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1. Presentació
Les motivacions que han portat a l’elecció del tema d’aquest treball són en part per
objectius acadèmics però també personals.
La primera raó que em va motivar a escollir l’astrofotografia és el meu interès i
fascinació per l’astronomia i l’espai en general. Tot i que fa un temps creia que
l’estudi dels astres i fenòmens espacials només era possible des de grans entitats
com la NASA o observatoris professionals, en veure que aquesta idea estava
totalment equivocada i que persones com jo, amb només una mica de material i
interès pel tema, havien contribuït a la ciència de l’astronomia, vaig decidir unir-me a
aquest col·lectiu.
De totes les variants dins l’astronomia, vaig escollir l’astrofotografia en particular, ja
que m’oferia la possibilitat de tenir més coneixements sobre l’observació
astronòmica. Un altre motiu pel qual vaig escollir aquesta vessant de l’astronomia va
ser l’avantatge de que a Vic mateix hi ha una agrupació, l’Agrupació Astronòmica
d’Osona (AAO), formada majoritàriament per afeccionats a l’astronomia en general i
a l’astrofotografia en particular, i que a l’escola hi ha un professor que en forma part,
en Joan Mercader. I també que l’astrofotografia em donava l’oportunitat d’obtenir
resultats bons sense una gran despesa en material, ja que tot el necessari era una
càmera i alguns complements, la majoria dels quals me’ls deixaria l’Agrupació.
Aquestes són les raons personals, però les meves raons acadèmiques tenen relació
amb com vull enfocar el meu futur. Durant el batxillerat he estat cursant l’itinerari
tecnològic amb l’objectiu d’entrar a una carrera d’enginyeria aeroespacial a la
universitat, per això, he volgut aprofitar l’oportunitat del treball de recerca per
formar-me i tenir coneixements bàsics sobre l’espai ja que tot això no ho puc
aprendre a les hores lectives a l’escola.
L’objectiu d’aquest treball és adquirir el coneixement bàsic per dominar les tècniques
que inclou l’astrofotografia, i recollir totes les dades sobre el procés d’aprenentatge.
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Per aconseguir aquest objectiu inicial s’estudiarà de què es tracta aquesta activitat,
quins materials són necessaris per a tot el procés, els passos per aconseguir els
resultats esperats i, per últim, es realitzarà una anàlisi de les fotografies obtingudes.
Les dificultats més significatives al llarg d’aquest treball estan relacionades
bàsicament amb la part pràctica, ja que en haver tants afeccionats que pretenen
ajudar a l’avenç de tot el col·lectiu, hi ha una gran quantitat de blogs i pàgines web
on es comparteix la informació de la qual disposa cadascú, fent així que trobar totes
les dades teòriques necessàries no fos massa complicat.
Però, tot i tenir la part teòrica coberta, en el treball de camp de l’astrofotografia hi
apareixen molts factors que sovint escapen a la influència del fotògraf. Per exemple,
aquest any no ha estat molt bo meteorològicament parlant, i això ha causat que a
moltes sortides no s’obtinguessin més d’una o dues fotografies, ja que hi havia
boira, núvols, humitat…
Una altra dificultat bastant rellevant també ha estat començar des de zero, tant en la
fotografia astronòmica com en la fotografia, ja que el procés d’aprenentatge ha
tingut un inici molt més lent.
Per últim, una dificultat també important ha estat el fet de que l’astrofotografia és un
tipus de fotografia que requereix una millora contínua del material si es vol
progressar en l’obtenció de resultats. Per exemple, amb la meva càmera és possible
aconseguir astrofotografies bones, però de nivell bàsic, per tant, si volgués obtenir
millors imatges, amb més qualitat, m’hauria de plantejar comprar una altra càmera.
L’estructura del treball està formada per dues parts, una teòrica i una pràctica. A la
part teòrica hi apareixen diversos apartats; el primer dels quals és una introducció
sobre l’astronomia i l’astrofotografia on es parla de l’origen, història i tipus d’aquesta.
A continuació hi ha un bloc teòric sobre la fotografia pròpiament dita i els
ajustaments, materials i programes necessaris per a la fotografia astronòmica.
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A la part pràctica hi ha una explicació sobre el procés del treball, on s’expliquen les
sortides i el procediment que s’ha de seguir en elles. Finalment, hi ha un recull
d’imatges i les seves anàlisis pertinents, les quals són els resultats.
A l’última part del treball hi ha les conclusions extretes de tot el procés.
Abans d’entrar en matèria, m’agradaria agrair l’ajuda del meu tutor Joan Mercader
per guiar aquest treball i aportar les seves idees per enriquir-lo, i a l’Eduard Selva,
per aconsellar-me en la part tècnica; als meus pares pel seu suport i per
acompanyar-me a les sortides pràctiques; a l’Agrupació Astronòmica d’Osona per
proporcionar-me totes les eines, i a Josep Orri i Juan Casas especialment per
haver-me guiat personalment en tot moment amb l’astrofotografia i haver-me deixat
el seu material.
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2. Introducció
En aquest apartat s’explicaran conceptes bàsics i aspectes relacionats amb
l’astronomia i l’astrofotografia que permetran situar el lector abans d’endinsar-nos en
el desenvolupament del treball.
L’ésser humà porta milers d’anys mirant el cel, atret per la seva bellesa i per la
curiositat de saber què és el que veu en realitat, i també per la seva necessitat de
comprendre quin lloc ocupa en aquest món immens.
La nostra capacitat com espècie de crear eines per superar les nostres limitacions
biològiques, ens ha permès descobrir més característiques d’aquest cel que, a mida
que les coneixem, ens impulsen a seguir alimentant aquest interès per la meravella
que és l’Univers. Uns simples prismàtics ens descobreixen detalls de la Lluna i de la
nostra galàxia, que ens impacten. Dels prismàtics, passem a utilitzar el telescopi, que
tot i que sigui petit, ens permet veure moltíssim més, com per exemple la galàxia
Andròmeda o els anells de Saturn. Tot això ens desperta el nostre instint natural de
voler conèixer i com a conseqüència comencem a documentar-nos i a llegir llibres
sobre l’Univers.
Al llarg de la història moltes cultures també s’han fet aquestes preguntes, i han creat
explicacions tan diverses com fantàstiques, com per exemple la del famós Timón de
la pel·lícula ”El Rei Lleó”, on explica a Pumba que aquells puntets de llum al sostre
nocturn de la sabana són petits forats en una gran tela que cada vespre cobreix el cel
tapant la llum del Sol.

Escena de la pel·lícula “El Rei
Lleó”.
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Tot i així, no totes les explicacions eren errònies, com per exemple en la cultura
egípcia, que mitjançant l’observació astronòmica van fer prediccions de les crescudes
del riu Nil (es donaven en l’època de l’any on el Sol i Sirius1 surten a la mateixa hora),
o van orientar els temples i piràmides de forma que segons les seves ombres sabien
determinar l’inici de les 4 estacions de l’any. Un altre exemple és l’Antiga Grècia, on
Sòcrates va concloure l’esfericitat de la Terra basant-se només en fets com que el cel
visible des dels dos hemisferis terrestres és diferent, o que la primera part dels
vaixells que es podia veure quan s’apropaven des del mar era tan sols el màstil, la
part més alta, i que llavors el vaixell anava apareixent de sota l’horitzó.
Fins i tot se sap que els Maies van realitzar un calendari solar gairebé tan precís com
el que tenim avui en dia sense totes les eines actuals, i s’han trobat monuments com
el de Stonehenge a Gran Bretanya, que prové de l’etapa prehistòrica de la humanitat.
Es creu que aquest centre ritual prehistòric s’utilitzava com a temple religiós,
monument funerari i observatori astronòmic que servia per a predir les estacions, ja
que l’eix de Stonehenge s’alinea amb el Sol naixent en el solstici d’estiu i amb la
posta de Sol en el solstici d’hivern, fet que fa suposar que els constructors tenien
coneixements d’astronomia.

Monument prehistòric de Stonehenge, Amesbury, Wiltshire, Gran Bretanya.

1

Estrella aparentment més brillant del cel i que forma part de la constel·lació del Ca Major.
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El que tenen en comú totes aquestes civilitzacions que van donar resposta a alguns
dels qüestionaments sobre l’Univers és precisament l’estudi mitjançant l’observació, i
aquest mateix mètode serà el que en un futur permetrà avenços tals com els viatges
espacials o l’arribada a nous planetes. Una forma d’observació que s’utilitza
actualment és la fotografia, i en aquest cas la fotografia astronòmica o astrofotografia.
Abans de parlar d’aquest tipus de fotografia, però, parlarem sobre astronomia, ja que
si volem fotografiar els astres hem de saber què estem mirant i familiaritzar-nos amb
el vocabulari que s’empra actualment.

2.1. L’astronomia
Astronomia és un terme que prové del grec i està format per dues arrels: aster, que
significa estrella, i nomos, que es tradueix com a norma, ordre. L’astronomia és una
ciència que tracta de l’origen, evolució, composició, distància i moviment de tots els
cossos celestes i la matèria dispersa per l’Univers. També inclou l’astrofísica que
tracta de les propietats físiques i l’estructura de la matèria de què està fet l’Univers.
L’astronomia es considera la ciència més antiga, tan antiga com la mateixa humanitat.

2.1.1. Com s’organitza el cel: localització i nomenclatures dels astres
El nom dels objectes del cel han variat molt amb el pas del
temps i també segons la cultura principal de cada moment. La
majoria de noms populars dels astres que coneixem avui en dia,
però, provenen de la mitologia grega que després es va barrejar
amb la romana, i són noms dels Déus o herois que
protagonitzaven els mites d’aquestes cultures. Per exemple, el
nom de la Terra prové de la Deessa romana Tellus, l’equivalent
grec de la qual és la Deessa Gea ique és la Deessa de la Terra.
Deessa Tellus o Gea.

8

Avui en dia es segueix utilitzant aquest tipus de nomenclatura relacionada amb la
mitologia per alguns dels astres, com per exemple quan el 2011 i el 2012 es van
descobrir dos satèl·lits que orbiten a Plutó i l’Associació Astronòmica Internacional
(UAI) va decidir fer una consulta popular per decidir els noms d’aquests astres. Degut
a que el nom de Plutó prové del Déu romà Pluto, el Déu de l’inframón, els noms
escollits van ser Estigia, el nom del riu que navega el barquer que porta els morts, i
Cèrber, el nom del gos de tres caps que guarda l’inframón.

Il·lustració del barquer Caront navegant l’Estigia. Il·lustració del Cèrber guardant la porta de l’inframón.

Però no tots els objectes tenen noms mitològics, sinó que per exemple les llunes
d’Urà reben els seus noms de personatges de les novel·les de Shakespeare y
Alexander Pope.
Per motius de simplificació, avui dia les estrelles s’anomenen amb designacions
numèriques sense cap significat mitològic. Alguns objectes astronòmics, però, reben
simultàniament un nom històric i una designació de catàleg2. Per exemple, la
nebulosa del Cranc també és coneguda com M1 (va ser el primer objecte tabulat al

2

Llistes creades per astrònoms en les quals es recullen els objectes observats al cel, se’ls dona un
nom (la nomenclatura utilitzada depèn del catàleg) i es determina la seva posició.
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catàleg de Charles Messier3 el 1771). Els famosos “pilars de la creació” captat pel
Hubble son a la nebulosa de la Àguila, que també es coneix com M16.
Els astrònoms organitzen el cel seguint un sistema de coordenades semblant al que
fem servir a la Terra. El primer pas és pensar en el firmament com una esfera buida a
la qual hi tenim enganxades totes les estrelles. L’equador d’aquesta esfera coincideix
amb l’equador de la Terra, i els pols amb els pols terrestres. Donat que l’eix de rotació
de la Terra està inclinat (cosa que explica que tinguem estacions), l’equador i els pols
del cel també estan inclinats respecte a l’el·líptica.
La posició d’un objecte en aquesta esfera es defineix utilitzant dues coordenades. El
primer número és la declinació, i indica la distància entre l’objecte i l’equador del cel,
per sobre o per sota igual que la latitud terrestre.
El segon número és l’ascensió recta, equivalent a
la longitud terrestre, indica la posició d’un objecte
respecte d’un cercle de nord a sud, de pol a pol
celeste que defineix els zero graus. El mapa del
cel és el que coneixem com cartes estel·lars. Hi ha
cartes estel·lars, però, que no inclouen aquests
valors.

Carta estel·lar de les constel·lacions.

Abans de poder cercar un objecte al cel, cal conèixer la nostra pròpia ubicació,
perquè el que observarem depèn de la nostra posició a la Terra; des de l’hemisferi
nord no es pot veure el cel de l’hemisferi sud i a la inversa, i de la posició de la Terra
en relació al Sol ja que segons les diferents estacions de l’any veurem uns objectes o
uns altres. Per això és tan important conèixer la teva latitud i longitud quan estiguis
consultant una carta estel·lar perquè això determinarà quina part del cel pots observar
a cada moment.

3

Catàleg creat pel francès Charles Messier el 1774 que utilitza la nomenclatura “M” seguit d’un
nombre específic per a cada objecte.
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2.1.2. Alguns objectes celestes i les seves característiques
Ara, de forma més concreta, parlarem dels astres que sovint són protagonistes de la
fotografia astronòmica.
-

Les Estrelles:

La Via Làctia es composa de més de 200.000 milions d’estrelles estructurades en
forma d’espiral. Tal com en Pumba li va contestar a Timon a l’escena del “Rei Lleó”
de la qual hem parlat prèviament en aquesta introducció, les estrelles són boles de
gas incandescent que s’alimenten de les reaccions nuclears que es produeixen al seu
interior.
Aquestes reaccions són reaccions de fusió, on dos àtoms d’hidrogen es fusionen i
formen un àtom d’heli. L’heli que es forma també reacciona amb l’hidrogen i amb ell
mateix formant altres elements que també reaccionaran creant més elements.
La majoria de les estrelles neixen en cúmuls, com les Plèiades, i altres es separen del
grup i viatgen soles per la galàxia com el cas del Sol. Els cúmuls són espais que
generen una frenètica activitat de creació d’estrelles i dels més caòtics de la galàxia.
Les estrelles moren quan el combustible gasós es consumeix, i ho fan de moltes
formes diferents, depenent de la seva edat, massa i entorn. Les estrelles massives
moren amb una explosió violenta anomenada supernova, que és un fenomen que
genera tanta llum que pot ocultar momentàniament la llum de les galàxies veïnes. En
aquesta explosió, tots els elements que s’havien creat dins l’estrella queden repartits
per l’Espai i formen la pròxima generació d’objectes: altres cúmuls, galàxies,
planetes... Hi ha 10 tipus diferents de supernova, cadascuna associada amb una
física molt concreta. Curiosament quant més gran és l’estrella més petita serà
l’espectacularitat de la seva mort. Les més grans es col·lapsen en forats negres4 que
són tan densos que res no en pot escapar ni tan sols la llum.
El color de cada estrella depèn de la temperatura de la seva superfície: les més
calentes són blaves o blanques, i les més fredes vermelles. La seva mida depèn de la

4

Concentració de matèria d’altíssima densitat.
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seva massa i dels processos que tenen lloc al seu interior i la durada de la seva vida
també depèn, entre d’altres coses, de la seva massa (quan més grans menys duren).
Observar les estrelles és com observar el passat, ja que degut a que la distància que
ens separa és tan gran, la llum que emeten tarda molt temps a arribar a la Terra, i
llavors les veiem tal com eren quan varen emetre la llum, en forma de fotons, que han
de travessar l’espai en llarguíssims viatges fins arribar als nostres ulls o a les nostres
càmeres de fotografia. Fins i tot la llum del grup d’estrelles més propera, el trio Alfa,
Beta i Pròxima Centauri triga 4 anys en arribar a la Terra.
Una de les estrelles més espectaculars del cel de l’hemisferi nord és Betelgeuse, de
la constel·lació d’Orió, que es veu tal com era fa 640 anys, que és el que triga la seva
llum a arribar a nosaltres. És una estrella que segons els astrònoms està a prop del
seu final però si explotés avui a la Terra no ho veuríem fins l’any 2655 o més tard.

Fotografia de la Via Làctia i el cel estrellat.

-

El Sol:

És l’objecte més brillant del nostre cel amb molta diferència i és el centre del nostre
Sistema Solar. El Sol pertany a la categoria d’estrelles mitjanes, la seva temperatura
de superfície és de 5.500ºC i està més o menys a mitjans de la seva vida.
El Sol consumirà el combustible del seu nucli d’aquí uns 5.000 milions d’anys, i quan
això succeeixi el seu nucli es compactarà mentre que les seves capes externes
s’expandiran fins a engolir Mercuri, Venus i la Terra. Uns centenars de milions d’anys
12

després, les capes externes hauran desaparegut i només quedarà una estrella nana
blanca (de dimensions petites però d’una temperatura superficial molt alta). Si en
aquest estat és capaç d’atraure i absorbir altres estrelles properes, acabarà la seva
vida amb una supernova tan brillant que superarà la llum de les galàxies veïnes.

Fotografia del Sol.

-

La Lluna:

La lluna és l’objecte del cel més proper a la Terra. És un satèl·lit de composició
semblant a la de la Terra i es va formar, segons la teoria més estesament acceptada,
per les restes que fa molts milions d’anys varen sortir expulsades d’una col·lisió
violenta entre un objecte de mida semblant a la de Mart i la Terra. És l’únic lloc de
l’Univers que la humanitat ha pogut visitar i trepitjar.
La Lluna sembla que estigui estàtica, però en realitat fa un moviment de rotació sobre
si mateixa i un de translació al voltant de la Terra. Aquests dos moviments els fa de
forma sincronitzada de manera que gairebé sempre veiem la mateixa cara de la lluna.
La cara que ens queda oculta, que només podem observar visitant-la, és molt diferent
de la que podem veure des de la Terra, i la capa més exterior del satèl·lit és molt més
gruixuda que la de la cara visible, cosa que els experts encara no han explicat tot i
que hi ha varies teories.
La Lluna no sempre es veu igual, sinó que degut a que gira al voltant de la Terra rep
la llum del Sol des de diferents angles, això provoca que a vegades es vegi
il·luminada per complet, il·luminada parcialment o totalment a les fosques. Aquestes
13

diferents aparences s’anomenen fases lunars. Hi ha quatre fases, plena (totalment
il·luminada), minvant (parcialment il·luminada que acabarà tornant-se fosca), nova
(totalment fosca) i creixent (parcialment il·luminada que acabarà tornant-se
il·luminada).

La Lluna en les seves diferents fases.

-

Els Planetes:

Antigament els astrònoms només coneixien 5 planetes a banda de la Terra: Mercuri,
Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Avui dia sabem que la presència de planetes orbitant
estrelles és força normal, i per tant actualment es creu que és molt probable que
existeixin més planetes similars al nostre.
En un principi es considerava que els planetes eren objectes poc comuns al cel, que
eren l’excepció, però avui dia sabem que són la norma, i que és habitual que al
voltant d’estrelles hi trobem planetes tan grans com petits o nans orbitant.
Per tant, hi ha un nombre enorme de possibles Terres: milers de milions! És encara
un misteri si podrem trobar-hi vida similar a la del nostre planeta, però avui dia està
clar que a l’entorn de les estrelles que hi ha a la nostra pròpia galàxia hi ha un
nombre incalculable de sistemes solars com el nostre.
Tot i que tots els planetes estan formats a partir d’elements que provenen de les
reaccions de les estrelles, no tots ells són iguals. Hi ha planetes terrestres com la
Terra, Mercuri, Venus i Mart; altres gasosos com Júpiter i Saturn; i altres de gel com
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Urà i Neptú. Al nostre sistema, els planetes gasosos i gelats són molt més grans que
els terrestres.

Imatge artística del Sol i alguns planetes del Sistema Solar (d’esquerra a dreta: Mercuri, Venus, la
Terra amb el seu satèl·lit, Mart, Júpiter i Saturn).

-

Les galàxies:

Una galàxia és un conjunt de milers de milions d’estrelles, núvols de gas, planetes,
pols còsmica, matèria fosca i energia que estan units per forces gravitatòries creades
per un forat negre que n’és el centre. Aquests elements giren al seu voltant a una
velocitat més ràpida si estan prop del centre, o a una velocitat més lenta si estan cap
a l’exterior.
Les galàxies s’agrupen a l’espai en cúmuls, per exemple la nostra, la Via Làctia,
forma part d’un cúmul anomenat Grup Local juntament amb unes altres trenta
galàxies.
Es classifiquen segons la seva forma que pot ser d’espiral, el·líptica o irregular.

Fotografia de la galàxia de la Roseta.

15

-

Altres objectes voladors:

El cel està ple d’altres objectes, com ara meteors i cometes que ofereixen veritables
espectacles per tothom que els observi. A una nit clara es poden distingir uns 6
meteorits per hora. Els anomenem estrelles fugaces p erò en realitat no són estrelles,
sinó fragments de detrits i pols estel·lar o part d’asteroides.
Al sistema solar el que més predomina són els asteroides i els cometes, i el seu
estudi ens ajuda a entendre la història del Sistema Solar.
A la Terra s’han trobat multitud de fragments d’asteroides, i trossos de la Lluna i Mart
que majoritàriament són petits i inofensius. Per desgràcia, les excepcions acostumen
a ser catastròfiques. Si col·lidís amb la Terra un fragment gran d’asteroide o de
cometa, l’impacte podria destruir el planeta o provocar una sèrie de reaccions en
cadena que desembocarien en extincions massives com la que es creu que va
provocar la dels dinosaures fa 65 milions d’anys.
Regularment la Terra travessa zones de detritus i es genera el que es coneix com
pluges de meteors que són molt apreciades pels afeccionats a l’astronomia.
Però també existeixen objectes fabricats pels humans, com ara satèl·lits que orbiten
la Terra i que hem enviat els humans durant l’últim segle. Alguns estan operatius i
tenen diferents funcions o aplicacions: de comunicació, d’observació (de l’espai
profund, de l’atmosfera o de la superfície de la terra), meteorològics, de navegació,
científica, astronòmica, etc. Molts altres ja han deixat de funcionar però encara estan
orbitant. De fet, hi ha satèl·lits anomenats Cubesats que són tan petits com una capsa
de sabates.

Imatge del satèl·lit Hubble.
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2.2. L’astrofotografia
L’astrofotografia és un tipus especialitzat de fotografia que consisteix en la captura
d’imatges d’objectes espacials. Per a la seva pràctica és molt important el domini de
la part tècnica de la fotografia, però també és important saber què fotografiem, per
això hem de tenir unes nocions bàsiques d’astronomia, i també comentar d’on prové
aquest tipus de fotografia i com és present avui en dia en la nostra societat.
L’origen de l’astrofotografia se li atribueix a John William Draper (pare de Henry
Draper, autor d’un dels catàlegs d’estrelles més importants de la història) que va
obtenir el primer retrat de la Lluna el 1840 mitjançant un daguerreotip5. El 1843 va
fotografiar el Sol i altres astrònoms
com Rutherford, De la Rue, Jansen i
Henry van començar també a fer
fotografies del cel, contribuint al
naixement de l’astrofotografia.

Daguerreotip de la Lluna, obra de Henry
Draper, 1863.

Les primeres imatges de bona qualitat van arribar poc després, fetes per William
Bond i el seu fill George. Van millorar les fotografies lunars i van aconseguir la
primera fotografia de l’estrella Vega, una de les més brillants del cel.
Aquests primers afeccionats a l’astrofotografia es van adonar que era molt més fàcil
fotografiar la Lluna i el Sol que les estrelles i els objectes del cel profund amb menys
brillantor com les nebuloses. Els camps estel·lars es van aconseguir fotografiar amb
nitidesa a partir de 1865, tot i que necessitaven exposicions de vàries hores de
duració per tal que els telescopis projectessin sobre les plaques fotogràfiques els

5

El daguerreotip va ser el primer procés fotogràfic d’aplicació pràctica, presentat per François Arago

a l’Acadèmia de Ciències de Paris el 19 d’agost de 1839; és un procés pel qual s’obté una imatge en
positiu a partir d’una placa de coure recoberta de iodur de plata.
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dèbils rajos lluminosos que arribaven des de milers d’anys llum de distància. Fins a
mitjans del segle XX, per fotografiar una galàxia era necessària una exposició de 7 o
8 hores, i actualment només són necessaris uns minuts.
En aquests inicis cal destacar la figura de l’americà Edward Emerson Barnard,
també considerat un dels primers que va aplicar la fotografia a l’astronomia i un dels
millors astrofotògrafs de la història. Durant l’última dècada del segle XIX i la primera
del XX va aconseguir la millor col·lecció d’imatges de la Via Làctia, les quals van
permetre nous descobriments sobre les grans nebuloses fosques de pols que
envolten la nostra galàxia. Des dels observatoris de Yerkes a Wisconsin i Monte
Wilson a Califòrnia, Barnard va aconseguir una de les grans obres de la història de
l’astrofotografia, el conegut Atlas of selected regions of the Milky Way (Atles de
regions seleccionades de la Via Làctia), i encara és una referència a l’actualitat tot i
que hagi passat quasi un segle i les tècniques hagin millorat espectacularment.

Foto de l’atles fotogràfic de la Via Làctia de E. E.
Barnard.
Gran nebulosa de Rho Ophiuchi i el seu entorn.
(Foto: E. E. Barnard/Carnegie Institution of Washington)

Totes aquestes obres primerenques es van fer en blanc i negre, molt abans que el
color es comencés a aplicar a la fotografia. Tot i això, els grans telescopis utilitzats i
les enormes plaques fotogràfiques de l’època van contribuir a que moltes de les
imatges fossin de molta qualitat, especialment les de Barnard i les dels astrònoms
francesos Loewy i Puisseux, autors d’un dels millors atles fotogràfic de la Lluna
aconseguit des de l’Observatori de París.
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En el camp de l’astrofotografia, de la mateixa manera que va passar amb
l’observació visual, l’activitat principal dels observatoris girava al voltant dels
telescopis refractors a finals del segle XIX i principis del XX. Barnard va destacar, a
més a més de les imatges de la Via Làctia, per les excel·lents imatges de Mart que
va aconseguir des de l’Observatori de Yerkes amb un telescopi gegant de 102 cm
de diàmetre (actualment segueix sent el telescopi més gran d’aquest tipus en el
món). Un altre observatori dels EEUU, el de Lick, també va destacar per les
fotografies de la Lluna que es van fer des d’allà, amb un refractor de 91 cm de
diàmetre.
Aquests grans refractors (telescopis) no anaven gaire bé per aconseguir imatges
d’objectes dèbils degut a les seves grans relacions focals; la fotografia de galàxies
va començar seriosament a partir de la inauguració, el 1917, del telescopi reflector
Hooker a l’observatori californià de Monte Wilson. Tenia un mirall principal o primari
de 2,54 m de diàmetre i va marcar una nova època per a l’astronomia. Va ser
utilitzat per Edwin Powell Hubble en els seus estudis cosmològics i va permetre
elaborar les principals teories actuals sobre l’origen de l’Univers i les seves
dimensions. Tant les observacions directes com les fotografies aconseguides amb el
Hooker van permetre comprovar que moltes de les nebuloses estaven a milions
d’anys llum de nosaltres, i per tant que l’Univers excedia els límits de la Via Làctia,
considerada a l’època com una única galàxia que ho aglutinava tot. Gràcies als
estudis de Hubble, els astrònoms van comprendre que la nebulosa M31 a la
constel·lació d’Andròmeda, la M33 al Triangle, la M51 (coneguda com el
“Torbellino”) els “Perros de Caza” (Canes Venatici), la M81 i la M82 a l’Ossa Major i
moltes altres eren “germanes” de la Via Làctia, però no les seves “filles” perquè no
estaven dins d’ella. Eren altres galàxies diferents a la nostra, tot i que algunes
d’elles com la M31 (Andròmeda) tenien una estructura espiral molt semblant a la
nostra. De les fotografies fetes d’aquestes galàxies des de Monte Wilson es pot
veure la seva veritable naturalesa amb milers de milions d’estrelles, i això va tenir un
fort impacte pels astrònoms i per a la societat en general, doncs es va poder
conèixer les noves escales de l’Univers: no existia només la Via Làctia, sinó milions
de vies làcties.
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Gràcies al treball d’un altre conegut astrònom americà, George Ellery Hale, el 1949
va començar a funcionar un altre gran telescopi: el reflector de 508 cm de diàmetre
de l’Observatori de Monte Palomar. Fins els anys 70 quan la contaminació lumínica
de la costa oest dels EEUU va limitar la seva activitat, aquest reflector es va utilitzar
per obtenir les imatges dels objectes més llunyans coneguts i es va convertir en el
telescopi amb més protagonisme de l’astronomia de la segona meitat del segle XX.
A l’actualitat, el telescopi espacial Hubble i altres grans reflectors com els Keck de
Hawai i el William Herschel a l’illa espanyola de La Palma han eclipsat el
protagonisme que van tenir els observatoris de Monte Wilson i Monte Palomar.
El telescopi Hubble opera des de l’espai sense que l’atmosfera alteri les imatges; pot
accedir a objectes que els altres telescopis situats a la Terra no poden i pot
fotografiar els planetes del sistema solar amb una resolució extraordinària. No
obstant, el seu mirall primari de 2,5 m és inferior al dels telescopis Keck de Hawai,
que tenen un diàmetre de 10 m i operen a més de 4.200 m d’altitud, amb una gran
transparència i estabilitat atmosfèrica. Els telescopis de Canàries també tenen 10 m
de diàmetre i s’utilitzen conjuntament amb altres països europeus. Es troben a les
illes de Tenerife i La Palma perquè des d’allà es pot observar el millor cel d’Europa,
amb més de dues terceres parts de les nits de l’any operatives i amb molt bones
condicions d’observació des de 2.300 m d’altitud.

2.2.1. Tipus d’astrofotografia
Existeixen tres tipus de fotografia, cadascun dels quals amb les seves dificultats,
mètodes i objectius particulars:
-

Astrofotografia paisatgística:

Aquesta vessant és la que requereix menys material i menys experiència ja que es
tracta de captar imatges del cel com a fons per a una escena com podria ser una
església, una ciutat, un bosc…
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Per a un bon resultat és necessari l’ús d’una càmera reflex, un objectiu que disposi
d’un angle de visió bastant ampli i un trípode.
En aquest tipus de fotografia es poden aconseguir dos resultats ben diferents si
s’utilitzen temps d’exposició diferents:
La primera opció és una imatge on el cel es veu estàtic, és a dir, que les estrelles
apareixen com a punts definits al cel. És una molt bona manera de fotografiar la Via
Làctia, i ens proporciona un resultat molt estètic.
La segona opció consisteix en captar l’estela de les estrelles, és a dir, aconseguir
una imatge on les estrelles formin un seguit de corbes lluminoses paral·leles. Aquest
tipus de fotografia s’anomena Circumpolar i és una fotografia molt típica en els
fotògrafs principiants perquè el procés no és molt complicat i proporciona resultats
molt agraïts.
Per els dos següents tipus de fotografia hem de tenir en compte un concepte
anomenat seeing, que es refereix a les turbulències que hi ha a l’atmosfera
terrestre. Una imatge amb mal seeing provoca que en augmentar un objecte el
veiem borrós i sense cap característica superficial. Aquestes turbulències són més
pronunciades a zones baixes del cel, degut a la contaminació i a les capes de
l’atmosfera. El vent també provoca un efecte similar al del seeing.

Objecte M101 fotografiat amb bon seeing a l’esquerra i amb mal seeing a la dreta.

21

-

Astrofotografia planetària:

És el tipus de fotografia que consisteix en els detalls dels cossos celestes situats
dins el sistema solar excepte els planetes Urà i Neptú, els asteroides6, cometes7 i
altres objectes com els cossos gelats8 (Plutó) degut a que per la seva poca brillantor
requereixen les tècniques utilitzades en l’astrofotografia de cel profund.
Per al procés d’aquestes imatges és recomanable l’ús de telescopi, ja que un
objectiu de càmera no té la capacitat de captar detalls d’objectes tan llunyans, i
també que aquest telescopi tingui seguiment, és a dir, que tingui un motor que li
permeti seguir el moviment de rotació de la Terra.
La millor opció per obtenir imatges planetàries és el vídeo, ja que en poc temps
podem aconseguir molts fotogrames. A més a més, amb el vídeo augmentem les
possibilitats que tenim de captar l’instant amb el millor seeing.
-

Astrofotografia de cel profund:

És la vessant que fotografia astres de poca lluminositat i a molta distància que són
bàsicament les galàxies, els cúmuls9 i les nebuloses10.
Per a aquest tipus de fotografia també és molt recomanable l’ús del telescopi, (ja
que tot i que es poden obtenir imatges sense fer-ne ús, les fetes amb telescopi
tenen una qualitat i un detall molt major, fet que millora molt la imatge) i
completament necessari l’ús del seguiment11.

6

Objecte sòlid, compost majoritàriament per roca i metalls, més petit que un planeta i que orbita al
voltant del Sol.
7
Cos celeste del sistema solar, de forma irregular, d’unes desenes de quilòmetres de gruix, compost
de pols i gels de diversa composició, que segueix una òrbita molt excèntrica al voltant del Sol i, en
aproximar-s’hi, desenvolupa una cabellera i una o dues cues.
8
Cossos celestes de composició semblant a les llunes del sistema solar però recoberts de gel. Solen
orbitar dins el cinturó de Kuiper.
9
Agrupació d’estels que conté de cinquanta a uns quants milions d’elements que, en la majoria de
casos, han tingut el mateix origen.
10
Condensació de matèria interestel·lar en forma de núvol que pertany a una galàxia.
11
Tècnica d’astrofotografia que consisteix en utilitzar motors instal·lats a algunes muntures de
telescopi per compensar el moviment de rotació terrestre, és a dir que giren en sentit oposat a la
Terra amb l’objectiu de que els astres no quedin moguts a la fotografia.
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2.2.2. L’astrofotografia a Osona
Com hem anat repetint al llarg de la introducció,
l’astrofotografia

és

una

ciència

majoritàriament

impulsada per afeccionats, i el major plaer per algú qui
té gran interès per un tema és compartir les seves
opinions, descobertes, progressos… Així doncs és com
es formen les associacions, grups i entitats.
A Osona també hi ha un col·lectiu d’afeccionats a
l’astrofotografia, i la majoria d’ells formen part de
l’Associació Astronòmica de Vic o la “A.A.O.”, entitat de
la qual no podem parlar sense esmentar la biografia
del seu fundador: Mn. Manel Serinanell i Mir.

Manel Serinanell i Mir.

Manel Serinanell i Mir va néixer el 9 d’abril de 1909 a la ciutat de Vic, justament l’any
on, a partir de la fotografia, es va descobrir la tornada del cometa Halley després de
76 anys desde l’últim avistament.
Manel, des de ben petit, ja va desenvolupar un cert interès per l’astronomia quan
Josep Pratdesaba, astrònom i científic vigatà, va fer construir un observatori
astronòmic que disposava d’una cúpula al seu veïnat. Als tretze anys va realitzar la
seva primera observació de la Lluna, Júpiter i Saturn utilitzant el telescopi de
l’observatori i des de llavors va iniciar la seva recerca i estudi del cel. Va mantenir
una estreta relació amb Pratdesaba qui va ser el seu mentor en els primers passos
del noi en l’observació astronòmica.
El 1954, després d’haver ingressat a la “Sociedad Astronómica de España y
América” i a la “Société Astronomique de France”, inicià l’observació de les taques
del Sol, estudi en el que va centrar gairebé tota la seva carrera d’observació i per la
qual va ser considerat un dels observadors més regulars del món segons
l’Astronomische Stenwarte, l’organisme que coordina les observacions solars.
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Va formar part de múltiples organismes tals com la “Comisión Nacional de
Astronomía”, el “Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid” o la
“International Lunar Society”.
Va realitzar treballs de càlcul sobretot d’efemèrides12 i també va iniciar, l’1 de març
de 1985, la publicació d’una sèrie d’articles que s’agrupaven sota el títol de “Amics
del cometa Halley”, ja que aquest havia de tornar a passar prop de l’òrbita terrestre
en breus. En la primera publicació, hi va fer aparèixer una nota al lector on
convidava a qualsevol persona disposada a intercanviar idees i adquirir coneixement
sobre el Cometa a formar part d’una espècie de grup. Des de llavors es van iniciar
un seguit de trobades d’afeccionats a l’astronomia fins al 13 de gener de 1986, on
es va posar de manifest la intenció d’uns quants de crear una societat astronòmica,
la que acabaria esdevenint l’Agrupació Astronòmica d’Osona.
L’A.A.O. es va constituir formalment el dia 13 de maig de 1987, i Manel Serinanell,
qui en va ser el fundador, va fer una donació a l’Agrupació dels seus llibres
d’astronomia, l’arxiu i els seus propis aparells astronòmics. El mateix any es va fer
una petició a l’Ajuntament local per a la instal·lació de la seu de l’Agrupació i d’un
observatori astronòmic i meteorològic al tercer pis de la Casa Masferrer, i el 1989 es
va portar a terme el trasllat al nou local en el qual ha romàs fins a dia d’avui.

“Logo” de l’Agrupació Astronòmica d’Osona

Després de la fundació de l’Agrupació, Mn. Manel rep un seguit de reconeixements
com el nomenament d’Osonenc de l’any el 1986, la medalla de bronze Camille
Flamarion el 1989, la posada del seu nom a un carrer de Vic el 1990… I va
continuar amb els seus estudis i labors fins el 5 de març de 2001, data en què va
morir.

12

Càlcul de la posició dels astres.
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Manel Serinanell també va tenir més passions a part de l’astronomia, com la música
i el sacerdoci, als quals va dedicar també tota la seva vida, i els últims anys
d’aquesta es va iniciar en l’estudi de la meteorologia. També va publicar múltiples
articles en diverses publicacions i dos llibres, “Pinzellades sobre la història i orígens
de l’astronomia fins al nostre mil·lenari” i “L’Observatori Pratdesaba de Vic”.
Actualment a l’Agrupació es proposen activitats tals com sortides d’astrofotografia,
un divendres de cada mes, o conferències cada dimarts de 8 a 9 sobre matèries
sovint relacionades amb l’astronomia o la ciència. A aquestes conferències hi
col·laboren la Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica, i el Grup de
Naturalistes d’Osona. El primer dijous de cada mes es fa una observació oberta a
l’observatori situat a Vic i varis cops a l’any també es programen visites a llocs
d’interès, com per exemple observatoris reputats, instal·lacions on es porten a terme
estudis científics o també sortides per a l’observació d’eclipsis i altres fenòmens
astronòmics concrets.13
L’

A.A.O.

també

ofereix

observacions

astronòmiques o conferències per a grups,
institucions, entitats o escoles que hi estiguin
interessades i també ofereix assessorament a
principiants en astronomia o astrofotografia i a
estudiants

que

portin

a

terme

treballs

relacionats amb aquestes matèries, com per
exemple aquest treball de recerca.
Retrat d’alguns membres
de l’Agrupació
a una sortida d’astrofotografia.

13

Si es té interès per les activitats de l’agrupació es pot visitar el seu calendari a la pàgina web
http://astroosona.net/blog/programa-dactivitats/?category=activitats
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3. Treball de camp: fotografiant el cel
3.1. Metodologia
En aquest apartat explicaré el procediment seguit al llarg de tot el treball, així com
les conclusions extretes de cada activitat.
A l’inici del treball vaig fer una trobada amb el Sr. Josep Orri, un membre de
l’Agrupació Astronòmica d’Osona per a fer una primera presa de contacte i
explicar-li els objectius del treball, ja que ell seria qui conduiria de certa manera el
procés. Al final de la trobada vam decidir que aniria a les sortides d’astrofotografia
de l’Agrupació.
Després d’aquesta reunió vaig centrar-me en trobar el material que em seria
necessari pel treball: una càmera, un trípode i un intervalòmetre. La càmera que he
utilitzat és una Reflex Nikon model D90 amb un objectiu Nikon DX AF-S NIKKOR
18-105mm 1:3.5-5.6G; el trípode és de la marca Andoer i l’intervalòmetre és de la
marca 
Qumox.

Material emprat per al treball.

La primera sortida a la que vaig assistir va ser a Lluçà, el dia 20 d’abril de 2018, on
vaig assistir a una explicació d’iniciació a l’astrofotografia que acabava amb una
petita part pràctica que consistia en una fotografia de la Lluna. Arrel d’aquesta
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primera sortida vaig arribar a la conclusió que eren necessaris coneixements de
fotografia ja que sinó era impossible fer qualsevol astrofotografia.
A conseqüència d’aquesta reflexió, vaig realitzar un curs de fotografia durant l’estiu
d’un mes de durada impartit per Jordi Cabanas, on vaig adquirir els coneixements
bàsics sobre el funcionament de la càmera, els seus paràmetres, funcions i les
seves possibilitats.
La següent sortida a la qual vaig assistir va ser durant el fenomen de les Llàgrimes
de Sant Llorenç, on l’Agrupació va fer una estada d’una nit a les Llosses el dia 11
d’Agost de 2018. Allà vaig aconseguir fer la primera fotografia paisatgística
circumpolar del treball. Tot i això, just després de fer la primera i única imatge, es va
formar una boira molt espessa que va impedir fer res més. Arrel d’aquest
inconvenient es va reflexionar que les condicions atmosfèriques són molt importants,
ja que un “mal cel” pot provocar que no es pugui fer cap fotografia i per tant que la
sortida sigui en va.
El dia 25 de setembre de 2018 vaig anar altre cop a l’Agrupació per fer fotografia
planetària. Allà, amb l’ajuda del Sr. Josep Orri i el Sr. Juan Casas, i utilitzant el
telescopi instal·lat a la cúpula de l’Agrupació, vaig fer un detall sobre la Lluna, i més
tard em van ajudar a fer-ne l’edició.

Cúpula i telescopi de la seu de l’Agrupació Astronòmica d’Osona.
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Aquest primer intent d’edició va fer evident que aquest apartat de l’astrofotografia
seria un dels més complicats, ja que hi havia infinites possibilitats de les quals se
n’hauria d’extreure unes instruccions clares i simples de seguir.
Un cop practicades l’astrofotografia paisatgística i planetària, vaig assistir a una
sortida astronòmica on faria les primeres imatges de cel profund. La sortida va ser el
dia 5 d’octubre de 2018 i els objectes fotografiats van ser la galàxia d’Andròmeda i el
cúmul estel·lar de les Plèiades. D’aquesta sortida vaig extreure la conclusió de que
el material també és una part essencial de l’astrofotografia, i que tot i que amb una
càmera bàsica es pot aconseguir fer imatges bones, és evident que amb el pas del
temps millorar el material és necessari.
Sobre aquesta sortida també cal remarcar que el temps va ser bastant dolent, amb
un cel molt ennuvolat i molta humitat, i que aquest fet va provocar que moltes de les
imatges s’haguessin de descartar perquè l’objectiu de la càmera es va entelar.
Gràcies a totes aquestes sortides pràctiques vaig poder redactar el treball i la part
teòrica, que reflecteix els coneixements adquirits. Gairebé un any després d’haver
començat el treball, va sorgir una pregunta: és possible saber fer astrofotografia en
el període d’un any?
Degut a la gran quantitat de coneixements necessaris, el fet de només poder
practicar el procediment durant un curt període de cada mes (quan la Lluna és prop
de la fase lunar on és nova), i per últim el factor del temps, van portar a pensar que
saber fer astrofotografia no és possible en un temps tant curt, i aquesta idea es va
confirmar a l’última sortida d’astrofotografia de l’Agrupació a la que es va assistir. En
aquesta sortida es va demanar als membres que eren presents dues preguntes:
Quants anys portaven fent astrofotografia i més o menys quan creien que van tardar
a fer la seva primera astrofotografia sense ajuda.
Alguns d’ells portaven molts anys practicant, d’altres no tant, però tots van coincidir
que el seu aprenentatge no va ser ràpid, sinó que va seguir una evolució que encara
estava en procés. Un altre fet en el que van coincidir va ser que l’ajuda d’algun
“guia” que tingui més coneixements i experiència és clau per a què l’evolució sigui
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més accelerada. Segons ells, ser a una sortida d’astrofotografia i poder demanar
consell a companys just en el moment del dubte és una gran avantatge.
En aquest punt del treball vaig passar a provar de posar en pràctica tots els
coneixements sense l’ajuda de l’agrupació. El primer cop a Taradell el dia 26 de
novembre on es va realitzar una fotografia paisatgística circumpolar. El resultat no
va ser massa bo ja que la sortida no es va planejar tenint en compte la fase lunar,
que era molt pròxima a la plena.
El segon cop la sortida es va planejar per al dia 8 de desembre, i es va aprofitar per
anar a Lleida, al poble d’Àger, al Montsec, certificat com a Reserva i Destinació
Turística Starlight pel programa Home i Biosfera de la UNESCO. Un espai on també
es troba el Centre d’Observació de l’Univers (COU), que constitueix l’equipament
divulgatiu i educatiu del Parc Astronòmic Montsec (PAM). Després d’una visita a
l’observatori es van realitzar una paisatgística circumpolar, i dues paisatgístiques
estàtiques.

Parc Astronòmic del Montsec (PAM).

L’última sortida del treball es va fer el dia 17 de desembre de 2018 a la A.A.O., on
amb l’ajuda del Sr. Juan Casas es va realitzar un altre detall de la Lluna.
Totes les imatges realitzades durant el treball apareixen a l’apartat 3.5. Resultats.
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3.2. Coneixements previs
3.2.1. Conceptes bàsics de fotografia
Per a la fotografia és evident que el primer que necessitem és una càmera, un
aparell que serveix per capturar imatges fixes o en moviment el nom de la qual
prové del terme en llatí “camera” que vol dir “cambra” o “habitació”. Però tot i que
aquesta és primordial, un fet que sol sorprendre als nous interessats en la fotografia
és que la part més important de la càmera és l’òptica.
Una òptica és el component format per lents convergents i divergents i el sistema
d’enfoc i desenfoc que s’acopla a la càmera. La seva tasca és la de captar la llum
que li arriba i dirigir-la cap al sensor de la càmera.
Conté un mecanisme anomenat diafragma que està compost per un seguit de
plaques o aletes que es mouen cap a dins o cap a fora per regular la llum que
pretenem captar.
Una característica molt important dels objectius, nom que rep la part de la càmera
on s’alberguen les lents, és la distància focal, ja que determina l’angle de visió que
aquests proporcionen.

Esquema del funcionament d’una lent de l’òptica d’una càmera que compara distàncies focals segons
els angles de visió que proporcionen.
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La distància focal és la distància que existeix entre el centre òptic de l’objectiu (el
punt on es troben tots els rajos que aquest capta) i el sensor; com més curta és
aquesta distància, més camp de visió, valorat amb graus (º), obtindrem.
Segons aquesta característica hi ha diferents tipus d’objectius, de menys distància
focal a més, que són: l’ull de peix, el gran angular, l’angular (objectius més comuns),
el teleobjectiu i, per últim, el súper teleobjectiu, cadascun amb un angle de visió
característic i per tant específics per a un cert tipus de fotografia.

1. Ull de peix; 2. Gran angular; 3. Angular; 4. Teleobjectiu; 5. Súper Teleobjectiu.

El més interessant per al projecte que ens ocupa és el gran angular, un objectiu
caracteritzat per disposar d’un gran angle de visió, i per tant, el més adient per a
fotografiar una escena com el cel. Si no es disposa de la possibilitat d’obtenir aquest
tipus d’objectiu, l’objectiu angular també és útil i dona resultats igualment bons.
La càmera però, també és un element molt important, ja que ens hem d’assegurar
de què disposa de les facilitats necessàries per a realitzar astrofotografia.
Aquestes facilitats es situen als mecanismes, que explicaré breument a continuació:
Els miralls es poden considerar una de les parts més importants ja que
s’encarreguen de redirigir la llum que els arriba a través de l’òptica. Concretament
en són tres, un situat al centre de tot el mecanisme, i dos més situats a la part
superior. El conjunt d’aquests dos últims s’anomena prisma. Seguidament, el visor
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és la petita obertura a la part posterior de la càmera que permet veure el que es vol
fotografiar. L’obturador és una petita “comporta” situada entre el mirall central i el
sensor que s’encarrega d’impedir que la llum arribi a aquest últim. I finalment 
el
sensor
, el qual també es pot anomenar pla focal, que pot ser definit com a una
placa de pixels on s’enregistra la fotografia. Com a norma general, com més gran és
el sensor, més pixels tindrà aquest, i per tant més resolució i més qualitat en el
resultat final, tot i que no sempre és així.
Per explicar el procés per a captar una imatge s’ha d’explicar pas per pas el
recorregut que realitza la llum des de que entra a l’òptica fins que la imatge queda
enregistrada al sensor o pla focal. I també ha de quedar clar que la càmera té dues
posicions, la primera quan el disparador no s’està fent servir i la segona quan aquest
està pressionat.
En la primera posició és quan podem veure la imatge que fotografiarem a través del
visor gràcies als miralls. Primer de tot les lents de l’objectiu capten la llum que emet
l’escena que tenim davant, i la projecta en un sol punt que és el mirall central de la
càmera. Aquest mirall dirigeix aquest “fil” de llum cap al pentaprisma des d’on
finalment arriba al visor.
En la segona, quan el disparador està premut, es posen en marxa diferents
mecanismes que permeten que la llum arribi al sensor. Aquest, està alineat amb les
lents de l’objectiu, per tant, per aconseguir que la llum hi arribi, el mirall central
passa d’estar en la seva posició original a una posició totalment horitzontal, i per
últim l’obturador es desplaça verticalment.

Esquema del recorregut que
realitza la llum a l’interior de la
càmera.
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Amb una càmera fotogràfica actual es poden fer fotografies molt diverses gràcies a
les diferents funcions que porta integrades que permeten jugar amb factors com la
llum o el moviment. Les funcions més importants són les següents:
-

Obertura del diafragma:

L’
obertura del diafragma regula la quantitat de llum que es permet que arribi al
sensor a través de l’objectiu (separant o ajuntant les aletes del diafragma); com més
gran és l’obertura, més llum rep el sensor.
Les obertures del diafragma es denominen amb els valors f/, els quals depenen de
les característiques de cada objectiu. Els valors estàndard són els que es mostren a
la imatge.

Dibuix de l’aparença d’un objectiu amb diferents valors de diafragma.

Com podem observar, com més petit és el nombre f/, més obertura del diafragma
obtenim, i per tant més llum.
-

Temps d’exposició:


Els sensors de les càmeres, a part de ser capaços d’enregistrar la llum que els
arriba, també tenen la possibilitat d’acumular-la i realitzar una imatge. Aquest fet és
molt important en la fotografia ja que permet captar escenes que nosaltres no
podem veure.
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El 
temps d’exposició regula el temps en què el sensor acumula llum.
La unitat utilitzada són els segons o fraccions de segon per a les exposicions més
curtes. Una càmera reflex no-professional sol tenir un rang de temps que va des
dels 30 segons fins a 1/4000 segons.

Diferents valors de temps d’exposició i focal utilitzats en el mateix cas.

-

ISO:

La 
sensibilitat ISO és un altre paràmetre de la càmera que s’utilitza per indicar al
sensor com de sensible ha de ser a la llum, o dit d’una altra manera, quanta llum ha
de recollir. Gràcies a aquesta funció podem equilibrar el temps d’exposició ja que a
vegades l’escena és tant fosca que la mateixa càmera no permet la fotografia.
Les càmeres ja porten una sensibilitat nativa, que sol coincidir amb el valor més baix
d’ISO que poden adquirir, però aquest valor s’haurà de variar depenent de l’escena
que vulguem fotografiar i també dels altres ajustos que tinguem ja definits.
Aquest paràmetre s’expressa en valors numèrics on un és el doble de l’anterior (és a
dir 100, 200, 400…). En la majoria de càmeres reflex el mínim de sensibilitat oscil·la
entre 25 i 200 ISO, mentre que el màxim acostuma a ser 12.800 ISO, tot i que
algunes arriben a 25.600 ISO de sensibilitat o més.
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Per tant, com més alt sigui aquest valor més llum podrà recollir la càmera en fer la
fotografia, perquè podrem ampliar més la sensibilitat que ha de tenir el sensor.

Diferents valors d’ISO utilitzats per fotografiar el mateix objecte.

Però s’ha d’anar amb compte ja que incrementar la ISO en una fotografia també
implica incrementar el soroll.
El soroll és un defecte aleatori que apareix a les fotografies, quan es puja a nivells
alts d’ISO, en forma de petites taques o granulació i que fan que el resultat pugui
disminuir la qualitat de la fotografia i que per tant s’hagi de descartar.
La quantitat de soroll que apareix a una fotografia segons el valor d’ISO depèn del
sensor, ja que hi ha sensors més avançats que poden arribar a valors
considerablement alts i no produir gairebé soroll.

Efecte de diferents valors de ISO en
un mateix cas.
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-

Enfoc:

L’enfoc 
és una funció que es produeix gràcies a les lents de l’objectiu que també és
necessari comprendre per a iniciar-se a l’astrofotografia.
En termes d’òptica, enfocar es refereix a conduir els rajos de llum que arriben a
l’objectiu de la càmera a un punt anomenat focus, que coincideix amb el sensor.
En termes de fotografia simplificats, enfocar significa deixar nítida la part de
l’escena, que volem que en sigui protagonista, tenint en compte la distància a la que
es troba de la càmera.
La càmera és capaç d’enfocar i desenfocar de forma manual o automàtica.

Bombolla enfocada amb el fons desenfocat.

Quan enfoquem, la càmera deixa completament nítid tot allò que es trobi a la
distància triada, i aquesta nitidesa es va perdent de forma gradual amb els elements
que es trobin més a prop o més lluny. La zona que podem considerar que està
enfocada s’anomena profunditat de camp, i és més curta per davant que per
darrere.
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Fotografia que utilitza el recurs de l’hiperfocal amb un objectiu estètic.

Com veiem a la imatge, l’enfoc està situat entre la tercera pinça i la quarta, i la
nitidesa es va perdent amb les pinces que estan més a prop i les que estan més
lluny, però perdem nitidesa de forma molt més ràpida amb les de davant que amb
les del darrere. La profunditat de camp d’aquest enfoc seria des de la tercera pinça
fins la cinquena, ja que és la part que podem considerar enfocada.
La profunditat de camp depèn de tres factors: El diafragma, la distància focal i la
distància entre la càmera i el subjecte fotografiat.
Depenent de l’obertura del diafragma aconseguirem augmentar o disminuir la
profunditat, un diafragma tancat (per exemple F/22) augmentarà la profunditat de
camp, i un diafragma obert (per exemple F/3.5) la disminuirà. Si l’objectiu que
utilitzem té una distància focal curta, obtindrem un gran angle de visió i
augmentarem la profunditat de camp, amb un objectiu de distància focal llarga
tindrem menys camp de visió i menys profunditat de camp però disposarem d’un
zoom molt potent. Per últim, apropant o allunyant la càmera de l’objecte també
variem la profunditat ja que com més aprop ens col·loquem del que volem fotografiar
més disminuirem la profunditat, i com més ens n’allunyem més l’augmentarem.
Tenint en compte aquest concepte, podem parlar de l’ hiperfocal, un recurs
fotogràfic que consisteix en ampliar el màxim aquesta profunditat i aconseguir que
tant els elements que tenim a prop com els que ens quedin de fons quedin el màxim
d’enfocats. Aquest objectiu s’aconsegueix situant l’enfoc en un punt mig entre els
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dos extrems, el que tenim més aprop i el que tenim més lluny, fent així que tot el que
quedi darrera d’aquest punt fins l’infinit quedi enfocat i tot el que quedi uns quants
metres per davant també hi quedi. Aquest punt concret es pot escollir més o menys
a ull, o sinó existeixen taules de valors hiperfocals concrets per a cada model de
càmera, obertura de diafragma...
-

W/B:

El 
W/B 
o Balanç de blancs és una funció de la càmera que ens permet aconseguir
eliminar els colors dominants que hi pugui haver en una fotografia. Depenent del
color que vulguem dissimular o reduir, disposem de diversos graus.

Dibuixos representatius de les funcions
W/B a una càmera fotogràfica.

La funció “tungstè” (bombeta a la imatge) aporta fredor amb tons blavosos a la
fotografia eliminant per exemple els tons taronges de les llums artificials. Les
funcions “llum dia”, “ombres” i
“ennuvolat” fan just el contrari, ja
que aporten tons càlids per
contrarestar els blaus. La funció
“flash” no s’utilitza tant com les
anteriors
proporciona

però
tons

també
càlids.

Per

últim l’automàtica, com diu el
nom, permet que la càmera
esculli el millor balanç de blancs
per la situació.
Escenari fotografiat utilitzant algunes de les funcions W/B.
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3.2.2. Complements per l’astrofotografia
A més a més de la càmera en si, per a fer astrofotografia necessitem material
complementari sense el qual aquest tipus de fotografia seria pràcticament
impossible.
-

El trípode:

Primer de tot el trípode és el primer del que hem de disposar
per a fer qualsevol fotografia amb exposicions llargues.
Un trípode és una estructura articulable amb l’objectiu de fer de
suport a diferents dispositius com per exemple càmeres
fotogràfiques, mòbils… S’utilitza per evitar que les imatges
quedin mogudes degut a la respiració del fotògraf o a altres
factors que escapin al control d’aquest.
Trípode articulat

Està format per diferents parts que són les següents:
Base de muntatge:part superior del trípode on es munta la càmera o la ròtula.
Ròtula: peça que es munta entre la base i la càmera i que permet modificar i
bloquejar l’orientació de la càmera.
Columna central: barra situada sota la base de muntatge que s’utilitza per
modificar l’alçada del trípode. Només és present als més professionals.
Potes: com el seu nom indica són les 3 potes del trípode que normalment estan
seccionades en tres parts que es poden allargar o escurçar.
Bloqueig de les potes: peces situades entre les seccions de les potes que
permeten bloquejar la posició que el fotògraf hagi escollit.
Peus: són la part final de les potes, les peces que estan en contacte amb el terra.
La seva funció és impedir que el trípode rellisqui durant una fotografia.
El trípode serveix per a fer fotografia nocturna paisatgística, però per a realitzar
fotografia d’astres més detallats requerim l’ajuda de telescopis.
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-

El telescopi:

Un telescopi és un instrument òptic per a observar objectes llunyans, especialment
els cossos celestes, que consta essencialment d'un mirall o lent que concentra els
rajos lluminosos i forma una imatge de l'objecte, i d'una lent que l'amplifica.
Quan s’acopla la càmera al telescopi, la imatge es veu molt més augmentada i
podem realitzar detalls d’objectes tan llunyans com galàxies i cúmuls situats a milers
o milions d’anys llum.
Un telescopi es pot considerar com un objectiu de grans dimensions, que per tant
també disposa dels valors d’obertura i distància focal que ens determinaran el
nombre màxim d’augments que podrem obtenir i els detalls que podrem arribar a
veure o fotografiar. En els telescopis, però, també s’utilitza un nou concepte
anomenat relació focal, que és el terme utilitzat per a denominar el quocient entre la
distància focal i el diàmetre d’obertura i que és una mesura de la lluminositat del
telescopi (com més petit el valor, més lluminositat). S’expressa com f= D/F, on f no
té unitats. Per exemple un telescopi de distància focal de 650mm (D) i 130mm de
diàmetre (F) tindria una relació focal de f/5.
Existeixen 3 tipus de telescopi actualment:
Refractor: És el tipus de telescopi més antic i el més conegut, el qual també és
conegut com a telescopi galileà.
Està format per un conjunt de lents que capten la llum i la concentren al focus, part
del telescopi on es col·loca la càmera.

Esquema del recorregut de la llum dins un telescopi de tipus refractor.
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El principal defecte d’aquest tipus de telescopis són les aberracions cromàtiques
que provoquen, l’aparició de llums rogenques i ablavades a ambdós costats dels
objectes estel·lars més brillants. Aquesta aberració òptica és produïda per un
fenomen anomenat refracció de la llum a les lents del telescopi.
Segons aquest paràmetre, els telescopis refractors es classifiquen en acromàtics,
quan el cromatisme que provoquen és bastant evident, i apocromàtics, quan el
cromatisme provocat és quasi inapreciable.
Tot i així, aquest tipus de telescopi ofereix imatges molt nítides i amb estrelles molt
puntuals, és a dir amb forma de punt molt marcada.
Reflector: És un telescopi compost per lents i miralls que recullen la llum i la
condueixen a l’ocular de la següent forma:

Esquema del recorregut de la llum dins un telescopi de tipus reflector.

El disseny de telescopi reflector més utilitzat és el sistema Newton.
En aquests telescopis s’ha de tenir en compte que el diàmetre d’obertura útil queda
reduït en un 10 o 20% (depenent del telescopi), atès a que aquest queda tapat pel
segon mirall.
Els reflectors són més voluminosos que els refractors i ofereixen, normalment, una
qualitat òptica inferior, tot i que durant els últims anys s’han adquirit uns nivells de
qualitat molt elevats. En aquests telescopis les estrelles també apareixen menys
puntuals.
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Catadiòptrics: Són telescopis formats per lents i miralls creats per intentar
solucionar els defectes que presenten els dos altres dissenys. L’esquema intern és
el següent:

Esquema del recorregut de la llum dins un telescopi de tipus catadiòptric.

La llum primer es dirigeix a un mirall còncau14, però primer passa per una lent
correctora que sosté al mig un petit mirall secundari. Aquest segon mirall redirigeix
els rajos de llum fins a una petita obertura al fons del tub que és on es troba l’ocular.
Aquest disseny aconsegueix que tot i disposant d’un tub de mida reduïda obtinguem
una distància focal molt gran i per tant molts augments.
Tot i aquest benefici, la qualitat òptica d’aquests telescopis no supera la dels
refractors de qualitat i es queda a mig camí entre els dos dissenys. Per tant, es
considera un telescopi tot terreny que és útil en tots els camps però no la millor
opció.
Un fet a tenir en compte respecte els telescopis és que provoquen que la imatge
quedi invertida. Dit de forma més simple, el que està a l’esquerra es veu a la dreta,
el que està a dalt es veu a baix i a l’inversa. L’explicació d’aquesta característica és
la següent:

14

Mirall caracteritzat per tenir la zona central més prima i els extrems més gruixuts. Degut a aquesta
forma els rajos de llum que hi reboten queden concentrats en un punt concret.
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En els telescopis les lents utilitzades tenen forma convexa15, ja que gràcies a la seva
forma els rajos que els travessen modifiquen la seva trajectòria, degut al fenomen
de refracció16, fins a coincidir en un punt concret. Com a conseqüència d’aquest
creuament de rajos, la imatge resultant es veu invertida.

Esquema del recorregut de tres rajos de llum (a,b,c)
17

travessant una lent convexo-plana .

Representació del fenomen de la
refracció dins un telescopi.

Tot i que el fet d’obtenir les imatges invertides pot semblar un inconvenient, en
realitat des d’un punt de vista astronòmic és indiferent ja que a l’espai no existeix la
dreta, l’esquerra, el dalt o el baix, tot depèn de l’observador.
L’últim concepte a conèixer sobre els telescopis són les diferents maneres en què
podem acoplar la càmera amb aquest, n’hi ha quatre:
Afocal: consisteix en situar la càmera davant l’òptica del telescopi i fer la fotografia.
És la més bàsica i fàcil i es pot utilitzar amb qualsevol càmera o telescopi, fins i tot
es pot utilitzar un mòbil.
En paral·lel o “piggy-back”: tracta d’instal·lar la càmera sobre el telescopi
mitjançant un cargol i fer la fotografia amb la pròpia càmera i el seu objectiu.
S’utilitza amb telescopis o muntures que disposen d’un motor que imita la rotació
terrestre per aconseguir que els astres captats no quedin moguts. Podria ser una
bona opció a utilitzar en la fotografia paisatgística.

15

Forma de les lents caracteritzada per tenir la zona central més gruixuda que els extrems.
Fenomen que provoca el canvi de direcció en els rajos de llum en travessar una superfície de
diferent densitat a la inicial.
17
Lent que té dues bandes amb formes diferents, les quals una és plana i l’altra és convexa.
16
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Acoblament directe: consisteix en l’enllaç directe entre la càmera i el telescopi,
retirant l’objectiu d’una i l’òptica de l’altre i utilitzant un adaptador en forma de rosca.
El telescopi farà la funció d’objectiu per a la càmera i així aconseguirem molts més
augments. Es sol utilitzar per a fotografia de cel profund, on donem prioritat als
detalls i lluminositat que als augments.
Projecció per ocular: és un procés molt similar a l’anterior amb la diferència que
l’adaptador utilitzat és més llarg i dins conté un altre ocular, d’aquesta manera
encara aconseguim més augments però perdem lluminositat. Es sol utilitzar en
fotografia planetària per aconseguir més detall.
Els dos elements que he explicat, el trípode i el telescopi, són els bàsics per a una
iniciació en aquest àmbit, però llavors hi ha complements que serveixen per facilitar i
millorar l’obtenció de bons resultats.
-

La muntura:

Per a l’ús del telescopi és molt important la muntura que s’utilitzi, ja que és un
complement essencial per a contrarrestar el moviment terrestre i aconseguir que les
fotografies no quedin mogudes. La muntura d’un telescopi és la part mecànica que
uneix el tub d’aquest amb el trípode i que realitza el seguiment dels astres que
vulguem observar o fotografiar. N’hi ha de diferents tipus segons la seva complexitat
i la forma d’utilitzar-les però la més interessant per astrofotografia és la muntura
equatorial computeritzada.

Esquema d’una muntura on l’eix A.R.
és l’eix paral·lel al terrestre.

Muntura amb sistema GoTo.
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Aquest tipus de muntura ens permet realitzar un seguiment dels astres imitant el
moviment de rotació terrestre, gràcies a que el seu eix d’inclinació és paral·lel al de
la Terra, i mitjançant motors. A part, porta incorporat un sistema que permet a la
muntura “trobar” els objectes que s’escullen de forma automàtica per triangulació18
que s’anomena GoTo. L’únic necessari per a aconseguir el total funcionament de la
muntura és introduir a l’ordinador un seguit de dades que dependran del model
d’aquesta però que acostumen a estar relacionades amb la localització, la zona
horària, l’època de l’any i introduir la posició de dues o més estrelles de forma
manual.
-

L’intervalòmetre:

Un altre aparell molt útil i important en astrofotografia és l’intervalòmetre, un
complement que es connecta amb la càmera i que permet fer exposicions més
llargues, ja que com he esmentat abans una càmera sol tenir com a exposició
màxima els 30 segons i en canvi amb un intervalòmetre es poden aconseguir hores
d’exposició.

Intervalòmetre.

18

Procés pel qual es determina la posició d’un punt a partir d’altres coneguts segons els angles del
triangle que es forma.
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3.2.3. Conceptes i tècniques per l’astrofotografia
A més a més del material emprat, també hem de parlar sobre diverses tècniques
necessàries per millorar les fotografies que obtindrem.
-

Pintar:

Aquesta tècnica s’utilitza en l’astrofotografia paisatgística, ja que consisteix en
aconseguir realçar un objecte proper, com per exemple un edifici o algun element
natural, per davant de l’escena del cel.
Quan fem fotografia nocturna, tot el que no tingui llum pròpia o la reflecteixi queda
completament fosc, per tant, per aconseguir que algun element fosc surti a la imatge
final el que fem és “pintar-lo”. Per a fer-ho utilitzem una llanterna per il·luminar el que
vulguem que surti a la imatge i llavors aconseguim que quedi impregnat al sensor, ja
que el que fa la càmera és acumular llum al sensor durant tot el temps d’exposició.
-

Darks:

Fotografies fetes amb la tapa de l’objectiu posada que es realitzen en les mateixes
condicions de temperatura i temps d’exposició que les imatges que hem fet d’un
objecte. S’utilitzen en el processat per millorar la fotografia final ja que en elles
apareixen els defectes i soroll que provoca el propi sensor. Un cop s’insereixen en el
programa d’edició es resta aquesta informació de les altres imatges.
Com més darks es puguin realitzar millor, però el mínim perquè realment siguin útils
en el processat són uns 20-30 darks.
-

Darkflats:

Fotografies fetes amb la tapa posada i amb la màxima velocitat que permet la
càmera. S’utilitzen per reduir el soroll en les imatges i els defectes que puguin sorgir
en traspassar els arxius. Milloren la imatge però no són tan importants com els
darks.
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-

Flats:

Fotografies preses amb la velocitat màxima de la càmera i amb una llum uniforme.
Serveixen per eliminar els defectes provocats per la brutícia o pols que hi pugui
haver al sensor i a l’òptica.
-

Apilar:

Procés pel qual s’utilitza un programa d’edició per ajuntar moltes imatges en una de
sola que reculli tota la informació de les altres. Dit d’una altra manera, posar sobre
una imatge, que farà de base, moltes d’altres similars però que aportin nova
informació que potser no apareixia a la primera.

3.3. Desenvolupament d’una sessió
3.3.1. Planificació
Una sortida d’astrofotografia no es pot fer en qualsevol moment, sinó que s’ha de
tenir en compte un seguit de factors tals com el temps, el calendari lunar, l’època de
l’any…
Primer de tot s’ha d’escollir un dia on la previsió del temps sigui la millor possible, és
a dir que no hi hagi probabilitat de pluja, que hi hagi un cel clar sense núvols, ja que
sinó els objectes quedaran tapats, i per últim, si és possible, que hi hagi poca
humitat, la seva presència provoca que s’entelin les lents dels objectius i els miralls
dels telescopis, i també que poc a poc el material quedi moll, fet que podria provocar
un deteriorament d’aquest.
Una altra condició molt important a tenir en compte, i que sovint ens podria passar
per alt, és la fase lunar, ja que si aquesta és plena o gairebé plena provocarà que hi
hagi massa llum a l’escena, i com a conseqüència, que no es vegi la majoria
d’astres amb menys lluminositat i també que les fotografies semblin fetes de dia. Per
tant, en planificar una sortida, és important assegurar-se que en el dia de la sessió
la lluna està en fase nova o gairebé nova.
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Per últim, un altre factor que hauríem de tenir en compte és l’època de l’any, ja que
degut als moviments terrestres i a l’esfericitat de la Terra, segons l’estació veurem
uns astres o uns altres. Per exemple, en el cel d’hivern podrem veure les
constel·lacions de Cassiopeia i Orió, però en canvi a l’estiu serem capaços de veure
els planetes Mart, Venus o Saturn. Alhora també hem de comprovar a quina hora de
la nit els astres que vulguem fotografiar estaran més amunt de l’horitzó, ja que pot
ser que surtin molt més tard de l’hora quan es faci la sessió d’astrofotografia, o que
estiguin tan baixos (a prop de l’horitzó) que l’atmosfera ens hi provoqui masses
alteracions com per a obtenir una bona imatge.

3.3.2. Localització
A més a més d’establir el dia de la sortida astronòmica, també és important escollir
un lloc que disposi d’unes condicions determinades que afavoreixin el procediment.
Per escollir aquesta localització també haurem de tenir en compte un seguit de
factors que acostumen a ser els següents:
El lloc en qüestió ha de ser una zona oberta, és a dir que en la mesura del possible
no hi hagi res que ens pugui impedir la vista directa d’una gran part del cel. Ha de
disposar d’un lloc més o menys anivellat i en condicions on poder muntar el material
sense haver-se de preocupar de que es faci malbé o es mogui durant una fotografia.
També hem de procurar que sigui una zona una mica allunyada de nuclis urbans ja
que sinó la contaminació lumínica ens pot impedir trobar i fotografiar la majoria
d’astres. Aquest punt pot ser una mica complicat perquè malauradament és cada
vegada més difícil trobar llocs on la contaminació lumínica sigui baixa o inexistent
als països desenvolupats. No només hi ha llum a les zones on hi ha poblacions, sinó
també a carreteres, torres d’electricitat, i fins i tot al cel, a les rutes més comunes de
trànsit aeri i a zones pròximes als aeroports.
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I per últim, si és possible, hauria de disposar d’algun accés en cotxe, ja que el
material necessari és voluminós, delicat, i difícil de transportar en la majoria de
casos.
Un exemple de localització que compleix aquests requisits és on es fan la majoria de
sortides per part de l’A.A.O., Sant Cugat de Gavadons.
Aquest emplaçament és una església romànica que pertany a Collsuspina, situat al
Moianès, i que queda en una elevació a prop del turó de Puig Estels.

Sant Cugat de Gavadons.

La part de Sant Cugat que ens interessa és la petita “plaça” que es pot veure a la
imatge, que és on s’establirà l’equip i per tant on es faran les fotografies.
Aquesta esplanada compleix els requisits que hem esmentat abans ja que és un
espai obert sense vegetació o elements arquitectònics que puguin impedir la vista al
cel, i és una zona pavimentada, el que ens permet no haver d’estar preocupats per
la inestabilitat dels trípodes, taules… També està situat en una zona elevada, fent
que la il·luminació provinent de nuclis urbans no molesti tant, i per últim té un accés
pavimentat i espai per situar els cotxes o mètodes de transport del material.
Una altra localització interessant a Catalunya es troba al municipi d’Àger, situat al
Montsec. En aquest espai es troba el Centre d’Observació de l’Univers (COU), que
aprofita les característiques naturals del cel, les condicions meteorològiques i la
zona lliure de contaminació lumínica del Montsec, el qual ha estat certificat com a
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Reserva i Destinació Turística Starlight pel programa Home i Biosfera de la
UNESCO.

3.3.3. Posada a punt
Un cop planejada la sortida, el primer que cal fer és arribar al lloc seleccionat, que
normalment exigeix un cert desplaçament des de les zones poblades on vivim,
precisament per fugir de la contaminació lumínica.
Un cop allà, deixarem el vehicle a algun punt on, en cas de necessitat, puguem
marxar sense que el fet d’obrir una porta o el maleter no espatlli les fotos, donat que
la majoria de cotxes tenen uns llums interiors amb una potència força alta.
Aleshores buscarem el punt on el terra estigui el més nivellat possible, col·locarem
la taula on posarem l’equip informàtic i instal·larem la muntura.
Les muntures per a observació astronòmica són uns equips força sofisticats que,
com hem explicat a la part teòrica, disposen d’un sistema informàtic i de motors de
gran precisió que, un cop calibrats, permeten localitzar objectes al cel. Per calibrar la
muntura introduirem l’hora, la data, les coordenades del punt on ens trobem i altres
paràmetres que si no coneixem són fàcilment accessibles amb aplicacions, i per
últim localitzarem i enfocarem el telescopi a dues, o per més precisió a tres, estrelles
que el mateix sistema electrònic del telescopi seleccionarà.
Quan engeguem el sistema informàtic que gestiona el telescopi, aquest ens dirà
quin és el primer objecte que haurem de trobar, que sol ser l’estrella Polar. Amb
l’ajuda d’una aplicació de mòbil, com per exemple SkyView, o simplement si tenim
prou coneixement del cel, identificarem l’objecte i enfocarem la muntura. Per tal de
ser més acurats en l’alineació amb l’objecte, podrem utilitzar un punter làser d’alta
potència que acoblarem a la muntura i amb el qual apuntarem més fàcilment.
Un cop tinguem el telescopi degudament alineat, utilitzarem el mateix sistema
informàtic per indicar que hem fet l’alineació del primer punt. El sistema ara ens
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indicarà quin és el segon punt que haurem de cercar per continuar amb el calibrat.
Repetirem aquesta operació també pel tercer objecte.
Un cop finalitzat aquest procés, ja estarem en disposició de ser nosaltres qui
indicarem al telescopi quin objecte volem observar i fotografiar, i el sistema de guiat
de la muntura serà el que automàticament orientarà el telescopi cap a l’objecte
desitjat, utilitzant el sistema de triangulació que duu integrat.
El sistema de guiat de la muntura, un cop haguem localitzat l’objecte que serà el
protagonista de la nostra fotografia, utilitzarà els motors que duu integrats per
mantenir-lo al centre de la imatge.
Per últim, prepararem la càmera, utilitzant el Live View19 per enfocar l’objecte desitjat
i la programarem junt amb el disparador per aconseguir la imatge desitjada.

19

Funció de la càmera que permet veure el que està enfocant per una pantalla digital que duu
integrada.
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3.3.4. Ajustaments específics per als objectes

TIPUS

F/

VELOCITAT

ISO

FOCAL

ENFOC

D’IMATGE
Paisatgística

Entre

la 25-10

800-màx. Més

Manual

màx. (ex: segons

baixa

(Aprox.

una

3.5) i F/8

possible

mica menys de
l’enfoc màxim)

Paisatgística:

Màx. (ex: mínim

circumpolar

3.5)

1 800-màx. Més

minut

Manual

baixa

(Aprox.

una

possible

mica menys de
l’enfoc màxim)

Planetària

Entre

la Preferible fer 800-màx. alta

màx.

vídeo

Manual

(objecte

(ex:3.5) i

a prop i

F/6.3

detallat)

Planetària:

Màx. (ex: Preferible fer 200

Alta

Manual

Lluna

3.5)

Cel profund

Màx. (ex: 30 segons o 1200-mà

Màx.

Manual

3.5)

vídeo

més

x.

*Les dades són orientatives, els paràmetres de la fotografia poden variar segons la voluntat
del fotògraf en funció de les condicions externes específiques en el moment de la presa de
la imatge. Per exemple: Un fotògraf que faci una fotografia paisatgística utilitzarà una ISO
més alta si vol que les estrelles siguin més lluminoses, i un altre en les mateixes condicions
utilitzarà una ISO més baixa si prefereix menys soroll abans que la lluminositat.
**Aquestes dades són per a fotografia sense telescopi.
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3.4. Processat de les imatges
Un cop acabada la sortida encara queda una part molt important i potser de les més
difícils de dominar per aconseguir una fotografia astronòmica: el processat.
El processat d’imatges consisteix en l’edició de les fotografies originals obtingudes a
la sortida mitjançant programes que ens permetin millorar-les traient-ne més detalls,
colors o creant efectes com les circumpolars.
Com ja he dit, aquesta part és una de les més complicades i per això són
necessàries moltes sessions de pràctica per extreure el màxim de cada imatge i
programa, però ara explicarem dos dels programes més bàsics d’edició
d’astrofotografia amb els quals un principiant pot començar a experimentar.
-

Startrails:

Startrails és un programa d’edició bàsic gratuït per a Windows especialitzat en la
creació de circumpolars, té un funcionament poc complicat i aconsegueix resultats
molt bons.
El seu funcionament és el següent:

Aquesta és la seva aparença inicial, la pantalla des de la qual podem seleccionar els
arxius que voldrem apilar i que formaran la imatge final. Ho farem clicant a la icona
en forma de carpeta groga que apareix a la part superior esquerra.
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Un cop sel·leccionades les imatges podem també afegir darks pel mateix procés
però utilitzant la icona de la carpeta groga amb un requadre negre situat a la part
superior esquerra també, però aquest pas és opcional.
Un cop les hem seleccionat ens apareixeran a la barra lateral esquerra com es veu
a la imatge i les podrem visualitzar clicant-hi al damunt.

Per acabar el processat cliquem a l’opció de generar i després l’opció de Startrails.
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En clicar aquesta opció ens apareix una finestra on ens permet decidir si volem que
el programa acabi de definir les línies formades per les estrelles o no, és a dir si
volem que “dibuixi” la línia amb blanc per corregir espais en buit que hagin pogut
quedar perquè ens quedin perfectes les trajectòries de les estrelles. Per acceptar
que el programa faci aquesta funció triem la segona opció, la que apareix
seleccionada a la imatge, i finalment cliquem l’opció “OK”.

Finalment el programa ens mostrarà el resultat final amb la circumpolar ja definida.
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-

Registack:

Registack és un programa d’edició també gratuït per a Windows que permet editar
astrofotografies planetàries, de cel profund i paisatgístiques.
El seu funcionament és el següent:

Aquesta és l’aparença inicial del programa, la pantalla des de la qual podem
seleccionar les imatges que apilarem. Ho fem clicant a l’opció “Select” de color
taronja situada a la part superior esquerra.
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Llavors ens apareixerà aquesta finestra des de la qual podem escollir el format de
les imatges (per exemple .JPG) i visualitzar-les. Llavors cliquem l’opció “Abrir”.

Un cop seleccionades les imatges ens apareixerà aquesta pantalla, des de la qual
podem triar quina imatge utilitzarem de base amb l’opció “Goto Frame” situada a la
part inferior esquerra. Amb les fletxes podem anar visualitzant una per una les
imatges que hem triat fins que decidim quina té el millor detall, enfoc… A la imatge
l’escollida ha estat la número 21. Un cop fet aquest pas, cliquem l’opció “Set
Alignpoints” situada a la part superior esquerra de la finestra.
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Un cop finalitzat aquest procés veiem uns punts vermells sobre la fotografia, aquests
són els punts seleccionats automàticament pel programa, i els que utilitzarà com a
referència per apilar les altres imatges.

A l’opció “Number of Alignpoints” indicarem al programa que només utilitzi els més
forts movent la barra cap a “stronguest” tal com es veu a la imatge. Aquest pas el
fem perquè no són necessaris tants punts d’alineació, i si n’utilitzem menys el
processat serà més ràpid. Un cop acabada aquesta acció cliquem l’opció “Align”
situada a la part superior esquerra de la finestra.
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Un cop aquí, utilitzem la funció “Limit Setup” situada a la part inferior esquerra, on el
programa ens deixa escollir quines imatges ha de seleccionar, per exemple li podem
dir que de les imatges més bones, només n’agafi un 60%, o en el cas de la imatge
un 55%. Així descartem fàcilment les imatges més borroses i que estorbarien al
resultat. Llavors, cliquem a l’opció “Limit” situada a la part superior esquerra.

Un cop acabat el procés ens apareixen aquestes ratlles verdes a la imatge que
representen el moviment de totes les fotografies per apilar-les sobre la que farà de
base. En la imatge superior les línies són molt llargues perquè el seguiment del
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telescopi no funcionava del tot bé i per tant la lluna es va moure molt de
l’enquadrament. Llavors cliquem l’opció “Wavelet” situada a la part superior
esquerra.

Dins d’aquesta opció el programa ens permet editar la imatge fent ressaltar més o
menys els detalls de l’objecte. Com es veu a la imatge a la columna esquerra hi
apareixen 6 “Layers”, és a dir, 6 capes. Cadascuna d’elles afecta a un tipus de
detalls concrets, per exemple la capa 6 afecta als detalls més grans i en canvi la
capa 1 afecta als detalls més petits. La configuració d’aquestes capes és totalment
subjectiva, però per tenir una idea inicial és una bona opció crear aquesta
“diagonal”, on la barra de la capa número 6 està més avançada que la de la capa
número 5, aquesta última està més avançada que la 4 i així fins arribar a la 1 que és
la que està menys avançada.Un cop escollits els paràmetres cliquem l’opció “Do All”
que farà que s’apliquin a la imatge sencera.
Podem anar fent proves fins que trobem la versió que ens agradi més, i quan
acabem cliquem l’opció “Save image” de la part superior esquerra per finalitzar
l’edició.
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3.5. Resultats

Tipus de fotografia: Planetària
Objecte: Lluna
Data: 
20/04/18
Lloc: 
Lluçà
Dades: 
F/8; 1/125s d’exposició; ISO 800.
Edició: 
Notes: 
Aquesta és la primera fotografia feta en aquest treball i va estar captada a
la primera xerrada d’astrofotografia a la qual es va assistir. Un cop feta la recerca i
amb més experiència s’aprecia que els paràmetres utilitzats per a aquest tipus
d’imatge són bastant incorrectes, tot i que en el moment de fer la fotografia encara
no es disposava de coneixements suficients sobre el funcionament de la càmera.
Tot i això, el resultat és molt millor del que es podria esperar.
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Tipus de fotografia: Paisatgística circumpolar
Objecte: Data: 
11/08/18
Lloc: 
Les Llosses
Dades: 
F/3,5; sèrie de 9 fotografies de 30s d’exposició; ISO 1000.
Edició: 
Startrails
Notes: 
Aquesta fotografia va ser presa en una sortida amb l’Agrupació
Astronòmica de Vic durant el fenomen de les llàgrimes de Sant Llorenç. En el
moment de la imatge no es disposava d’un intervalòmetre, per això les traces de
les estrelles no són contínues, ja que en els espais en negre la càmera estava
processant la imatge anterior enlloc de fer la nova.
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Tipus de fotografia: Planetària
Objecte: Lluna
Data: 
25/09/18
Lloc: 
Vic
Dades: F/-; sèrie de 30 fotografies de 1/125s d’exposició; ISO 200; ús de
telescopi amb acoblament directe.
Edició: 
Registax 6, Photoshop
Notes: 
Aquesta va ser la primera fotografia presa amb l’ajuda d’un telescopi. El
telescopi era un refractor de f/10, F= 2000mm i D= 203.2mm . En el moment de la
imatge la Lluna estava plena, és a dir que els rajos solars els rebia de forma
perpendicular. Degut a això no s’aprecien detalls de relleu importants i la Lluna té
una aparença llisa, tot i que a la cantonada dreta superior es poden veure alguns
cràters.
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Tipus de fotografia: Cel profund
Objecte: M45, Plèiades
Data: 
05/10/18
Lloc: 
St. Cugat de Gavadons
Dades: 
F/3,5; sèrie de 30 fotografies de 2 minuts d’exposició; ISO 1000; ús de
telescopi de seguiment amb acoblament “piggy-back”.
Edició: 
Registax 6, Photoshop
Notes: 
Aquesta imatge de les Plèiades va ser complicada d’obtenir ja que aquella
nit hi va haver molta humitat, això va comportar que l’objectiu de la càmera
s’entelés i que per tant moltes de les imatges obtingudes s’haguessin de
descartar.

64

Tipus de fotografia: Cel profund
Objecte: M31, Andròmeda
Data: 
05/10/18
Lloc: 
St. Cugat de Gavadons
Dades: 
F/3,5; sèrie de 30 fotografies de 2 minuts d’exposició; ISO 1000; ús de
telescopi de seguiment amb acoblament “piggy-back”.
Edició: 
Registax 6, Photoshop
Notes: 
Aquesta imatge d’Andròmeda va ser complicada d’obtenir ja que aquella
nit hi va haver molta humitat, això va comportar que l’objectiu de la càmera
s’entelés i que per tant moltes de les imatges obtingudes s’haguessin de
descartar.
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Tipus de fotografia: Paisatgística circumpolar
Objecte: Data: 
26/11/18
Lloc: 
Taradell
Dades: 
F/3,5; sèrie de 6 fotografies de 10 minuts d’exposició; ISO 200.
Edició: 
Startrails
Notes: 
Aquesta imatge va ser la primera que es va realitzar de forma
independent, sense ajuda. Degut a una mala planificació de la sortida, la fase
lunar era gairebé plena i per aquest fet la imatge dona la sensació de que és de
dia.
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Tipus de fotografia: Paisatgística circumpolar
Objecte: Data: 
8/12/18
Lloc: 
Àger, Lleida
Dades: 
F/3,5; sèrie de 12 fotografies de 5 minuts d’exposició; ISO 200.
Edició: 
Startrails
Notes: 
Aquesta fotografia també va ser realitzada sense ajuda i si ens fixem bé
en la imatge podem veure un petit “sotrac” en les trajectòries de les estrelles, això
va ser causat segurament pel vent, que devia moure el trípode durant la
fotografia.
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Tipus de fotografia: Paisatgística
Objecte: Constel·lació d’Orió
Data: 
8/12/18
Lloc: 
Àger, Lleida
Dades: 
F/3,5; 20s d’exposició; ISO 200.
Edició: 
Notes: 
A l’hora de fer aquesta fotografia estavem en un punt starlight, per tant es
veien tantes estrelles que va ser complicat tot i que es va identificar la
constel·lació.
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Tipus de fotografia: Paisatgística
Objecte: Data: 
8/12/18
Lloc: 
Àger, Lleida
Dades: 
F/3,5; 20s d’exposició; ISO 200.
Edició: 
Notes: 
Per aconseguir aquesta imatge es va haver de “pintar” el cotxe de la
imatge amb la llanterna incorporada a un telèfon mòbil. La fotografia podria
semblar una escena de ciència-ficció on el cotxe està sent abduït per una nau
espacial.
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Tipus de fotografia: Planetària
Objecte: Lluna
Data: 
17/12/18
Lloc: 
Vic
Dades: 
F/- ; vídeo; ISO 200; ús de telescopi amb acoblament directe.
Edició: 
Registax
Notes: 
Per a aquesta imatge es va utilitzar un telescopi refractor de f/10, F=
2000mm i D= 203.2mm, i es va realitzar sense ajuda dels membres de
l’Agrupació. El seguiment del telescopi que es va utilitzar no funcionava del tot bé,
degut a això el vídeo va haver de ser curt, d’uns 10s, ja que sinó la Lluna sortia de
l’enquadrament de la imatge.
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Tipus de fotografia: Planetària
Objecte: Lluna
Data: 
17/12/18
Lloc: 
Vic
Dades: 
F/- ; vídeo; ISO 200; ús de telescopi amb acoblament per projecció.
Edició: 
Registax
Notes: 
Per aquesta imatge es va utilitzar un telescopi refractor de f/10, F=
2000mm i D= 203.2mm i un objectiu d’augment, i es va realitzar sense ajuda dels
membres de l’Agrupació. El seguiment del telescopi que es va utilitzar no
funcionava del tot bé, degut a això el vídeo va haver de ser curt, d’uns 10s, ja que
sinó la Lluna sortia de l’enquadrament de la imatge.
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4. Conclusions
Un cop finalitzat el treball comprovem que l’objectiu inicial, aprendre a realitzar
astrofotografia, s’ha complert parcialment ja que tot i que sabem què hem de fer a
cada moment, degut a que hi ha tantes variables externes, necessitem encara
l’ajuda d’algú que ens guiï per fer fotografia planetària i de cel profund. A més a
més, al llarg del treball hem vist que en el camp de l’astrofotografia sempre es pot
avançar i aconseguir resultats impressionants.
A part d’aquesta important reflexió inicial, al llarg del treball també hem obtingut
diverses conclusions interessants que no hauríem obtingut si no fos per la pràctica
en les sortides:
L’astrofotografia és un tipus de fotografia que no tan sols persegueix la bellesa, sinó
que també és fonamental per l’estudi i la investigació i tot un art en si mateix. Per
poder obtenir bones fotografies cal disposar d’una base de coneixements molt
àmplia que no tan sols inclou la fotografia i el funcionament de la càmera, sinó
també coneixements d’astronomia i meteorologia. Aquestes necessitats, però, cada
vegada han perdut més importància ja que actualment disposem d’informació
immediata i precisa al moment. Si volem saber on es troba un astre al cel podem
utilitzar una aplicació enlloc de situar-lo per nosaltres mateixos a ull.
Per a iniciar-se en aquestes pràctiques és bàsic primer tenir uns coneixements
teòrics previs, ja que sinó ens trobarem en una sortida i no aconseguirem els
resultats esperats perquè no sabrem configurar la càmera o utilitzar els
complements com el telescopi o l’intervalòmetre. L’aprenentatge abans de començar
a fer astrofotografia no acostuma a ser ràpid, depèn de cada persona i el temps
dedicat, però tot i així, el més normal és que durant el primer any, o més temps
encara, no s’aconsegueixi fer fotografia astronòmica de forma independent. L’ajuda
d’un afeccionat amb més pràctica, o d’una agrupació que tracti el tema com en el
cas d’aquest treball, es fa del tot imprescindible. Tot i així és necessari dur a terme
una recerca pròpia per a fer més fàcil el procés.
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Per a poder fer astrofotografia hi ha un procediment que és inevitable, vist que
aquest és un tipus de fotografia que depèn de molts factors externs, la programació
de les sortides d’astrofotografia és essencial, ja que una mala planificació pot causar
que la feina de tota una nit s’hagi de descartar. En aquesta planificació s’ha de tenir
en compte el lloc on s’anirà, el temps atmosfèric i la fase lunar.
Tot i haver planejat la sortida, però, sempre existirà el risc de que aquestes
prediccions no s’adeqüin a la realitat i per tant haurem de tenir en compte que hi ha
un factor de “sort” que no podem controlar.
Un cop realitzades bastantes sortides es començarà a notar l’evolució, i serem
capaços de fer fotografies fins i tot de forma independent. Però a mida que anem
avançant i atrevint-nos amb objectius més difícils, veurem que no tot depèn de la
pròpia capacitat, sinó que el material emprat també acaba limitant. Avui en dia
existeix tecnologia molt avançada que proporciona moltes facilitats, per exemple
existeixen càmeres fotogràfiques (com per exemple de la marca Olympus) que
creen una fotografia paisatgística circumpolar sense necessitat d’edició posterior.
Per últim, cal esmentar que l’astrofotografia és una altra de les moltes maneres que
ha trobat la humanitat per a poder estudiar i conèixer “el desconegut”, el que hi ha
més enllà, i és que aquesta curiositat, com vam veure a la història de l’astronomia,
prové des de l’antiguitat i des del moment en què els éssers humans vam tenir ús de
raó per primera vegada. Actualment, aquest estudi no només queda en mans de qui
s’hi dedica professionalment, sinó que és a l’abast de tothom que disposi d’una
càmera fotogràfica.
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