTEGRACIÓ DEL COLOR EN IMATGES ASTRONÒMIQUES
Continguts del curs:
•
•

Software de processat.
Integració mitjançant Pixinsight.

Durada del curs: 9 hores.

2. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES EN ASTROMETRICA
Continguts del curs:
•
•

Protocol de processat en Astrometrica.
Nous objectes no catalogats.

Durada del curs: 10 h.

3. CREACIÓ DE PORTAFOLIS WEB
Curs adreçat a tots els socis de l’AAE que vulguin exposar els seus treballs astrofotogràfics a Internet.
Continguts del curs:
•
•

Software a emprar.
Metodologia.

Durada del curs: 9 h.

4. CURS D’ASTRONOMIA BÀSICA
Curs adreçat a qualsevol persona que vulgui adquirir un nivell bàsic en astronomia.
Continguts del curs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constel·lacions.
Catàlegs astronòmics.
Tipus d’estrelles.
Estructures d’espia profund: galàxies, nebuloses, cúmuls, asterismes.
Estructura del sistema solar.
Sistemas de coordenades astronòmiques.
Mecànica orbital.
Evolució estel·lar.
Fonaments òptics i tipus de telescopis.
Pràctiques: muntatge i maneig de telescopis amateurs.
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Tot aquest temari ha estat tractat des d’un punt bàsic i comprensible per a persones no iniciades en la
ciència astronòmica.
Degut a la gran quantitat d’inscripcions (70 alumnes) s’hagueren de realitzar dos cursos i deixar-ne
pendent un tercer per a principis de 2013.
Durada del curs: 35 h (70 h en total entre los dos grups).

B) ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ DE L’ASTRONOMIA
L’AAE és conscient de la importància que té la divulgació de l’astronomia entre la població en general.
Amb aquest objectiu, l’AAE ha realitzat diversos esdeveniments a diferents punt d’Eivissa. Amb això s’ha
perseguit fer possible que qualsevol persona pugui realitzar observacions visuals mitjançant l’ús de
telescopis.
S’han realitzat 4 grans convocatòries, les quals foren anunciades en premsa, ràdio i televisió (TEF). A
continuació les descrivim.

1. JORNADA ASTRONÒMICA A SANT MATEU, EN COL·LABORACIÓ AMB
L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY
Lloc: pista esportiva de Sant Mateu.
Activitats: es va comptar amb 5 telescopis cedits i operats per socis de l’AAE, permetent l’observació de
planetes i espai profund a les persones assistents.
Projecció de documentals de temàtica astronòmica mitjançant l’ús d’un projector i pantalla, ambdós
adquirits per l’AAE per a aquestes finalitats purament divulgatives.
Assistència: 500 - 600 persones.

2. JORNADA ASTRONÒMICA A SANTA EULÀRIA DES RIU, EN COL·LABORACIÓ
AMB L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU
Lloc: Punt verd de Santa Eulària.
Activitats: les mateixes que les de la jornada de Sant Mateu (observació mitjançant telescopis de
membres de l’AAE i projecció audiovisual).
Assistència: 150 persones (vam haver d’abreujar l’activitat degut a les inclemències meteorològiques).

3. JORNADA ASTRONÒMICA AS RAFAL TROBAT
Lloc: Rafal Trobat, en col·laboració amb la seva associació de vesins.
Activitats: observació mitjançant telescopis i projecció audiovisual.
Assistència: 250 persones.
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4. NIT DE LES PERSEIDES
Lloc: Rafal Trobat.
Activitats: observació de la pluja d’estrelles Perseides amb la intervenció de telescopis operats per socis
de l’AAE i posats a disposició dels assistents.
Assistència: 150 persones.

C) DIVULGACIÓ DE L’ASTRONOMIA ALS CENTRES EDUCATIUS
La AAE ha contactat al llarg de l’any amb diversos centres educatius per a la impartició de classes i
sessions divulgatives centrades en el coneixement de la ciència astronòmica i ciències afins.
Centres educatius:

1. CP SANT CARLES (SANTA EULÀRIA)
Es van impartir 3 classes amb una durada d’1,5 h cada una, dirigides a dos cursos.

2. IES SANT AGUSTÍ DES VEDRÀ
Es va realitzar una vetllada astronòmica que va comptar amb la participació de diversos telescopis i socis
de l’AAE, els quals van brindar una sessió pràctica d’astronomia observacional als alumnes de l’institut.
Assistiren aproximadament 60 alumnes.

3. IES SANTA MARIA D’EIVISSA
El 26 de març es va desplaçar un membre de l’AAE amb el seu telescopi al centre d’aprenentatge de Sa
Cala per oferir una vetllada d’observació als alumnes de 2on d’ESO de l’IES Santa Maria d’Eivissa que es
trobaven de convivència allí. Els alumnes van poder observar objectes d’espai profund, la Lluna i el
planeta Saturn.

D) OBSERVACIONS REALITZADES DES DE SES PAÏSSES DE CALA D’HORT AMB
INSTRUMENTAL PRIVAT DELS SOCIS DE L’AAE
Moltes persones han contactat amb naltros, a través de la nostra pàgina web o del nostre compte de
Facebook, interessant-se per visitar l’observatori astronomic i tenir contacte amb les activitats que
desenvolupa l’AAE.
L’instrumental de l’observatori està totalment informatitzat i en la seva configuració actual (la més
eficient amb efectes científics) no es pot utilitzar per a observació visual. Des de l’AAE es va decidir tenir
a disposició dels visitants un o dos telescopis amateurs operats pels seus propietaris (socis de l’AAE) per
a que els visitants poguessin realitzar observacions visuals, activitat que com hem dit és irrealitzable
amb el TCH.
Així, al llarg de l’any ens han visitat entre 400 i 500 persones que han pogut disfrutar del material privat
que els socis de l’AAE han posat a la seva disposició.
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En total, tenint en compte les jornades astronòmiques i les activitats de divulgació de l’astronomia
dutes a terme en centres educatius i a l’observatori, estimam en un total de 1.700 les persones que
han pogut observar els astres a través dels telescopis privats que els socis de l’AAE han posat a
disposició del públic.

E) AUGMENT DE LA PRESÈNCIA DE L’AAE A INTERNET
1. CONSOLIDACIÓ DE LA WEB DE L’AAE
Al llarg de l’any 2012 la web de l’AAE s’ha consolidat i ha afegit noves seccions, oferint informació
totalment actualitzada sobre les seves activitats, àrees de treball i resultats. En el moment de redactar
aquest informe (finals de 2012) la pàgina web de l’AAE havia rebut ja més de 27.500 visites.

2. HABILITACIÓ DE L’AULA VIRTUAL DE L’AAE
Conscients del potencial divulgatiu que té Internet, l’AAE ha habilitat un aula virtual mitjançant la
plataforma internacional Moodle. En aquesta aula els socis i alumnes de l’AAE tenen accés a tot el
material didàctic que s’empra en els cursos, de tal manera que constitueix un autèntic centre
dinamitzador de l’activitat divulgativa i educativa que l’AAE realitza al llarg de l’any.
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En aquest moment l’aula virtual compta amb quasi seixanta alumnes, l’oferta formativa inclou:
•
•
•
•
•

Software astronòmic.
Astronomia bàsica.
Processat digital d’imatges astronòmiques.
Operació del Telescopi de Cala d’Hort (restringit als socis capacitats per operar aquest
instrumental).
Astrometria i detecció d’asteroides.
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3. HABILITACIÓ DELS PERFILS DE FACEBOOK I TWITTER DE L’AAE
L’AAE ha habilitat perfils en Facebook i Twitter, a través dels quals informa de les seves activitats i de les
notícies d’actualitat sobre astronomia, astronàutica i ciències en general.
Des dels seus inicis ambdós perfils han anat guanyant seguidors constantment i són desenes les
persones que estan informades sobre les nostres activitats a través d’aquests mitjans (més de 150
seguidors en el cas del perfil de Facebook).
La immediatesa, comoditat i ubiqüitat d’aquetes xarxes socials (a les quals s’accedeix des de diferents
dispositius) les ha convertit en un mitjà excel·lent per informar puntualment sobre les ocasions en què
l’AAE realitza alguna activitat, com per exemple convocatòries públiques d’observació, etc. Aquesta
mateixa immediatesa ens permet respondre a les consultes (ubicacions exactes dels esdeveniments,
etc.) de manera concisa i directa, així com cancel·lar àgilment aquests esdeveniments quan la
meteorologia ha resultat adversa per a la data programada.
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Els perfils de Facebook i Twitter estan connectats de manera que qualsevol aportació realitzada per
l’AAE a través d’un mitjà apareix automàticament a l’altre, amb la qual cosa els nostres seguidors poden
triar la xarxa social que més els agradi sense perdre detall sobre les nostres activitats.

F) IMPACTE ALS MITJANS
Durant l’any 2012 l’AAE ha tingut una contínua presència als mitjans locals de comunicació, degut en
bona mesura a les activitats públiques que l’AAE ha organitzat al llarg de l’any, jornades astronòmiques,
cursos i èxits conreats a nivell científic com l’APOD atorgat per la NASA o el nostre projecte de cerca de
cossos menors no catalogats. Podem resumir la nostra presència mediàtica en aquests tres apartats:
a) Entrevistes a la TEF i IB3 amb relació als cursos de l’AAE, al reconeixement APOD de la NASA i a altres
activitats en general.
b) Presència pràcticament mensual al llarg de l’any, tant al Diario de Ibiza com a l’Última Hora, en
referència a les nostres activitats i investigacions.
c) Entrevistes en ràdio (SER, COPE, IB3) en referència a les Perseides, APOD i investigacions.
El conjunt de totes aquestes aparicions és massa complex com per pretendre adjuntar aquí el seu detall;
tot i així, a la secció “La AAE en los medios” de la nostra web (www.agrupacionastronomicaibiza.com)
apareixen enllaços a les notícies que s’han fet ressò de les activitats de l’AAE.
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