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Mensus eram coelos,  

nunc terrea metior umbres. 

 Mens coelestis erat,  

corporis umbra yacet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mesurava el cel,  ara l’interior de la terra. 

Del cel a la ment, en la terra resta el cos).1 

                                            
1 Epitafi de Johannes Kepler, escrit per ell mateix mentre patia la malaltia que el va dur a la mort. 
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1.INTRODUCCIÓ 

1.1.Motivació 
 

La idea inicial del treball simplement es basava en una introducció al món de 

l’astronomia. L’astronomia és un tema que sovint espanta a la gent, el concepte de 

immensitat que aquesta requereix ens fa sentir a tots plegats molt petits. El fet de no 

veure les coses tal i com són al cosmos comporta haver-se d’imaginar els objectes, 

distàncies i processos que hi tenen lloc. Tot això dificulta l’estudi de l’univers, però 

en la meva opinió també en magnifica l’interès. A part que els obstacles que se’ns 

presenten puguin transformar-lo en un tema més interessant, tenir uns coneixements 

bàsics sobre astronomia és imprescindible per considerar-se a un mateix capaç de 

tenir la ment oberta i trobar perspectives diferents a l’hora de resoldre problemes tan 

científics com humanístics. 

 En dir això em baso en la sensació que ens recorre quan mirem al cel i ens adonem 

que estem mirant estrelles que es troben a milers d’anys llum, algunes d’elles fins i 

tot ja han desaparegut, perquè la llum que emetien ha tardat tan temps a arribar fins 

a nosaltres que ja han mort. Això és exactament el que ens fa sentir petits, i ens fa 

veure els problemes de la vida quotidiana com a negligibles, és a dir, massa 

intranscendents com per a tenir-los en compte en els nostres càlculs.  

Aquesta és la perspectiva a la qual em refereixo.  

Com va dir Neil deGrasse Tyson, presentador de la nova versió de la sèrie Cosmos, 

en el debat anomenat The Great Debate 2013: The Storytelling of Science: “Quants 

més de nosaltres sentin l’univers, millor estarem tots en aquest món” . I mai he 

cregut res amb més fermesa que com més entenguem alguna cosa més facilitat 

tindrem per sentir-la.  

Amb tot això concloc el que resumiria com a la motivació del meu treball, l’interès 

que em va portar a escollir aquest àmbit i les raons per les quals l’univers m’ha 

despertat aquest interès. 
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A partir del moment en el qual vaig escollir l’àmbit del treball se’m van presentar 

moltes opcions per dur a terme la pràctica: estudis d’òrbites, comprovació d’antics 

experiments astronòmics, construcció d’un aparell de mesura astronòmica antic, 

fotografia astronòmica estètica... 

Vaig començar a investigar i vaig decidir que la part principal es basaria en l’estudi 

de les òrbites d’algun cos celeste del Sistema Solar a partir de les lleis de Kepler. En 

un principi volia estudiar l’òrbita de Venus o Mart, però les operacions 

trigonomètriques eren massa complicades (ja que s’ha de tenir en compte el 

moviment de la Terra); desprès, els satèl·lits galileans em van semblar un bon 

objecte d’estudi, ja que no s’ha de contemplar el moviment de translació de la Terra. 

També volia comparar les òrbites de la ISS (Estació Espacial Internacional) i la 

Lluna, però amb el pas del temps em vaig adonar que ja hi havia molta feina amb els 

satèl·lits de Júpiter. 

Desprès d’haver fet algunes fotografies per l’estudi de les òrbites, vaig començar a 

tenir ganes d’utilitzar la càmera astronòmica per obtenir una fotografia estètica. Volia 

demostrar en certa manera que l’astronomia no són només punts blancs en el 

firmament i càlculs matemàtics, sinó que realment hi ha galàxies, nebuloses i cúmuls 

amb un gran valor estètic. Desprès de llegir les paraules que Richard Feynman, un 

físic americà, va dir sobre la bellesa de la ciència, em vaig decidir a capturar una 

nebulosa o una galàxia que es pogués valorar com una pintura artística.  

Les paraules que em van inspirar de Richard Feynman van ser: 

“Els poetes diuen que la ciència s’enduu la 

bellesa de les estrelles – simples esferes 

d’àtoms de gas. Jo també puc veure les 

estrelles en una nit desèrtica (al desert?), i 

sentir-les. Però, hi veig més o hi veig menys? 

La immensitat del cel aclapara la meva 

imaginació – que atrapat en aquesta atracció 

de fira els meus diminuts ulls amb prou feines 

poden veure una llum de milions d’anys. Un 

extens patró del qual formo part. Quin és el 

patró? Quin és el seu sentit, el seu per què? 

IMATGE 1. RICHARD FEYNMAN. 

FONT: GOOGLE IMATGES 

(HTTP://THEEMPTYSAFE.COM/RICHARD-FEYNMAN) 
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El misteri no es fa malbé per saber una mica més sobre ell. Més meravellosa és la 

veritat que qualsevol dels artistes del passat haguessin imaginat. Per què els poetes 

del present no parlen d’ella? Quins homes són els poetes que poden parlar de Júpiter 

com si fos un home, però si és una immensa esfera rotant de metà i amoníac 

romanen muts?”.2 

Com que era una principiant en el món dels amateurs de la fotografia astronòmica, 

que és un món bastant extens i apassionat – ja que s’hi ha de dedicar molt temps i 

originalitat- , la nebulosa d’ Orió va ser la millor tria, ja que em portaria menys 

dificultats i tindria més oportunitats que quedés bé.  

 

 

1.2. Introducció del treball i hipòtesis. 
 

Treballaré l’astronomia, doncs, des de dos punts de vista: el científic i l’artístic. La 

part teòrica serà l’explicació d’aquells coneixements tècnic i biogràfics que considero 

necessaris per poder entendre aquest treball en la seva totalitat.  

La part pràctica es dividirà en dos parts molt diferenciades: 

1- Estudi de les òrbites dels satèl·lits galileans de Júpiter. 

A partir de fotografies fetes amb el telescopi i càlculs trigonomètrics, aplicaré 

la Tercera Llei de Kepler, la Segona Llei de Newton i la Llei de la Gravitació 

Universal per acabar deduint la massa de Júpiter.  

L’objectiu és intentar obtenir un error petit i poder comparar aquest error en 

els quatre satèl·lits. 

2- Fotografia estètica de la nebulosa d’ Orió. 

Amb una sessió de fotografia astronòmica obtindré les fotografies amb les 

quals, més tard, duré a terme el processat de la imatge per tal que quedi 

estèticament bé.  

                                            
2 Adaptació i traducció d’un fragment de The Feynman lectures on physics (Feynman, 1964, p. 3-6) 
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L’objectiu és aprendre el processat d’imatges i el funcionament del telescopi, 

per tal de poder fer més fotografies pel meu compte en el futur. 
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3. TEORIA 
 

3.1. LES LLEIS DE KEPLER 
 

3.1.1.JOHANNES KEPLER : BIOGRAFIA I OBRA 
 

1571 Johannes Kepler neix a Weil der Stadt. 

1584 Ingressa al seminari d’Adelberg i després es trasllada al de Maulbronn. 

1588 Comença els seus estudis superiors a la universitat de Tubinga, primer 

d’ensenyament general i desprès de teologia. 

1594 Abandona els estudis i accepta la posició de Matemàtic Territorial de Graz. 

1597 Es casa amb Barbara Müller. Publica Mysterium cosmographicum. 

1598 Mor el seu fill acabat de néixer. 

1599 Mor el seu segon fill. Accepta la invitació de Tycho Brahe i va a Praga. Tenen 

alguns conflictes i Kepler torna a Graz. 

1600 Es expulsat de Graz. Torna a Praga i col·labora amb Brahe.  

1601 Tycho Brahe mor, Kepler el substitueix com a Matemàtic Imperial i hereta tots 

els seus documents. 

1604 Publica Astronomia pars òptica. 

1606 Publica De Stella nova, un estudi sobre la supernova vista al 1604. 

1609 Publica Astronomia nova, que inclou les dos primeres lleis. 

1610 Publica Dioptrice. 

1611 Barbara, la seva dona, i un altre dels seus fills moren. 

1612 Mor Rodolfo II, el protector i financiador de les obres de Kepler. 
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Sol·licita la posició de Matemàtic territorial de Linz (Àustria). 

1613 Es casa amb Susanna Reuttinger. 

1615 La seva mare es acusada de bruixeria. 

1618 Mor la segona filla del seu primer matrimoni. 

1619 Publica Harmonice mundi, obra que conté la tercera llei. 

1621 La seva mare es alliberada, però mor al cap d’un temps. 

Publica Epitome astronomiae copernicanae, un resum de tota la seva obra 

anterior. 

1627 Es trasllada a Ulm per controlar la impressió de les Taules rudolfines, unes 

taules astronòmiques que recopilen les dades obtingudes per Tycho Brahe. 

1628 Es trasllada a Zagan, Polònia. 

1630 Inicia un viatge a Linz i en una de les parades mor, el 15 de novembre a 

Ratisbona (d’una malaltia desconeguda). 

 

Kepler fou un astròleg, astrònom i, en certa 

manera, astrofísic que va fer els primers passos en 

relacionar les òrbites planetàries i els camps 

gravitatoris, i tot això sense saber encara 

l’existència de la gravetat, com a paraula, tot i que 

múltiples vegades n’utilitzava els conceptes. Fins i 

tot hi ha hagut gent que clama “El descobriment 

més gran que va fer Newton va ser el de les lleis 

de la dinàmica entre el munt de papers que a 

Kepler va escriure”. La raó d’aquesta frase és que 

aquest científic ho escrivia tot, en els seus llibres hi 

convivien els seus estudis amb apunts de la seva 

vida personal, floritures estilístiques, oracions 

religioses, arguments objectius, ocurrències 

IMATGE 2: JOHANNES KEPLER.  

FONT: GOOGLE IMATGES. 
(HTTP://WWW.BRIGHTHUB.COM/SCIEN

CE/SPACE/ARTICLES/40406.ASPX) 
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literàries, lleis precises, entre d’altres. Dos grans característiques del pensament de 

Kepler, i bastant sorprenents, eren:  

- Una gran meticulositat i habilitat matemàtica, heretada d’un espai anterior 

inexistent, ja que la seva família no era un niu beneficiós per cultivar un 

científic de cervell privilegiat, ni la seva educació una educació d’alt nivell, ni 

aquell era el moment i lloc claus per a desenvolupar un amor per la ciència. 

Tot i això, ho va fer. 

- Una creença i fe religioses indestructibles. Kepler va estudiar Teologia. Tenia 

una espècie d’obsessió per la geometria. Creia que com que abans d’existir el 

món ja existia la geometria, aquesta tenia un “caràcter diví” i que Déu ens 

havia fet a la seva imatge i semblança perquè poguéssim comprendre 

l’harmonia de la geometria, el món i en general tota la seva creació. En la 

seva obra Harmonice mundi fins i tot va intentar introduir la música a aquesta 

harmonia divina de la geometria 

astronòmica.  

A part de les tres famoses lleis de Kepler, que 

més endavant explicaré, Kepler també va 

desenvolupar l’òptica geomètrica. Va encertar 

tant els sistemes òptics que actualment utilitzen 

els seus plantejaments, dibuixos i nomenclatura. I 

altres estudis amb conclusions una mica 

absurdes com: la relació del temps atmosfèric i la 

configuració dels planetes i el model planetari en 

el qual cada òrbita d’un planeta és una esfera que 

circumscriu un dels sòlids perfectes 3i n’inscriu un 

altre (cosa que per ell tenia sentit a l’haver 5 

sòlids perfectes i 6 planetes, però que ara ja es 

desmuntaria amb el descobriment dels altres dos 

planetes). 

                                            
3 Tetraedre, cub, octaedre, dodecaedre i icosaedre.  

IMATGE 3. LA TEORIA DELS SÒLIDS 
PERFECTES. 

FONT: GOOGLE IMATGES 

(HTTP://WWW.IESSANDOVAL.NET/SANDOVAL/APLICA/AC

TIVI_MATE/ACTIVIDADES/POLIEDROS/MARCO_POLIEDRO

S1.HTM) 
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Cal dir que durant tota la seva vida, tot i conservar una tossudesa, independència i 

certes manies pròpies d’un geni, fou un home de tracte sincer i amable molt estimat 

per tothom. 

La descripció d’aquest home i la seva obra, tot i que pugui semblar innecessàriament 

extensa, ens ajuda a comprendre d’on van sortir aquestes lleis que pretenc 

comprovar amb el treball de recerca. Una introducció a les seves creences, idees, 

obres i experiències és essencial per entendre a Kepler. Cal destacar-ne per igual el 

seus errors o arguments absurds i el seu extraordinari descobriment (fruit d’una 

meticulositat i intel·ligència privilegiada). 

Una anècdota molt curiosa és que el dia de la seva mort, hi va haver una pluja de 

meteorits impressionant i al dia següent hi va haver un eclipsi lunar. Va ser la 

manera en que, segons alguns diuen, els cels van honrar a aquell que tant els va 

estudiar en vida.  

Com cita Eduardo Battaner López en Bailando con las estrellas: 

“Un astrónomo cegato4 que conocía el cielo minuto a minuto. Un hombre del 

Medievo que se liberó de la idealización del círculo. Un pensador que recogió el 

tesoro de Tycho y se lo entregó digerido a Newton *(requadre1). Un hombre que vivió una 

infancia desordenada y buscó la armonía del mundo. […] El trabajo de Kepler se 

contempla hoy como una página más de la historia de la ciencia. Una hermosa 

página de bellos colores que destacan sobre un fondo de disculpables borrones”.5 

 

 

 

 

 

 

                                            
4. Kepler tenia miopia i poliopia, un defecte que produeix imatges múltiples 

5.Battaner, 2012, p.15-16 
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REQUADRE 1 

TYCHO BRAE (1546-1601) 

Fou un gran astrònom, o més aviat el 

podríem descriure com a un gran observador dels 

astres. Amb els anys es convertí en un astrònom 

de gran prestigi i li fou entregada l’illa de Hven 

sencera com a regal, on va poder construir el seu 

propi observatori.  

Va confeccionar un catàleg estel·lar molt precís i 

va estudiar els moviments dels planetes, sobretot 

els de Mart. 

 (Totes aquestes dades serien de gran utilitat posteriorment per deduir les tres lleis de 

Kepler). No creia en el model planetari de Copèrnic, ja que creia que sinó s’haurien de 

percebre canvis en les posicions aparents de les estrelles durant l’any. Aquest factor avui 

en dia l’expliquem amb l’enorme distància a la que estan aquestes estrelles.  

 

ISAAC NEWTON (1643-1727) 

Isaac Newton va inaugurar 

l’astronomia moderna amb la publicació 

d’un llibre anomenat Philosophiae naturalis 

principia mathematica (1687), on recull les 

tres lleis bàsiques de la dinàmica clàssica i 

estableix la llei de Gravitació Universal. 

Newton també va inventar el telescopi 

reflector, un telescopi basat en miralls en 

comptes de lents que evitava la dispersió 

de la llum en diferents colors (també 

anomenat aberració cromàtica). 

IMATGE 4. TYCHO BRAE  

FONT: GOOGLE IMATGES 
(HTTP://WWW.CSUPOMONA.EDU/~PBSIEGEL/PHY30
3/CH1.HTML) 

IMATGE 5. ISAAC NEWTON.  

FONT: GOOGLE IMATGES 

(HTTP://EPUCCI.BLOGSPOT.COM.ES/2013_02_18_ARCHIVE.HTML) 
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3.1.2. LLEIS DE KEPLER 
 

LES LLEIS DE KEPLER  
Tot i que les lleis de Kepler són aplicables a qualsevol cos que giri al voltant d’un cos 

central, els enunciats exemplificats amb el cas particular del Sol són els següents: 

 Primera llei (1609): Les òrbites dels planetes són el·lipses, i en el nostre 

Sistema Solar situem el Sol en un dels focus.  

El·lipse: lloc geomètric de tots els punts d’un pla tal que la suma de les 

distàncies a dos punts fixes és constant. Aquests punts fixes són els 

focus. 

 Segona llei (1609): El segment que uneix un planeta al Sol escombra àrees 

iguals en temps iguals. És a dir, la velocitat amb la qual el radi escombra 

àrees és constant, mentre que la velocitat amb la qual el planeta recorre una 

distància lineal no ho és. Aquesta llei i l’enunciada prèviament apareixen per 

primera vegada en el llibre Astronomia nova.  

 

 

 

 

 

 

 Tercera llei(1619): Els quadrats dels períodes orbitals dels planetes són 

proporcionals al cub de les distàncies mitjanes al sol. Aquesta llei apareix en 

el llibre Harmonice mundi deu anys més tard d’haver enunciat les altres dues   

2 3T r k   

FIGURA 1. SEGONA LLEI DE KEPLER 

FONT: GOOGLE IMATGES 

(HTTP://DOCENCIA.UDEA.EDU.CO/INGENIE

RIA/INF-

250/GRAVITACION/PAGINAS/LEYESKEPLER.

HTML) 
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EXCENTRICITAT: 

En una cònica, raó entre la distància de qualsevol dels seus punts al focus i la 

distància perpendicular d’aquest punt a la directriu. 

Per calcular l’excentricitat d’una el·lipse, definirem la màxima distància des del 

centre de l’el·lipse fins la el·lipse com a semieix major (a) i la distància mínima 

com a semieix menor(b), l’excentricitat llavors serà: 

 
1

2 21b a e   

Quan l’excentricitat e és zero, l’el·lipse és una circumferència ( b=a ) i els dos 

focus coincideixen en el centre de la mateixa. Quan e s’aproxima a la unitat, 

l’el·lipse és molt allargada. Quan e=1 , l’el·lipse degenera en un segment 

(matemàticament trobaríem l’expressió b= a·0 ). 

 

 
1

2 21 0b a   

 
1

21b a  

1b a   

b a  

 

 

 

 
1

2 21 1b a 

 
1

20b a  

0b a   

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. PARTS D’UNA EL·LIPSE. 

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA 
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3.2.INTRODUCCIÓ AL CAMP GRAVITATÒRI 
 

El camp gravitatori és un camp de força vectorial, newtonià, central i conservatiu; 

descriu l’acceleració de la gravetat en una zona determinada de l’espai.  

a) És un camp vectorial perquè la gravetat és una acceleració i, per tant, és 

vectorial (nota al peu: Una magnitud vectorial és aquella que és mesura amb 

vectors6) 

b) És un camp de forces perquè quan se situa una partícula dins d’aquest, la 

partícula experimenta l’acció d’una força. 

c) És un camp conservatiu perquè el treball que es realitza sobre la partícula és 

independent del recorregut d’aquesta.  

d) És un camp central perquè les forces que experimenta la partícula, 

independentment de la posició d’aquesta, van dirigides a un sol punt.  

e) És un camp newtonià perquè la força és inversament proporcional a la 

distància al quadrat del centre de forces. 

 

El camp gravitatori té dues definicions, es podria classificar segons dues 

perspectives: la mecànica clàssica de Newton i la més recent perspectiva de la 

Teoria de la Relativitat general d’Einstein.  

Explicació del camp gravitatori segons la mecànica clàssica: 

La gran aportació que Isaac Newton va fer a l’estudi dels camps gravitatoris 

va ser la deducció de la llei de la Gravitació Universal a partir de les lleis de 

Kepler.  

                                            
6 Un vector és un segment orientat que es pot expressar amb coordenades cartesianes ( per exemple: 

(2,3) ) o amb coordenades polars ( mòdul i argument, és a dir, llargada i angle que forma amb 

l’horitzontal). 
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Aquesta llei anuncia que la força d’atracció entre dues partícules és 

directament proporcional al producte de les seves masses i inversament 

proporcional al quadrat de la distància entre les dues.  

1 2

2

m m
F G u

r


 

 

G és la constant de la Gravitació Universal i té un valor de 6,67·1011N·m2/kg2.  

u és el vector unitari amb direcció igual a la recta que formarien les posicions 

de les dues partícules. 

Les magnituds que mesuren els camps gravitatoris són: 

- La intensitat d’un camp gravitatori (g) és l’acceleració de la gravetat en funció 

de la distància (r) a la qual es troba una massa (m). 

 
2

m
g G u

r
   

 

L’expressió anterior s’obté de la combinació de la segona llei de Newton i la 

llei de Gravitació Universal. 

- El potencial gravitatori (V)(en J/kg) d’una massa m (kg) en un punt determinat 

és una magnitud que permet saber l’energia cinètica d’un cos en moviment o 

el treball necessari per desplaçar aquest cos en el camp. Es defineix com el 

treball, canviat de signe, realitzat per la força gravitatòria que efectua la 

massa m per desplaçar una altra massa de prova d’1 kg des de l’infinit fins a 

un punt determinat (A). (veure figura 4) 

 Se situa el punt a infinit perquè aquest té potencial 0, ja que la 

força que experimenta la massa de prova és nul·la.  

 L’expressió que s’utilitza per deduir el potencial d’una massa m a 

una distancia r és: 

m
V G

r
 

. 
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FIGURA 4. CAMP GRAVITATORI 
SEGONS LA TEORIA DE LA 
RELATIVITAT 

FONT: GOOGLE IMATGES 

(HTTP://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/

WIKI/FILE:SPACETIME_CURVATURE.P

NG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicació del camp gravitatori segons la Teoria de la Relativitat: 

En la Teoria de la Relativitat general els camps representen una curvatura de 

l’espai-temps i per calcular el camp gravitatori s’ha de quantificar aquesta corba. 

Segons Einstein, la presencia de matèria deforma la geometria de l’espai-temps, i 

aquesta mateixa deformació és la que provoca que l’objecte pateixi una acceleració. 

Les curvatures es quantifiquen a partir de les equacions de camp d’Einstein, que 

depenen, a diferencia de les de Newton, de la distribució de l’energia en aquella 

zona determinada de l’espai. 

 

 

Les aplicacions de les dues teories del camp gravitatori no difereixen molt en els 

resultats, ja que les diferències són poc significatives. Encara que s’ha demostrat 

experimentalment que la teoria d’Einstein és més precisa.

FIGURA 3 . DEFINICIÓ DE POTENCIAL GRAVITATÒRI 

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA 
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3.3. CONCEPTES TÈCNICS  
 

3.3.1. COORDENADES ASTRONÒMIQUES 

 

L’astronomia ha servit des de l’antiguitat per moltes altres coses a part de com a 

entreteniment. En les cultures antigues aquesta servia tant per objectius religiosos o 

ideològics com per la determinació d’estacions o l’establiment de cicles per labors 

agrícoles. Tot i que la gran utilitat de l’astronomia en aquells temps era l’orientació, 

sobretot pels navegants en el mar. Aquests primers astrònoms necessitaven alguna 

manera per moure’s al cel, necessitaven un sistema de coordenades. Des de llavors 

s’han anat desenvolupant molts sistemes de coordenades diferents que es 

classifiquen segons l’origen i el pla de referència (coordenades cartesianes, 

esfèriques, galàctiques, horitzontals, equatorials, azimutals… ). 

Tot i haver diferents sistemes, hi ha uns conceptes que cal tenir clars per saber 

situar-nos en qualsevols de les coordenades geocèntriques: 

El primer de tots és l’esfera celeste, una superfície esfèrica imaginària de radi 

arbitrari el centre de la qual està ocupat per l’observador. Per aquesta raó parlarem 

d’unitats angulars amb qualsevol sistema de coordenades. És una construcció 

matemàtica que serveix per determinar la posició aparent dels cossos celestes a 

través de les seves projeccions sobre l’esfera, aquesta construcció sorgeix a partir 

de la informació rebuda pels nostres ulls; la mida i la separació dels ulls ens permet 

percebre el volum dels objectes només fins a certa distància, per aquesta raó, tots 

els objectes que percebem més enllà d’aquesta distància semblaran estar situats en 

un mateix pla. Justament fou aquesta percepció la que va impulsar als antics filòsofs 

a considerar que la Terra era el centre de l’univers. 

L’altre concepte és l’eix del món, és l’eix de rotació de l’esfera celeste i també de la 

terra. Al considerar que l’observador és al centre de l’esfera, també considerem que 

aquest observador està al centre de la Terra.  

I finalment, els elements de l’esfera celeste: 
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FIGURA 5. ELEMENTS DE L’ESFERA CELESTE. 

FONT: GOOGLE IMATGES 

(HTTP://JOAQUINEZEQUIELGUI.BLOGSPOT.CO

M.ES/2014/04/LA-ESFERA-CELESTE.HTML) 

 Zenit: Punt de l’esfera situat exactament al punt més alt, el trobem a la 

intersecció de la vertical ascendent amb l’esfera celeste. 

 Nadir: Punt de l’esfera oposat al zenit, és a dir, el 

punt més baix. 

 Horitzó celeste: Pla circular màxim 

perpendicular a la vertical ascendent. 

 Equador celeste: Projecció de 

l’equador terrestre a l’esfera celeste. Pla 

circular màxim perpendicular a l’eix del món. 

Defineix els respectius meridians i paral·lels 

terrestres a l’esfera celeste. 

 

 

Els dos sistemes de referència més utilitzats a 

l’hora d’observar el cel són: 

1. COORDENADES AZIMUTALS : Coordenades per situar un astre al cel des 

d’un punt concret de la terra a una hora determinada. Tenen relació amb el 

temps. La referència és a partir del zenit, l’azimut i l’horitzó celeste. 

  Hi trobem dues coordenades: 

 L’alçada (h): gradua l’esfera celeste col·locant els 90 graus al zenit i, 

conseqüentment, els -90 graus al nadir. 

 L’azimut (a) : A partir de l’horitzó es considera un punt de partida (0 graus). 

Normalment el sud sempre és el punt zero i, conforme el sentit de les 

agulles del rellotge, els graus anirien augmentant cap a l’oest i el nord 

serien 180 graus). Els anglesos ho fan des del nord cap a l’est.  

2. COORDENADES EQUATORIALS: És un sistema de referència fix, es pot 

considerar un sistema universal. En aquest cas l’observador ja no està sobre 

la superfície de la terra.  
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La referència és a partir de la posició de la terra en l’espai, és a dir, l’eix polar 

de la terra o eix del mon i el  pla de projecció de l’equador en la volta celeste, 

l’equador celeste, que divideix l’esfera en dos hemisferis. 

Té dues coordenades: 

 Declinació (delta): És la distància angular entre l’equador celeste i l’astre 

(en graus). Es mesura al llarg del meridià que passa per l’astre. Aquesta 

coordenada és equivalent a la coordenada de latitud terrestre. 

 Ascensió recta (alfa): És la distància angular cap a l’est prenent el punt 

vernal* com a punt zero fins al meridià que passa per l’astre. Es mesura en 

hores.  ( 24 hores són 360 graus, cada hora son 15 graus). Les unitats són 

hores minuts i segons. Equival a la coordenada longitud terrestre. 

(*)Punt vernal: És un punt situat a la constel·lació d’Àries, també se’n 

diu punt àries. En l’equinocci de primavera el sol està situat en aquest 

punt.  

Els telescopis solen utilitzar les coordenades equatorials. En el treball he 

utilitzat les azimutals per saber on se situaria Júpiter les nits que em 

disposava a fer les fotografies.  
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FIGURA 6. COORDENADES ASTRONÒMIQUES 

FONT: ENCICLOPÈDIA.CAT 

 

 

3.3.2. FUNCIONAMENT D’UN TELESCOPI I TIPUS DE TELESCOPIS 

 

Les mesures a tenir en compte quan parlem d’un telescopi són la distància 

focal (distància entre l’objectiu i l’ocular o el mirall i l’ocular, és a dir, el camí 

que recorre la llum entre els elements òptics del telescopi, com més gran, més 

augmenta la imatge) i el diàmetre de l’objectiu (com més gran és més 

lluminositat, és a dir, captem més llum i per tant més informació). 

Hi ha tres tipus de telescopis: 

 Telescopi galilea o refractor:  
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FIGURA 7. TELESCOPI 
REFRACTOR. 

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA 

Està format per dues lents. Una és l’objectiu i l’altra es diu ocular. El 

que fa bàsicament és amplificar la vista de l’objecte. No pot ser més gran d’un 

metre de diàmetre. 

 

 

 

 

 

 Telescopi reflector:  

Està format per un mirall còncau que concentra la llum, aquesta es 

reflecteix en un mirall i arriba a l’ocular. També se’n diu Newtonià perquè va 

ser Isaac Newton qui el va inventar. És més barat de construcció, l’explicació 

seria que és més barat fer un mirall de qualitat (és tracta tan sols d’un bany 

d’alumini i un suport, es poden fer en sèrie) que una lent de bona qualitat, 

amb la qual necessites una composició molt controlada i de bona qualitat, i un 

polit de molta precisió. Actualment els grans telescopis són reflectors, ja que 

aquests permeten un diàmetre més gran i per tant recullen més informació. (L’ 

utilitzat per aquest treball és d’aquest tipus i té 200 mm de 

diàmetre i 1000 mm de distància focal, es tracta d’un telescopi amateur). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. TELESCOPI 
REFLECTOR. 

FONT: ELABORACIÓ 

PRÒPIA 
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 Telescopi catadiòptric:  

És un telescopi que utilitza una combinació de lents i miralls. 

S’aconsegueix una major distància focal (gairebé el doble del tub) i per tant 

més augment. És un telescopi més compacte, més car i  més complex que els 

anteriors. 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. PARTS D’UN TELESCOPI 

 

 Les parts més bàsiques de les que consta un telescopi són les següents: 

 Tub òptic: És l’ element que recull la imatge. 

 Buscador: És un telescopi de petit diàmetre que serveix per localitzar 

l’objecte. Té un camp de visió més gran. S’utilitza situant l’astre al mig de 

la creu. 

 Porta oculars: És la part que enfoca la imatge. Es basa en un suport que 

aguanta l’ocular i permet modificar la distància entre l’ocular i l’aparell. 

 Muntura: És un suport que permet seguir el moviment dels astres i permet 

buscar un astre en una posició determinada.  

o La majoria tenen una muntura equatorial (alineada amb les 

coordenades equatorials). Té un eix polar que s’alinea amb l’eix del 

món o polar; el gir sobre aquest eix correspondria a l’eix d’ascenció 

recta; i un eix de declinació, el gir del qual correspon amb la declinació. 

Quan ja els has posat d’acord amb els eixos hi ha una una escala 

FIGURA 9. TELESCOPI 
CATADIÒPTRIC 

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA 
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graduada amb les hores (a.r) i graus(d). Poden portar un motor de 

seguiment que permet que el telescopi segueixi el moviment aparent 

dels astres. 

o També existeix la muntura azimutal: És la més simple. Senzillament té 

un eix que permet pujar i baixar el telescopi amunt i 

avall per moure’s segons l’alçada i un eix horitzontal que permet 

moure’s segons l’azimut. Amb aquest tipus de muntura són útils les 

coordenades azimutals. Simple de funcionament però complex per fer 

un seguiment de les estrelles perquè s’han de moure els dos eixos 

simultàniament. Els grans telescopis tenen aquest tipus de muntures 

perquè l’altre tipus requeriria un contrapès desproporcionat. 

 Computadora de la muntura: conegut com a sistema go to.  No es necessària 

però és molt útil per localitzar els astres ràpidament encara que no siguin 

visibles a simple vista. És un aparell independent, no és necessita un 

ordinador ni un portàtil. Té un registre de coordenades d’uns 20 anys. 

 

FIGURA 10: PARTS I 
EIXOS DEL TELESCOPI. 

FONT: GOOGLE 

IMATGES 

(HTTP://ELTELESCOPIO

JAG.BLOGSPOT.COM.E

S/P/PARTES.HTML) 
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3.3.4. PROCÈS DE TRACTAMENT DE FOTOGRAFIA ASTONOMICA 
 

El procés per tractar una fotografia astronòmica es basa en dues fases: 

Apilat d’imatges (s’utilitza el programa Deepskystacker, que permet corregir i calibrar 

una imatge a partir de moltes): 

 S’han d’obrir les imatges astronòmiques d’exposició de 180 segons, les 

imatges flat d’exposició d’un segon i les imatges dark d’exposició 180 segons.  

o Les imatges flat són les imatges d’un camp pla que permeten fer un 

patró dels defectes d’il·luminació del sensor. També permeten detectar 

i eliminar les taques de pols i altres coses que alterin la imatge. S’han 

de capturar amb un muntatge especial, i amb una exposició més baixa 

( la suficient per què es vegin les partícules en la imatge). 

o Les imatges dark són fotografies sense senyal, de manera que només 

capten el soroll, i es capturen fent la fotografia amb les mateixes 

configuracions però amb el telescopi tapat. El soroll és el resultat d’un 

efecte termoelèctric, que provoca que alguns píxels del sensor es 

saturin i apareguin punts vermells, verds o blaus.  

 S’han de seleccionar tots els fitxers, obrir el menú d’apilat d’imatges, revisar 

els paràmetres i ajustar-ne alguns per millorar el resultat, seguint els 

recomanats i acceptant alguns suggeriments del propi programa. Per acabar, 

es revisa el resum, on hi diu l’exposició total que hi ha i les imatges que 

entren en el procés. 

 Llavors, el programa fa una mitjana de cada grup d’imatges, i després segueix 

l’ordre següent: primer resta la imatge dark a la imatge astronòmica (resta el 

soroll), a continuació divideix la imatge astronòmica entre la imatge flat 

(homogeneïtza el fons de la imatge). A l’hora de sumar les imatges 

astronòmiques també les alinea. 

 D’aquesta fase s’obté una imatge calibrada i preparada pel processat digital 

bàsic. 
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Optimització de la imatge o processat (es pot dur a terme amb programes de 

tractament de fotografia com per exemple el Photoshop, el GIMP...) 

Es modifiquen diversos paràmetres (veure les imatges d’exemples d’ajustos 

excessius de cada paràmetre a l’annex o el vídeo del CD): 

 

 NIVELLS: 

En la fotografia convencional es cobreixen zones que van des del negre fins 

al blanc. És a dir, des de les ombres més fosques fins a les zones més 

sobreexposades.  

L’opció de nivells permet modificar els cursors blanc, gris i negre de 

l’histograma7 (que fan referència als píxels dels tons blancs, grisos i negres).  

En una imatge astronòmica hi ha molts píxels foscos, per això mourem el 

cursor negre fins on comença la corba ascendent del histograma. Dit d’una 

altra manera, ajustarem el rang dinàmic de la imatge al rang que poden 

percebre els nostres ulls. 

 CONTRAST I BRILLANTOR 

Teòricament, amb lopció nivells ja corregim el negre. Tot i això, podem jugar 

amb els cursors del contrast8 i la brillantor per aconseguir treure més 

informació de la imatge sense fer-la massa lluminosa. És una eina molt més 

senzilla que nivells o corbes, però ens ajuda a fer el processat més simple en 

cas que no siguem gaire experts. 

 CORBES: 

Com amb els nivells, també modifica l’histograma. Canviant la forma de la 

corba podem alterar els valors de píxels corresponents a determinades zones 

                                            
7 “Representació gràfica, formada per rectangles, de les freqüències d'una variable” (Gran 

enciclopèdia catalana). En aquest cas són les freqüències dels tons blancs grisos i negres. 

8 “Estimació subjectiva de la diferència de claredats entre dues superfícies col·locades l'una al costat 

de l'altra, és a dir, estimació de la diferència de llurs luminàncies.” (Gran enciclopèdia catalana) 
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(fosques, mitjanes o clares). També permet operar per canal i per tant corregir 

el color. Tot i això, és una eina molt complicada. 

 SATURACIÓ: 

En el cas que la imatge sembli “apagada” desprès d’utilitzar aquestes eines, 

podem augmentar la saturació9 entre el 15 i el 25 %. (És millor no abusar 

d’aquesta eina). 

 MÀSCARA D’ENFOC: 

Incrementa el detall i la nitidesa de la imatge. Els valors necessaris per 

aquesta eina depenen del nivell del detall captat i de la resolució i la mida de 

l’arxiu.  

 REDUIR SOROLL: 

És una eina que funciona al contrari de la màscara d’enfoc. És a dir, difumina 

la imatge per tal que el soroll quedi dissimulat.  

 

 

                                            
9 “Atribut de la sensació visual que permet d'estimar la proporció de color cromàticament pur 

contingut en la sensació total.” (Gran enciclopèdia catalana) 
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IMATGE 6. JÚPITER 

FONT: GOOGLE IMATGES (HTTP://MICRORESPUESTAS.COM/ 

QUE-TEMPERATURA-TIENE-EL-PLANETA-JUPITER) 

IMATGE 7. ELS SATÈL·LITS GALILEANS (COLLAGE) 

FONT: NASA 

(HTTP://NSSDC.GSFC.NASA.GOV/PHOTO_GALLER

Y/PHOTOGALLERY-JUPITER.HTML) 

4. PRÀCTICA:  
 

4.1 JÚPITER I ELS SEUS SATÈL·LITS GALILEANS 

Júpiter és el planeta més gran del Sistema Solar. És un planeta gasós amb 

una composició formada bàsicament per hidrogen(89%) i heli (10%), tot i que també 

té metà, amoníac i aigua. 

L’única part visible de Júpiter per 

nosaltres és la capa de núvols més 

externa, i en la seva superfície es 

veuen unes bandes de diferents colors 

paral·leles a l’equador i la Gran taca 

vermella, un cicló gegantesc que ha 

estat allà des de fa uns 350 anys. 

Al voltant de Júpiter trobem un anell de 

matèria massa fi com per veure’l amb els 

telescopis terrestres ( va ser vist per la 

Voyager I) i molts satèl·lits. Posseeix un 

gran nombre de satèl·lits, més d’una 

trentena, dels quals només quatre són més 

grans que Plutó. Aquests quatre satèl·lits 

van ser descoberts per Galileo Galilei al 

1610, i justament per aquesta raó 

s’anomenen satèl·lits galileans. 

 

 

 

 

 

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/photo_gallery/photogallery-jupiter.html
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/photo_gallery/photogallery-jupiter.html
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Són els següents, ordenats per proximitat al planeta:  

 

 Ío: És un món volcànic amb rius de lava i té la superfície repleta de compostos 

de sofre de color vermell i blanc. Està fortament dominat per les forces de 

marees a causa de la seva proximitat a Júpiter. 

 

 Europa: té una mida una mica més petita que la lluna, té una gruixuda capa 

de gel (50km) amb grans esquerdes. Possiblement tingui un oceà d’aigua 

líquida sota la superfície, justament per aquesta presència d’aigua liquida 

molts científics han pensat que podria haver-hi algun tipus de vida. 

 

 Ganímedes: és el satèl·lit més gran del Sistema Solar (5262 km de diàmetre). 

Presenta dos tipus de zones: regions fosques amb cràters d’impactes i 

regions clares amb crestes i valls. L’absència de relleu marcat indica que té 

una escorça molt plàstica (formada un 90% de gel). 

 

 Calisto: Mostra una estructura semblant als altres satèl·lits galileans però té 

més cràters d’impactes. 

 

 

 

4.2. EXPLICACIÓ DE LA PRÀCTICA 

A partir de fotografies obtingudes amb un telescopi, on es pot veure Júpiter amb els 

seus quatre satèl·lits galileans, es duen a terme càlculs trigonomètrics per obtenir el 

radi de l’òrbita de cada satèl·lit ( ja que s’aproxima aquesta a circular) i calcular el 

període de rotació (el període és el temps necessari per a fer una volta sencera). 

Desprès, combinant la tercera llei de Kepler  i la Llei de la Gravitació Universal, es 

dedueix la massa de Júpiter.  

Abans de començar, però, s’han d’obtenir les fotografies tenint en compte uns certs 

passos. Les fotografies les obtindrem de la següent manera: 
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FIGURA 11. CAPTURA DE PANTALLA DE LA PÀGINA WEB 

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA 

1- Cercant en quines nits Europa estarà el màxim allunyada de Júpiter; és a dir, 

quan es pugui apreciar el radi de l’òrbita; en una adreça web anomenada: 

http://www.elcielodelmes.com/lunasjupiter. S’han d’escollir unes tres nits 

diferents, ja que l’estat meteorològic no es pot controlar i pot comportar 

dificultats, així hi ha més oportunitats. S’ha de tenir en compte que Júpiter no 

es visible tots els dies de l’any, a causa de la translació de la Terra al voltant 

del Sol. 

 

2- Escollint per a cada satèl·lit un dia en el qual es pugui obtenir el radi i , al cap 

d’una estona, hagi passat suficient temps per a que aquest es mogui i es 

pugui apreciar una diferència. Això és necessari per poder calcular el període 

posteriorment. 

http://www.elcielodelmes.com/lunasjupiter
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IMATGE 8: FOTOGRAFIA DE JÚPITER I ELS SEUS SATÈL·LITS 

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA 

3- De les nits escollides amb anterioritat, s’ha de buscar una nit de cel clar de 

núvols i preparar el telescopi (buscar Júpiter i enfocar). A l’hora de connectar 

la càmera astronòmica, s’han de fer unes quantes fotos amb exposició baixa 

(on es veurà el disc de Júpiter més definit) i unes quantes amb l’exposició 

més alta  (on es veuran els quatre satèl·lits).  

Aquest procés es repeteix per a cada satèl·lit. La càmera s’ha de deixar fent 

fotos amb regularitat durant les hores necessàries per apreciar el canvi de 

posició els dies que es pretengui obtenir les fotografies per calcular el 

període. 

 

El procediment, exemplificat amb el cas particular d’Europa, és el següent: 

a)  Escollir un mínim de cinc fotografies en les quals Europa estigui a la distància 

màxima. 
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b) Calcular els píxels de distància entre Júpiter i el centre d’Europa amb un 

programa anomenat Fiji ImageJ de cada imatge. Aquest programa calcula els 

píxels entre les dos fluctuacions de l’histograma10. Sobretot, no s’ha d’incloure el 

radi de Júpiter. 

 

c) Fer la mitjana de totes les fotografies i passar els píxels a segons d’arc. 

Per passar de píxels a segons d’arc s’ha d’utilitzar la fórmula de resolució (mida 

d’un píxel (micròmetres) / distància focal del telescopi (mil·límetres) x 206,265 = 

resolució). La resolució són els segons d’arc per píxel. 

d) Per saber el diàmetre de Júpiter cal calcular els píxels de quatre maneres 

diferents i fer la mitjana, passar-ho a segons d’arc i comparar amb les dades 

extretes d’internet. Desprès, a partir de les dades reals i les experimentals es 

calcula l’error. 

e) Dividir el diàmetre del disc de Júpiter entre dos per obtenir el radi i sumar els 

segons d’arc d’aquest i el radi de l’òrbita. 

                                            
10 El gràfic en el qual s’aprecien la freqüència dels diferents tons de de blancs, grisos i negres. 

FIGURA 12. CÀLCUL DEL RADI MITJANÇANT L’HISTOGRAMA 

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA 
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f) Passar el radi de segons d’arc a graus i de graus a metres. Per obtenir la dada 

en metres cal cercar la distància de la Terra a Júpiter en UA de la pàgina web 

esmenada abans, ja que depèn del dia de l’any i les posicions dels planetes, i fer 

els càlculs trigonomètrics corresponents (veure figura 13). 

g) A partir de la fotografia feta unes hores despès, calcular els píxels de la distància 

entre Júpiter i Europa (r) (aquesta vegada serà més petita). Passar els píxels a 

segons, despès a graus i després a metres, havent-li sumat prèviament el radi de 

Júpiter. 

IMATGE 9. MOVIMENT D’EUROPA 

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA 

EUROPA 

FIGURA 13. CÀLCULS 
TRIGONOMÈTRICS 

FONT: ELABORACIÓ 

PRÒPIA 
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h) L’angle necessari per deduir el període l’obtindrem dividint el radi petit (r) entre el 

gran (R) i calculant l’arc cos. Desprès, passarem l’angle a radiants amb el factor 

de conversió corresponent i dividirem això entre el temps de diferència amb el 

qual es van fer les dues fotografies (en segons). Aquesta dada és la velocitat 

angular (rad/s). 

i) Per saber el període només caldrà dividir 2π entre la velocitat angular (ω=2π/T). 

j) Un cop tinguem el radi i el període, i desprès de comparar-los amb les dades 

d’internet i calcular els errors corresponents, obtindrem la massa de Júpiter a 

partir de la tercera llei de Kepler, la segona llei de Newton i la Llei de la Gravitació 

Universal. 

Deducció de la tercera llei de Kepler: 

1. Per simplificar, es considera que l’única força que actua sobre Europa 

és la força gravitatòria que fa Júpiter sobre aquesta ( FEJ ). Per tant, com 

que aproximem l’òrbita a circular, podem utilitzar la segona llei de 

Newton i considerar l’acceleració normal com a única acceleració ( 

Acceleració = mòdul acceleració tangencial · ut + mòdul acceleració 

normal · un ). A partir d’aquí és millor utilitzar el mòdul de la força i 

l’acceleració en comptes de els vectors, ja que només es mou en una 

direcció. 

 

 

 

 EJ Europa normalF m a   

 

2. L’acceleració normal es substitueix per el producte de l’acceleració 

angular (ω) d’Europa i el radi de l’òrbita (r).  
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3. La velocitat angular (ω) és substituïble pel doble del nombre pi (2π) 

entre el període de l’òrbita ( temps necessari per a recórrer 2π radiants, 

és a dir, una volta completa). 

 

 

 

4. La Llei de la gravitació ens dóna una fórmula equivalent a la força 

gravitatòria de Júpiter sobre Europa.  

 

 

 

 

 

5. Si es simplifica l’expressió i s’aïlla el període s’obté la Tercera llei de 

Kepler amb els valors que determinen la constant. Per obtenir la massa 

de Júpiter només cal substituir el període i el radi pels valors que s’han 

obtingut experimentalment i substituir la constant de Gravitació 

Universal (G) pel seu valor (6,67·1011 N·m2/kg2).  
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4.3. ESTUDI DE L’ÒRBITA I DEDUCCIÓ DE LA MASSA DE JÚPITER: EUROPA 

(TAULES) 

L’estudi de l’òrbita d’Europa amb el procés explicat anteriorment el vaig fer amb una 

taula de l’ excel, per tal de no perdre cap decimal amb càlculs a mà. Les taules 

simplificades que contenen tots els càlculs són les següents: 

TAULA 1. RADI DE L’ÒRBITA D’EUROPA 

TAULA 2. CÀLCUL DEL PERÍODE 



 

37 

 

Treball de recerca: Aplicacions de la 

fotografia astronòmica: ciència i art. 

Institut 
Francesc  

Ribalta Emma Fraxanet Morales 

 

Finalment, totes les dades experimentals aplicades a la fórmula obtinguda a partir de 

les lleis de Kepler i les de Newton permeten obtenir la massa de Júpiter en 

quilograms: 

 

TAULA 3. CÀLCUL DE LA MASSA 

T(s) 270178,0893 

r (m) 639751856 

constant de Gravitació Universal (G) 6,67E-11 

MJ 2,12268E+27 

massa júpiter (
2 3

2

4
J

r
M

T G

 



) 

2,12268E+27 
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FIGURA 14. APROXIMACIÓ 
EN ELS CÀLCULS 

TRIGONOMÈTRICS 

FONT: ELABORACIÓ 

PRÒPIA 

4.4. ERRORS EXPERIMENTALS: PER QUÈ? 

Causes dels errors (veure els errors a la taula 4): 

- Poc interval de temps entre la fotografia 1 i 2 d’Europa11. 

- Turbulència atmosfèrica a l’hora de fer les fotografies. La turbulència o seeing 

és un concepte astronòmic que es refereix a la distorsió de la imatge 

astronòmica a causa dels efectes de l’atmosfera. Les variacions de densitat i 

temperatura deformen el recorregut dels rajos de llum que provenen de més 

enllà de la capa atmosfèrica.   

- Aproximació a un angle de 90º en els càlculs trigonomètrics. (veure figura 14). 

- Petits errors del motor de seguiment en els dos eixos del telescopi a l’hora de 

seguir el moviment dels astres mentre es fan els fotografies. 

- Utilització de les equacions de la mecànica clàssica de Newton en comptes de 

les de la Relativitat General d’Einstein. 

- Aproximació a una òrbita circular, considerar excentricitat 0. L’òrbita d’Europa, 

per exemple, en realitat té una excentricitat de 0.0094.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 Per aquesta raó les dades extretes dels altres satèl·lits no van servir per calcular la massa de 

Júpiter amb un error acceptable. (Veure annex) 
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 En aproximar una òrbita a circular estem aproximant el moviment 

del satèl·lit a un moviment circular uniforme, és a dir, estem 

considerant que la velocitat és constant. Això és útil perquè 

llavors l’única acceleració és l’acceleració normal, i així podem 

concloure que la força és el producte de la massa per 

l’acceleració normal, i substituir aquesta per el producte del 

quadrat la velocitat angular i el radi de l’òrbita. ( F= m · an / F= m 

· ω2 · r). 

 Una òrbita circular té el radi igual independentment del punt on 

està el satèl·lit. En canvi, l’òrbita real té un radi més llarg i un de 

més curt. Les fotografies capten només un d’aquests i per tant 

això també pot ser una causa d’error. 

- La perspectiva des de la 

qual veiem el sistema de 

Júpiter i els seus satèl·lits 

no està totalment de perfil. 

Les òrbites tenen una 

inclinació que també dóna 

lloc a error. L’òrbita 

d’Europa té una inclinació 

de 0,466º respecte el pla 

horitzontal que hi hauria si 

l’òrbita es veiés de perfil. 

 

TAULA 4. ERRORS EXPERIMENTALS 
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4.5. FOTOGRAFIA DE LA NEBULOSA D’ORIÓ 

4.5.1.LA NEBULOSA D’ORIÓ 
 

La nebulosa12 d’Orió (anomenada M42) és una nebulosa situada a la constel·lació 

d’Orió, justament al seu cinturó. Fou descoberta per Nicolas-Claude Fabri de Peiresc 

al 1610. És una de les nebuloses més brillants i es pot divisar com un objecte 

semblant a una estrella a ull nu si fa un cel clar. Es troba a una distància de 1300 

anys llum13 i és part d’una nebulosa més gran anomenada complex del núvol 

molecular d’Orió. Té un diàmetre d’uns 24 anys llum i és la zona més propera a la 

Terra on hi ha una formació massiva d’estrelles, per això s’anomena incubadora 

estel·lar.  

Gràcies a l’estudi d’aquesta nebulosa s’han descobert molts processos pels quals 

les estrelles i els sistemes planetaris es formen a partir de núvols de pols i gas, ja 

que s’hi han observat fins a 700 estrelles en diferents estats de formació.  

 

 

                                            
12 Una nebulosa és un objecte celeste compost de gas amb aspecte difús (com ja diu el nom 

Nebulosa , que en llatí significa boirós). 

13 “Unitat usada en astronomia amb finalitats de vulgarització i que equival a la longitud que ha 

recorregut la llum en un any ( 9,46×10 15 m ).” (Gran Enciclopèdia Catalana) 

IMATGE 10. CONSTEL·LACIÓ D’ORIÓ. 

FONT: GOOGLE IMATGES 

(HTTP://VISTASALUNIVERSO.BLOGSPOT.

COM.ES/2008/03/ORINEL-CAZADOR-DE-

BEOCIA.HTML) 
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4.5.2.TRACTAMENT D’UNA FOTOGRAFIA ASTRONÒMICA: ABANS I 
DESPRÈS. 
 

La fotografia astronòmica té dues variants: la planetària ( fotografies de planetes, 

satèl·lits, cometes...) i la de l’espai profund ( nebuloses, galàxies, cúmuls...). Per un 

principiant en el tema sempre és més recomanable la planetària, ja que requereix un 

equip menys exigent i es poden aconseguir bons resultats en menys temps. Tot i 

això, en la meva opinió, la fotografia de galàxies o nebuloses és més espectacular i , 

encara que sigui més difícil obtenir bons resultats, si aquests s’aconsegueixen és 

més satisfactori. Al principi, desprès de l’apilat d’imatges, s’obté una fotografia 

calibrada i sense soroll, però encara es veu fosca i amb molta informació amagada. 

A cada pas del processat es descobreix una ala més de la nebulosa, un color més 

brillant o una silueta diferent. Al final de l’optimització de la imatge hi ha una gran 

diferència ( veure imatges 11 i 12 14). La nebulosa d’Orió és una nebulosa amb la 

que normalment s’obtenen bons resultats, però és molt complicat aconseguir que el 

centre no quedi cremat, és a dir, massa brillant. Per evitar aquesta brillantor en el 

centre, que difumina les estrelles centrals, s’hauria de recórrer a tècniques més 

complicades.  

 

 

                                            
14 És recomanable veure les fotografies en una pantalla digital, ja que es poden apreciar molts més 

detalls. Les fotografies digitals estan incloses al CD. 

IMATGE 11. LA NEBULOSA D’ORIÓ: ABANS DEL PROCESSAT 

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA 
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IMATGE 12. LA NEBULOSA D’ORIÓ: DESPRÈS DEL PROCESSAT 

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA 
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5. CONCLUSIONS 
 

Primer de tot, en veure’m a la fi del treball, puc assegurar que l’he acabat amb les 

mateixes ganes amb les que vaig començar. I si fos per mi, ara hi afegiria uns 

quants apartats més. El món de l’astronomia se m’ha presentat com una nova 

ciència que tenia apartada, i m’he adonat que he d’aprofitar tenir-la a l’abast de les 

meves mans.  

De la part teòrica he après totes les respostes que podia aconseguir amb paraules i 

fórmules: què és el que passa dins d’un telescopi quan mirem per l’ocular, és a dir, 

què és el que ens permet veure cossos celestes tan llunyans; quins van ser els 

personatges que es van fer les mateixes preguntes abans que jo i, a part dels grans 

encerts, quins van ser els errors que van fer; com ens podem posar d’acord una 

persona d’Austràlia i jo a l’hora de mirar el firmament i saber trobar-hi el mateix; 

quins paràmetres s’han de canviar d’una fotografia astronòmica per poder descobrir 

aquelles parts que estaven amagades... I no tan sols n’he extret respostes, sinó que 

també m’ha fet reflexionar la dualitat de teories sobre la gravitació. Que una sigui 

més precisa que l’altra significa que aquesta ja no serveix? Es pot veure una mateixa 

magnitud des de dues perspectives totalment diferents i que, tot i així, les dues la 

puguin definir? He descobert que sí.  

La part pràctica, en canvi, m’ha ensenyat com aplicar aquests coneixements. Els 

passos per dur a terme una sessió astronòmica amb eficiència i obtenir bons 

resultats, l’aplicació de les Lleis que aquells científics havien deduït, com processar 

la meva fotografia... També vaig millorar el meu aparell matemàtic a l’hora de 

resoldre els problemes trigonomètrics que se’m van presentar. I sobretot, he 

potenciat la meva paciència: una sessió astronòmica és una carrera d’obstacles en 

la qual has d’estar atent en tots moments. Del primer factor que depens és de la 

meteorologia (un factor que no va estar gaire al meu favor), moltes vegades trobaràs 

els núvols impedint-te veure allò que vols fotografiar – o apareixeran de sobte, quan 

ja gairebé tenies totes les fotografies necessàries. El segon factor que em va 

obstaculitzar les sessions va ser que els satèl·lits es troben en l’extrem de l’òrbita 

cada certs dies, i per tant has de tenir el calendari a la disposició del seu horari. I per 
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acabar, Júpiter tampoc és veu tot l’any; conseqüentment, només hi ha uns mesos en 

els quals es poden fer les fotografies. Aquests obstacles van costar cars a la pràctica 

ja que en l’estudi de dos dels satèl·lits no vaig poder calcular el període, i en el tercer 

hi ha un error molt alt. Tot i això, puc considerar que el resultat ha estat satisfactori, 

ja que amb l’estudi d’Europa he pogut calcular la massa de Júpiter amb un error 

experimental al voltant del 12%, i en experiments de física i astronomia, i tenint en 

compte totes les aproximacions que he fet, és un error acceptable. La segona part 

de la pràctica ha resultat un èxit, en la meva opinió, ja que es tractava de la meva 

primera fotografia astronòmica. 

Dels objectius que m’havia marcat, per tant, he complert que: 

1- He deduït la massa de Júpiter a partir de fotografies d’un dels satèl·lits 

galileans de Júpiter i les Lleis de Kepler i de Newton. L’error 

experimental és del 11,83%. 

2- He capturat la fotografia de la Nebulosa d’ Orió i he après com 

processar-la. 

I no he complert la comparació entre les masses que em donava cadascun dels 

satèl·lits perquè no he pogut obtenir la massa a partir de les dades d’Ió, Ganímedes 

ni Calisto. 

He d’agrair l’ajuda del meu pare, Jordi Fraxanet, per haver-me guiat en les sessions 

d’astronomia i haver-me deixat tot l’equip (telescopi, càmera...) , el material 

bibliogràfic, l’ordinador (pel processat d’imatge) i, sobretot, el seu temps per resoldre 

tots els dubtes que jo li plantejava.  

Finalment, acabaré dient el que vaig dir al principi: puc afirmar que l’astronomia és 

tant una ciència, al nivell de la química, com un art, al nivell de la literatura. 

L’astronomia va inspirar als primers científics a preguntar-se que hi havia allà fora, 

d’on venia l’home i com s’havia creat tot el que ens envolta. Per l’altra banda, les 

estrelles del firmament sempre han inspirat a músics, filòsofs, poetes, escriptors i, en 

general, qualsevol que aixeca el cap una nit clara d’estiu. Per tant, hem de deixar 

d’aclaparar-nos per la immensitat de l’univers i gaudir de les coses extraordinàries 

que hi caben en un espai tan infinit com aquest.  
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This is Major Tom to Ground Control 

I'm stepping through the door 

And I'm floating in a most peculiar way 

And the stars look very different today 

For here 

Am I sitting in a tin can 

Far above the world 

Planet Earth is blue 

And there's nothing I can do 

 

Though I'm past one hundred thousand miles 

I'm feeling very still 

And I think my spaceship knows which way to go15 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 Fragment de la cançó Space Oddity  de David Bowie 

 (Aquí el comandant Tom a la torre de control/ estic caminant a través 

de la porta ( de la nau espacial) / i estic flotant d’una manera molt 

peculiar/ les estrelles es veuen molt diferents avui/ perquè aquí / estic 

assegut en una llauna / molt per sobre del món / la Terra està trista / i jo 

no hi puc fer res/ Tot i que estigui a 160000 quilòmetres / estic molt 

tranquil/ i crec que la meva nau sap per quin camí anar). 

 

IMATGE 13. FONT: TUMBLR (https://www.tumblr.com/search/planet+earth) 
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