EL SISTEMA SOL-TERRA-LLUNA
La Terra
Unes primeres dades numèriques, totes resultants del valors que consten a l'Anuari
Astronòmic, i començant per la Terra:
Circumferència aproximada de la Terra, suposant que sigui una esfera perfecta:
40.000 km. Això dóna un radi mitjà de 40.000 / 2π = 6.399,2 km, o sigui un diàmetre de
12.732,4 km, però com que la Terra no és ben bé esfèrica, l'Anuari Astronòmic li dóna un
diàmetre mitjà de 12.742 km.
En realitat el diàmetre equatorial és de 12.756,3 km i el diàmetre polar és de
12.713,5 km. Així doncs veiem que la seva diferència en diàmetre és de 42,8 km, i en radi la
diferència és de 21,4 km. Aquesta diferència del 0,33528 % s'anomena aplatament, i hi ha
planetes que percentualment el tenen més gran i d'altres que el tenen més petit (dels 8 planetes
del SS només n'hi ha dos que tinguin un aplatament menor que la Terra, mentre que el dels
altres cinc és més gran).
Òrbita de la Terra al voltant del Sol: La distància màxima de la Terra al Sol és de
152.096.155,5 km i la distància mínima és de 147.099.586,5 km. La diferència és de
4.996.569 km (unes 13 vegades la distància mitjana de la Terra a la Lluna), però l'òrbita de la
Terra no és molt excèntrica i per això aquesta diferència resulta que només és del 3,34%
(també dels 8 planetes del SS només n'hi ha dos que tinguin l'òrbita menys excèntrica que la de
la Terra, mentre que la dels altres cinc ho és més).
La distància mitjana de la Terra al Sol es considera que és el valor del semieix major
de la seva òrbita, val 149.597.871 km, s'anomena Unitat Astronòmica o UA (en anglès AU) i
només es fa servir per mesurar distàncies dintre el sistema solar, ja que per més enllà seria una
unitat massa petita.
Si comparem la distància mitjana de la Terra al Sol amb el diàmetre mitjà terrestre,
resulta que per arribar al Sol caldria posar en fila 11.749 planetes com la Terra. Si fem la
comparació amb el diàmetre mitjà solar, que és de 1.392.000 km, resulta que per arribar a la
Terra caldria posar en fila 107,5 estrelles com el Sol.
La Terra gira en una òrbita el·líptica al voltant del Sol i tarda 365,25636 dies (365 d 06h
m
09 i 10s) a fer una volta completa de 360º (això s'anomena any sideral i ho veuríem mirant el
sistema solar des de més amunt i relacionant la posició de la Terra i el Sol respecte a les
estrelles llunyanes).
Ara bé, l'any de calendari, anomenat any tròpic, es compta com a l'interval de temps
que hi ha entre dos equinoccis de primavera consecutius, és a dir, entre dos passos del Sol pel
pla de l'equador anant de la banda sota del pla de la seva òrbita cap a la banda de sobre (això es
fa perquè l'any de calendari no es vagi desfasant respecte a les quatre estacions), i aquest
interval de temps és una mica més curt i val 365,24219 dies (365d 05h 48m i 45s).
La velocitat orbital de la Terra varia, quan la està més a prop del Sol va més de pressa i
quan n'està més lluny va més a poc a poc (2ª llei de Kepler), però la seva velocitat mitjana és
de 29,786 km/s.
La Terra gira sobre el seu eix i aquest eix no és perpendicular al pla de la seva òrbita
al voltant del Sol (anomenada eclíptica), en el qual cas el pla de l'equador i el pla de l'eclíptica
coincidirien. Degut a aquesta inclinació, els dos plans formen un angle de 23º,45 (23º 27') i és
gràcies a aquest angle que durant l'any se succeeixen les quatre estacions, que no hi serien si
aquest angle fos nul o molt petit, com passa p. ex. amb Mercuri i gairebé també amb Júpiter.
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La velocitat de rotació de la Terra sobre el seu eix arriba a tenir algunes variacions a
llarg terme, de manera que cada uns quants anys els astrònoms afegeixen 1 segon suplementari
a la durada de l'any tròpic (que té 31.556.926 segons) perquè el rellotge no es vagi desfasant
del cicle del dia i la nit, però ja es veu que això és molt poc significatiu a efectes pràctics, ja
que només es tracta de 0,032 parts en 1 milió (o 32 parts en 1.000 milions).
Un dia de 24 hores té 86.400 segons, però aquesta no és en realitat la velocitat de
rotació de la Terra sobre el seu eix, sinó que equival a 1 dia de temps solar mitjà, que és una
mica més llarg que una rotació estricta de 360º. Això ocorre perquè durant un dia la Terra es
desplaça una mica en la seva òrbita (de mitjana 0º,9785647) i per tornar a tenir el Sol situat
sobre el meridià del punt que hàgim escollit com a referència, cal que la Terra faci una volta
sencera i una miqueta més. La veritable durada d'1 rotació de la Terra sobre el seu eix (o dia
sideral) és 3m 56s més curt, de manera que dura 23h 56m 04s, o sigui només 86.164 segons.
D'aquest moviment de rotació resulta una velocitat lineal a l'equador de 1.674 km/s.
Per acabar amb el planeta Terra, tenim que té una superfície de 510.000.000 km2, dels
quals el 71 % estan coberts d'aigua, el 26 % de terra i el 3 % de gel. El seu volum és de
1.083.200 milions de km3 i la seva massa de 5.976.600*1018 (i 18 zeros més) kg. La seva
densitat mitjana és de 5,514 kg/dm3 (litre) i l'acceleració de la gravetat va de 9,80 a 9,81
m/s2, depenent de la latitud del lloc.
El Sol
Les principals dades numèriques del Sol que ens dóna l'Anuari Astronòmic són les
següents:
Radi 696.000 km, o sigui diàmetre 1.392.000 km. El radi equival a 1,811 vegades la
distància mitjana de la Terra a la Lluna, o sigui que posant el centre del Sol al lloc de la Terra,
tota l'òrbita lunar cabria còmodament dintre seu, més o menys cap a la meitat, i la superfície
brillant solar estaria gairebé al doble de distància.
D'aquí es dedueix una superfície de 6,087*1012 km2 (una mica més de 6 bilions),
equivalent a 11.900 vegades la superfície de la Terra.
El volum del Sol és de 1,4122*1018 km3 (quasi un trilió i mig), equivalent a 1.300.000
vegades el volum de la Terra.
De totes maneres, com que la densitat mitjana del Sol és inferior a la terrestre i val
1,408 kg/dm3 (litre), la seva massa només és de 333.000 vegades la massa de la Terra. Ara bé,
el Sol és majorment una massa de gas però té un nucli central amb una densitat de 155 kg/dm 3
(litre), a una temperatura de 15.600.000 K i una pressió 233*10 9 (o sigui milers de milions) de
vegades més alta que la pressió atmosfèrica terrestre normal.
La superfície solar té una temperatura de 5.780 K i emet una energia de 62,8 milions
de Watt/m2. L'energia emesa pel Sol és producte de la seva pèrdua de massa durant les
reaccions termonuclears que tenen lloc dintre seu, pèrdua de massa que té un valor de 4,3
milions de tones per segon. De totes maneres, de l'ordre d'una quarta part d'aquesta massa
perduda forma part del vent solar, en forma de partícules emeses a l'espai i que tarden uns 5
dies a arribar a la Terra.
D'aquesta energia emesa, arriben a la Terra 1.370 W/m 2 (valor que s'anomena constant
solar), això sense comptar la que la mateixa atmosfera reflecteix o absorbeix. Així tenim que
segons les condicions meteorològiques de cada moment, a nivell de terra en pot arribar de
l'ordre de la meitat, i aquest valor representa el màxim d'energia solar que es pot captar tant si
és tèrmica com si és fotovoltaica, i això encara suposant que els captadors siguin móbils i que
sempre estiguin encarats perpendicularment a la direcció dels raigs solars incidents.
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El Sol també gira sobre si mateix però, essent una massa gasosa, no gira tot ell a la
mateixa velocitat sinó que gira més de pressa al seu equador i aquesta velocitat disminueix
quan augmenta la latitud del lloc. A l'equador fa una volta cada 24d 11h i 14m, mentre que a la
latitud de 26º (que es pren com a referència) fa una volta cada 25 d 09h 07m. Tanmateix, com que
la Terra es mou en la seva òrbita, des de la Terra ens sembla que aquest punt a 26º fa una volta
cada 27d 06h 36m, velocitat de rotació que podem mesurar observant el moviment de les taques
solars.
L'eix de rotació del Sol tampoc no és perpendicular al pla de l'òrbita terrestre i per
això el seu equador no està situat en aquest mateix pla, de manera que des de la Terra se li pot
anar veient alternativament el seu pol nord i el seu pol sud.
La composició del Sol és aproximadament del 90,965 % d'hidrogen, el 8,889 % d'heli i
quantitats molt petites d'altres elements com, en proporció decreixent, oxigen, carboni, neó,
nitrogen, magnesi, silici, ferro i sofre.
La Lluna
Donant també unes dades numèriques per tenir valors de referència, tenim:
Radi equatorial de la Lluna: 1,738,14 km (diàmetre 3.476,28), equivalent al 27,35 %
de radi (o diàmetre) terrestre. La Lluna pràcticament no té aplatament, ja que el seu radi mitjà
és de 1.737,42 km, amb una diferència respecte al radi equatorial de només 0,72 km.
Òrbita de la Lluna al voltant de la Terra: Aquesta òrbita és més excèntrica que la
terrestre, de manera que la diferència entre la distància mínima i la màxima és més accentuada.
Aquestes distàncies són de 356.375 i 406.720 km respectivament, essent la distància mitjana de
384.400 km. La seva diferència és de 50.345 km, equivalent al 13,1 % de la distància mitjana
(mentre que en el cas de l'òrbita terrestre, aquesta diferència només és del 3,34 %).
Si comparem la distància mitjana de la Lluna a la Terra amb el diàmetre mitjà lunar,
resulta que per arribar a la Terra caldria posar en fila només 110,6 astres com la Lluna, i això fa
de la Lluna un cas particular dintre el sistema solar, com a satèl·lit especialment gran i pròxim
al seu planeta. Si fem la mateixa comparació amb el diàmetre mitjà terrestre, que és de 12.742
km, resulta que aquesta distància només equival a 30,17 vegades el diàmetre de la Terra, és a
dir molt poc.
El temps de translació de la Lluna a l'entorn de la Terra (gir de 360º) és de 27 d 07h 43m
s
i 11 ,6 però com que mentrestant també la Terra recorre la seva òrbita al voltant del Sol, per
tornar a veure la Lluna alineada amb el Sol (la següent lluna nova) han transcórrer 29 d 12h 44m
02s,8 i aquesta és doncs la durada de la llunació.
La velocitat orbital mitjana de la Lluna al voltant de la Terra és d'1,023 km/s. Com
que la velocitat orbital mitjana de la Terra al voltant del Sol és de 29,786 km/s, que és molt
superior, això fa que si ens mirem el sistema solar des de molt enlaire, en realitat no veuríem
que la Lluna girés al voltant de la Terra sinó que veuríem com segueix una òrbita sinuosa en
què a vegades està a l'interior de l'òrbita terrestre, després s'endarrereix i li passa pel darrera,
seguidament accelera i l'atrapa per la banda exterior fins que se li creua al davant, i després es
torna a endarrerir i a posar-se a l'altura de la Terra per la banda interior.
D'una manera aproximada es pot dir que la rotació de la Lluna sobre el seu eix té la
mateixa durada que la llunació, i això fa que la Lluna tingui el que s'anomena rotació
capturada o sigui que sempre presenti la mateixa cara cap a la Terra (fenomen que també
ocorre en molts altres satèl·lits del sistema solar). De totes maneres degut a unes oscil·lacions
anomenades moviments de libració des de la Terra en realitat s'arriba a poder veure, en
diferents moments, més de la meitat de la Lluna, més o menys fins a un 59 % de la superfície
lunar.
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Tanmateix, tampoc l'eix de rotació de la Lluna no està a escaire amb el pla de la seva
òrbita al voltant de la Terra, i per això aquest pla tampoc no coincideix amb el pla de l'equador
lunar. En aquest cas, l'angle entre els dos plans és de 6º 41'. El pla de l'òrbita lunar també està
inclinat respecte al de l'eclíptica (òrbita de la Terra al voltant del Sol) i aquests dos plans
formen un angle de 5º 08' 43",42, la qual cosa fa que a vegades vegem la Lluna molt alta sobre
l'horitzó i en altres moments la vegem molt baixa.
Per acabar, la superfície de la Lluna és de 3.788 milions de km 2, equivalent al 7,43 %
de la superfície terrestre, i el seu volum és de 21.990 milions de km3, només el 2,03 % del
volum de la Terra. La seva densitat mitjana és inferior, de 3,344 kg/dm3 (litre), de manera que
la seva massa només és l'1,23 de la terrestre.

FASES LUNARS
La Lluna i els planetes no tenen llum pròpia i la imatge que se'n veu és la seva part que
està il·luminada pel Sol, de manera que només es poden veure totalment sencers quan estan en
oposició, mentre que en els altres moments només es poden veure parcialment.
Les fases de la Lluna han estat observades des de l'antiguitat i han donat lloc als
calendaris lunars com el calendari musulmà. Un cicle complet de les fases lunars s'anomena
llunació.
Quan la Lluna i el Sol estan en conjunció és el moment de la lluna nova. Quan la
Lluna és nova passa pel cel juntament amb el Sol, o sigui de dia, i no es pot veure perquè està
totalment enfosquida i perquè passa arran del Sol i la seva brillantor no la deixa veure. Si passa
ben bé pel seu davant tapa el Sol i hi ha un eclipsi, però si passa una mica per sobre o una mica
per sota (perquè les òrbites no estan en un mateix pla) l'eclipsi no es produeix.
Quan la Lluna està en quadratura amb el Sol (quan formen un angle de 90º) és el
moment del quart creixent o del quart minvant.
Quan la Lluna està en oposició amb el Sol (quan formen un angle de 180º) és el
moment de la lluna plena.
Els dies transcorreguts des de la Lluna nova s'anomenen edat de la Lluna i, en la
pràctica, la Lluna no es pot veure fins al cap d'un parell de dies, quan ja s'ha separat una mica
del Sol i comença a mostrar una estreta franja il·luminada com una tallada de meló.
En el quart creixent la Lluna passa 6 hores endarrerida respecte al Sol, de manera que
la podem veure a la tarda i vespre, culminant en el seu pas pel meridià quan es Sol es pon a
l'horitzó.
A mida que passen els dies la Lluna es va endarrerint més respecte al Sol, fins que en el
moment de la Lluna plena està en oposició i passa 12 hores més tard que el Sol. Quan el Sol
es pon la Lluna comença a sortir, es veu durant tota la nit, i es pon quan el Sol comença a sortir
l'endemà. En aquest cas, tant podem dir que la Lluna va 12 hores endarrerida del Sol com que
va 12 hores avençada respecte al Sol de l'endemà.
En el moment del quart minvant la Lluna va 18 hores endarrerida respecte al Sol, o bé
6 hores avençada respecte al Sol de l'endemà, de manera que culmina quan el Sol surt, es veu
durant el matí i es pon quan el Sol culmina.
El resultat d'aquest moviment és que la revolució aparent de la Lluna al voltant de la
Terra és més lenta que la del Sol i la de les estrelles fixes, de manera que en el període d'una
llunació perd una volta sencera i torna quedar encarada en conjunció amb el Sol una altra
vegada.
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Aquest endarreriment fa que respecte a les estrelles fixes la Lluna d'endarrereixi
13º,176 cada dia, o sigui 0º,549 cada hora. Com que el diàmetre aparent de la Lluna és de
l'ordre de mig grau, respecte a les estrelles fixes del fons de cel, la Lluna es mou una mica més
del seu diàmetre cada hora. Aquest desplaçament es pot comprovar comparant la posició de la
Lluna respecte a una estrella brillant que li sigui pròxima, i tornant-la a comprovar una estona
més tard.

ECLIPSIS
Línia dels nodes
L'òrbita de la Lluna no està en el mateix pla de l'òrbita de la Terra al voltant del Sol
(eclíptica), sinó que està en un pla amb 5º 9' d'inclinació. La intersecció d'aquests dos plans és
una recta anomenada línia dels nodes, i els nodes són els punts de l'òrbita de la Lluna que
estan en el mateix pla de l'eclíptica. El node on la Lluna passa de sota el pla de l'eclíptica cap a
sobre s'anomena node ascendent, i el node on la Lluna passa de sobre el pla de l'eclíptica cap a
sota s'anomena node descendent.
La línia dels nodes és important de cara als eclipsis de Sol i de Lluna, ja que la perfecta
alineació entre la Terra, la Lluna i el Sol només es pot donar quan la línia dels nodes de l'òrbita
lunar va dirigida molt aproximadament cap al Sol. Si no és així, la Lluna passa per sobre o per
sota del Sol i en aquella conjunció no hi ha eclipsi. En canvi, si l'òrbita lunar estigués en el
mateix pla de l'eclíptica, hi hauria un eclipsi de Sol a cada lluna nova i un eclipsi de Lluna a
cada lluna plena.

La línia dels nodes té un moviment giratori, i fa una volta sencera cada 18,61 anys.
Això significa que en dues setmanes gira molt poc, només 0º,7205, i per això moltes vegades a
un eclipsi de Sol el succeeix un de Lluna o viceversa, i fins i tot, a vegades hi ha tres eclipsis
successius, tal com va ocórrer l'any 1998, amb un eclipsi de Lluna el 8 d'agost, un de Sol el dia
22 i un altre de Lluna el 6 de setembre.
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Eclipsis, trànsits i ocultacions
Hi ha diferents tipus de passos d'un astre davant un altre. Tot i que essencialment es
tracta del mateix fenomen, aquest rep diferents noms segons les particularitats de cada cas.
Quan es tracta de dos astres de dimensions aparents semblants i, en particular, en el cas
del Sol i la Lluna, quan l'un tapa l'altre parcialment o totalment, diem que es tracta d'un eclipsi.
Si tenim un eclipsi de Sol quan la llum solar és tapada per un astre interposat entre el
Sol i l'observador, també serien eclipsis de Sol els que veurien uns astronautes situats a la
Lluna quan des de la Terra veiem un eclipsi de Lluna, ja que aleshores la Lluna queda a les
fosques dintre de l'ombra de la Terra.
Això també passa sovint als astronautes de la ISS cada vegada que la llum del Sol els és
tapada per la pròpia Terra. També serien eclipsis de Sol els que es podrien veure des d'un
satèl·lit d'un planeta qualsevol cada vegada que passés per dintre de l'ombra del propi planeta.
Ara bé, com a habitants que som del planeta Terra, quan parlem d'eclipsis, normalment ens
referim als eclipsis de Sol o de Lluna.
Una aspecte important a tenir en compte en els eclipsis de Sol i de Lluna és que el con
d'ombra de la Lluna és molt més petit que el con d'ombra de la Terra. Per això en els
eclipsis de Sol el con d'ombra de la Lluna només toca la Terra en una estreta franja, com un
pinzell, i només dintre d'aquesta estreta franja es pot veure l'eclipsi com a total o anular,
mentre que més amunt o més avall es pot veure com a parcial. En canvi, com que el con
d'ombra de la Terra és molt més gran i la Lluna és un astre més petit, la Lluna pot cabre
sencera dintre de l'ombra terrestre, i això fa que els eclipsis de Lluna siguin visibles des de
tots els punts de l'hemisferi terrestre que mira cap a la Lluna en aquell moment. Això fa que
d'eclipsis de Lluna sembli que n'hi ha més que de Sol, simplement perquè és més probable que
es puguin veure des del lloc de cadascú.
Si la Lluna fos una mica més grossa o bé estigués situada una mica més a prop no hi
podria haver eclipsis anulars, i si fos una mica més petita o estigués situada una mica més
lluny, no hi podria haver eclipsis totals.
Quan un astre gran en tapa un de petit, diem que es tracta d'una ocultació, p. ex.
d'estrelles o asteroides per la Lluna o per un planeta gran del Sistema Solar. També anomenem
ocultació el pas d'un satèl·lit pel darrera del planeta respectiu. En aquest darrer cas però, també
se sol anomenar eclipsi el pas d'un satèl·lit per dintre del con d'ombra del seu planeta, ja que en
aquell moment tampoc no és visible des de la Terra, no pas per manca de visibilitat geomètrica,
sinó per manca d'il·luminació.
Finalment, quan es tracta d'un objecte petit que passa pel davant d'un de gran, diem que
es tracta d'un trànsit. En el cas del Sol, els únics planetes que poden passar per davant del seu
disc, des del punt de vista de la Terra, són els dos planetes interiors Mercuri i Venus. Se li dóna
un nom diferent perquè la denominació d'eclipsi es reserva per al cas que l'ocultació del Sol
sigui en una proporció considerable, i en el cas dels trànsits, un observador normal no els arriba
ni a notar.
També cal qualificar com a trànsits els passos dels satèl·lits del SS per davant dels seus
planetes respectius. Degut a la seva freqüència, d'aquests i de les corresponents ocultacions ja
no se'n parla com a un esdeveniment notable, tot i que aquests passos estan ben detallats en els
anuaris.
Un altre fenomen no tan corrent, és el de passos de satèl·lits del SS per davant d'altres
satèl·lits del propi planeta, passos que aquesta vegada reben el nom específic de fenòmens
mutus. Són bastant rars perquè només es poden veure quan la Terra passa pel pla de les seves
òrbites.
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Precisions sobre els eclipsis
Cal dir que no és prou acurat dir que un determinat eclipsi de Sol és total, parcial o
anular, perquè això depèn del lloc d'observació.
Un eclipsi total només ho és per als observadors situats dintre d'una estreta franja de
terreny, mentre que serà parcial per als que estiguin situats més amunt o més avall d'aquesta
franja. També, a causa de l'esfericitat de la Terra, un eclipsi pot ser anular en un o en tots dos
extrems de la franja i ser total en la seva zona central, p. ex. l'eclipsi del 8 d’abril de 2005.
Avui dia d’aquests eclipsis se’n diuen eclipsis híbrids.
Hi ha eclipsis solars d'ombra o de penombra, segons si el con d'ombra (ecl. totals) o
el con d'antiombra (ecl. anulars) arriben a tocar la superfície de la Terra, o bé si només hi arriba
el con de penombra. En aquest cas l'eclipsi és parcial per a tot els observadors.
Els eclipsis de Lluna també poden ser d'ombra o de penombra, segons si la Lluna
entra dintre el con d'ombra de la Terra o només entra en el de penombra. Quan entra dintre el
con d'ombra l'eclipsi pot ser total en alguns llocs de la Terra i parcial en d'altres, i en tots dos
casos, l'eclipsi comença i acaba essent penombral, després parcial i finalment entra, si escau, en
la fase de totalitat.

LES ESTACIONS DE L'ANY
Veiem que successivament hi ha èpoques de calor i de fred, dies més llargs (de claror)
i dies més curts, i que això té lloc amb una periodicitat anual. A aquestes diferents èpoques de
calor i de fred, i de més o menys hores de llum, se les anomena les estacions de l'any.
La temperatura que tenim a cada estació depèn de la quantitat de calor rebuda del Sol.
Si es rep més calor de la que es radia a l'espai, la temperatura augmenta i fa calor, i si es perd
més calor de la que es rep del Sol, la temperatura disminueix i fa fred, p. ex, tant a l'estiu com a
l'hivern de dies la temperatura augmenta i de nits disminueix, però ara no ens interessa la
variació de temperatura en un sol dia, sinó en un terme de setmanes i de mesos.
La quantitat de calor rebuda del Sol en un indret determinat de la Terra depèn de tres
coses: En primer lloc depèn de la intensitat de la radiació rebuda del Sol, o sigui de l'energia
que envia el Sol a la Terra per unitat d'àrea i unitat de temps, i que es mesura en W/m 2. En
segon lloc depèn de la quantitat d'hores d'insolació, que són més a l'estiu que a l'hivern. I en
tercer lloc, depèn de l'angle que els raigs solars fan amb la Terra, és a dir, de si cauen més
aplom o més d'esquitllada. Els primer factor té una certa variabilitat però no depèn de la data
de l'any, mentre que durant l'any els altres dos varien de manera periòdica degut a la inclinació
de l'equador terrestre respecte al pla de l'eclíptica i al desplaçament de la Terra en la seva
òrbita.
Si el pla de l'equador terrestre coincidís amb el pla de l'eclíptica i l'eix de rotació pol
Nord - pol Sud li fos perpendicular, encara hi hauria una certa variació estacional de la
temperatura deguda a la variació de la distància entre la Terra i el Sol entre el periheli i l'afeli.
També la temperatura de les diferents regions terrestres seguiria depenent de la seva latitud,
perquè a cada lloc els raigs del Sol incidirien sobre la Terra amb una inclinació diferent, a
l'equador i a les seves regions més pròximes incidirien més perpendicularment a la seva
superfície i com més altra fos la latitud geogràfica incidirien més de biaix, fins a arribar a ser
rasants en els pols. A més a més, la temperatura també dependria de les condicions
meteorològiques de cada dia, però això darrer ja no té res a veure amb les estacions.
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Però, com tots sabem, el pla de l'equador terrestre no coincideix amb el pla de l'eclíptica
sinó que aquests dos plans formen entre si un angle de 23º 27'. Això fa que, en un mateix lloc,
la inclinació amb què es reben els raigs del Sol vagi variant a les diferents èpoques de l'any.
El 20/21 de juny (solstici d'estiu) l'hemisferi nord de la Terra està al màxim inclinat
cap al Sol, o sigui que veiem el Sol per sobre del pla de l'equador. Fins i tot, en els punts
situats en el tròpic de Càncer (a 23º 27' de latitud nord), els raigs solars hi incideixen
verticalment a migdia. A l'hemisferi nord comença l'estiu i a l'hemisferi sud comença l'hivern.
El 21/22 de desembre (solstici d'hivern) ocorre el contrari, aleshores és l'hemisferi sud
el que està al màxim inclinat cap al Sol i allà hi comença l'estiu, mentre que a l'hemisferi nord
hi comença l'hivern. En els punts situats en el tròpic de Capricorni (a 23º 27' de latitud sud), els
raigs solars hi incideixen verticalment a migdia. El aquesta data resulta que l'hemisferi nord
està al màxim inclinat cap endarrera respecte al Sol i per això els raigs solars incideixen
sobre el terra amb un angle mínim, o sigui que hi veiem el Sol per sota de l'equador.
En les dates intermèdies, el 20/21 de març (equinocci de primavera) i 22/23 de
setembre (equinocci de tardor), els raigs solars només incideixen perpendicularment, a
migdia, en punts de l'equador terrestre, o sigui que veiem el Sol en el mateix pla de l'equador.
Aquestes quatre dates són les que determinen l'inici de cada estació, primavera, estiu,
tardor i hivern per a l'hemisferi nord, i l'inici de l'estació contrària a l'hemisferi sud. A l'inici de
la primavera, l'hemisferi nord deixa d'estar decantat en direcció contrària al Sol i comença a
decantar-se en direcció a ell. A l'inici de la tardor l'hemisferi nord deixa d'estar inclinat en
direcció al Sol i comença a decantar-se en direcció contrària a ell. I tot al contrari ocorre
respecte a l'hemisferi sud.
La no coincidència d'aquestes dates en un mateix dia del mes es deu principalment a
dues causes diferents. Una és que el nombre de dies de cada mes no és regular i això fa que
el primer trimestre tingui 90 dies (o 91 si l'any és bixest), el segon trimestre tingui 91 dies, el
tercer trimestre tingui 92 dies, i el quart trimestre també tingui 92 dies, o sigui 181 o 182 dies
el primer semestre i 184 dies el segon semestre.
L'altra causa és que la velocitat de la Terra a la seva òrbita no és constant (2ª llei de
Kepler) i, per això, la durada de les quatre estacions no és igual. La durada real de les estacions
de l'any 2008, segons veiem a l'Anuari de l'OAN, és de 92,75 dies la primavera, 93,65 dies
l'estiu, 89,85 dies la tardor i 88,99 dies l'hivern (a l'hemisferi sud l'ordre de les estacions va 6
mesos desfasat, o sigui que aquests durades corresponen a la tardor, hivern, primavera i estiu
respectivament).
I encara cal assenyalar una altra causa que influeix en l'hora concreta del dia en què
comencen les estacions, i és que l'any civil (any del calendari), en anys no múltiples de 4, és de
365 dies, però l'any tròpic en realitat dura 365,2422 dies, o sigui aproximadament unes 6 hores
més. Això fa que l'any civil (any del calendari) s'endarrereixi unes 6 hores cada any, i al
quart any, quan l'endarreriment acumulat arribaria a les 24 hores, s'afegeix un dia sencer (any
bixest) i l'any civil es torna a posar aproximadament al corrent. Tanmateix, aquest sistema
encara no és prou exacte i la seva aproximació es millora molt a base de tenir només 97 anys
bixestos cada 400 anys en lloc de tenir-ne cent, però això és una cosa que correspon al tema del
calendari gregorià i no al de les estacions.
Sobre les estacions cal tenir en compte un altre aspecte. El periheli terrestre té lloc a
principis de gener, quan és hivern a l'hemisferi nord i estiu a l'hemisferi sud, i l'afeli té lloc a
principis de juliol, quan és estiu a l'hemisferi nord i hivern a l'hemisferi sud. Tot i que la
distància de la Terra al Sol entre el periheli i l'afeli només difereix en 5.000.000 km (el 3,3 %),
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això fa que a l'hemisferi nord les temperatures, tant hivernals com estivals, no hi siguin tan
extremes com a l'hemisferi sud.
La inclinació de l'eix de la Terra produeix encara
un altre fenomen, que és el de la nit i el dia polars. De la
figura es dedueix que, en els solsticis, els punts de la
Terra situats a una distància polar (o colatitud) inferior a
23º 27', o sigui a una latitud, nord o sud, superior a 66º
33', tinguin el Sol a sota o a sobre de l'horitzó durant
totes les 24 hores del dia. Els paral·lels 66º 33' nord i 66º
33' sud s'anomenen cercles polars, àrtic i antàrtic,
respectivament.
Els punts situats exactament en un cercle polar, en els dies dels solsticis veuen el centre
del Sol com ressegueix el pla de l'horitzó. Si estan en un dia polar, el Sol està sobre l'horitzó i
baixa, toca l'horitzó i torna a pujar una altra vegada sense que es faci de nit. Si estan en una nit
polar, el Sol està a sota de l'horitzó i puja, toca l'horitzó i torna a baixar una altra vegada. En
aquest cas, sí que en aquest punt encara es veurà una certa llum crepuscular, perquè la foscor
completa no s'assoleix fins que el Sol no està uns 15º o 18º per sota de l'horitzó. Això vol dir
que els punts situats uns 15º o 18º més amunt dels cercles polars, o sigui a unes latituds
superiors als 82º o 85º, en el dia del solstici i en els dies pròxims, tindran 24 hores de completa
foscor, i aquest fenomen de la nit polar durarà més dies com més pròxim del pol estigui el lloc.
Aquesta és la situació en els dies dels solsticis, però en els dies dels equinoccis tots els
punts de la Terra tenen 12 hores de dia i 12 hores de nit, o sigui 12 hores el Sol a sobre de
l'horitzó i 12 hores a sota (la qual cosa vol dir sempre una mica més de 12 hores de claror per
l'efecte dels crepuscles).
En els altres dies de l'any la situació és intermèdia entre les situacions extremes
descrites i és important veure que la diferència d'hores entre el dia i la nit és més acusada
com més ens acostem als pols, mentre que en els punts de l'equador, la durada del dia i la nit
és la mateixa durant tots els dies de l'any.
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