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La cita 

�Confinar la nostra atenció      
només als assumptes terrenals    
seria limitar l�esperit humà.� 

Stephen Hawking 

NEPTÚ
El gegant blau

Una aproximació al quart gegant de gas del nostre sistema,
que durant l�agost es pot veure durant tota la nit al Carner.

Neptú i la seva Gran Taca Blava, vist per la Voyager 2 el 1989. 
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La imatge 

Tritó, lluna de Neptú 
 

En aquest número dedicat en por-
tada a Neptú, no podia faltar una
de les fotografies més espec-
taculars de l�astronàutica dels
darrers temps. La sonda Voya-
ger 2 va fer aquesta instantània
de la superfície de Tritó, la llu-
na més gran de Neptú i setena
del sistema solar. Té pronun-
ciats accidents geogràfics, com
s�observa a la fotografia, amb
una superfície amb guèisers de
nitrogen gelat i líquid. 
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Editorial 
 

Havent tancat ja la present edició, ens ar-
riben a la redacció notícies sorprenents que 
poden capgirar completament la nostra con-
cepció del sistema solar, fins fa uns anys, 
un aspecte de l�astronomia quasi immuta-
ble. A Praga, la Unió Astronòmica Interna-
cional debat la veritable naturalesa de Plu-
tó �planeta, cos menor?�. Doncs bé, en el 
decurs dels treballs de la conferència sem-
bla haver aparegut una solució al litigi: can-
viar la tradicional denominació de planeta, 
amb una nova definició que obriria les por-
tes del selecte club planetari, atenció, a l�as-
teroide Ceres, a la fins ara lluna de Plutó, 
Caront i a un cos una mica més gran que 
Plutó: Xena. 
 
La resolució, encara per aprovar, obre una 
nova etapa en l�estudi del sistema solar. Des 
de la Revista Nostra Nau seguim molt atents 
l�evolució d�aquesta conferència que ha de 
suposar un abans i un després en la visió 
del nostre sistema planetari. Esperem que 
els canvis �si n�hi ha� siguin a conscièn-
cia i no pas equivocats. El sistema solar es 
juga la seva veritable naturalesa. Afrontant 
encara un tram llarg de l�estiu encetem un 
nou número que esperem que us sigui grat. 
 

Diego Sola 
Director 

_____________ 
*El nom nostra nau és usat amb el permís dels 
seus propietaris, els quals no es fan responsables 
dels continguts d�aquesta revista. 
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Opinió 
Els raigs còsmics i la salut 

dels astronautes 
ÀLEX CALVO* 

D�ençà que l�home va començar a pensar seriosament a 
viatjar per l�espai s�ha preocupat pels possibles efectes 
d�aquest medi sobre la salut dels astronàutes, i, encara 
que sortosament les previsions més pesimistes no s�han 
complert, és innegable que a mesura que la durada dels 
viatges es vagi allargant haurem d�afrontar el principal 
perill (problemes socials i psicològics a banda) que 
comporten: els raigs còsmics, partícules elementals (i 
alguns nuclis relativament pesats) que es desplacen a 
gran velocitat, i que no suposen un perill a la Ter-
ra gràcies a l�atmosfera, ni en òrbites properes a l�ecua-
dor gràcies al camp magnètic terrestre. 
 
Els efectes concrets depenen de la mena de partícula, 
però en general podem afirmar que quan un raig còsmic 
travessa el cos d�un astronauta deixa rere seu un reguit-
zell d�enllaços químics trencats que afecten greument les 
estructures cel·lulars, sobretot l�ADN. Uns quants dies 
d�exposició no han de comportar greus conseqüències, 
però els dos anys necessaris per a anar a Mart i tornar-ne 
obliguen a estudiar amb més detall quins són aquests 
efectes, i cercar la manera de blindar les naus espacials i 
d�estimular els mecanismes naturals de reparació de què 
disposa el nostre cos. 
 
La NASA estima actualment que una tercera part de l�ADN 
d�un astronauta resultaria danyat pels raigs còsmics du-
rant un viatge d�un any de durada. A banda del càncer, 
els efectes sobre la salut inclouen cataractes i danys al cer-
vell. Un estudi de l�Institut Mèdic Aeroespacial de la ciu-
tat d�Oklahoma estima que un astronauta que anés a Mart 
rebria una dosi de 80 rems (unitat amb què es mesura la 
radiació) per any, mentre que el límit legal als Estats Units 
per als treballadors de centrals nuclears és de tan sols 
5 rems l�any. Al proper número comentarem tres possi-
bles estratègies per a blindar els astronautes contra aquest 
perill. 

*Redactor

Retorn 
DIEGO SOLA* 

 

Fa ara una mica menys 
d�un any, coincidint amb 
l�inici del nou curs escolar, 
fèiem des d�aquestes pàgi-
nes una crida a una poten-
ciació de la divulgació as-
tronòmica a les escoles. 
Aquesta és una tasca que 
mai no ha d�aturar-se. La 
voluntat de difusió no és 
una cosa que acaba avui o 
demà, és un camí llarg, 
que es va fent de mica en 
mica. 
 
Setembre de 2006. Nou 
curs. Els continguts esco-
lars, a poc a poc, han anat 
obrint les seves portes a 
l�astronomia, un fet del qual 
ens hem d�alegrar, és clar, 
però que hem de prendre 
com un punt de partida per a 
continuar treballant tots ple-
gats fent que el nostre jo-
vent conegui la magnificèn-
cia d�un univers que és 
també un medi en el qual 
tots ens trobem. Conèixer 
l�univers és conèixer més 
l�enteresa humana, és saber 
més de nosaltres mateixos. 
Aquesta descoberta, feta 
quan un és un infant, és 
simplement meravellosa. 
 

*Director 
 

La publicació no es fa responsable de les opinions dels seus col·laboradors ni les comparteix necessàriament. 
Les opinions de la línia editorial només es manifesten a l�editorial.



 

nostra nau REVISTA                                                                                                           Núm. 9 
 

5

Lectors 

Els darrers dies 
d�agost són els 
dies previstos 

per al llançament 
 

L�Atlantis és una nau que 
va ser construïda els anys 
vuitanta i protagonitzà dues 
missions molt importants 
en aquella dècada: el llan-
çament de les sondes Ga-
lileo i Magalhães. 
 

Són més de vint anys de 
viatges que pesen sobre 
l�historial del transborda-
dor. No obstant això, la 
NASA ha tornat a pensar 
en l�Atlantis per a una 
nova operació a l�Estació 
Espacial Internacional (ISS), 
que és el punt de destina-
ció de la missió. Més antic 
que el Discovery, és un dels 
transbordadors més lleu-
gers. 

 

 

LA BÚSTIA                                                                revista@nostranau.net 
Envieu els missatges electrònics a revista@nostranau.net per expressar les vostres opinions, aportacions, suggeri-
ments, dubtes i anàlisis. Els missatges no poden superar les quinze línies d�extensió i hi han de constar el vostre nom 
i la població on residiu. La redacció es reserva el dret de resumir els missatges. Gràcies! 

 
Torna Discovery,  

surt Atlantis 
 

L�agenda de l�actua-
litat astronàutica va 
plena des de l�any pas-
sat amb les novetats 
que va aportant el 
programa de trans-
bordadors de la 
NASA. El Discovery 
ja ha tornat a casa en 
un viatge que ha 
estat sota la mirada 
atenta i meticulosa 
de tècnics i opinió pú-
blica. Després d�un fi-
nal aparentment fe-
liç, el programa de 
transbordadors se-
gueix. Ara és l�hora 
de l�Atlantis.  
 
 

 
La missió, que per segon 
cop estarà comandada per 
una dona �Pamela Ann 
Melroy�, portarà fins a la 
ISS un dels carregaments 
més importants de la cons-
trucció de l�estació. El car-
regament ha de suposar un 
punt decisiu en la conse-
cució de la ISS. De fet, la 
NASA va decidir repren-
dre el seu programa de 
transbordador per poder 
acabar la ISS, un dels pro-
jectes més importants per 
a la humanitat contempo-
rània en el qual participen 
nombrosos països. 
 

El llançament de l�Atlantis 
està previst per al final d�a-
quest mes d�agost. La data, 
però, pot oscil·lar d�acord 
amb les inclemències del 
temps o problemes tèc-
nics. 
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Actualitat 

 

La Huygens troba 
indicis de llacs a Tità 

La teoria que alguns astrònoms han sostingut durant 
dècades, de la possible existència de llacs de metà o de 
fluids similars a la lluna més gran de Saturn (i segona 
del sistema solar), Tità, podria estar a punt de confir-
mar-se. La sonda Huygens, de la missió europea-nord-
americana Cassini-Huygens, va obtenir a finals de ju-
liol unes fotografies que semblen revelar unes taques 
fosques que podrien ser llacs de substàncies com età o 
metà líquids. 
 
Els responsables de la missió han anunciat una explo-
ració més detallada de la zona a la qual s�han fet les 
fotografies per tal de verificar les hipòtesis. Algunes 
estructures físiques que es poden veure a les imatges 
recorden canals de substàncies líquides.  
 
Dies més tard la mateixa NASA va comunicar que a 
Tità es produeix una pluja contínua de metà líquid. 
Aquesta pluja explicaria alguns descobriments de la 
sonda Huygens, com la superfície fangosa sobre la qual 
aterrà el mòdul de la sonda que ha d�investigar a fons 
la lluna. 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tità, lluna de Saturn que posseeix atmosfera. 

DESTAQUEM 
Èxit del 

Discovery 
Finalment el transborda-
dor espacial Discovery va 
poder desenvolupar la 
seva missió sense greus 
problemes, malgrat alguns 
contratemps tècnics i la 
despresa de material de la 
nau. Havent-se enlairat el 
4 de juliol des del cap Ca-
naveral, va tornar a la Ter-
ra, després de l�estada de 
la seva tripulació de set 
astronautes a l�Estació 
Espacial Internacional, el 
passat dilluns 17 de juliol. 
Els tècnics de la NASA ad-
vertiren una escletxa de 
tretze centímetres en un 
tanc de la nau poc abans 
de l�enlairament, la qual 
cosa va fer pensar en un 
avortament de la missió. 
Finalment, però, la mis-
sió prosseguí. 
 
El proper 27 o 28 d�agost 
està previst l�enlairament 
del transbordador Atlantis 
en una nova fase del pro-
grama de transbordadors 
de la NASA. 
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A cel obert  PER DIEGO SOLA 
 

Neptú blau 
Llunyanament encisador, genialment divers i 
nascut a la llum de la polèmica. 
Quan Neptú va ser observat per primer cop amb telescopi, esdevingué el 
primer planeta mediàtic de la història de l�astronomia. La raó és ben senzilla: 
diversos astrònoms van reivindicar per a sí mateixos el descobriment del nou 
planeta. La polèmica s�estengué ràpidament i, malgrat que el litigi encara va 
cuejar un quant temps, s�atribueix d�una manera generalitzada al francès 
Urbain Le Verrier i a l�anglès John Couch Adams el descobriment del llunyà 
Neptú. Vers el 1840 la comunitat astronòmica europea tenia clar que més enllà 
d�Urà havia d�existir un altre planeta. L�òrbita d�Urà tenia certes irregularitats 
que feien evident que un cos de massa i proporcions similars havia de produir 
aquestes alteracions. Es va admetre, doncs, que existia un vuitè planeta en el 
sistema solar. L�any 1846 Urbain Le Verrier (1811-1877) calculà, d�acord amb les 
pertorbacions de l�òrbita d�Urà, l�indret on s�hauria d�ubicar el vuitè planeta. 
Johann Galle, astrònom alemany, prengué aquelles dades i va cercar el que 
seria Neptú. Localitzat, es confirmà el primer descobriment planetari per vies 
matemàtiques. En efecte, la descoberta de Neptú era el triomf de l�astronomia 
matemàtica, ja que Le Verrier havia fixat la posició del nou planeta per mitjà 
dels càlculs i no pas per l�observació a peu de telescopi. 
 
Un any abans del descobriment visual, John Couch Adams, un jove anglès, 
havia fet uns càlculs similars que pronosticaven l�existència del vuitè planeta. 
George Airy, astrònom reial, va interessar-se en les anotacions del jove, però no 
buscà el planeta. Malgrat que mesos més tard des d�Anglaterra es va iniciar 
la recerca de Neptú, per indicació directa del mateix Airy, Le Verrier ja havia 
demanat a Galle que trobés visualment el planeta, com així va ser. Després de 
la descoberta visual, les discussions entre astrònoms francesos i anglesos prota-
gonitzaren una polèmica molt viva. Actualment, l�autoria del descobriment 
sembla finalment atribuïda a Le Verrier i Adams. Ambdós van obtenir un gran 
reconeixement en la seva època amb més mèrits astronòmics i matemàtics. 
 
Neptú és el quart planeta gasós del sistema solar, però el més petit d�aquesta 
família formada per Júpiter, Saturn i Urà, a més de Neptú. Té la mida de quatre 
planetes com la Terra. Poques setmanes després del seu descobriment, l�anglès 
William Lassell va anunciar el descobriment de la principal lluna de Neptú, Tritó. 
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Mirar Neptú 
Neptú no és un planeta 
inaccessible per a la nostra 
vista, com podria semblar a 
partir d�aquest retrat. Té una 
magnitud vuitena, la qual cosa 
ens diu que es pot observar 
com un punt blau, amb teles-
copi. Precisament, en aques-
tes caloroses nits d�agost, Nep-
tú surt tímidament per l�ho-
ritzó est quan es pon el Sol, 
la bona hora per a Neptú. Si 
no es té experiència cercant 
planetes amb telescopi, es po-
den trobar grans dificultats 
per a localitzar Neptú. Ara bé, 
tenint ben clara la ubicació, 
gràcies a uns bons mapes i 
unes cartes celestes, es pot 
trobar sense problemes. Nep-
tú es troba a la constel·lació 
del Carner. 

Bellesa cromàtica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Neptú és visualment espectacular. Molts consideren 
que cromàticament és el planeta més atractiu del nostre 
sistema solar. Posseeix un color blau cel amb unes tonali-
tats variants. És famosa la seva Gran Taca Blava, que és, 
com la Gran Taca Vermella de Júpiter, una gran tempes-
ta. La posada en marxa del telescopi espacial Hubble els 
anys noranta ha contribuït a actualitzar la imatge de 
Neptú. Ara el planeta és observat periòdicament i podem 
seguir l�evolució del seu disc heterogeni, amb la rotació 
de les taques i altres elements de la seva superfície, d�una 
manera continuada. 

Hauran de passar més de cent anys, fins al 1949, perquè es descobreixi una 
nova lluna, Nereida. La lentitud posterior en els descobriments de tot el que 
envolta Neptú es deu a la llunyania del planeta, que es troba a 4 500 milions de 
quilòmetres del Sol. No va ser fins al 1989 que tinguérem imatges de gran detall 
del planeta gràcies a la mítica sonda Voyager 2, que amb Neptú afrontava la 
darrera etapa del seu periple pel sistema solar, en un viatge astronàutic que ha 
estat considerat un dels més importants de tots els temps. 
 
Gràcies a la Voyager 2 i a la seva mirada vam poder conèixer Neptú a fons, un 
repte per als astrònoms de després de la Segona Guerra Mundial. Ara sabem 
que a Neptú tenen lloc els huracans més feréstecs del sistema solar, amb vents que 
bufen a més de 1 500 quilòmetres per hora o que el planeta es compon d�oceans 
d�aigua fusionada amb heli i hidrogen i fins i tot que posseeix, com tots els pla-
netes gasosos del sistema solar, un sistema d�anells, molt menys complex que el 
que també té Urà (i que el de Saturn, és clar). Les nits d�agost, Neptú és un bon 
repte per afrontar. Qui el trobi amb el seu telescopi, podrà dir que ha sentit a la 
seva pell l�emoció de Galle quan confirmà visualment l�existència de tan llunyà 
planeta. 
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L�Ull tecnològic  PER JAVIER GÓMEZ 
 

Radioastronomia 
Del radiotelescopi de Grote Reber a la interferometria. 
 

Quan pensem en l�estudi observacional de l�univers, sempre ens ve a la ment l�ob-
servació visual. Podem pensar en els petits telescopis de pocs centímetres fins 
als grans observatoris amb òptiques de molts metres de diàmetre. Aquests apa-
rells depenen directament de l�estat de la nostra atmosfera: núvols, interferèn-
cies tèrmiques... Hi ha un altre tipus de telescopis que no són òptics, són els ra-
diotelescopis. 
 

Una mica d�història 
El 1931, Karl Jansky va començar a treballar en l�estudi d�interferències d�ones 
de ràdio (Jansky treballava als laboratoris Bell Telephone). Després d�un any 
d�estudis arribà a la conclusió que hi havia dos tipus d�interferències: unes que 
eren temporals, i altres, d�una natura d�origen desconegut, que provenien del 
Sol. Amb el pas del temps es va adonar que amb el moviment del Sol, la pertor-
bació tenia el seu origen al centre de la Via Làctia. 
 

Groter Reber s�interessà per aquests estudis i l�any 1937 es va construir una an-
tena parabòlica de 9 metres. Començà observant diferents constel·lacions. Ana-
litzant els resultats obtinguts va trobar que la intensitat dels senyals de ràdio no 
augmentaven amb la freqüència (com preveia la llei de Plank), sinó que dis-
minuïen. Començà a treballar a la freqüència de 3 300 MHz i hagué d�arribar a 
160 MHz per a començar a obtenir resultats. Aquest comportament de la emis-
sió d�ones de ràdio és degut al fet que la seva generació no és d�origen tèrmic 
(influència de la temperatura), sinó que és deguda a la radiació sincrotró (les 
partícules carregades elèctricament son accelerades per camps magnètics. Quan 
la seva velocitat s�apropa a la de la llum, apareix la generació de radiacions). Va 
intuir que els àtoms podien emetre ones de ràdio a determinades freqüències. 
Un col·laborador seu, l�any 1944, arribà a la conclusió que l�hidrogen tenia una 
ratlla (freqüència) d�emissió característica a 1 420 MHz (longitud d�ona de 21 
centímetres). Va ser el començament de la radioastronomia. Amb el pas del temps, 
gràcies a aquesta ciència s�han descobert la radiació còsmica de fons del camp 
de microones (1965), púlsars (1967), quàsars, planetes extrasolars... 
 

Interferometria 
L�any 1946, Martin Ryle va desenvolupar la tècnica de la interferometria. Per 
problemes de resolució, els radiotelescopis s�han d�utilitzar en conjunt. Si no fos 
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així s�haurien de construir radiotelescopis d�uns 
quants centenars de quilòmetres de radi. Connec-
tant-los en conjunt, aquests es comporten com un 
sol radiotelescopi de gran diàmetre. El principi de 
la interferometria treballa amb dues ones que si es-
tan en fase s�amplifiquen, i si estan en oposició es 
cancel·len. 
 
Radiotelescopis 
Els radiotelescopis són normalment antenes para-
bòliques (Arecibo és una excepció, ja que la seva 
antena és esfèrica). L�antena té la capacitat d�entrar 
en ressonància amb el senyal que li arriba. Aquest 
senyal és amplificat i enregistrat, i després és ana-
litzat. 
 
El radiotelescopi més famós de tots és el d�Areci-
bo, Puerto Rico. Es va construir l�any 1963 i te un 
diàmetre de 305 metres i una distància focal de 132,5 
metres. Té la característica de ser una antena esfè-
rica, el seu receptor mòbil li permet rebre ones re-
flectides des de qualsevol part de la antena. 
 
Ja dintre de la interferometria tenim el VLA (Very 
Large Array) a Socorro, Nou Mèxic. Es tracta d�un 
conjunt de 27 radioantenes de 25 metres de diàme-
tre col·locades sobre uns rails en forma de Y. Jugant 
amb la posició de les radioantenes poden arribar 
mitjançant la interferometria a un comportament 
d�un radiotelescopi de 36 quilòmetres. Actualment 
també tenen el centre de control del VLBA (Very 
Long Baseline Array), es tracta d�un conjunt de ra-
diotelscopis que van des de Hawai fins a les illes 
Verges. 
 
Un altre és el GMRT (Giant Meterwave Radio Tele-
scope). És important mencionar el LOFAR (Low 
Frequency Array), és a Holanda i Alemanya. És un 
conjunt d�unes 25 000 petites estacions. El seu camp 
de treball va des de 10 fins a 240 MHz. 
 
Com es pot veure, podem observar el nostre uni-
vers no només visualment, tenim altres tècniques 
que ens permeten obtenir moltes més dades que 
les que aporten les observacions visuals. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Karl Jansky i la seva antena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer radiotelescopi, construït per 
Grote Reber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El radiotelescopi d�Arecibo (Puerto 
Rico), el més gran del món de la seva 
classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Very Large Array de Socorro 
(EUA), un exemple d�interferometria. 
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Agenda astronòmica 

Efemèrides d�agost i setembre 
 
 
La Lluna 
 
Dimecres 02/08, quart creixent. Dimecres 09/08, lluna 
plena. Dijous 17/08, quart minvant. Dimecres 23/08, 
lluna nova. Dijous 31/08, quart creixent. Dijous 07/09, llu-
na plena. Dissabte 16/09, quart minvant. Divendres 
22/09, lluna nova. Dissabte 30/09, quart creixent. 
 
 
Els planetes 
 
Mercuri es pot veure al final de la matinada, prece-
dint la sortida del Sol, molt a prop dels Bessons. Els 
primers dies d�agost se situa molt a la vora de Venus, 
també als Bessons, molt brillant a la mateixa hora, 
com un estel de l�alba. 
 
Mart es fa esmunyedís en aquestes setmanes. La seva 
proximitat al Sol el fa molt difícil de veure durant la 
posta de Sol. 
 
Júpiter es pot veure durant la primera part de la nit 
entre les constel·lacions de la Verge i la Balança. Sa-
turn, situat darrere del Sol, no es pot veure. 
 
Urà �a l�Aiguader� i Neptú �al Carner� apareixen 
durant la primera part de la nit sobre l�horitzó est. 
Després, es poden veure durant tota la nit, fins que 
surt el Sol, recorrent la volta del cel. Plutó es veu 
també tota la nit a la Cua del Serpent. 
 
 
Per a conèixer la ubicació dels estels i constel·lacions cada nit, visiteu la 
web de Nostra Nau (www.nostranau.net) i a la secció de notícies tro-
bareu un enllaç a un mapa diari del firmament. 
 

 

Constel·lacions 
 
L�estiu avança i va pre-
sentant novetats signi-
ficatives quant a cons-
tel·lacions. En aquestes 
dates es distingeix en 
el firmament el trian-
gle d�estiu, format pels 
estels més brillants de 
les constel·lacions de la 
Lira, el Cigne i l�Àgui-
la (Vega, Deneb i Al-
tair, respectivament). 
Són els estels més bri-
llants de l�estiu i dibui-
xen, unint-los, un triangle 
imaginari en el cel, que 
a mitjanit toca la part 
més alta del firmament. 
 
El triangle imaginari 
encabeix una part des-
tacada del deixant que 
marca la Via Làctia en 
el cel estival. Concre-
tament, dins la constel-
lació del Cigne podem 
trobar nebuloses espec-
taculars com és el cas 
d�NGC 7000 (nebulosa 
de Nord-amèrica), que 
a ull nu es veu com una 
taca difusa. 



 

nostra nau REVISTA                                                                                                           Núm. 9 
 

12

 

 

Un googolplex de maldecaps 

 
Heu sentit mai a parlar d�un googol? És un nombre mooooolt gran, 
10100 (10 elevat a 100), o un 1 seguit de 100 zeros. No és fàcil d�imagi-
nar-ne la magnitud però si pensam que el nombre total de partícules 
elementals de tot l�univers conegut és aproximadament 1080, n�hi ha prou 
a dir que en 100 trilions d�universos hi ha un googol d�electrons, protons 
i neutrons. 

 
Heu sentit mai a parlar d�un googolplex? És 10 elevat a un googol, o 
10(10100), o un 1 seguit d�un googol de zeros. Això sí que no és un nombre 
petit, oi? És absolutament impossible imaginar una aplicació pràctica 
per a aquesta quantitat, oi? 
 
O potser no? Sabríeu imaginar-vos quelcom que, per a comptar-ho, cal-
gués escriure 100 trilions de xifres per cada partícula subatòmica que 
hi ha a l�univers? Doncs jo vos dic que sí, que es pot. I no haureu d�es-
perar un googolplex de mesos per a saber-ne la solució. Sols n�haureu 
d�esperar dos, que es el nombre de mesos que tardarà a sortir el núm. 10 
de la Revista nostra nau. Mentrestant, anau rumiant-hi i enviau les solu-
cions a revista@nostranau.net, que jo vos diré si vos hi aproximau 
gaire. 
 
I no em conformaré amb una entitat matemàtica del tipus: un googolplex 
serveix per a comptar un googolplex de decimals de π. No, ha de ser una 
entitat física que es pot (o que en teoria es podria) comptar físicament. 
 
Si en voleu una petita pista, vos puc dir que la solució té a veure amb 
l�astrofísica (si no, no hi hauria excusa per a publicar-ho en aquesta re-
vista). I bé, hasta aquí puedo leer, que dirien els �intel·lectuals� de l�1-2-3. Si 
en sabeu la solució, no s�hi val a dir-la, eh? Que després tendríeu un 
googolplex de remordiments. D�avui en vuit setmanes en parlarem. 
Feliç pensada! 
 

Vicent Tur 

La calaixera DE TOT UNA MICA 
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Astronaucat  L�ASTRONÀUTICA DE CASA NOSTRA 

En el proper número a la nostra secció... 
 

Relacions ESA�governs autònoms 

Crisi a Airbus 
 
Aquestes darreres setmanes els 
diaris han informat a bastament 
sobre la crisi d�Airbus, concreta-
ment els problemes del seu dar-
rer model d�avió A-380, amb ca-
pacitat per a 555 passatgers, que 
ha provocat una forta caiguda 
del valor de les accions d�EADS 
(societat propietària d�un 80 % 
del consorci Airbus) així com 
una també significativa davalla-
da de les accions de BAE (pro-
pietària de l�altre 20 % i que ha-
via anunciat amb anterioritat 
que pretenia vendre-les i cen-
trar-se en el mercat nord-ame-
ricà de defensa) i la dimissió 
dels màxims executius d�EADS i 
Airbus, Noel Forgeard i Gustav 
Humbert respectivament. 
 
Moltes de les petites empreses 
que conformen el naixent sector 
aeroespacial a casa nostra són 
precisament proveïdores dels 
consorcis Airbus i Ariadne, i 
han observat amb preocupació 
aquestes notícies.  
 
Airbus ha admès que les coman-
des del nou model es retardaran 
sis mesos pel cap baix, i l�any 
2007 espera lliurar-ne solament 
nou unitats. El consorci ha cal-
culat les pèrdues provocades 
per aquests fets en uns 2 500 mi-
lions d�euros els propers anys. 

INDÚSTRIA AEROESPACIAL
 I FINANÇAMENT 

El procés de descentralització iniciat amb el retorn del 
president Tarradellas i l�aprovació de la Constitució es-
panyola i dels estatuts català, valencià i balear, no va anar 
acompanyat en un primer moment de potestats fiscals 
significatives, sí d�un augment progressiu del dèficit fis-
cal, i no fou fins anys més tard que s�inicià el camí de la ces-
sió gradual de percentatges significatius dels impostos més 
rellevants (IRPF i IVA), procés del qual a data d�avui resta 
al marge el tercer gran impost: el de societats. 

Això no va tenir a la dècada dels 80 la importància que 
tant els economistes i els empresaris com l�opinió pública 
li atorguen en el moment present, perquè hi havia en joc 
poderosos factors que contrarestaven el dèficit fiscal patit 
pels territoris de l�EURAM i la manca de capacitat norma-
tiva fiscal dels seus governs autònoms: l�entrada a la lla-
vors Comunitat Econòmica Europea, la forta inversió es-
trangera, i un turisme que s�aprofitava de la inestabilitat i 
la guerra que assetjava competidors naturals a altres in-
drets de la Mediterrània. 

D�aquests tres factors a hores d�ara solament en resta el 
tercer, que no podem confiar que duri per sempre, com 
un dia va acabar la Primera Guerra Mundial, que per uns 
anys havia impulsat la nostra activitat industrial. Per tant 
ha arribat el moment de veure a créixer a casa nostra nous 
sectors, que aportin major valor afegit, i permetin que el 
nostre nivell de vida augmenti sostingudament, i entre 
aquests sectors s�hi troba sens dubte l�aeroespacial. Aques-
ta imprescindible renovació industrial exigeix uns tipus (i 
altres aspectes) de l�impost de societats homologables amb 
els dels nostres competidors, i per tant el seu traspàs. Tam-
bé (i aquí la responsabilitat ja és nostra) caldria obrir una 
reflexió sobre la conveniència de mantenir l�impost de 
successions. 
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La contraportada  PER ÀLEX CALVO 

Veles solars 
La propulsió amb vela solar empra la llum del Sol per 
a impulsar un vehicle a través de l�espai reflectint els fo-
tons solars en una gran vela feta d�un material reflec-
tant, semblant a un mirall. La pressió fotònica contínua 
proporciona un impuls sense necessitat de combustible, 
i pot dur una nau espacial a grans velocitats, en teoria 
molt més elevades que les assolibles amb qualsevol al-
tre sistema de propulsió actual. En no haver de trans-
portar combustible, aquestes naus s�estalvien molta mas-
sa, guanyant no solament velocitat, ans autonomia i 
càrrega útil. 
 
Les veles solars requereixen materials plans, llisos, i 
molt lleugers, recoberts d�una capa reflectant, que a 
curt termini bé podrien ser Mylar (r) o CP-1 (en amb-
dós casos, materials provats a l�espai). Més endavant, 
es podrien construir veles solars més robustes amb fi-
bres de carboni entrelligades. 
 
Podem classificar les veles solars d�acord amb la seva 
zona d�operacions: es podrien emprar en orbites prope-
res a la Terra, però caldria que fossin prou robustes per 
a suportar les càrregues gravitatòries i la fricció. Un al-
tre objectiu podria ser els planetes exteriors del sistema 
solar, tot i que caldrien grans innovacions en les arqui-
tectures i materials coneguts, i finalment molt a llarg 
termini es podria pensar en missions interestel·lars. 
 
La NASA estudia missions heliocèntriques a prop de la 
Terra, i un consorci privat ha emprat, sense èxit, coets 
russos per a intentar desplegar experimentalment una 
vela solar a l�espai. Esperem que aviat es maridin el 
romanticisme de la navegació amb vela amb el repte de 
la descoberta i exploració de l�espai. 

SERRELLS 
 

València es va animant 
per al Congrés 

 
Amb l�objecte de difondre el Con-
grés Astronàutic Internacional 
(http://www.iac2006.com) que 
tindrà lloc a la ciutat del 2 al 6 
d�octubre, s�han dut a terme al 
llarg de l�any tot un seguit d�ac-
tivitats, que han fet que a poc a 
poc siguin més els coneixedors 
d�aquesta important cita cien-
tífica. Algunes fites culturals que 
es repeteixen cada any han adop-
tat enguany una temàtica es-
pacial, com és el cas del festi-
val de música contemporània 
Ensems (el més antic del nos-
tre país) sota el títol �Música 
de les Esferes�, i també la festa 
més famosa de la capital del 
País Valencià, les falles, que 
han tingut l�oportunitat de com-
petir per un premi de 3 000 eu-
ros ofert per l�organització del 
congrés per a aquelles que ver-
sessin sobre l�espai. 
 
Tot plegat fa pensar que hi 
haurà prou caliu popular, i ara 
esperem que a això s�hi afegei-
xi una nodrida participació de 
científics i d�aficionats a l�as-
tronomia. Animem els nostres 
lectors a anar-hi. 
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