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RESUM
Després d’un breu resum històric de l’astronomia en el qual veiem com ha evolucionat
des dels seus inicis fins al descobriment de Neptú, i d’una contextualització dels
descobriments dels diferents planetes i satèl·lits del Sistema Solar fins a arribar al de
Neptú, ens centrem en les circumstàncies d’aquesta gran troballa.
Aquest descobriment va suposar una gran victòria pel món de l’astronomia i de les
matemàtiques, ja que és el primer planeta que va ser trobat a partir de càlculs
matemàtics. Aquests càlculs van ser motivats per l’estudi de l’anòmala òrbita d’Urà,
distorsionada per la presència d’un planeta desconegut en aquell moment, Neptú. El
descobriment d’aquest planeta va ser el resultat de la col·laboració indirecta de tres
països europeus: França, Anglaterra i Alemanya; fet que va omplir de controvèrsia la
gran troballa. De tota manera, es considera que els descobridors oficials de Neptú van
ser el matemàtic francès Le Verrier, que va realitzar la predicció de la posició del planeta,
i l’astrònom alemany Galle, que va observar per primer cop Neptú.
Per mostrar com afecta la presència de Neptú a l’òrbita d’Urà, hem realitzat unes
imatges de les òrbites del Sistema Solar amb i sense Neptú. Posteriorment les hem
comparat superposant-les, i hem recollit el resultat en un vídeo. Aquest curtmetratge és
una síntesi de tot el treball bibliogràfic anteriorment explicat.
Finalment, el nostre treball consta d’un apartat d’astrofotografia, en el que mostrem
ràpidament què és, quin material i en quines condicions s’ha de fer, i quin procediment
seguir. Els resultats els trobem recollits en forma d’un àlbum fotogràfic.
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ABSTRACT
After a brief historical summary of astronomy in which we see how it has evolved since
its beginning to the discover of Neptune, and after a contextualization about discovers
of the other Solar System’s planets and satellites until that of Neptune, we have focused
on the circumstances of this extraordinary finding.
This discovery was a great victory for the astronomy and mathematics world, as it was
the first planet to be found through mathematical calculations. These calculations were
promoted by the study of the Uranus anomalous orbit, distorted by the presence of an
unknown planet at that time, Neptune. The discovery of this planet was the result of the
indirect collaboration of three European countries: France, England and Germany; this
fact, filled the great finding with controversy. However, it is considered that the official
discoverers of Neptune were the French mathematician Le Verrier, who made the
prediction of the planet’s position, and the German astronomer Galle, who was the first
person to observe Neptune.
To show how Neptune’s presence affects in Uranus’s orbit, we have created images to
show the orbits of the Solar System with and without Neptune. Then, we have compared
them by overlapping. We collected the result in a video, which is a synthesis of the
bibliographic work previously explained.
Finally, our project has a section of astrophotography, in which we quickly show what
is it, which material do we need, under what conditions it should be made, and what
procedure we have to follow. We have collected the results in a photographic album.
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0 INTRODUCCIÓ
Es diu que les anomalies en l’òrbita d’Urà van fer trontollar les lleis de Newton.
Poc després del descobriment d’Urà, astrònoms i matemàtics van intentar predir
matemàticament l’òrbita del nou planeta. Aquestes prediccions però, no s’ajustaven a
les observacions. Per explicar aquest fet van sorgir múltiples hipòtesis. L’estudi
d’aquestes va comportar el descobriment de Neptú.
Sembla que hi ha coses que mai hagin de canviar; una de aquestes potser és la fascinació
de l’home pel cel estrellat, una realitat inabastable, constant i canviant. La realització
d’aquest treball ha estat una gran oportunitat per ampliar coneixements sobre aquest
camp.
En aquest treball tenim com a objectius:
1
2
3
4

Conèixer la història de l’astronomia.
Veure com i en quines condicions es va descobrir Neptú.
Comprovar la influència de Neptú a l’òrbita d’Urà.
Iniciar-nos en les noves tècniques d’observació i d’obtenció d’imatges a partir
de l’astrofotografia.

Complirem aquests objectius basant-nos en una recerca bibliogràfica, en demostracions
fetes a partir de programes informàtics i en tècniques d’astrofotografia.
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1 APROXIMACIÓ AL CONTEXT CIENTÍFIC, SOCIAL I CULTURAL DE
L’ÈPOCA:
Les aportacions culturals, artístiques i científiques és produeixen sempre en un temps i
un lloc determinat, marcats per unes circumstàncies socioculturals i històriques
determinades

1.1 Context científic:
L’astronomia és la més antiga de les ciències naturals. Té l’origen en les pràctiques
religioses, mitològiques, cosmològiques i astrològiques de la prehistòria; i encara ara,
2.000.000 d’anys després contínua interessant-nos i fascinant-nos tant o més que abans.
Ara però, amb unes finalitats més científiques i racionals. És el pas del mite, irrefutable
i universal, al raonament científic.
Així doncs, seria interessant observar aquesta evolució a partir de les teories que es van
anar forjant, fent èmfasi en les lleis que ens poden interessar pel descobriment de
Neptú.

1.1.1 Prehistòria (Inici de la humanitat 2.000.000 a.C. – 3.000 a.C. Invenció de
l’escriptura)
Les cultures primitives associaven els objectes celestes i els fenòmens meteorològics i
geològics amb les divinitats o amb éssers espirituals. Podríem dir que els primers
astrònoms professionals van ser els sacerdots, aquests estaven vinculats amb el que
actualment coneixem com a astrologia, ja que es creia que els seus coneixements sobre
el cel tenien un origen diví.
Durant aquest llarg període també es van descobrir la Lluna i el Sol, i podríem dir que
també la Terra, tot i que mai fou una entitat no coneguda per l’home.

1.1.2 Edat Antiga (Invenció de l’escriptura 3.000 a.C. – 476 Caiguda de l’Imperi Romà
d’Occident)
1.1.2.1 Civilització Mesopotàmica
Els mesopotàmics van dividir l’esfera celeste en constel·lacions, dotze de les quals són
conegudes com a constel·lacions zodiacals.
A Babilònia, un antic estat de Mesopotàmia, també van descobrir Mercuri, Venus, Mart,
Júpiter i Saturn.
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1.1.2.2 Civilització Egípcia
L’astronomia egípcia destaca per la barreja dels coneixements sobre l’Univers amb les
creences mitològiques. Hi havia múltiples connexions entre el món dels mortals i el món
diví amb el cel i el cosmos.
Els encarregats d’estudiar el cel eren els sacerdots, també coneguts com a “Sacerdots
de l’Hora”. Aquests observaven els moviments que realitzaven les constel·lacions, la
Lluna, els planetes... per intentar determinar, amb l’ajuda de mapes estel·lars , quins
patrons seguien els cossos celestes i com afectaven a la Terra.

1.1.2.3 Civilització Grega
L’astronomia va ser un tema molt recurrent i important en la filosofia grega i, en
conseqüència, també a la societat de l’Antiga Grècia.
Els presocràtics van intentar esbrinar perquè es produïen els canvis físics, les conclusions
que en van extreure van ser revisades posteriorment per Plató en el seu “Timeu”.
Aristòtil en la seva “Física” també va examinar aquestes conclusions. A més a més,
afirmà que el món era infinit i que estava dividit en dos nivells: el món celeste, incausat,
immaterial, movent-se circularment; i el món sublunar, el qual consta de quatre
elements que es mouen centrípetament i centrífugament.
Pel què fa a la cosmologia, destaquen Èudox de Cnidos, Hiparc i Claudi Ptolemeu, que es
decantaren cap al geocentrisme (la Terra com a centre de l’Univers). Els cosmòlegs grecs
s’inclinaren per un Univers físicament limitat però temporalment etern i ordenat segons
lleis constants. Ptolomeu va descobrir, a més, 48 constel·lacions.
El primer astrònom grec que va presentar un model alternatiu i contrari al descrit
anteriorment va ser Aristarc de Samos. Va proposar el model heliocèntric del Sistema
Solar en el que col·locava el Sol en lloc de la Terra, al centre de l’Univers. Les seves idees
van ser fortament rebutjades, ja que xocaven fortament amb el model contemporani,
recolzat per grans noms com Aristotil o Ptolemeu.
Un altre astrònom que cal destacar és Anaximandre de Milet (segle VI a.C.), que afirmava
que la Terra penjava en el no res. Més endavant, al segle III, Eratòstenes va confirmar
que la terra no era plana; sinó corbada, i es va realitzar la primera mesura del seu radi.

1.1.2.4 Civilització Romana
La gran majoria de calendaris s’adapten al Sol i a la Lluna, mesurant el temps en dies,
mesos, anys... Els calendaris són importants, sobretot, per les societats agrícoles, en les
quals el producte a plantar depèn de l’estació de l’any. El calendari actual més comú
està basat en el calendari romà, que divideix l’any en 12 mesos, i cada un d’aquests de
30 o 31 dies. Aquest calendari va ser instaurat l’any 46 a.C. per Juli Cèsar, i estava basat
en un altre calendari en el qual la llargada de l’any era de 365’25 dies. Aquest model
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originari va ser proposat per l’astrònom grec Cal·lip de Cízic (segle IV a.C.), però només
a Roma es va utilitzar la seva proposta.
Un altre punt a destacar és la poca presència de l’astronomia o de la cosmologia a la
Bíblia, ja que només hi apareixen algunes subtils pinzellades.

1.1.3 Edat Medieval (Caiguda de l’Imperi Romà d’Occident 476 – 1492 Descobriment
d’Amèrica)
L’astronomia i, en general, la ciència europea va quedar estancada durant l’Edat Mitjana
degut a l’arribada del cristianisme. Aquest es basava en hipòtesis teològiques i
mitològiques, és a dir, no científiques per respondre les grans preguntes de la creació.
Aquesta religió es va integrar en tot el sistema sociocultural, fins al punt que es
realitzaren autèntiques barbaritats per defensar-la. Així doncs, la ciència no va poder
avançar amb la mateixa fluïdesa amb què ho havia fet durant els segles anteriors, ja que
qüestionava els fonaments dels cristianisme.
Tornant-nos a centrar en l’astronomia, la concepció aristotèlica continuà durant tota
l’edat mitjana, i el cristianisme introduí conceptes religiosos en el camp de la
cosmologia, com les idees de divina providència, el miracle o la creació entre molts
altres.
Cal destacar l’aportació del franciscà Guillem d’Ockham, però no sols per les seves
contribucions a l’astronomia, sinó pel canvi que va generar en el mètode científic en
general amb el principi de la “Navalla d’Ockham”, base del mètode reduccionista:
qualsevol sistema complex es pot entendre, analitzar i comprendre millor si es
descompon en els elements que el formen, ja que qualsevol sistema es defineix per les
propietats dels seus elements. A part d’això, Ockham també va ser pioner del
Nominalisme i és considerat un dels més grans lògics de tots els temps.

Paral·lelament, la ciència es va continuar desenvolupant àgilment al món àrab.
A finals del segle IX, un dels astrònoms perses més cèlebres, Al-Farghaní, va aconseguir
mesurar el diàmetre de la Terra i va escriure “Elements d’Astronomia”, que parlava del
moviment dels cossos celestes. Aquest llibre va ser el més influent i conegut en el camp
de l’astronomia fins al segle XV tant a Occident com a Orient.
Prop de Teheran (Iran), al final del segle X, el persa Al-Khujandí va construir un gran
observatori. Al-Khujandí va realitzar un seguit d’observacions, a partir de les quals va
calcular la inclinació de l’eclíptica.
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L’ECLÍPTICA:
Pla que recull el conjunt de punts en els quals la llum solar incideix perpendicularment durant un
any. Aquest pla no coincideix amb el pla de l’equador, ja que aquest és perpendicular a l’eix de la
Terra i l’eix no és perpendicular a la òrbita de la Terra al voltant del Sol. Això explica que si observem
el Sol des de la Terra en un lloc i en una hora concreta, i realitzem el mateix procés al cap de sis
mesos; veurem que el Sol està a una altura diferent.
També justifica la presència d’equinoccis (mateixes hores de dia que de nit), quan el pla de l’eclíptica
coincideix amb l’equador (passa en dos punts, un dels quals coincideix amb el Meridià de
Greenwich); i de solsticis (cadascun dels dos moments de l’any en els quals el Sol té la màxima
inclinació respecte l’equador, i per tant, quan un dia té més hores de Sol i a la inversa), quan el pla
de l’eclíptica coincideix amb els tròpics de Càncer o de Capricorn.

Figura 1 Variació de l’altura relativa del Sol durant un any

Figura 1 Relació entre la inclinació de l’eix de rotació de
la Terra amb els equinoccis i els solsticis

A Pèrsia, Omar Khayyam va confeccionar una reforma del calendari, que era més precís
que el julià, i s’acostava més al model gregorià. Az-Zargalí va crear les Taules
Astronòmiques de Toledo, i va confeccionar l’assafea (tipus d’astrolabi amb la
peculiaritat que incorpora una làmina universal millorada i prescindeix de l’aranya). Un
altre personatge important va ser Abraham Zacuto, el responsable d’adaptar les teories
astronòmiques per poder realitzar pràctiques de navegació en les exploracions
portugueses.

1.1.4 Edat Moderna (Descobriment d’Amèrica 1492 –
1789 Revolució Francesa)
A principis de l’Edat Moderna Nicolau Copèrnic (podem
trobar una de les seves obres a l’annex A) va rescatar,
demostrar i defensar la idea heliocentrista d’Aristarc.
Aquest model del Sistema Solar contradeia totalment el
model geocèntric de Ptolomeu, el qual es considerava
com a paradigma en aquella època. El primer filòsof a
donar suport a la proposta de Copèrnic fou Giordano
Bruno, el qual va desenvolupar un conjunt d’afirmacions
que des del punt de vista de la cosmologia del segle XIX
es podrien considerar clarividents. Plantejava el conjunt

Figura 2 Model heliocèntric copernicà
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format pel Sol i pels planetes com la unitat bàsica de l’Univers. També publicà un seguit
d’idees filosòfiques i científiques que l’enfrontaren fortament amb les autoritats
eclesiàstiques de l’època. Els únics astrònoms, pròpiament dits, que van recolzar
l’astronomia de Copèrnic van ser: Michael Maestlin, Cristoph Rothmann i Thomas
Digges. Amb el pas del temps el model heliocèntric va anar agafant força fins al punt de
ser considerat el correcte.

GEOCENTRISME I HELIOCENTRISME:
Geocentrisme
La teoria geocèntrica va ser plantejada inicialment per Aristòtil al segle IV a.C. i posteriorment
completada i donada a conèixer per Ptolemeu al segle II. Normalment combinava el model
geocèntric (la Terra com a centre de l’Univers, i per tant, tots els cossos orbiten al seu voltant) amb
una Terra esfèrica. També es creia que els planetes descrivien unes òrbites circulars i no el·líptiques,
com es descobrí més endavant.
Tot i que els fonaments del geocentrisme grec van ser plantejats per Aristòtil, va ser el model de
Ptolomeu el que es va considerar paradigmàtic. Segurament aquest fet va ser conseqüència de la
influència de Ptolomeu en astrònoms europeus, babilonis, àrabs...
El model geocèntric de Ptolomeu afirma que la Terra és el centre de l’Univers. Va arribar a aquesta
conclusió partint de dues idees errònies: Per una banda, creu que totes les estrelles estan a la
mateixa distància del centre de l’Univers. Per l’altra, considera que en tot moment la meitat de les
estrelles es troben per sobre de l’horitzó, i l’altra meitat per sota d’ell. Com a conseqüència, si la
Terra no fos el centre de l’Univers, la divisió del nombre d’estrelles visibles i no visibles no seria
exactament igual.
Aquest va ser el model va ser el més acceptat fins a finals de l’edat medieval. Tot i això, hi va haver
altres astrònoms que van presentar altres propostes, com Hicetes i Ecfant de Siracusa, Marcià
Capel·la, Aristarc de Somos...
La proposta de Ptolomeu va anar perdent força fins que va ser substituït pel model heliocentrista
copernicà.
Heliocentrisme
Tot i que es va adoptar l’heliocentrisme com a model paradigmàtic a principis de l’Edat Moderna, els
seus orígens es troben a l’antiga Grècia, aproximadament cap al 200 a.C. L’astrònom que va
presentar-lo va ser Aristarc de Samos. La seva proposta no va tenir gaire èxit degut a què el
geocentrisme estava totalment arrelat a la societat de l’època, i no va ser fins al cap
d’aproximadament 1700 anys que es va començar a qüestionar i a substituir per altres models.
L’encarregat de plantejar de nou aquest model va ser el polonès Nicolau Copèrnic, que va ser el
primer a demostrar-lo i a defensar-lo. Va revolucionar l’astronomia i, en general, la ciència al postular
que tant la Terra com els altres planetes es mouen en òrbites circulars al voltant del Sol, a excepció
de la Lluna que orbita al voltant de la Terra. A més a més, Copèrnic adoptà la innovadora idea d’una
Terra que dona voltes sobre si mateixa alhora que el sol es manté immòbil.
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La raó principal per la qual es va començar a utilitzar el model heliocèntric en lloc del geocèntric és
que el primer et permetia calcular correctament les posicions planetàries i les seves irregularitats
(canvis de lluentor, moviment retrògrad...). Totes aquestes idees van ser publicades el 1543 en el
llibre “De Tevolutioibus Orbium Coelestium” de Copèrnic.

Més endavant, a través d’unes detallades observacions Tycho Brahe va proposar un nou
model, el qual podríem considerar helio-geocèntric. Deia que la Terra és el centre de
l’Univers, que el Sol i la Lluna orbiten al voltant de la Terra, i que tots els planetes orbiten
al voltant del Sol.
Del 1592 al 1604, Galileo Galilei va demostrar que les teories aristotèliques segons les
quals la velocitat amb què cauen els cossos és proporcional al seu pes, eren errònies.
També va treballar en una explicació de les marees, recolzant-se en les teories de
Copèrnic; cal dir que Galileo recolzava la teoria heliocèntrica. I va realitzar un tractat de
mecànica en què afirmava que les màquines no creen energia, la transformen. Al 1609,
Galileo construí un telescopi de 20 augments, amb el qual va aconseguir observar els
cràters de la Lluna i va descobrir quatre llunes de Júpiter.
El mateix any Johannes Kepler va publicar la seva primera i segona llei. La primera,
afirma que l’òrbita descrita per un planeta al voltant del Sol és una el·lipse, i l’estel està
en un dels focus. La segona, diu que una línia que va del planeta a l’estel que orbita,
genera àrees iguals durant intervals de temps iguals. Nou anys més tard es va publicar
la tercera llei de Kepler, segons la qual el quadrat del seu període orbital és directament
proporcional al cub de la distància mitjana amb el Sol.

LES LLEIS DE KEPLER:
Van ser formulades pel científic i astrònom alemany Johannes Kepler. Són tres lleis científiques que
descriuen el moviment dels planetes al voltant del Sol.
Es poden aplicar a qualsevol cos que orbiti al voltant d’un altre (sempre negligim les forces produïdes
per factors externs). A través d’elles es va descobrir que totes les òrbites són el·líptiques, tot i que
en alguns casos puguin semblar circulars. Kepler va realitzar aquesta teoria a partir dels valors
obtinguts del càlcul de l’òrbita de Mart, que indicaven que era una el·lipsi.
Aquestes tres lleis, publicades entre el 1609 i el 1619, van millorar la teoria heliocèntrica de Copèrnic
(explicant la variació de la velocitat dels planetes, i utilitzant òrbites el·líptiques en lloc de circulars).
Més endavant, Newton va verificar les lleis de Kepler a través de les seves lleis del moviment i de la
gravitació universal.
1a Llei de Kepler (1906)
Tots els planetes es desplacen al voltant del Sol descrivint òrbites el·líptiques, amb el Sol situat com
a focus central.
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2a Llei de Kepler (1609)
“El radi vector que uneix el planeta i el Sol realitzarà àrees iguals en temps iguals”.
La segona llei de Kepler ens diu que les àrees són equivalents a la constància del moviment angular.
És a dir, com més lluny sigui el planeta del Sol (afeli) la velocitat del planeta serà menor; d’altra
banda, quan el planeta estigui més a prop del Sol (periheli) la velocitat augmentarà.
A través d’aquestes observacions Kepler va deduir la fórmula:
𝐿 = 𝑚 ∙ 𝑟1 ∙ 𝑣1 = 𝑚 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑣2
3a Llei de Kepler (1618)
Per a qualsevol planeta, el quadrat del seu període orbital (temps que tarda un planeta a realitzar
una volta sencera al voltant del Sol), és directament proporcional al cub de la distància mitjana amb
el Sol.
𝑇 2 ⁄𝑟 3 = 𝐾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡
Així doncs, podem concloure que els planetes més allunyats del Sol tardaran més a completar la seva
òrbita (període).
Aquesta llei es pot aplicar tant per a calcular el temps que tardarà un planeta a realitzar la seva òrbita
(període), com per a calcular el radi de l’òrbita que descriu, o per a calcular la distància entre dos
planetes.

Isaac Newton publicà la seva obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica el 1687,
on postula les tres lleis del moviment (lleis de la inèrcia) i la gravitació universal. Newton
va ser el primer a demostrar que les lleis naturals governen totes les accions que es
produeixen a la Terra i al Cel. També va demostrar matemàticament les lleis de Kepler.
L’obra de Newton va ser tant important que va influir físics, astrònoms i filòsofs, el famós
prussià Immanuel Kant, entre d’altres.

LLEI DE LA GRAVITACIÓ UNIVERSAL DE NEWTON:
La llegenda diu que Newton estava assegut sota un pomer quan li va venir al cap la idea que potser
la gravetat1 s’estenia més enllà de la Terra. Potser va mirar cap amunt, a través de les branques del
pomer, i va divisar la Lluna. Potser li va caure una poma al cap, tal i com diuen les històries. Però el
què és realment important és que Newton va relacionar la força que atrau una poma cap al terra
amb la força que fa que la Lluna es mantingui en òrbita al voltant del nostre planeta. A través
d’aquesta reflexió va desenvolupar una primera hipòtesi utilitzant principis geomètrics; però aquesta
hipòtesi resultà ser errònia.
Newton va deixar aquest tema durant uns 20 anys, durant els quals ja es va fer un nom com a
científic, sobretot gràcies als descobriments que va realitzar en el camp de la geometria òptica.
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El 1680, amb l’arribada d’un espectacular cometa, Newton va recobrar l’interès en l’òrbita de la
Lluna. Amb l’ajuda d’Edmund Halley () Newton va realitzar correccions a la seva anterior hipòtesi,
formulant així la teoria científica que coneixem com a La Llei de la Gravitació Universal.
Així doncs, la Llei de gravitació universal diu que tots els cossos s’atrauen amb una força directament
proporcional al producte de les masses dels dos cossos involucrats, i inversament proporcional a la
distància que els separa:
𝐹𝑜𝑟ç𝑎~

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎1 · 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎2
𝑑𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎2

→

𝐹~

𝑚1 · 𝑚2
𝑑2

On m1 i m2 són les masses dels dos cossos i d la distància que separa els seus centres. La massa i la
distància tenen una relació directament proporcional; en canvi, la distància i la força la tenen
inversament proporcional.
Perquè l’anterior fórmula sigui correcta, cal introduir-hi la constant de proporcionalitat G:
𝐹=𝐺

𝑚1 𝑚2
𝑑2

La constant gravitatòria universal (G)
El valor de G és idèntic al valor de la força generada entre dos cossos d’1 kg de massa els quals estan
separats 1 metre respecte els seus nuclis. Concretament, el valor és 0’0000000000667 N. Com
podem observar, es tracta d’una força molt dèbil. Aquest valor en notació científica és:
𝐺 = 6′ 67 ∙ 10−11 𝑁 ∙ 𝑚2 /𝐾𝑔2
Curiosament, Newton va aconseguir calcular el producte de la G i la massa de la Terra, però no ho va
saber fer per separat. I no va ser fins un segle després (segle XVIII) que Henry Cavendish ho va saber
calcular. Cavendish va trobar el valor de G mesurant la minúscula força d’atracció entre dos cossos
amb una balança molt precisa.
Més endavant, Philipp von Jolly va desenvolupar un mètode més senzill, en el qual posaves una petita
esfera de mercuri en un extrem d’una balança de precisió, i dipositant plom a l’altre extrem
l’equilibraves. A continuació, es posava una esfera de 6 tones sota l’esfera de mercuri. La força
gravitatòria entre els dos cossos seria el pes necessari que hauríem d’afegir a l’altre extrem per
restaurar l’equilibri. Així doncs, utilitzant aquest procés coneixem tots els valors excepte el de la
constant, per tant, a través de la formula aïllem G i obtenim el valor. El procés per obtenir la massa
de la Terra és semblant, només cal saber la força amb la que cau un cos d’1 kg a 1 m d’altura (9’8 N)
per poder aïllar la massa terrestre i esbrinar el seu valor (6·1024 kg).
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La força de la gravetat és la força més dèbil de les quatre forces fonamentals (les altres tres són la
força electromagnètica, i dos tipus de forces nuclears). La gravetat només és apreciable quan el cos
que la genera té una massa molt gran.
Un altre factor que pot variar la força de la gravetat és la proximitat dels nuclis dels dos cossos. Com
més lluny es troben els dos nuclis la seva força d’atracció serà menor.
1. Aquest concepte ja existia però amb un significat una mica diferent de l’actual, de fet ja era present des de l’època
clàssica en la que Plató i Aristòtil pensaven que només alguns cossos, que anomenaven pesants, estaven sotmesos a la
gravetat, entre els cossos pesants, no es van incloure ni les estrelles, ni els planetes i tampoc el Sol o la Lluna

El 13 de març de 1781 William Herschel va descobrir Urà, el setè planeta del sistema
Solar.

EL DESCOBRIMENT D’URÀ
Tot i que datem el descobriment d’Urà el dia 13 de març de 1781, Urà ja havia estat observat diverses
vegades abans de la seva identificació com a planeta. Fins llavors se l’havia confós per una estrella o
per un estel fugaç; de fet, el mateix Herschel, inicialment el va catalogar com a cometa.
L’observació més antiga de la qual es té constància va ser el 1690, realitzada per John Flamsteed. Va
observar el planeta com a mínim sis vegades i el va catalogar com a estel, amb el nom de 34 Tauri.
El següent astrònom a contemplar el planeta va ser el francès Pierre Lemonnier, que va arribar a
observar Urà com a mínim dotze vegades entre 1750 i 1769.
William Herschel va observar el planeta el 13 de març de 1718, però inicialment el va classificar com
un cometa. De fet va descriure Urà com: “Al quartil a prop de ζ Tauri [...] o bé una estrella nebulosa
o potser un cometa”. Més endavant sentencià que es tractava d’un cometa perquè en una
observació feta quatre dies més tard l’astre havia canviat de lloc.
Quan va presentar el seu descobriment a la Royal Society (associació londinenca que donava suport
a les investigacions astronòmiques), va continuar afirmant que es tractava d’un cometa, tot i que per
les propietats que presentava ja podien fer pensar en un planeta.
El 23 d’abril va presentar el seu descobriment a Nevil Maskelvne, aquest desconcertat va respondre:
"No sé com anomenar-lo. Tan pot ser que sigui un planeta regular movent-se en una òrbita gairebé
circular al voltant del Sol, com un cometa movent-se en una el·lipsi molt excèntrica. Encara no li he
vist cap cua". Així doncs, Maskelvne va ser un dels primer en adonar-se dels paral·lelismes entre les
propietats del cometa trobat per Herschel i les d’un planeta.
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A mesura que anava passant el temps eren més els astrònoms que qüestionaven que fos un cometa
i es decantaven més cap a la possibilitat que es tractés d’un planeta. Un d’ells va ser el rus Anders
Johan Lexell, que va estimar que la distància que separava la Terra d’Urà era de 18 unitats
astronòmiques, i no s’havia observat mai cap cometa amb un periheli que arribés a 4 unitats
astronòmiques. Un altre, seria el de l’astrònom berlinès Johann Elert Bode, el qual va descriure el
descobriment de Herschel com a "una estrella mòbil que podria ser un objecte semblant a un planeta
desconegut fins ara, que circula més enllà de l'òrbita de Saturn"; a més a més, Bode va afegir que
l’òrbita d’aquest cos era pràcticament circular, una òrbita més pròpia de planetes que no de
cometes.
Aviat es va acceptar universalment el nou planeta. El 1783, Herschel va reconèixer aquest fet al
president de la Royal Society: "Per l'observació dels Astrònoms més eminents d'Europa, sembla que
la nova estrella, que jo vaig tenir l'honor d'assenyalar-los el març de 1781, és un Planeta Primari del
nostre Sistema Solar”.
El descobriment d’Urà va suposar una gran revolució en l’astronomia del segle XVIII ja que ampliava
els límits coneguts del sistema Solar. També cal destacar que Urà va ser el primer planeta descobert
amb l’ajuda d’un telescopi.
Les idees més rellevants i innovadores de finals del segle XVIII es poden resumir en el
pensament de Pierre-Simon Laplace. Laplace creia en el determinisme, dit en altres
paraules, creia que el món està governat per lleis matemàtiques inalterables, que està
regit per una relació de causa-efecte. Partint d’aquesta hipòtesi, si poguéssim conèixer
la posició de totes les partícules de l’Univers i totes les forces que interactuen amb elles,
podríem conèixer tant el passat com el futur amb exactitud.
Durant aquest període de temps, Laplace plantejà un sistema Solar originat pel
refredament i la contracció d’una gran nebulosa de gas (hipòtesi nebular).

1.1.5 Inicis de l’edat Contemporània (Revolució Francesa 1789 – 1846 Inici del
descobriment de Neptú)
Amb la creació de l’espectroscopi l’any 1819, es va descobrir que la resta d’estrelles són
semblants al Sol, però amb una àmplia gamma de temperatures, masses i grandàries.
També es va demostrar que les estrelles són objectes realment molt llunyans.
Durant aquest curt període entre la Revolució Francesa i l’inici de les investigacions que
portarien al descobriment de Neptú, no es van produir grans avenços en el camp de
l’astronomia.

1.2 Context sociocultural:
Un punt interessant és veure en quines condicions socioculturals es van desenvolupar
les investigacions, els càlculs i les observacions amb les que es descobrí Neptú.
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Sembla que tot va començar al voltant de 1844, i de manera pràcticament simultània a
França i al Regne Unit. Estem, per tant, de ple en el Romanticisme.
El Romanticisme és un moviment polític, cultural i social que s’originà a Alemanya i a
Gran Bretanya a finals del segle XVIII; i que posteriorment s’expandiria per la resta
d’Europa. L’arribada d’aquest nou corrent cultural suposà un canvi radical en la manera
de pensar, d’expressar-se i de fer.
El Romanticisme es caracteritza per la importància que tenen els sentiments envers la
raó. Promou la ruptura de la tradició, de l’ordre i de la jerarquia dels segles anteriors i
busca la llibertat autèntica, impulsant el subjectivisme, la imaginació i la originalitat per
sobre de la imitació. També es diferencia de la il·lustració i del neoclassicisme en els
ambients on es desenvolupen les històries. Els ambients romàntics es caracteritzen per
ser foscos, nocturns, ruïnosos... De manera paral·lela , hi dominen els sentiments de
tristesa, melancolia, amor, solitud... Aquesta solitud ve donada per la importància de
l’individualisme en el romanticisme. A partir de la Revolució Francesa, l’individu guanya
molt poder, guanya el poder de decidir. Tenir la possibilitat de decidir sobre el teu futur
comporta una gran responsabilitat, cosa que pot generar molta inseguretat i por.

1.2.1 La ciència del Romanticisme
De la mateixa manera que la concepció de la literatura romàntica és completament
diferent a la de la Il·lustració, també ho és la de la ciència.
La ciència romàntica té l’etiqueta de ciència accessible. És a dir, el científics publicaven
els seus descobriments amb la intenció de divulgar-los, no només entre la comunitat
científica, sinó d’intentar-los apropar a la resta de la població. Aquest nou concepte de
ciència tenia com a principal objectiu educar i acostar
la ciència al gran públic. En conseqüència, es
realitzaren
moltes
conferències
científiques
públiques, moltes demostracions en laboratoris i
s’escrigueren molts llibres divulgatius (la majoria
escrits per dones, un exemple serien les traduccions a
l’anglès de la Màquina Analítica fetes per Ada
Lovelace). Va ser durant aquest període que es van
deixar de publicar els descobriments i les teories
únicament en llatí (tal i com s’havia fet anteriorment),
i es començà a redactar-los en altres idiomes;
permetent així que un major nombre de persones
poguessin comprendre i informar-se dels últims
descobriments. Un exemple d’aquest fet és una obra
de l’astrònom M. Arago, titulada “Lecciones
elementales de astronomia, esplicadas en el Real
Observatorio de Paris, y consagradas a poner esta Figura 3 "Lecciones elementales de
Astronomia"
ciencia al alcance de todas las personas” (Annex B).
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També és important destacar la no separació entre les “lletres” i les “ciències”. La gran
majoria de científics s’ajudaven de la poesia o d’altres formes de literatura per pensar
en les seves investigacions des d’altres punts de vista, o senzillament per divulgar les
seves troballes. De la mateixa manera, la gran majoria de poetes sentien una gran
fascinació per les investigacions científiques, com els treballs de laboratori, les
exploracions i les observacions astronòmiques. Així doncs, hi havia un interès mutu que
enriquia tant el camp de la ciència com el de les lletres.
L’últim punt que volem destacar és el concepte romàntic de la naturalesa; la qual era
misteriosa, infinita, i esperava a ser descoberta per revelar els seus secrets. Un exemple
seria “El diari” de Joseph Banks, el qual va acompanyar a James Cook a donar la volta al
món. En aquesta obra es veu l’admiració amb què Banks contempla la naturalesa.

2 CRONOLOGIA DELS DESCOBRIMENTS DELS PLANETES I
SATÈL·LITS NATURALS DEL SISTEMA SOLAR:
Amb l’objectiu de contextualitzar el descobriment de Neptú respecte el dels altres
planetes i satèl·lits del Sistema Solar previs, hem construït la següent taula. En aquesta
taula les celes de color ocre representen el descobriment d’estrelles, les de color verd
de planetes, i les de color blau de satèl·lits.

2.1 Prehistòria i Edat Antiga
NOM

IMATGE

DESIGNACIÓ
(Categoria)
Estrella

Sol

Figura 4 Sol

DESCOBRIDORS I NOTES
Durant el segle II, gràcies a Ptolomeu es va
estandarditzar el model geocèntric del
Sistema Solar, inicialment plantejat per
Aristòtil el segle IV a.C. Aquest model
afirma que la Terra és el centre de
l’Univers i que tots els planetes orbiten al
voltant seu.
Al segle III a.C Aristarc de Samos proposà
el model heliocèntric, en el qual el Sol és el
centre de l’Univers i tots els planetes
orbiten al seu voltant. Aquest model
coincidia amb els filòsofs grecs Filolau i
Hicetes (segle V a.C.), que especulaven
que la Terra era una esfera que volta
periòdicament al voltant d’un “foc central”
místic, que regula l’Univers.
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Terra

3r planeta del La Terra no va ser mai “descoberta” ja que mai
Sistema Solar fou una entitat desconeguda o no reconeguda
respecte el Sol pels humans.
La Terra a estat subjecte de moltes
equivocacions històriques com serien: el
model geocèntric, el model de Tycho Brahe, el
terraplanisme... Tot i això, com a
conseqüència del continu desenvolupament
de l’ésser humà, aquestes falses hipòtesis
s’han anat rebatent i substituint.

Figura 5 Terra

Mercuri

1r planeta del Els planetes interiors (Mercuri i Venus) i els
Sistema Solar exteriors (Mart, Júpiter i Saturn) van ser
respecte el Sol identificats pels antics astrònoms babilonis al
II mil·lenni a.C. Més endavant també els
identificà Aristarc de Samos.

Figura 6 Mercuri

Venus

2n planeta del
Sistema Solar
respecte el Sol

Figura 7 Venus

Mart

4t planeta del
Sistema Solar
respecte el Sol

Figura 8 Mart

Júpiter

5è planeta del
Sistema Solar
respecte el Sol

Figura 9 Júpiter
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Saturn

6è planeta del
Sistema Solar
respecte el Sol
Figura 10 Saturn

Lluna

Terra 1

Dins la teoria heliocèntrica de Copèrnic, ja no
es considerava la Lluna com un planeta, sinó
com un satèl·lit natural de la Terra, i l’únic cos
celeste que no orbita al voltant del Sol.

Figura 11 Lluna

2.2 Segle XVII

DATA

NOM

IMATGE

DESIGNACIÓ DESCUBRIDORS I NOTES
(Categoria)

Dècada de 1610
7 de gener Ganímedes
de 1610

Júpiter III

Figura 12 Ganímedes

Cal·listo

GALILEU. S’anomenen satèl·lits
galileans. Van ser els primers
objectes celestes que es va
confirmar que no orbitaven al
voltant de la Terra ni del Sol.
La nit del 7 de gener de 1610,
Galileu observà Ió i Europa com
a un sol punt de llum, però a la
següent nit els observà com a
dos punts separats.

Júpiter IV

Figura 13 Cal·listo
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8 de gener Ió
de 1610

Júpiter I

Figura 14 Ió

Europa

Júpiter II

Figura 15 Europa

Dècada de 1650
25 de març Tità
de 1655

Saturn VI

HYUGENS. El 13 de juny de
1655
va
publicar
el
descobriment
en
forma
d’anagrama. Més tard, el va
editar en forma de pamflet,
amb el títol de “De Saturni luna
Observatio Nova”, i finalment
el va publicar en forma
completa
a
“Systema
Stellarium” el juliol de 1659.

Saturn VIII

CASSINI.

Figura 16 Tità

Dècada de 1670
25 d’octubre Jàpet
de 1671

Figura 17 Jàpet
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23
de Rea
desembre de
1672

Saturn V

Figura 18 Rea

Dècada de 1680
21 de març Tetis
de 1684

Saturn III

CASSINI. Aquests dos satèl·lits,
juntament amb els dos
descobriments previs, van
rebre el nom de “Sidera
Lodoicea”, que vol dir estrelles
de Lluís, en honor al rei de
França Lluís XIV.

Figura 19 Tetis

Dione

Saturn IV

Figura 20 Dione

2.3 Segle XVIII
DATA

NOM

IMATGE

DESIGNACIÓ DESCOBRIDORS I NOTES
(Categoria)

Dècada de 1780
13 de març Urà
de 1781

7è planeta
del Sistema
Solar
respecte el
Sol

Figura 21 Urà

HERSCHEL. Va ser el primer a
informar
sobre
el
descobriment d’Urà, tot i que
inicialment el va catalogar com
a cometa. Aquest error el
cometeren
molts
altres
astrònoms; Urà havia set
observat vàries vegades abans
que ho fes Herschel.
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11 de gener Titània
de 1787

Urà III

HERSCHEL.

Figura 22 Titània

Oberó

Urà VI

Figura 23 Oberó

28 d’agost Encèlad
de 1789

Saturn II

HERSCHEL.

Figura 24 Encèlad

17
de Mimas
setembre de
1789

Saturn I

Figura 25 Mimas

23

2.4 Inicis segle XIX
DATA

NOM

IMATGE

DESIGNACIÓ DESCOBRIDORS I NOTES
(categoria)

Dècada de 1800
1 de gener Ceres
de 1801

Planeta nan

GIUSEPPE PIAZZI. El primer
anunci del seu descobriment el
va realitzar a través de cartes
als seus col·legues astrònoms.
La primera publicació formal
no va ser fins al setembre de
1801.

Figura 26 Ceres

Dècada de 1840
23
de Neptú
setembre de
1846

8è planeta GALLE, LE VERRIER I ADAMS. Va
del Sistema ser el primer planeta descobert
Solar
gràcies a càlculs matemàtics.
respecte el
Sol

Figura 27 Neptú

3 EL DESCOBRIMENT DE NEPTÚ
“Le planète, dont vous avez signalé la position, réellement existe.” Aquesta és la frase
inicial de la carta que Johann Gottfried Galle (1812-1910), de l’Observatori de Berlín, va
enviar a Jean Joseph Urbain Le Verrier (1811-1877) el 25 de setembre de 1846: “El
planeta, del qual vos em donàreu la posició, realment existeix”. No ens podem ni
imaginar com es devia sentir Galle quan escrivia la carta, o l’emoció de Le Verrier en
llegir-la tres dies després a París. Anunciava el triomf de la teoria newtoniana de la
gravetat, i recompensava un treball matemàtic molt complex i unes observacions molt
acurades. Tal com li agradava dir a François Arago (1786-1853), director de l’Observatori
de París, Le Verrier va ser “l’home que va descobrir un planeta (Neptú) amb una ploma”.
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3.1 Tot comença amb Urà
Karl Popper: “La ciència és una història d’errors corregits”
Urà va ser descobert per William Herschell (1738-1822) l’any 1781, tot i que no va ser el
primer en veure’l. Havia estat observat força vegades, però sempre l’havien catalogat
com a estrella; de fet, el mateix Herschel, inicialment, també l’havia considerat com a
tal. Aquestes observacions però, van servir per traçar el seu moviment, i per deduir-ne
una òrbita.
A principis del segle XIX Urà ja era considerat un planeta, però hi havia alguna cosa que
fallava. La seva posició al cel sovint no traçava l’òrbita prevista. A finals de segle XVIII les
diferències entre la posició prevista i la real van anar
augmentant, però després es va estabilitzar i van
començar a disminuir a la dècada de 1820, quasi
desapareixent cap a 1830, però al 1840 van tornar a
augmentar ràpidament.
Aquest problema era realment molt important.
Generalment, la ciència de la mecànica celeste s’havia
caracteritzat per ser precisa, i les previsions de
l’òrbita d’Urà eren tot el contrari. Els astrònoms
mesuraven les desviacions i en buscaven les causes.
L’astrònom reial George Biddle Airy(1801-1892),
director de L’Observatori Reial de Greenwich, va
dirigir una important campanya d’observació de
l’òrbita d’Urà, que va proporcionar dades crucials per
predir la posició de Neptú. Airy també va determinar
la distància entre Urà i el Sol. Més endavant, Alexis
Bouvard (1767-1843) que va ser director de
l’Observatori de París, va reunir taules que descrivien
el moviment d’Urà (Annex C) per intentar extreure’n
alguna conclusió, fins i tot va tenir en compte la
possible influència de Júpiter i Saturn.

Figura 28 Perturbacions d'Urà

3.2 París, Cambridge, Berlín...
Louis Pasteur: “la ciència no coneix nacionalitats, només ho fan els científics”
El 1845 François Arago, director de l’Observatori de París, va plantejar la problemàtica
de l’òrbita d’Urà a Urbain Le Verrier, matemàtic i astrònom francès especialitzat en
mecànica celeste.
En aquell moment les possibles explicacions a l’òrbita impredictible d’Urà eren,
principalment, dues: o bé, la llei de la gravetat newtoniana no es complia a grans
distàncies del Sol; o podria haver-hi un altre planeta no vist que pertorbés l'òrbita d'Urà.
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Le Verrier no va considerar que la Llei de Gravitació Universal pogués ser errònia, així
doncs, només quedava una possible causa per al moviment anòmal d’Urà: l’existència
d’un nou planeta.
El primer treball sobre la "Teoria d'Urà" va ser presentat per Le Verrier el 5 de novembre
de 1845. Va usar les dades existents sobre el moviment d’Urà, rebutjant les afirmacions
de Bouvard que les mesures antigues eren incorrectes i va demostrar que quan s’elimina
la influència tant de Saturn com de Júpiter, hi continua havent diferències significatives
entre el moviment observat i el previst. En el seu segon treball, presentat l'1 de juny de
1846 a l'Académie des Sciences, va rebutjar totes les altres teories proposades per
explicar el moviment d'Urà i va demostrar que el nou planeta no podia ser interior a
l'òrbita d'Urà. La seva elecció va ser llavors posar el planeta en el plànol de l’eclíptica (on
es troben tots els altres planetes), a la distància de 38 UA (unitats astronòmiques), tal
com preveia la regla de Titius-Bode, que descrivia el fet que la distància dels planetes
coneguts aleshores fins el Sol aproximadament formava una seqüència expressada per
la fórmula:
𝑎 = 0.4 + (0.3 𝑥 2𝑛)
on a és la distància en UA i n augmenta 1 per cada planeta, amb l’excepció de Mercuri
que és ∞, i començant per Venus que és 0.
Finalment, Le Verrier va presentar la solució per poder determinar l’òrbita del suposat
planeta transuranià, minimitzant les diferències entre les localitzacions predites i
observades d’Urà. La solució que va plantejar l’astrònom francès era elegant i
irrefutable. Tal i com va dir Airy: “És impossible, crec, llegir aquesta carta sense ser seduït
pel mestratge de l’escriptor a l’hora d’explicar-se; no només en les teories físiques de la
pertorbació i en les teories geomètriques de la deducció d’òrbites a partir
d’observacions, sinó també en la percepció que la seva teoria hauria d’explicar totes les
irregularitats del planeta”. Aquesta cita fa referència a una carta que Le Verrier va enviar
a Airy el 28 de juny de 1846, en la que responia la pregunta d’Airy sobre la solució del
vector del radi, però la impressió general d’Airy sobre l’obra de Le Verrier es pot aplicar
a la proposta del nou planeta.
Finalment, Le Verrier va fer arribar les seves prediccions a Johann Galle (1812-1910), de
l’Observatori de Berlín. El compte enrere va començar el 23 de setembre quan Galle,
l’astrònom ajudant del director de l’observatori, Johann Encke, va rebre una carta de Le
Verrier. Rebre aquesta lletra el va sorprendre, tot i que no era del tot inesperat; l’únic
que havia arribat un any i mig tard. Al març de 1845, Galle va defensar una tesi
presentant unes observacions fetes per Ole R ⊘mer el 1706, que comprenien 88
estrelles i planetes coneguts. Com que Le Verrier intentava calcular l'òrbita de Mercuri,
Galle li va enviar la dissertació, coneixent el valor d'aquestes primeres observacions. No
va rebre les gràcies per la seva aportació, ni tan sols un reconeixement de Le Verrier;
potser perquè en aquell moment la seva atenció s'havia traslladat a un altre misteri del
Sistema Solar, l’imprevisible moviment d'Urà.
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La carta de Le Verrier començava donant-li les gràcies, reconeixent la feina ben feta i
prometent escriure-li amb més detall sobre Mercuri. Tanmateix, l’astrònom francès va
canviar ràpidament de tema per proposar-li la possibilitat d’observar una particular zona
del cel, on hi podria trobar un nou planeta. Le Verrier explicava que aquesta localització
era el resultat del seu treball sobre les irregularitats de l’òrbita d’Urà. A més a més, el
seu projecte també li havia permès calcular una aproximació de la mida del planeta i
assegurar que aquest era observable a través d’un telescopi.
La carta era excepcional en molts aspectes. Va transmetre una predicció atrevida, però
clara, de la ubicació d’un nou planeta, basada en la teoria de la gravetat de Newton, i
una teoria complexa i innovadora de les pertorbacions planetàries que s’havia presentat
uns vint dies abans en una reunió de l’Acadèmia de les Ciències de París. Es tractava
d'una sol·licitud directa per buscar el planeta previst, però es dirigia a un assistent d'un
observatori situat a uns 900 km de distància d'un país diferent. A més, va arribar el dia
del 55è aniversari del director de l’observatori!
Des del punt de vista actual, ens semblaria una oportunitat increïble: un plantejament i
uns coneixements únics que podrien garantir la fama tant pel propi descobridor com per
la institució. Tanmateix, l’astronomia de mitjans del segle XIX era completament diferent
a la d’ara. Els observatoris estatals no eren instituts de recerca tal i com avui dia els
entenem, sinó principalment fàbriques que produïen dades útils, des de cronometria
fins a mapes celestes. La responsabilitat del telescopi de l’observatori era del director i,
per tant, Galle va haver de demanar permís per realitzar les observacions en privat.
El director de l’Observatori de Berlín, Encke, era coneixedor de la teoria de Le Verrier
que assegurava que hi havia un planeta més llunyà que pertorbava el moviment d’Urà;
però no n’hi havia fet gaire cas. Tot i això, quan Galle li va ensenyar la carta que havia
rebut, Enckle va estar d’acord amb ell que aquella carta podia tenir la seva importància.
La història més acceptada diu que Encke, sense gaire entusiasme, va donar permís a
Galle per realitzar les observacions aquella mateixa nit. D’altra banda, Galle explica que
abans de rebre la carta, Encke no estava a favor de realitzar cap observació, però quan
aquesta va arribar, ell no s’hi va oposar. El director de l’observatori no va voler fer-ho ell
mateix, potser perquè era el seu aniversari, però va donar permís a Galle perquè ho fes
immediatament.
Un altre assistent més jove, Heinrich Louis d'Arrest (1822-1875), es va assabentar de les
intencions de Galle i li va demanar si podia participar-hi. I va ser així que mentre que el
director celebrava l’ aniversari amb la seva família, Galle i d’Arrest van iniciar la recerca
del planeta de Le Verrier. Tal i com va explicar Galle posteriorment, era una nit clara, i
primerament van intentar trobar un objecte amb un disc d’uns 3”, però no van tenir
gaire èxit. Semblava que haurien d’identificar totes les estrelles de la zona. Aleshores
d’Arrest va suggerir buscar entre els nous gràfics, elaborats per Carl Bremiker per a la
Reial Acadèmia de Berlín, un que cobrís l’àrea que observaven. Galle va anar a l’oficina
d’Encke, on va buscar els gràfics. Va reconèixer que la cantonada inferior esquerra d’un
gràfic per l’hora XXI cobria la zona indicada per Le Verrier. (Annex D)
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Altre cop a l’observatori, Galle observava i llegia les posicions de les estrelles, mentre
que d’Arrest comprovava el gràfic; fins que es van trobar amb una estrella de vuitena
magnitud que no era al gràfic. Tothom es pot imaginar el silenci que es devia produir
llavors, en aquella freda nit de tardor, just després de la mitjanit: la revisió de les
coordenades, les ganes de d’Arrest per observar ell mateix la misteriosa estrella... Galle
i d’Arrest havien set els dos primers astrònoms en observar el nou planeta, gràcies als
càlculs de Le Verrier, que només s’havien desviat poc menys d’un minut de la posició
real. A continuació van anar a informar a Encke i tots tres van tornar a la cúpula per
continuar observant l’objecte fixat. Tanmateix, no van poder assegurar que es tractés
d’un planeta ja que el temps restant per poder observar el planeta no va ser suficient
per detectar el seu moviment.
Van haver d’esperar fins a la nit següent. Si realment es tractava d’un planeta, tal i com
la seva mida indicava, no el trobarien a la mateixa posició que a la nit anterior. El 24 de
setembre devia ser un dia molt llarg per als astrònoms de l’Observatori de Berlín, veient
com anaven passant els núvols... Per sort però, la nit era clara; Galle, d’Arrest i Encke es
van reunir a la cúpula. Des de l’inici de les observacions va ser evident que l’objecte
s’havia mogut; realment hi havia un planeta a la posició que Le Verrier havia assenyalat!

Tornem un temps enrere. Mentre passava tot això al continent, sobretot a França,
simultàniament a Anglaterra s’estaven realitzant investigacions en el mateix sentit.
El 1843 John Couch Adams (1819-1892), un jove matemàtic anglès, poc després de
graduar-se havia començat a treballar en la trajectòria anòmala d’Urà; però no va donar
uns primers resultats fins el setembre de 1945. Adams tenia només 26 anys, però
recolzat per una carta del professor d’Astronomia de Cambridge, James Challis (18031892), va intentar comunicar el seu resultat a l’Astrònom Reial, director l’Observatori de
Greenwich, Georg Biddell Airy. Per una sèrie de circumstàncies Adams no arribà a
entrevistar-se amb Airy, però sí que li va deixar el seu escrit. A Airy, per tant, li arribaven
gairebé alhora, per dues fonts diferents, Le Verrier i Adams, mostres de la possible
importància de l’assumpte. I va ser per això que va suggerir a Challis que realitzés la
recerca a Cambridge. La història oficiosa explica que Challis no va saber veure la
importància d’aquell requeriment, cosa que va fer que fos l’observatori de Berlín, tot
seguint les indicacions de Le Verrier, el primer en observar el “nou” planeta.
La polèmica però estava servida. Qui havia d’emportar-se el mèrit Le Verrier o Adams?
Molts autors han discutit extensament sobre aquest tema, Rawlins o Kollerstrom entre
d’altres. Tots destaquen que la predicció del setembre del 1845 d’Adams va ser molt
anterior a la del francès. També remarquen que la carta que va deixar a Greenwich un
mes després compartia la posició del planeta amb Airy i explicava com l’havia trobat.
Predeia que el planeta es trobaria a 325º 2‘ respecte a la longitud heliocèntrica mitjana,
que si la passem a la longitud heliocèntrica del dia del descobriment era 328º 41’. Aquest
valor s’ha de comparar amb la ubicació real de Neptú aquell dia, 326º 57’. La primera
predicció de Le Verrier va ser de 324º 35’, mentre que la que van utilitzar Galle i d’Arrest
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el dia de l’observació va ser de 325º 58’, i a més a més, va declarar que el planeta havia
de ser reconeixible i que tindria forma de disc. Sembla ser que totes les prediccions
d’Adams, excepte la primera, eren significativament pitjors. Airy, en una consulta feta el
novembre de 1845, va demanar a Adams si podia explicar el canvi del moviment radial
d’Urà del 1838, respecte de l’esperat. No va rebre cap notícia. Plantejada la mateixa
qüestió a Le Verrier, la resposta que immediatament li va ser tramesa, va ser qualificada
pel mateix Airy d’impressionant.
Per altra banda fixant-nos en la cronologia de les publicacions d’Adams veiem que els
seus càlculs van ser publicats posteriorment a la descoberta de Neptú, tot i haver-los
realitzat nou mesos abans que Le Verrier.

Sovint les banderes només serveixen per a tapar la veritat. El 19 d’octubre, Challis i
Adams, utilitzant totes les observacions disponibles del nou planeta van determinar la
seva distància i van proposar el nom de “Oceanus” (pel seu color blavós). Aquest bateig
no va fer gens de gràcia a París on es consideraven pares del descobriment. Després d’un
període d’estira i arronsa entre França i Anglaterra, s’arribà a un cert consens, i els
francesos reconeixien, a contracor, la coautoria del descobriment. Va ser Le Verrier que
va proposar el nom de Neptú (en la mitologia romana, Neptú era el déu dels mars), que
tenia una evident semblança amb el nom propugnat pels anglesos.

3.3 Argument de novel·la romàntica?
Fins aquí la història que podem llegir en la majoria de llibres, que com diu Daniel Marín,
astrofísic i divulgador científic, consta de grans personatges: Adams, el tímid i
desconegut matemàtic, el treball científic del qual és ignorat pels seus caps. Airy, el
buròcrata i prepotent Astrònom Reial que no fa cas a la jove promesa. Challis, l’astrònom
inepte i gandul que no fa bé la seva feina. Le Verrier, el descobridor agreujat, amb un
caràcter arrogant que fa que molts pensin que no es mereix emportar-se el mèrit.
Elements per a una novel·la.
Tanmateix, un fet ocorregut el 1998 canviaria aquest esquema. Aquest any mor
l’astrònom nord-americà Olin Eggen (1919-1998) al qual se li va trobar una gran
quantitat de documentació que havia desaparegut del “Royal Observatory” britànic,
entre la qual hi havia la correspondència personal d’Airy. A partir d’aquestes noves
dades, W. Sheehan, N. Kollerstrom i C. Waff ens parlen d’una història diferent: Adams
va fer els càlculs, sí, però en la seva correspondència i en les trobades amb Airy, mai no
va detallar l’innovador mètode en què es basava (teoria de pertorbacions), i com ja hem
dit, no va respondre una carta d’Airy en què li demanava més informació. Desapareix el
mite d’un Adams obsessionat amb Neptú i frustrat perquè no li fan cas. Airy, per la seva
banda, fa el que ha de fer, s’interessa pel treball del jove matemàtic i n’hi demana més
informació. La imatge de Challis també canvia. No és aquell gandul que ens havien
explicat, sinó algú que fa el que li diuen, però que no té bons mapes de la zona a
observar, a diferència de Galle i d’Arrest, raó per la qual va haver d’elaborar-los ell
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mateix. L’home va catalogar més de 3000 estrelles en aquesta tasca. Ironies del destí,
entre aquestes observacions n’hi ha dues que corresponen a Neptú!
Sense menysprear el treball d’Adams i sense oblidar el factor sort, els investigadors
conclouen taxativament que el mèrit del descobriment hauria de recaure en Le Verrier.
Va ser el primer a predir la posició del planeta i a convèncer els astrònoms de fer les
observacions.

3.4 Un secundari important i poc reconegut
Heinrich Louis d'Arrest, l’ajudant que va exclamar: “L’estrella no es troba al mapa!" no
va rebre cap mena de reconeixement fins trenta anys després. Durant aquest període
de temps, d’Arrest es va convertir en un astrònom de prestigi, guanyant la Medalla d’Or
de la RAS el 1875, entregada pel mateix John Couch Adams. Aquest premi no tenia cap
mena de relació amb les aportacions que va fer en el descobriment de Neptú, sinó que
era una recompensa pel seu magnífic treball sobre les nebuloses.
Tot i això, en un obituari alemany de J. E. L. Dreyer hi havia una sentència de Galle que
declarava la participació d’Arrest en el descobriment. Potser degut a que d’Arrest no
havia rebut cap reconeixement per culpa que Encke no l’havia mencionat en la seva
narració dels fets; Galle es va veure moralment obligat a escriure dues descripcions del
descobriment en les que donava crèdit a d’Arrest. Una altra gran revelació va ser la
publicació de Dreyer el 1882, en la que descrivia els records de d’Arrest de la nit del gran
descobriment.
Però, per què inicialment d’Arrest va ser exclòs del descobriment? Probablement
s’hauria de tenir en compte l’esperit de l’època, en què els anuncis de descobriments
eren cartes curtes a l’editor d’una revista i els directors dels observatoris informaven del
que havien descobert els seus assistents sense especificar els seus noms. De tota
manera, Galle, un astrònom ja establert, va aparèixer de forma destacada a l’informe d’
Encke; però del jove estudiant d’Arrest no se’n va fer cap menció. Posteriorment,
Wolfgang Dick, astrònom i historiador de la ciència, va revelar que Encke va lamentarse més tard de no haver inclòs el jove d’Arrest a l’informe, i va lamentar-se’n en una
carta a Otto Struve, director de l’Observatori de Pulkovo.
Avui en dia ja coneixem la importància que va tenir d’Arrest en el descobriment de
Neptú, però aquest reconeixement va arribar tard. La denominació dels anells de Neptú
és un altre exemple d’aquest oblit, ja que van rebre els noms dels principals participants
d’aquest “fulletó”. Per ordre de distància respecte del planeta els anells s’anomenen:
Galle, Le Verrier i Adams; els altres anells menys visibles porten els noms de William
Lassel (descobridor de la lluna Tritó de Neptú) i Arago. De d’Arrest, res.
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3.5 L’atzar, element omnipresent en la ciència
Els càlculs de Le Verrier que van permetre el descobriment no eren 100% correctes.
Depenent del moment, les dades s’ajustaven més o menys a la posició exacte del
planeta. L’atzar va fer que l’error de les dades utilitzades el dia de l’observació fos el
mínim respecte de les obtingudes per a altres hipotètiques posicions. Si el dia escollit
per a l’observació hagués estat un altre, potser el cos celeste esperat no hauria aparegut.
Des de la confirmació de Neptú com a nou planeta conegut, i gràcies a observacions
prèvies que s’havien fet, es van poder anar ajustant els càlculs.
Adams va recalcular l'òrbita de Neptú a partir de 3 observacions, 2 realitzades abans del
descobriment i 1 posteriorment. Els resultats que va obtenir indicaven que Neptú estava
molt més a prop del que s’havia calculat fins llavors a través de la regla de Titius-Bode, i
que realment estava a 30 UA. Adams també va intentar calcular l’excentricitat de
l’òrbita, però es necessitava un període més gran de temps per poder-la calcular.
L’astrònom americà Sears Cook Walker de l’Observatori Naval dels EUA va llegir la
publicació de Le Verrier de juny de 1846 i va suggerir al seu oficial superior que haurien
de començar la recerca del planeta. La proposta va ser rebutjada a causa de la saturació
de l’agenda de l'observatori. Quan la notícia del descobriment va arribar a Boston el 20
d'octubre de 1846, la recerca ja no era necessària, però Walker va intuir la importància
d'examinar si hi havia, com en el cas d'Urà, observacions anteriors de Neptú. De fet,
Walker va descobrir que la coneguda “Historie Céleste Française” de JJ Lalande contenia
una observació d’una estrella coherent amb l’òrbita coneguda de Neptú, però que no es
trobava en catàlegs posteriors i, ja no era visible al cel. Una investigació posterior va
demostrar que les observacions consistien en dos albiraments, els dies 8 i 10 de maig de
1795, i que s'havia anotat com a dubtosa, perquè semblava que l'estrella s'havia mogut.
Això va donar una línia de base de més de 50 anys, un període suficient per calcular
l’òrbita de Neptú. El resultat de Walker va fer revolucionar el món astronòmic.
Els principals paràmetres orbitals de Neptú són la seva distància, el seu període i
l'excentricitat. Els càlculs de Walker van confirmar l'estimació d'Adams que la distància
mitjana era de 30 UA. A partir d’aquesta dada va calcular l'excentricitat (0,0088) i el
període (166 anys). Tots dos valors eren radicalment diferents dels de la predicció de Le
Verrier i d'Adams. L’òrbita era molt més circular i, com que estava més a prop del Sol, el
període també era més curt. Benjamin Peirce, professor d’astronomia i matemàtiques
de la Universitat de Harvard, Perkins, va confirmar el resultat de Walker i va proclamar
públicament que “el planeta Neptú no és el planeta al qual l’anàlisi geomètrica havia
dirigit el telescopi [...] i que el seu descobriment per Galle ha de ser considerat com un
accident afortunat”. A més, Peirce va observar que els períodes orbitals d’Urà i Neptú
són propers a la proporció 1:2, cosa que implica que els dos planetes podrien estar en
òrbites gairebé ressonants (quan les òrbites de dos cossos celestes tenen períodes de
transició que, al ser dividits entre ells, el resultat és una fracció de nombres enters
simples). El que va fer famosa la declaració de Peirce és que va qüestionar l'òrbita de Le
Verrier amb el període calculat de 217 anys. Aquest període va posar Urà i Neptú a prop
de la ressonància 2: 5; això podria tenir efectes molt peculiars sobre l'òrbita d'Urà, que
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Le Verrier no havia tingut en compte. L'opinió de Peirce era que Neptú no era
responsable de les pertorbacions de l'òrbita d'Urà. Després que Peirce calculés la massa
de Neptú a partir de les observacions de l'òrbita de la seva lluna Tritó, va canviar d'opinió
i va proclamar que Neptú podia donar compte de la pertorbació de l'òrbita d'Urà,
incloent la primera observació registrada d'Urà a partir de 1690 per Flamsteed, que
sempre tenia el major error tant en els càlculs de Le Verrier com en Adams.
Però el descobriment de Neptú realitzat per Galle va ser una descoberta casual o no? La
predicció de Le Verrier va posar l'òrbita de Neptú molt més lluny del Sol, però només de
mitjana. L’òrbita també tenia una significativa excentricitat d’aproximadament 0,1. A
més, en el moment del descobriment, el planeta previst es trobava essencialment més
a prop de la ubicació del planeta, aproximadament al voltant de 33 UA. Tal i com va
demostrar Danjon, tant Le Verrier com Adams van haver de construir òrbites de manera
que s’acostessin a l’òrbita de Neptú per tal de minimitzar-ne els possibles errors i les
imprecisions causades pel moviment d’Urà. Els seus càlculs, tot i estar força errats, van
aproximar la posició de Neptú al firmament.

3.6 Un any neptunià després...
El descobriment de Neptú va tenir lloc fa una mica més de 170 anys, poc més del temps
que Neptú triga a fer una revolució al voltant del Sol. Aquest any de Neptú ha comportat
canvis importants tant en la societat humana com en la ciència o la tecnologia. La
distribució de la informació és ara essencialment instantània, cosa que Otto Struve
hauria valorat enormement. Ell també va rebre una carta de Le Verrier, enviada el
mateix dia que a Galle, però va arribar sis dies després a l’Observatori Pulkovo a prop de
Sant Petersburg, moment en què ja s’havia anunciat el descobriment. Avui dia és
impensable enviar una proposta d’observació no recolzada en cap tipus de predicció
teòrica, mentre que al 1846 Le Verrier lluitava per persuadir als observadors perquè
realitzessin la recerca del planeta. Durant aquests aproximadament 170 anys, la ciència
ha evolucionat d’una manera descomunal, l’home ja ha trepitjat la Lluna, ha enviat
robots a Mart (controlats des de la Terra), està descobrint nous planetes i noves galàxies
a milers d’anys llum de nosaltres, fins i tot, fa uns mesos va aconseguir fer una foto a un
forat negre! És a dir, que l’Univers o que simplement el Sistema Solar que percebien Le
Verrier i Adams segur que és molt diferent del que nosaltres coneixem.
Tot i això, hi ha algunes coses que no canvien mai. Un descobriment requereix un
coneixement profund del tema en qüestió, un pensament atrevit i una mica de sort. La
sort no existia a Cambridge, però s’hauria de celebrar l’atreviment de Le Verrier, així
com la voluntat de Galle i d’Arrest d’afrontar el repte. El descobriment de Neptú és una
història sobre els avenços en la nostra comprensió de l’Univers i també sobre com
funciona la ciència en un context sociopolític. El descobriment de Neptú, una història
que val la pena recordar.
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4 EL VUITÈ PLANETA, NEPTÚ
4.1 Situació al Sistema Solar:
Neptú és el planeta més llunyà del Sol (des que Plutó va ser degradat a Planeta nan),
essent el vuitè planeta en distància del Sistema Solar i rebent la categoria de planeta
exterior. Tanmateix, qualsevol cos celeste situat més enllà de l’òrbita de Neptú rep el
nom d’Objecte Transneptunià o de Cos Celeste Transneptunià.
La distància mitjana entre el Sol i el planeta és de 30’1 UA. La menor distància que hi ha
entre els dos cossos celestes és de 29 UA (periheli), i la major és de 30’4 UA. Degut a la
gran distància que hi ha entre el Sol i Neptú, la òrbita també és significativament més
gran que de la resta de planetes, de fet, tarda 165 anys terrestres a recórrer la seva
òrbita completament. D’altra banda, els dies neptunians sols duren 16 hores i 6 minuts.
Una característica poc coneguda de Neptú és que consta de d’un sistema d’anells de
color molt tènue, formats bàsicament per pols còsmica. Aquest sistema està format per
5 anells, anomenats Galle, Le Verrier, Lassell ,Arago i Adams (del més interior al més
exterior).
Des de la Terra pràcticament mai és visible a ull nu, tot i que es pot observar fàcilment
amb un telescopi de gamma baixa. L’aspecte de Neptú és el d’un petit disc verd blavós,
sense marques definides. El color blavós ve donat per la presència de metà a
l’atmosfera. El planeta també es pot observar utilitzant una càmera fotogràfica de
gamma alta.

4.2 Propietats físiques:
Neptú és un cos intermedi entre la Terra i els gegants gasosos més grans amb una massa
d’1’0243 · 1026 Kg. Tot i això, se l’inclou dins dels “gegants gasosos” juntament amb
Júpiter, Saturn i Urà. La seva massa és disset vegades la de la Terra, però tan sols una
dinovena part de la de Júpiter. El radi equatorial de Neptú és de 24.764 Km, quasi quatre
vegades el de la Terra.
Neptú és el segon planeta amb més gravetat superficial del Sistema Solar, superat
únicament per Júpiter i seguit per la Terra. Tal i com passa a Urà, el camp magnètic està
fortament inclinat respecte el seu eix de rotació, concretament 47°, i desplaçat uns
13.500 Km, com a mínim, del centre físic del planeta.
La temperatura mitjana de la superfície neptuniana és de -218 ºC, molt semblant a la
d’Urà, que està a 11’4 UA més a prop del Sol. Els científics atribueixen aquest fet a que
Neptú segurament té una font de calor interna que irradia escalfor cap a la superfície,
pujant la seva temperatura. Es creu que aquesta font de calor pot ser causada per
l’impacte d’algun asteroide durant els primers anys de vida de Neptú.
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4.3 Composició química:
L’atmosfera de Neptú es caracteritza per ser de grans dimensions, espessa, i formada
principalment d’hidrogen i d’heli espessa, i està composada principalment d’hidrogen i
d’heli (a altituds elevades trobem un 80% d’hidrogen i un 19% d’heli), com la de Júpiter
i Saturn. Tot i això, Neptú té una major proporció de gels, com seria l’aigua, l’amoníac i
el metà; com l’atmosfera d’Urà. Els astrònoms classifiquen Urà i Neptú com a gegants
gelats, per emfatitzar les diferències anteriorment esmentades respecte Júpiter i Saturn.
La petita quantitat de metà que conté l’atmosfera és una altra característica que Urà i
Neptú comparteixen. Aquest metà és el responsable del color que observem dels dos
planetes; però es creu que en l’atmosfera de Neptú hi ha algun altre element que fa que
el blau sigui lleugerament més fosc que el d’Urà.
L’estructura interna també és semblant a la d’Urà. Un nucli rocós recobert per una densa
capa de gel, una capa intermèdia (els dos terços interiors del planeta) formada per una
mescla de roca, aigua, amoníac líquid i metà, i per un últim estrat format per hidrogen,
heli, aigua i metà.
El nucli de Neptú està compost de níquel, ferro i silicats, i té una massa de 1’2 vegades
el nucli terrestre. La pressió és de 7 mbar, i es calcula que la temperatura podria ser de
5.400 ºK.

4.4 Atmosfera (les monstruoses tempestes neptunianes):
Amb uns vents que superen els 2.100 Km per hora, Neptú té el clima més extrem del
Sistema Solar. Aquests vents viatgen tres vegades més ràpid que els de Júpiter, i fins a
nou vegades més ràpid que els vents terrestres més huracanats/destructors...
Aquests vents dirigeixen i controlen les temibles tempestes de Neptú. Quan la Voyager
2 va observar el planeta l’any 1989, va detectar una gran taca fosca. Aquesta taca fosca
resultà ser una gran tempesta, d’unes dimensions semblants a les de la Terra i que
recordava la Gran Taca Vermella de Júpiter. Tanmateix, mentre que la famosa Taca de
Júpiter ha durat centenars d’anys (com a mínim 200 anys), la de Neptú va desaparèixer
uns anys després de que es realitzés l’observació.
La meteorologia de Neptú és dirigida, en part, mitjançant l’escalfor irradiada des del seu
nucli. Aquest fenomen meteorològic s’anomena “corrents de convecció”, i es basa en
què els fluids i els gasos calents tenen tendència a pujar, i com a conseqüència desplacen
als freds.

4.5 Anells i llunes
Neptú posseeix un conjunt de cinc anells molt fins i d’un color molt tènue. Aquests anells
estan formats per partícules de pols, que segurament van sorgir dels xocs de petits
meteorits amb les llunes de Neptú. Aquests anells observats des de telescopis situats a
la superfície terrestre sembla que tinguin una forma arquejada, però vistos des de la
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sonda espacial Voyager 2, els arcs es converteixen en vàries taques brillants que formen
el sistema d’anells. La causa d’aquest fet es desconeix.
Neptú també consta de catorze llunes, cadascuna d’aquestes amb unes dimensions i
propietats característiques:
•

•
•
•
•

El 10 d’octubre de 1846, menys de tres setmanes després del descobriment de
Neptú, l’astrònom William Lassell va descobrir que Neptú tenia un satèl·lit.
Aquest brillava força més que qualsevol dels dos satèl·lits d’Urà coneguts fins
aleshores. Aquest satèl·lit va rebre el nom de Tritó. Té un diàmetre de 2.700
quilòmetres i està a 355.000 quilòmetres del planeta. Tarda poc menys de sis
dies a completar la seva òrbita, i és l’únic satèl·lit gran que gira en direcció
contrària a la de la rotació del seu planeta. Una altre característica pròpia de Tritó
és que és l’objecte celeste del Sistema Solar en el que s’hi ha mesurat una
temperatura mitjana més baixa, de 235 ºC sota zero.
El segon satèl·lit de Neptú, descobert el 1949, és Nereida. Té un diàmetre de
només 340 quilòmetres i una massa de 0’3 · 1020 quilograms.
La sonda planetària Voyager 2 va descobrir sis satèl·lits més el 1989: Nàiade,
Talassa, Despina, Galatea, Làrissa i Proteu.
Entre l’any 2002 i 2003, gràcies a noves exploracions telescòpiques, es van
descobrir cinc noves llunes: Halimedes, Psàmate, Sao, Laomedeia i Neso.
L’any 2013, quan ja es coneixien tretze dels catorze satèl·lits, l’Institut SETI va
descobrir l’última lluna de Neptú. De moment només es sap que és un objecte
celeste molt petit, de dotze quilòmetres de diàmetre i que tarda vint-i-tres hores
terrestres a donar una volta completa a Neptú.

5 ASTROFOTOGRAFIA:
Per intentar fer-nos una idea de lo difícil que pot arribar a ser divisar un objecte
desconegut en la immensitat del cel i comprendre la complexitat de la tasca que van dur
a terme a l’Observatori de Berlín, ens hem proposat intentar fotografiar el planeta més
exterior del Sistema Solar, Neptú.
De tota manera hem de tenir en compte que nosaltres hem utilitzat aparells actuals (una
càmera rèflex de gamma mitja, i aplicacions que ens indiquen la localització concreta de
cada cos celeste), mentre que Encke, Galle i d’Arrest no gaudien d’aquests avenços. De
fet feia només vint anys de la invenció de la primera càmera fotogràfica. Actualment,
han evolucionat tant que fins i tot n’hi ha capaces de fotografiar estrelles força
llunyanes, i fins i tot galàxies.
L’astrofotografia és la branca de la fotografia aplicada a l’astronomia. Consisteix en la
captació fotogràfica d’imatges de cossos celestes. L’ús de la fotografia dins del camp de
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l’astronomia suposa una sèrie d’avantatges respecte a l’observació directa; el principal
és que les càmeres o els telescopis son capaços d’enregistrar radiacions visibles de tan
baixa intensitat que no són percebudes per l’ull humà.
L’ús de filtres interferencials fa possible obtenir fotos de només algunes línies espectrals,
aconseguint així informació sobre la composició de la font de llum. Per a la pràctica de
l’astrofotografia, es poden utilitzar càmeres digitals compactes de qualitat, i a un cost
accessible, amb diferents opcions de configuració sobre el temps d’exposició
sensibilitat, focus i obertura... que variant i ajustant-los ens permetran obtenir unes
bones fotos. Amb l’avenç de la tecnologia s’ha aconseguit que fins i tot alguns mòbils
aconsegueixin capturar un gran nombre de cossos celestes.
En el nostre cas hem utilitzat la càmera del mòbil HUAWEI P Smart Plus, i una càmera
reflex Canon EOS 70D i.

5.1 Fotos amb el mòbil
La càmera del nostre mòbil és una “càmera Dual”, de 24+2 megapíxels; que permet fer
fotos amb una gran nitidesa. El seu software ens permet una gran varietat de modes de
fotografia; un d’aquests és el que ens permetrà fer astrofotografia.
Concretament, aquest mode s’anomena “Estelas de estrellas” i el trobem dins del grup
de fotos “Pintura con luz”. Aquest mode varia els valors de la ISO, el diafragma i sobretot
el de temps d’exposició per realitzar les millors fotos. Aquest últim valor el podem variar
al mateix temps que realitzem la foto, ja que som nosaltres mateixos que aturem la
càmera i no un temporitzador. Així doncs, quan considerem que la foto està acabada,
sols haurem d’aturar la càmera.
De la mateixa manera que amb una càmera fotogràfica, també hem d’utilitzar un trípode
per assegurar que el mòbil no es mogui i la foto ens quedi enfocada i nítida.
Tal i com explicarem a continuació, també amb el mòbil fem ús d’eines informàtiques
per localitzar cossos celestes al firmament.

5.1.1 Material:
• Mòbil HUAWEI P Smart Plus
• Trípode

5.1.2 Procediment
1. Posar el mòbil en mode “Estelas de estrellas”. En les imatges següents (Figura
30) es pot veure quins passos s’ha de fer per accedir a aquest mode des de
l’aplicació de “Càmera”
2. Posem el mòbil en un trípode i enfoquem la càmera del mòbil cap a l’objecte
celeste que volem fotografiar
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3. Realitzem la fotografia

Figura 29 Procés per posar el mode "Estelas de Estrellas" a la càmera del mòbil

5.2 Fotos amb la càmera
Tal i com hem dit anteriorment, en el nostre cas, hem utilitzat una càmera Canon EOS
70D (especificacions de la càmera a l’annex X), una càmera força indicada per iniciar-se
en l’astrofotografia. En les nostres fotos hem utilitzat tres objectius (és diferenciar per
la distància focal): un de 18-55mm, un altre de 55-250mm i un gran angular (aquest té
una distància focal curta, de 10-20mm).
Així doncs, quan volem fer fotos a constel·lacions (i per tant hem de fotografia una zona
extensa) utilitzarem un gran angular o un 18-55 mm. Si volem fotografiar un punt
concret del cel (com seria un planeta, un satèl·lit o una estrella) utilitzarem el 55250mm.
En l’astrofotografia és indispensable un trípode per estabilitzar la càmera.
5.2.1
•
•
•

Material:
Càmera Canon EOS 70D
Objectius: 18-55mm, 55-250mm, gran angular
Trípode
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5.2.2
1.
2.
3.

Procediment:
Col·loquem l’adaptador del trípode a la part inferior de la càmera
Fixem la càmera al trípode a través de l’adaptador
Amb l’ajuda d’una aplicació de l’ordinador anomenada “Stellarium” i d’una altra
aplicació mòbil anomenada “SkyMap” observem on es troba el cos celeste que
volem observar i hi dirigim la càmera. És recomanable començar a fer fotos amb
un gran angular o amb un objectiu de poca distància focal, per poder situar-nos
en el cel i trobar l’objecte que es vol fotografiar.
4. Ajustem els valors del temps d’exposició, distància focal, obertura del diafragma
i de la sensibilitat ISO per obtenir una imatge amb la major resolució possible.
5. Programem un temporitzador de pocs segons per evitar moure la càmera al
moment de fer la foto i evitar que quedi moguda.
6. Realitzem la foto.

5.2.3 Conceptes importants:
• Distància focal: és el càlcul de la distància òptica que hi ha des del punt on els
rajos de llum convergeixen fins al punt on aquests formen una imatge nítida d’un
objecte que el sensor de la càmera captarà. Com més gran sigui la distància focal,
l’angle de visió serà més estret però l’augment serà major; d’altra banda, com
més petita sigui la distància focal més ample serà l’angle de visió però l’augment
serà menor.

Figura 30 Distància Focal

•

•
•

Temps d’exposició: també anomenat velocitat d’obturació, és un concepte de la
fotografia que fa referència al període durant el qual l’obturador d’una càmera
fotogràfica està obert captant llum.
Obertura del diafragma: és un orifici central de l’objectiu que regula el pas de
més o menys llum cap al sensor de la nostra càmera.
Sensibilitat ISO: determina la quantitat de llum que necessita una càmera per
realitzar una fotografia.
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5.3 On fer astrofotografia?
A més a més d’utilitzar un material adequat, també és important el lloc des d’on farem
les fotos. El lloc ha de ser el màxim d’aïllat possible; és a dir, que hem de buscar un lloc
on no hi hagi contaminació lumínica. Així doncs, un lloc força allunyat de les grans
ciutats.
Una altre característica que hauria de tenir l’espai és que sigui un lloc elevat. Si volem
fotografiar un cos celeste que descriu una òrbita situada molt a prop de l’horitzó, estar
a un punt elevat ens facilitarà la feina, ja que segurament hi haurà menys contaminació
o núvols baixos que ens tapin la seva visió.
Nosaltres hem anat a fer astrofotografies a tres llocs: A una esplanada situada prop de
la Boca del Llop, un conegut mirador de Sant Julià de Vilatorta (Coordenades: 41.932479,
2.327715); al Salt de la Minyona(Coordenades: 41.933961, 2.369284), un single situat
entre Folgueroles i Sau; i a Mas Horta del Molí (Coordenades: 41.910390, 2.663254), una
casa de pagès situada a Sant Martí de Sapresa, a prop de Santa Coloma de Farners.

5.4 Quan anar a fer astrofotografia:
És important tenir en compte en quina fase lunar ens trobem, ja que de la mateixa
manera que la contaminació lumínica, pot fer que no puguem veure nombroses estrelles
que tenen una brillantor més dèbil.
Un altre factor més incontrolable a tenir en compte és el temps. S’ha d’intentar anar a
fer astrofotografia els dies més clars i sense vent ja que els núvols poden disminuir la
visibilitat i el vent pot fer moure el trípode fent que les fotos quedin mogudes.
En el cas que vulguem fotografiar un cos celeste concret, hem de tenir en compte la seva
òrbita ja que potser no és visible durant tot l’any; com seria el cas de Neptú, només
visible des de finals d’estiu fins a finals de febrer.

5.5 Sortides astrofotogràfiques:
Des de principis d’estiu fins a finals de tardor hem realitzat més de 15 sortides per anar
a fer astrofotografia. Inicialment vam començar fotografiant al cel, sense buscar cap cos
celeste ni cap constel·lació concreta, sols practicant. A questes sortides ens van
permetre aprendre com controlar la càmera amb major precisió i veure els millor valors
d’obertura de diafragma, de ISO i de temps d’exposició per fotografiar objectes concrets
al cel estrellat. Podríem considerar que va ser un entrenament per a finals d’estiu
fotografiar per primer cop a Neptú. Després, degut a l’inici del curs, vam passar a anarhi només 1 cop per mes, quan s’ha completat tot el cicle lunar aproximadament i hi torna
a haver lluna nova. En aquestes sortides ens dedicàvem principalment a fotografiar
Neptú.
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5.6 Fotos realitzades:
El conjunt complet de fotografies que vam realitzar s’entregarà el dia de la presentació
en forma d’un àlbum fotogràfic. Aquest estarà ordenat cronològicament, i mostrarà les
fotos més interessants o impactants que hem realitzat. L’àlbum també constarà d’una
petita explicació de cada fotografia i d’una contextualització al cel de la constel·lació o
cos celeste fotografiat.
Tot i això, us deixem un recull d’algunes fotografies que hem fet. S’ha tenir en compte
que a l’imprimir qualsevol fotografia es perd qualitat, i sobretot si no es fa en paper
fotogràfic.

5.6.1 A través del mòbil
Algunes de les fotos que vam fer amb el mòbil, utilitzant el procediment anteriorment
explicat:
Aquesta foto està feta a Sant Julià de
Vilatorta l’1 d’agost. Les línies blanques
del cel són estrelles que, degut a l’alt
temps d’exposició i al moviment de
rotació de la Terra, han deixat la traça del
seu moviment aparent. Les taques
groguenques del cel són núvols que
reflectien contaminació lumínica de les
poblacions properes, com serien Vic, Sant
Julià o Folgueroles.
Figura 31 Astrofotografia mòbil 1

N

Aquesta foto s’ha realitzat amb els següents valors:
•
•
•
•

ISO: 800
Temps d’exposició: 369 segons (6.15 minuts)
Obertura del diafragma: 2.20
Distància focal: 26mm

Figura 32 Astrofotografia mòbil 2

Aquesta foto es va fer a Mas Horta del
Molí, el 4 d’agost. De la mateixa que en
la imatge anterior, la línies de llum que
observem són les traces de les estrelles al
cel durant un temps prolongat. Si ens hi
fixem, en aquesta foto sembla que les
estrelles que estan més a l’esquerra de la
imatge segueixin una esfera amb un radi
més petit. Això és degut a que la part
esquerra de la foto s’apropa al radi de la
Terra.
40

Aquesta foto s’ha realitzat amb els següents valors:
•
•
•
•

ISO: 800
Temps d’exposició: 918.10 segons (15.3 minuts)
Obertura del diafragma: 2.20
Distància focal: 26mm
Aquesta foto es va realitzar a Mas Horta
del Molí, el 5 d’agost. A la part del fons,
de color groc vermellós, veiem la
contaminació lumínica de Santa Coloma
de Farners a la dreta i la d’Anglès a
l’esquerra (més dèbil ja que és un poble
més petit).

Figura 33 Astrofotografia mòbil 3

•
•
•
•

Aquesta foto s’ha realitzat amb els
següents valors:

ISO: 800
Temps d’exposició: 723.10 segons (12.05 minuts)
Obertura del diafragma: 2.20
Distància focal: 26mm
Aquesta foto es va realitzar a Sant Julià
de Vilatorta el 18 d’agost. Si ens fixem
en la part inferior de la fotografia,
veiem que a la dreta predomina un
color vermellós, alhora que a l’esquerra
és un color més blavós. Aquest fet és
degut a que a la part dreta de la imatge
hi ha la ciutat de Vic, que degut a als
llums que conté causa una gran
contaminació lumínica.

Figura 34 Astrofotografia mòbil 4

Aquesta foto s’ha realitzat amb els següents valors:
•
•
•
•

ISO: 800
Temps d’exposició: 684 segons (11.4 minuts)
Obertura del diafragma: 2.20
Distància focal: 26mm
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Aquesta foto està feta a Sant Julià de
Vilatorta el 2 de desembre. En aquesta
fotografia veiem que les traces de les
estrelles al cel (línies de llum) són més
allargades que en la resta de
fotografies. Aquest fet és degut a que el
temps d’exposició d’aquesta foto ha és
molt major. Un altre factor a destacar
és que vam dirigir el mòbil en posició
quasi vertical, fent que la contaminació
lumínica afecti menys.
Figura 35 Astrofotografia mòbil 5

Aquesta foto s’ha realitzat amb els següents valors:
•
•
•
•

ISO: 800
Temps d’exposició: 1860 segons (31 minuts)
Obertura del diafragma: 2.20
Distància focal: 26mm

5.7 A través de la càmera
La majoria de les fotografies que hem fet amb la càmera són o al cel en general, sense
buscar cap constel·lació o cos celeste concret, o a la Lluna o a Neptú.
Aquesta foto es va fer des del Salt de la
Minyona el 15 de novembre. En
aquesta imatge hi podem veure una
foto al cel estrellat. Tall i com podem
veure, la foto agafa un gran tros de cel,
aquest fet és degut a que hem utilitzat
un objectiu de 18-55 mm de distància
focal.

Figura 36 Astrofotografia càmera 1

•
•
•
•

Aquesta foto s’ha realitzat amb els
següents valors:

ISO: 1600
Temps d’exposició: 20 segons
Obertura del diafragma: 4
Distància focal: gran angular
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Aquesta fotografia es va fer el 25
d’octubre a Sant Julià de Vilatorta. La
línia de llum que veiem a la part inferior
dreta és la traça que ha deixat un avió
al cel alhora que fèiem la fotografia.
Aquest fet és degut a que la càmera va
captant llum durant un temps
determinat (temps d’exposició) i
després composa una imatge a partir
de totes les altres subfotos.
Figura 37 Astrofotografia càmera 2

Aquesta foto s’ha realitzat amb els següents valors:
•
•
•
•

ISO: 1600
Temps d’exposició: 20 segons
Obertura del diafragma: 4
Distància focal: gran angular

Figura 38 Astrofotografia càmera 3

Aquesta fotografia es va fer el 13
d’agost a Sant Julià de Vilatorta. A la
foto hi podem veure el nostre satèl·lit,
la Lluna. En aquell dia concretament, la
lluna era quasi plena, se’n podia veure
un 96%. Degut a que la Lluna brilla
relativament més que la resta de cossos
celestes que hem fotografiat, es veurà
un canvi força gran en les opcions de
configuració de la càmera que hem usat
(temps d’exposició, obertura del
diafragma, ISO).

Aquesta foto s’ha realitzat amb els següents valors:
•
•
•
•

ISO: 6400
Temps d’exposició: 1/8000 segons
Obertura del diafragma: 16
Distància focal: 100mm
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Figura 397Astrofotografia càmera 4

Aquesta foto es va fer el 7 de setembre
al Salt de la Minyona. En aquesta foto
hi podem veure Neptú, envoltat per un
cercle vermellós. No veiem punts
definits degut a que per poder captar
Neptú hem d’utilitzar un temps
d’exposició força llarg, i en aquest
temps la Terra es mou, causant petites
ratlletes. Tot i això sabem que és Neptú
gràcies a una aplicació anomenada
Stellarium (2na foto) que ens indica la
localització a temps real de tots els
cossos celestes. Per trobar el planeta,
ens hem basat en que es troba prop de
la constel·lació d’aquari (en veiem un
part marcada amb la línia blava).
De fet, la línia de llum que veiem
realment no és Neptú, sinó que és una
estrella que la seva posició relativa
respecte la Terra és a tocar de Neptú.

Figura 38 Captura de programa de Stellarium, situació de
Neptú a l'Univers

•
•
•
•

Aquesta foto s’ha realitzat amb els
següents valors:

ISO: 1600
Temps d’exposició: 30 segons
Obertura del diafragma: 7.1
Distància focal: 255mm

6 COS TEÒRIC DEL VÍDEO
Per intentar fer el treball més dinàmic i visual, hem decidit fer un vídeo que en sintetitza
les principals parts. El vídeo mostra l’evolució de l’astronomia, des de l’aparició dels
primers homínids fins al descobriment d’Urà i tot el que va suposar. També ens mostra
d’una manera més visual el problema de les pertorbacions de l’òrbita d’Urà, veient com
la presència de Neptú fa variar la seva òrbita. Aquest llarg viatge de 4 milions d’anys ens
permet veure com ha canviat el món científic a través dels diferents avenços i
descobriments que hi ha hagut.
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6.1 Guió del vídeo
6.1.1 Inici
Comencem el vídeo amb una cita de Friedrich Nietzsche, aplicable quasi en qualsevol
context, també és clar, en la ciència.
La música que hem utilitzat tan a l’inici com al final del vídeo és una obra de Richard
Strauss anomenada “Així parlà Zaratustra”, inspirada en un llibre del mateix Nietzsche
que té el mateix títol.
L’autor d’aquesta cita també està connectat amb la banda sonora de “2001: una odissea
a l’espai” i amb la música del final del vídeo, titulada “Així parlà Zaratustra”. Aquesta
obra de Richard Strauss està inspirada en un llibre escrit per Nietzsche anomenat de la
mateixa manera.

6.1.2 Contextualització
Seguidament hem utilitzat una escena de la famosa pel·lícula “2001: una odissea a
l’espai” dirigida per Stanley Kubrick i basada en una novel·la del cèlebre escriptor Arthur
C. Clarke. Aquesta pel·lícula de ciència-ficció mostra l’evolució de l’home. Aquesta
escena representa l’inici de l’ús de les eines.

6.1.3 Presentació del vídeo
A continuació mostrem el títol del vídeo, que intenta (juntament amb les imatges)
resumir el contingut del curtmetratge.

6.1.4 Prehistòria
Comencem el nostre viatge de 4 milions d’anys des de la Prehistòria, concretament en
l’arribada dels primers homínids. Al vídeo, gràcies a una aplicació anomenada “Universe
Sandbox 2.0” contextualitzem tots els fets al Sistema Solar, concretament a la Terra. Tot
seguit, a través d’una aplicació anomenada “Stellarium”, mostrem les possibles vistes
que tenien els nostres avantpassats del cel.

6.1.5 L’arribada de les primeres civilitzacions
Mostren els primers grans avenços no mitològics en el camp de l’astronomia. Aquests
avenços es van focalitzar sobretot a Mesopotàmia i a Grècia.
•

MESOPOTÀMIA:

A Mesopotàmia van descobrir 5 planetes del Sistema Solar, i a través d’imatges en
format GIF les mostro al vídeo. Aquestes imatges també em serviran per introduir els
avenços grecs, encapçalats per Aristòtil i Plató.
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•

GRÈCIA:

A més a més dels dos filòsofs, també destaquen els noms de Ptolomeu i d’Aristarc de
Samos. Ells van ser uns dels primers impulsors del geocentrisme i de l’heliocentrisme
respectivament. Per acompanyar aquesta explicació utilitzem una altra imatge en
format GIF que representa els dos models del Sistema Solar.

6.1.6 Edat Mitjana
L’Edat Mitjana està marcada per la influència del cristianisme a tot Europa. Aquest fet
va suposar una involució de la ciència europea. Tot i això, des del Món Àrab es va seguir
desenvolupant.

6.1.7 Edat Moderna
L’Edat Moderna va suposar un avenç immens pel camp de l’astronomia gràcies a la
formulació de teories sobre física i sobre astronomia. Els principals matemàtics i
astrònoms van ser Nicolau Copèrnic, Galileo Galilei, Johannes Kepler i Isaac Newton.

6.1.8 El descobriment d’Urà
En aquest punt expliquem ràpidament el descobriment d’Urà i el situem al Sistema Solar
a través de “Sandbox 2.0”.

6.1.9 Conseqüències del descobriment d’Urà
Poc després de la troballa d’aquest nou planeta, matemàtics i astrònoms van intentar
predir la seva òrbita matemàticament. Tot i que inicialment ho van encertar, l’òrbita real
d’Urà va començar a diferir. Van sorgir moltes hipòtesis al respecte, però les principals
eren que o les lleis de Newton no eren aplicables en distàncies tant grans, o que hi havia
un cos no conegut que pertorbava l’òrbita d’Urà.
Mostrem el Sistema Solar sense Neptú a través de “Sandbox 2.0”.

6.1.10 L’efecte d’un cos celeste desconegut en Urà i el descobriment de Neptú
Després de molts càlculs van aconseguir calcular la posició del cos que pertorbava
l’òrbita uraniana i van descobrir Neptú.
Nosaltres hem volgut comprovar la influència de Neptú a l’òrbita d’Urà. Per fer-ho hem
utilitzat “Sandbox 2.0” per comparar l’òrbita d’Urà amb Neptú i sense. Tot i que són
pràcticament idèntiques, si s’amplia la imatge es veu com difereixen.
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6.1.11 Conclusió
Per acabar, ressaltem la racionalització de la ciència i posem èmfasi en la nostra
insignificança en comparació amb l’Univers. Per acompanyar aquest text, ho fem a partir
d’imatges extretes de “Stellarium” i d’un vídeo que mostra la nostra situació respecte a
l’Univers.

7 CONCLUSIONS
Tot i que el treball està focalitzat en el descobriment de Neptú, també hem trobat
interessant fer una mirada al passat per poder veure com ha anat evolucionant aquesta
ciència al llarg del temps.
Hem pogut veure que la manera d’observar l’Univers i el coneixement, en general, ha
anat canviant. Inicialment s’atribuïen explicacions mítiques a fenòmens inexplicats, però
a mesura que l’home i que el coneixement han anat evolucionant també ho han fet les
explicacions, basant-se ara en fets i no en creences. Estem parlant, és clar, del pas del
mite al logos.
També volem destacar l’estret lligam entre el context socio-cultural i el context científic
d’una època. En el nostre cas, ens trobem a l’època del Romanticisme, en la que la
frontera entre les ciències i les lletres era molt més fina, i en la que es facilitava la
divulgació de la ciència, tal i com hem vist en una obra d’Arago.
La ciència és una pedra que llancem a l’aigua intentant fer-la rebotar, on cada impacte
representa una idea revolucionària. Freud, Cajal, Pasteur, Arquímedes, Darwin, Galileo,
Marie Curie, Da Vinci, Newton, Einstein... Cadascun d’ells, de la mateixa manera que la
pedra crea ones concèntriques, ells han fet créixer el coneixement.
“L’home que va descobrir un planeta (Neptú) amb una ploma”. D’aquesta manera, el
director de l’Observatori de París (Arago), descrivia a Le Verrier. El descobriment de
Neptú fou el primer planeta localitzat a partir de càlculs matemàtics, fet que ens mostra
com els fonaments teòrics plantejats durant el segle XVII per Newton, Kepler i Galileo
eren prou sòlids. Tot i això, ja hem pogut veure que per dur a terme un gran
descobriment, com és el cas, hi ha un altre factor incontrolable a tenir en compte, l’atzar.
Aquesta història també ens planteja si la ciència hauria de tenir nacionalitat. Així doncs,
potser es presenta el dilema entre si és millor la competició o la cooperació. El que és
segur és que les banderes mai haurien de servir d’excusa per a impedir el
desenvolupament del coneixement.
El darrer objectiu del nostre treball era iniciar-nos en l’astrofotografia. Els avenços en
les tècniques fotogràfiques permeten obtenir imatges fascinants, fent que l’Univers sigui
una mica menys inabastable.
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Tal i com deia Jorge Wagensberg, “Experimentar és pertorbar la naturalesa d’alguna
manera i atendre després la seva reacció; experimentar és fer una pregunta a la
naturalesa amb l’ànim d’ obtenir-ne una resposta.
Una versió suau de l’experimentació consisteix a espiar la naturalesa renunciant a
“excitar-la” prèviament, tal com interessa fer, per exemple, en certs dominis de la
biologia o com no hi ha més remei que fer en astronomia.
Però heus aquí que la naturalesa no sempre té ganes de respondre i sobretot, quan ho
fa, no sempre ho fa de manera intel·ligible. L’experimentació acostuma a ser un estrany
interrogatori entre un frenètic preguntador i un peresós responedor.”.
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