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Perseids 2018 Llàgrimes de Sant Llorenç 
Aquest és un any molt favorable per a la seva observació, perquè coincideix amb lluna nova. 

S'espera que el seu màxim d'activitat tingui lloc en la nit del diumenge 12 d'agost a partir de 23 

hores, fins a les 4.30 de la matinada del dilluns 13 per això, les activitats que proposem des de 

l'Institut Mallorquí de ciències de l'Espai (IMCE) els dies 10 i 11 en la finca del Galatzó i al 

Castell de Bellver respectivament, tenen com a objectiu la formació dels assistents de cara a 

que puguin fer l'observació del màxim, amb autonomia i amb totes les garanties. La 

constel·lació de Perseu, que dóna nom a aquesta pluja, apareixerà pel nord-est i anirà pujant 

des de l'horitzó al llarg de la nit (vegeu la taula de més avall). 

Màxim d'activitat: 12/08/18  23:00 – 13/08/18  04:30 (hora local) 
Img. 1. Cel a les 23:00 del 12 d’agost 

 
Captura de pantalla del programa Stellarium. Copyright © 2000-2018 Stellarium Developers 

ALTURA DEL RADIANT METEORIC SOBRE L’HORIZONT 

 

 

 

 

 

 

Un pam amb el braç estirat equival              
a uns 20 graus 

 

DIA HORA ALTURA SOBRE L’HORIZONT 

12/08 23:00 17 graus 

13/08 00:00 22 graus 

13/08 01:00 28 graus 

13/08 02:00 35 graus 

13/08 03:00 43 graus 

/08 04:00 51 graus 

13/08 05:00 59 graus 
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Img. 2. Cel a les 05:00 del 13 d’agost. 

 
Font: captura de pantalla del programa Stellarium. Copyright © 2000-2018 Stellarium Developers 

 

Els Perseids i les pluges de meteors 

Per explicar com es produeixen les pluges de meteors (també conegudes erròniament com a  

pluges d’estels) haurem d'explicar que són els cometes. Els cometes (també coneguts com 

estels amb coa) són enormes bolles de neu congelades que orbiten al voltant del nostre Sol i 

estan composts per gel d'aigua, alguns gels exòtics i silicats, que quan passen per prop del 

Sol s’escalfen i part del seu gel es transforma en vapor, alliberant milions de petites partícules 

que van quedant al llarg de la seva òrbita. Els cometes periòdics (que tenen òrbites molt 

estables), al llarg de milions d'anys han anat formant un tub meteòric, a partir d’innombrables 

partícules que envolten l’òrbita del cometa i que han anat deixant en cadascun dels seus 

passos prop del Sol.  
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Quan la Terra en el transcurs de la seva òrbita, travessa un tub meteòric es produeix una pluja 

de meteors, en aquest cas, els Perseids tenen el seu origen quan la Terra travessa al tub 

meteòric format pel cometa 109P/Switf-Tuttle. Com la Terra es mou a la velocitat de 30 km/s, 

uns 100.000 quilòmetres/hora!, podem observar com les partícules que ha alliberat el cometa 

xoquen amb les capes altes de la nostra atmosfera i com a causa de l'enorme energia 

alliberada per la pressió de xoc contra l'aire, són calcinades (sublimen) en un centelleig 

lluminós, que depenent de la seva massa poden deixar esteles de més o manco durada i 

longitud, però també de diferents colors en funció de la seva composició.  

Per tant el nom de pluges d’estels no és correcte, com tampoc el d’estel fugaç, perquè com 

s’ha vist, no es tracta d’estels sinó de partícules, per tant hem de parlar de pluges de meteors 

o simplement de meteors, segons el cas. 

L’amplada del tub meteòric pot tenir milions de quilòmetres i la Terra necessita cert temps 

per a travessar-ho, depenent del seu diàmetre però també de la seva inclinació respecte del 

plànol de l’òrbita de la Terra. En el cas d’enguany, estam parlant  de gairebé 40 dies, del 17 de 

juliol a 24 d'agost, i és per això que l'activitat d'aquestes pluges no es redueix al dia del màxim, 

perquè l'inici i la fi de l'activitat, corresponen amb l'entrada i sortida del tub meteòric. 

Img.3.Il·lustració Tub Meteòric format pel Cometa 109P/Switf-*Tuttle 

 
Font: International Meteor Organization (IMO). Meteor data from Peter Jenniskens, visualization developed  by 

Ian Webster 
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Cal dir que totes les nits podem observar meteors, que apareixen des de qualsevol part del 

cel, amb lluentor que poden anar des de molt poc brillants, trobant-se al límit de la nostra 

visió, fins a aparèixer com a bòlids molt lluminosos capaços il·luminar tot el cel. Aquests tipus 

d'objectes se'ls anomena esporàdics, ja que són partícules o petits meteoroides que es troben 

dispersos pel Sistema Solar i en passar prop de la Terra són atrets per la seva gravetat i 

xoquen amb la nostra atmosfera. 

 

Img. 04. Imatge presa en 2011, durant la pluja de meteors de la Perseids, des de l'Estació Espacial Internacional. 

Font: Ron Garan / NASA. 

 

Què és un meteor i com es produeix? 

Un meteor és el fenomen lluminós produït per petites partícules o meteoroides que vaguen 

per l'espai en entrar en col·lisió amb la Terra,  però la causa no és només deguda a la fricció 

amb l'atmosfera, en realitat el que ocorre és un fenomen una mica més complex, consistent 

en el fet que part de la seva energia cinètica es consumeix en ionitzar els àtoms evaporats 

quan perden provisionalment els seus electrons. En tornar-se a unir els nuclis atòmics i els 

electrons, es produeix una lluminositat de recombinació, que és la vertadera causant de 

fenomen. 

Encara que aquestes partícules tenen molt poca massa (les majors no solen tenir més d'uns 

pocs grams i tenen una grandària que va des d'un gra de sorra al d'un gra d'arròs), la velocitat 

a la qual impacten contra la Terra és enorme, per al cas dels Perseids ho fan a uns 200.000 

quilòmetres/hora. Aquest fenomen s'inicia en la ionosfera, a uns 120 quilòmetres d'altura, 
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aconseguint la seva major lluentor al voltant dels 100 quilòmetres i tret que siguin prou grans, 

acaben desintegrant-se abans d'arribar als 25 quilòmetres d'altura, havent recorregut inclús 

més de 300 quilòmetres, produint sovint fenòmens vistosos, que freqüentment porten a 

sobreestimar la grandària i la massa de les partícules que els produeixen. 

Alguns d’aquests meteors, els més lluminosos, aquells que superen la magnitud -4, poden 

arribar a ser més brillants que la lluna plena i són anomenats bòlids. En aquest cas, sí que es 

tracta d’objectes de major grandària, amb una massa que pot arribar a ser de l’ordre de les 

tones i això fa que en la seva entrada a l’atmosfera es crei una ona de xoc que provoca un so 

similar al d'una explosió el qual arriba poc després d'observar l'efecte lluminós. La mescla 

d'aire i de material meteòric (com en el cas dels meteoroides més petits), també s'escalfa, 

evapora i ionitza, i quan aconsegueixen altituds més baixes, la seva velocitat es va reduint pel 

roçament mb l’atmòfera però la seva lluentor pot arribar a ser espectacular. 

Aquest és el recorregut per la vida d'un meteor. 
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Màxim d'activitat i recomanacions d'observació en Illes Balears 

Aquesta pluja de meteors és tal vegada la més famosa i més observada, ja que en l'hemisferi 

nord coincideix amb l'estiu i hi ha moltes persones de vacances que poden dedicar temps a 

la seva observació, d'altra banda, també és una de les pluges més importants en activitat, amb 

meteors molt lluminosos de traços llargs. 

L'activitat prevista varia lleugerament entre diferents fonts. Es calcula que es podran observar 

entre uns 40 o 75 meteors per hora (també anomenats estels fugaços o estels fugissers), en 

zones apartades i amb cels foscos i uns 5 o 10 meteors per hora, en zones urbanes. El màxim 

d'activitat es preveu que es produeixi cap a les 3 de la matinada del dia 13. (Font: Institut 

Geogràfic Nacional, Royal Museums Greenwich National Astronomical Observatory of Japan). 

D'altra banda, el nombre de meteors observats per hora també pot canviar molt ràpidament, 

segons la densitat de fragments hi hagi per la zona del tub meteòric que travessi la Terra i 

això fa que les prediccions sobre nombre de meteors observables depenent del dia i l'hora 

són molt difícils de realitzar i solen tenir molta incertesa. Per aquesta raó els dies propers al 

màxim, també són interessants de cara a l’observació d’aquests fenòmens. 

El millor és buscar un lloc d'observació amb cel fosc, no es recomana l'ús de telescopis ni 

prismàtics o binoculars que redueixin el camp d'observació. Encara que els Perseids semblen 

venir de la constel·lació de Perseu, es poden veure en qualsevol part del cel. El més còmode 

és tombar-se i esperar al fet que la vista s'acostumi a la foscor, però per fer una bona 

observació, s’ha de tenir en compte que la major part de les que es realitzen es fan en el centre 

del camp de visió de l‘observador, tot i que s’ha de procurar que aquell sigui el més ample 

possible i no dirigir la mirada en un punt concret, a més, donat que el camp de visió no varia 

gaire si aquest està dirigit a les proximitats del radiant, podrem veure més meteors que si ens 

hi allunyam massa.  

Un altre aspecte a tenir en compte és que en les proximitats del radiant els meteors de la 

pluja s’hi poden relacionar més fàcilment i per tant, es fa més difícil confondre’ls amb meteors 

esporàdics, o que pertanyin a altres pluges cronològicament coincidents. També s’ha de dir 

es mouen més lentament, amb recorreguts més curts que els que es poden observar més 

allunyats del radiant. Per tant: 

El més recomanable és dirigir el centre del camp de visió a una distància angular de 20º a 

45º del radiant i en qualsevol direcció, evitant les distàncies superiors. 


