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Introducció

El  els  darrers  anys  els  mètodes  de  captació  d’imatges  astronòmiques  han 
experimentat una gran evolució. El canvi a suports receptors digitals ha ampliat el 
ventall de sistemes de captació, així com també el nombre i la qualitat dels astres 
que es poden captar. A finals dels anys 90 era molt estrany tenir algun dispositiu 
digital però després de gairebé una dècada tots els suports de presa d’matges ja són 
digitals i estan presents en molts àmbits de la nostra vida en forma de càmeres 
digitals, webcams, càmeres de vigilància, etc.

El trànsit vers la nova fotografia digital implica un desplaçament dels fonaments 
conceptuals  i  tecnològics  que  han  estat  hegemònics  al  llarg  dels  més  de  cent 
cinquanta anys en la fotografia tradicional. Més enllà de l'ús d'un nou vocabulari 
bàsic, el tractament amb imatges digitals implica l'accés a un nou món. També és 
un recurs per incorporar nous conceptes i procediments a l’educació dintre les TIC. 

Les  tecnologies  actuals  han  transformat  l’observació  del  cel  en  un  món  on  la 
informàtica  i  les  tecnologies  digitals  són  les  úniques  protagonistes.  La  seva 
evolució  ha  fet  possible  que  amb  costos  relativament  petits  puguem  disposar 
d’equips amb el que captar imatges digitals del cel. Un exemple de les possibilitats 
d’aquestes tècniques són les aportacions que efectuen alguns aficionats tant en el 
camp de l’obtenció d’imatges de gran espectacularitat com en el de l’observació i 
la recerca. 

En aquest treball es tracten els conceptes més remarcables de la imatge digital així 
com també es donen orientacions per iniciar l’adquisició d’imatges digitals de tots 
els  tipus  d'objectes  celestes  i  també  per  començar  a  treballar  amb alguns  dels 
principals programes de tractament d’imatges digitals. La major part de les imatges 
que  apareixen  en  aquest  treball  han  estat  captades  durant  el  temps  de  la  seva 
elaboració i  han estat  expressament dissenyades per la seva inclusió en aquesta 
memòria.
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1. CONSIDERACIONS GENERALS

1.1. Breu història de la fotografia astronòmica

L’interès per la fotografia astronòmica és paral·lel al mateix descobriment de la 
fotografia. Astrònoms com Françoise Arago i John Hershel ja es van interessar per 
la fotografia des de el principi. Precisament l’inventor de la paraula fotografia va 
ser l’astrònom britànic John Hershel.

L’astrònom valencià d’origen francès, José Joaquín Landerer mostra l’interès d’Arago 
per la fotografia astronòmica: 

"A la raíz misma del descubrimiento, presentía ya el gran Arago la abundante 
rnies de sus aplicaciones á la ciencia de los astros había de recogerse, y se 
expresaba así ante la Cámara de Diputados: 'La sustancia sobre la cual opera 
Daguerre es un preparativo muy sensible á la acción de la luz, que todos los 
que hasta ahora se han ensayado.  Jamás los rayos de la Luna, no digo en 
estado  natural,  pero  no  aun  condensados  en  el  foco  de una  lente  de  gran 
diámetro, en el foco del más ancho espejo reflector, habían producido efecto 
físico permanente. Dicho se está que en algunos minutos podrá ejecutarse uno 
de los trabajos más largos, minuciosos y delicados de la Astronomía-' En la 
Academia de Ciencias se expresaba en estos términos: 'No dudo que se llegará 
á formar una imagen exactamente graduada de la Luna llena, si se adapta la 
placa preparada con la nueva sustancia al anteojo movido por una máquina 
paralática'.  Las  previsiones  de  Arago  se  ven  en  nuestros  días  plenamente 
confirmadas." 

El 1840 John William Draper (1811-1882) va fer a Nova York els primers daguerrotips de 
la  Lluna.  I  a  l’abril  de  1845  Hippolyte  Fizeau  i  Léon  Foticault  van  aconseguir  129 
daguerrotips de taques solars:

La major sensibilitat del colodió va suposar un gran avenç, però la fotografia astronòmica 
no es generalitza fins la dècada de 1880 amb la introducció del la gelatina-bromur.

L’astrònom Josep Comas i Solà va escriure aquestes paraules sobre la fotografia:

"Los  grandes  progresos  contemporáneos  de  la  Astronomía  se  deben  casi 
exclusivamente  a  la  fotografía  y  a  la  espectroscopia.  De  esta  última  no 
podernos  tratar  aquí,  por  ser  cosa  perteneciente  a  la  alta  investigación 
científica.

El trabajo de mayor trascendencia encomendado a la fotografía ha sido, en 
estos últimos años, la reproducción exacta del cielo estrellado, por iniciativa 
del que fue director del Observatorio de París, el ilustre almirante Mouchez, 
inspirado  por  los  bellos  resultados  obtenidos  por  los  hermanos  Pablo  y 
Próspero  Henry,  eminentes  astrónomos  del  propio  Observatorio.  A  estos 
trabajos deben añadirse los referentes a la fotografía de nebulosas, con lo que 
se  demuestra  que  la  placa  sensible  descubre  infinidad  de  pormenores  por 
completo invisibles directamente ni aún con los instrumentos más poderosos.
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La fotografía brinda al aficionado ancho campo en que recrearse y satisfacer 
su  legítima  curiosidad,  y  aún  poder  ofrecer  al  astrónomo  preciosos 
documentos, verídicos y exactos, porque su imparcialidad es indiscutible.

La fotografía de las nebulosas es de extraordinario interés. Puede asegurarse 
que hasta después de haber empleado este procedimiento no se ha conocido la 
verdadera  naturaleza  de  ellas.  Cada  prueba  fotográfica  ha  sido  un 
descubrimiento. Nebulosas que creíamos planetarias, han aparecido arrolladas 
en espiral; otras que suponíamos muy reducidas, han resultado extensísimas; 
regiones del cielo, que nos parecían enteramente negras, se han transformado 
en masas nebulosas pálidas e informes. Pero aun superan, si no en interés, en 
belleza, las fotografías obtenidas con objetivos de poco diámetro, pero de gran 
campo, en las cuales aparecen las estrellas a millones y en las que resalta en 
todo su esplendor la distribución de los astros del Cielo." 

Francisco González destaca l’aportació espanyola a la Carte du Ciel, en especial de Cecillo 
Pujazón, director de l’Observatori de San Fernando a Cadis, i únic membre espanyol del 
Congres Astrofotogràfic Internacional de París de 1887, que va acordar realitzar el Mapa 
Fotogràfic del Cel:

"El  desenvolupament  de  la  fotografia  durant  el  segle  XIX va  influir  decisivament  en 
l’avenç  de  l’astronomia.  Els  avantatges  d’utilitzar  la  fotografia  en  les  observacions 
astronòmiques ja va ser  descoberta en els primers assaigs fotogràfics. Després de la seva 
aplicació en alguns treballs aïllats, va sorgir a França la idea de realitzar un catàleg general 
del cel mitjançant la impressió de plaques fotogràfiques." 

1.1.1. La fotografia astronòmica a Barcelona

La majoria de les iniciatives astronòmiques de Barcelona van estar patrocinades per la 
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Entre les seves publicacions es troben 
moltes noticies sobre la fotografia astronòmica. Una noticia fa referència al l‘acadèmic i 
pioner de la fotografia astronòmica, Andrés Giró, que va efectuar dos experiències, una el 
1851 i l’altra el 1860, ambdues d’eclipsis solars. El daguerreotip de l’eclipsi de Sol de 
1851 va ser la primera fotografia astronòmica feta a Barcelona.

Llorens Presas (1811-1875) va ser el responsable de l’observació de l’eclipsi de Sol de 
1851. En 1842, va col·laborar amb François Arago en l’observació d’un eclipsi a Perpinyà:

“Es van establir dues estacions de seguiment, una a Montjuïc, on era Presas, i 
l’altra a la Ciutadella. Es van reunir un considerable nombre d’intel·lectuals, 
científics i tècnics de la ciutat, que col·laboraren en una tasca comuna; a part 
dels esmentats , i entre Waltres, van participar en el projecte Roura, Agel, 
Rave, Giró, Domènech i Dunand. El fet més remarcable d'aquesta observació 
va  ser  que  es  va  obtenir  un  enregistrament  fotogràfic  mitjançant  un 
daguerreotip.

Aquestes  “fotografies”  de  l’eclipsi  efectuades  per  Andreu  Giró  1  Paulí 
Cabanes sota la direcció de Francesc Domènech són, efectivament, si no les 
primeres,  uns  dels  primers  enregistraments  històrics  efectuats  amb  el 
daguerreotip d'un eclipsi de Sol i amb tota probabilitat, les primeres al nostre 
país. Francesc Aragó no va reeixir en els seus intents durant l’eclipsi de 1842. 
Cal tenir en compte que la fotografia no va ser sistemàticament usada en els 
eclipsis  de  Sol  fins  el  juliol  de  1860,  que es  va  aconseguir  enregistrar  la 
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corona solar amb un daguerrotip. Aquesta data es considera com una fita molt 
important en la història de l’astronomia.”

“Andrés Giró y Arnols (1812-1884) era ingeniero industrial y catedrático de la 
Escuela  de  Bellas  Artes  i  fue  pionero  en  la  fotografía  astronómica 
barcelonesa. Giró era miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona, entidad que patrocinó la toma de fotografías del eclipse de Sol de 
1860. Se utilizó el "viejo" daguerrotipo. Aunque las fechas pueden parecer un 
poco tardías, dada su estabilidad dimensional, la placa daguerriana gozó de 
una larga aplicación en la fotografía astronómica. Los astrónomos franceses 
de igual forma, utilizaban el daguerrotipo en astronomía:  

(...)  mereciendo  especial  mención  el  que  prestó  como  miembro  de  la 
comisión nombrada en 1860 para observar el eclipse de Sol ocurrido el 18 de 
julio del mismo año encargándose de sacar por medio del Daguerreotipo la 
imagen de diversas  fases  del  eclipse  desde la  estación que se  situó en el 
castillo de Montjuich. Dichas vistas, que obran en poder de esta Academia, 
son probablemente las primeras que se hayan obtenido por el procedimiento 
fotográfico, que tanto se ha generalizado en nuestros días para la observación 
de varios fenómenos atmosféricos." 

Per clarificar la data de les primeres fotografies d’eclipsis de Sol a Barcelona, res millor 
que un fragment de l’article de José Joaquín Landerer “La fotografia celeste”.  A més, 
Landerer comenta la labor pionera del fotògraf valencià José Montserrat:

"De los eclipses totales del Sol de 1840 y 1851, y especialmente del de Julio 
de 1860, se obtuvieron fotografías bastante detalladas. Las del último sobre 
todo, pueden considerarse las primeras realmente buenas en el género y entre 
ellas llamaron mucho la atención del mundo sabio, por lo bien definidas que 
se mostraban las protuberancias y la corona luminosa que circuyen al Sol en 
los momentos  de la totalidad,  las  obtenidas  en el  Desierto de  las Palmas, 
cerca de Castellón, por D. José Montserrat á la sazón catedrático de Química 
de la Universidad de Valencia- Los primeros ensayos de fotografía del disco 
solar, cuyo éxito puede calificarse de lisonjero, datan de 1871, en cuya época 
obtenía el astrónomo alemán Vogel pruebas bastante precisas para dejar ver 
la  granulación  de  la  superficie  del  astro,  las  fáculas  y  las  manchas.  El 
problema de la fotografía de las estrellas quedaba completamente resuelto por 
el  físico  norteamericano  Rutherfurd  en  1865;  el  de  las  nebulosas,  por  el 
mismo,  en  1880;  el  de  los  cometas,  por  Janssen,  H.  Draper,  Common y 
Huggíns en 1881, y el de los espectros estelares, por Draper en l872." 
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                      Noticia publicada al Diari de Barcelona.  21 de març de 1858

                     Noticia publicada al Diari de Barcelona.  27 de setembre de 1861

Les primeres noticies sobre fotografia astronòmica als diaris sempre feien referència a 
fotografies de  la  Lluna,  del  Sol  o  dels  eclipsis.  En aquella  època no es  publicaven 
imatges.
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1.1.2.  L’Observatori Fabra de Barcelona.

L’origen de l'Observatori Fabra cal cercar-lo a l'any 1894,  quan la Reial  Acadèmia de 
Barcelona entregà a la Diputació de Barcelona un projecte dirigit al meteorògeg Eduard 
Fontseré per construir un observatori al Tibidabo. 

El 1900, Camil Fabra i Puig, marques d'Alella, industrial i mecenes, va aportar una elevada 
quantitat  de diners (al voltant del 80% del pressupost)  per  desencallar la  situació i  fer 
realitat el projecte. Una placa al peu de muntura del telescopi ho recorda.

El  1902  comencen  les  obres  de  l'edifici,  precisament  el  mateix  any  que  comença  la 
construcció del Temple del Sagrat Cor al cim del Tibidabo. La construcció de l'observatori 
va durar dos anys i el 1904 va ser inaugurat oficialment pel rei Alfons XIII. Josep Comas i 
Solà va  ser  anomenat  el  seu primer  director,  però el  1912 l'Acadèmia de Ciències  va 
proposar la direcció compartida de l'observatori amb Comas i Solà en la part astronòmica i 
Eduard Fontseré en la meteorològica.

Placa que es troba al peu de la muntura del telescopi.

“El  observatorio  pertenecía  y  pertenece  a  la  Real  Academia  de  Ciencias  y  Artes  de 
Barcelona.  Su  primer  director  Josep  Comas  i  Solá,  (1868-1937),  se  interesaba  por  la 
fotografía,  la  divulgación  científica  y  el  espiritismo.  Comas  inició  sus  trabajos 
astronómicos  en  1896,  en  el  Observatorio  Patxot  de  Sant  Feliú  de  Guixo1s.  Comas 
desarrolló  una  importantísima  labor  fotográfica  en  la  Sección  Astronómica  del 
Observatorio Fabra, director desde su creación en 1904, hasta su muerte en 1937. Comas 
presentó varias memorias sobre temas fotográficos a la Real Academia de Ciencias y Artes 
de  Barcelona.  Así  mismo,  practicó  con  éxito  la  estereofotografía.  En  sus  escritos  se 
encuentran múltiples referencias a la utilización de la fotografía y a la importancia de la 
técnica fotográfica.”

Al  llarg  del  segle  XX  la  fotografia  ha  ocupat  un  lloc  fonamental  en  els  treballs  de 
l’Observatori Fabra. La principal activítat de la Secció Astronómica de l’Observatori Fabra 
ha estat l’astrometria  fotográfica de petits planetes i de cometes. Aquesta labor consistia en 
la determinació de la seva posició astronòmica amb gran precisió mitjançant la tècnica 
fotogràfica. L'observació utilitzaba tant el telescopi refractor d'obertura com el fotogràfic, 
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ambdós de de 38 cm  (amb focals de 600 cm 1 de 409 cm. respectivament). Per les seves 
característiques ha estat un dels més grans d'Espanya i també un dels més grans d'Europa 
entre els de la seva classe (refractors de focal llarga). Per a la mesura de les coordenades de 
les  imatges  impressionades  a  les  plaques  fotogràfiques  es  fa  ús  d'un  monocomparador 
óptic-electrónic  de  gran  precisió,  connectat  directament  ais  equips  informàtics  que 
proporcionen,  finalment,  la  posició  astronòmica,   de  l'astre  observat  (petit  planeta  o 
cometa).

Actualment la contaminació lumínica de Barcelona i el telescopi (el mateix que hi havia 
quan es va inaugurar) fan que no s’hi porti a terme cap tasca de recerca ni d’observació 
científica. Les activitats astronòmiques que es porten a terme a l’Observatori es limiten a 
activitats de divulgació.

        L’Observatori Fabra de Barcelona

        Vista de l’ocular (telescopi visual) i del suport fotogràfic 
        (telescopi fotogràfic) del telescopi de l’Observatori Fabra
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En 1905 Comas es va traslladar a Vinaroz per fotografiar un eclipsi de Sol. En 
1910, va fotografiar el Cometa Halley i en 1911 va portar a terme la primera 
filmació  d’un eclipsi de Sol:

"S’interessà pels eclipsis de Sol i de Lluna; en especial, el de Sol de 1900, que 
va seguir des d'Elx, i els de 1905 i 1912, en que féu servir el cinematògraf per 
primer cop en un fenomen d’aquesta classe." 

També hem de destacar l’aplicació de la fotografia en el descobriment de petits planetes:
"Comas i Solà portà a terme nombroses 1 metòdiques observacions de Mart des de, com a 
mínim, l’oposició de 1891. De fet, les seves observacions planetàries  li  valgueren molt 
aviat  el  reconeixement  internacional,  posat  de  manifest  per  la  medalla  de  la  Societat 
Astronòmica de França de 1905. Enfront de la hipòtesi de canals a la superfície del planeta 
roig.  Comas  s’arrenglerà  amb  Gerulli,  que  creia  més  aviat  que  es  tractava 
d’arrengleraments  de percepció i no d'un relleu del planeta. Tanmateix, el descobriment 
d'onze petitis planetes a partir de 1915 (utilitzant una tècnica de fotografia estereogràfica) 
assenyalà Comas com a observador excepcional.

Entre 1920 y 1922 Comas va fotografiar nombrosos asteroides:

"En cuanto a la observación fotográfica de asteroides, el método usado en el 
Observatorio  Fabra,  y  que todavía  perdura,  consiste  en realizar  sobre una 
misma placa dos fotografías de la misma región del cielo, con exposiciones 
que varían entre veinte y cuarenta o más minutos por cada una y separadas en 
declinación de 30 ó 40 segundos de arco. Con ello cada estrella da un par de 
imágenes  cuyas  alineaciones  son  sensiblemente  paralelas.  Si  en  la  región 
fotográfica hay algún asteroide, aparecerá en forma de trazo en virtud de su 
movimiento propio, y además, la alineación de las imágenes no será paralela 
a las determinadas por los pares de imágenes de cada estrella. Este método da 
buenos  resultados  si  el  asteroide  no  es  muy  débil.  Para  asteroides  poco 
brillantes cabe fotografiarlos cuando están estacionarios o casi estacionarios 
con  larga  exposición  y  dejando transcurrir  dos  o  tres  horas  entre  las  dos 
exposiciones.  Este  procedimiento  no  resulta  recomendable  por  el  efecto 
perturbador que el movimiento propio en declinación del planeta introduce en 
la identificación de la imagen. En el tercer método se hace que la estrella de 
referencia  retrograde,  durante  la  exposición,  en  una  cantidad  igual  al 
movimiento retrógrado del asteroide durante es tiempo y también se mueve 
en  declinación  con  objeto  de  que  las  imágenes  de  los  asteroides  resulten 
circulares y  más intensas;  con ello,  al  mismo tiempo se logra una menor 
acumulación de imágenes de estrellas débiles. Para resolver el problema de la 
orientación de la placa en el macro-micrómetro, al final de una de las dos 
exposiciones, se puede prolongar la fotografía ecuatorial parada o retardada; 
las estrellas más brillantes inscriben una cónica cuyo género depende de la 
declinación de la estrella y de la latitud del lugar y cuya tangente en cada 
punto dará la orientación deseada. Este último método es el más usado en el 
Observatorio Fabra". 

Fora  de  Barcelona  es  destaquen  els  treballs  fotogràfics  de  la  Companyia  de  Jesús  a 
l’Observatori  de  l’Ebre  a  Roquetes  (Tortosa).  Des  de  la  seva  creació  al  1904  s’han 
desenvolupat activitats fotogràfiques. Durant l’Exposició Universal de Barcelona de 1929, 
la revista  Ciéncia els hi va dedicar un reportatge en el que destacava l’ús que feien de la 
fotografia astronòmica.
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"L'instal.lació d’aparells i de fotografies estel·lars, moltes d'elles il·luminades 
ha  tingut  la  virtut  d'interessar  als  profans  més  allunyats  dels  estudis 
astronòmics i de geofísica” 

1.1.3. La Sociedad Astronómica de Barcelona (1910-1923).

“La Sociedad Astronómica de Barcelona se estableció a raíz de la rivalidad entre Eduard 
Fontseré y Josep Comas i Solá. Estuvo presidida por Salvador Raurich, autor de notables 
fotografías estereoscópicas del Sol. Al disolverse la entidad su biblioteca pasó al Institut 
d'Estudis Catalans”. Segons Alexandre Galf

L’entitat  havia  constituït   una  biblioteca  especialitzada  en  la  qual  hi  havia  una secció 
interessant de fotografies i diapositives. 

El farmacèutic Enrique Calvet Páscual (1884~1976) va ser vicesecretari de l’entitat i també 
un notable aficionat a la fotografia astronòmica.  Disposava d’un observatori particular a 
casa seva al Passeig de la Bonanova:

"( ... ) cuando el planeta Marte estuvo próximo a la tierra en septiembre de 
1909 fue fotografiado por Calvet los días 14 y 20 del mismo mes igual como 
sucedía con el eclipse de Luna del día 18 de noviembre de 1910 y el paso del 
cometa Halley por el firmamento de Barcelona el día 12 de mayo del mismo 
año." 

Telescopi refractror de 135 mm de 
diàmetres del farmacèutic Enrique Calvet
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Equip fotogràfic utilitzat en el telescopi 
d’Enrique Calvet 

Ratuich y Calvet van ser pioners en l’estudi fotogràfic del Cometa Halley. El seu treball  es 
va comentar a la revista El Mundo Científico. En l’article es reflexa la rivalitat amb Comas 
i Solà:

"El Cometa de Halley fotografiado en Barcelona”

" ( ... ) Informarnos á nuestros lectores que este célebre cometa, que se halla 
en  el  dominio  de  la  visión  telescópica  actualmente,  fue  fotografiado  por 
primera vez en Barcelona y probablemente en España por los individuos de la 
Comisión  organizadora  de  la  Sociedad  Astronómica  de  Barcelona,  Don 
Salvador  Raurich  y  Don  Enrique  Calvet,  en  los  días  4,  6,  7,  8  y  9  de 
Diciembre último, empleando un objetivo Dérogy de luminosidad f:3, con 
una abertura solamente de 5 1/2 centímetros.

La cámara fotográfica fue acoplada con el ecuatorial de 12 cm., haciendo de 
modo que los ejes ópticos fuesen paralelos, y enfocando constantemente a la 
región  celeste  indicada  por  las  efemérides  de  Cowell  y  Crommelin 
corregidas.

Careciendo  el  ecuatorial  de  movimiento  automático  de  relojería,  las 
exposiciones que oscilaron entre 45 y 90 minutos, se mantuvieron actuando a 
pulso la varilla del movimiento lento del ecuatorial.

En la prueba obtenida el 4 de Diciembre, el cometa apareció como una débil 
nebulosa con un ligero foco de condensación, situado al lado de la estrella 
gamma  del Toro, y las sucesivas posiciones fotografiadas se indican en el 
adjunto mapa celeste.

Posteriormente,  en  los  días  6,  8  y  10  de  Enero,  se  obtuvieron  en  este 
Observatorio nuevas fotografías, en donde el fenómeno acusa un rudimento 
de  cola  bifurcada  en  dirección  opuesta  al  Sol,  siendo  entonces  de  8ª 
magnitud.

En una exploración visual hecha en 2 y 3 de Diciembre fue de 10ª magnitud. 
Actualmente  el  cometa  puede  ser  encontrado  con instrumentos  de  unos  7 
centímetros de abertura en los alrededores de Saturno, teniendo en cuenta que 
viene describiendo una trayectoria que, viniendo de Aldebarán, ha pasado por 
debajo de Marte y ahora pasa por encima de Saturno á muy corta distancia.

El señor Raurich recibirá y publicará gustoso en estas columnas el resultado 
favorable que obtengan aquellos lectores que puedan intentar su búsqueda.
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Fué  fotografiado  y  descubierto  por  Max  Wolf  en  Heidelberg  el  11  de 
Septiembre pasado, y visto primeramente por el observatorio Yerkes, en 15 
de Septiembre con un telescopio de un metro de abertura.

Nos  complacemos  en  informar  á  nuestros  lectores  que  las  fotografías 
obtenidas por los señores Raunich y Calvet han merecido las felicitaciones 
del Sr. Max Wolf del observatorio de Heidelberg y del Sr. Crommelin del 
observatorio  de  Greenwich.  Este  último  se  propone  presentarlas,  bajo  la 
fonna  de  proyecciones  luminosas,  en  el  próximo  meeting  de  la  Britisch 
Astronomical Association.

Los señores Raurich y Calvet nos ruegan hagamos notar que se ven obligados 
á  citar  testimonios  de  tan  alta  valía  científica,  no  por  espíritu  de  auto-
exhibicionismo, sino porque les consta de un modo evidente  que  alguien, 
temeroso sin duda de ver disminuida la fama que goza en Barcelona, se ha 
permitido negar rotundamente la autenticidad y el valor científico de estas 
fotografías cometarias. 

Los señores Raurich y Calvet añaden, por último, que si ese alguien se siente 
con valor bastante para sostener tan atrevidas afirmaciones, tiene el deber de 
hacerlo públicamente, ya que el experimento es del dominio público, .....” 
(Mundo Científico, 1910, 79-80)

1.2. Característiques diferencials entre una imatge digital i una d’origen
químic.

Les diferències entre la fotografia digital i la fotografia química són enormes. La 
fotografia digital ha canviat la tradicional pel·lícula química de sals de plata per un 
altra basada en el silici. L’element sensible és ara un xip electrònic similar a la 
majoria de processadors. Aquesta nova “pel·lícula” té propietats que la fan molt 
interessant però també requereix adquirir uns nous hàbits i coneixements. 

Les càmeres digitals tenen una sensibilitat molt més alta i també fan possible una 
visualització  immediata.  La  compatibilitat  que  tenen  amb  els  programes 
informàtics permet millorar i transformar la imatge fàcilment.

L’èxit de les càmeres digitals en tots els terrenys de la fotografia i la millora dels 
processos industrials ha suposat un gran abaratiment dels costos de producció de 
xips i de l’electrònica que integra els dispositius digitals. També s’ha produït un 
augment i abaratiment de les memòries per l’emmagatzemat de les imatges. 

1.2.1. Diferències entre el suport digital i la pel·lícula.

Les avantatges de la fotografia digital sobre la tradicional són:

• Podem veure les imatges de forma immediata, sense necessitat de revelat i 
per tant podem veure si una fotografia no ha quedat be i repetir-la.

• Les càmeres digitals tenen  una sensibilitat desenes de vegades superiors.
• A la hora d’imprimir, només imprimim les còpies que volem guardar en 

paper.
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• Al ser en format digital, es poden emmagatzemar de forma indefinida sense 
pèrdua de qualitat.

• Podem transmetre les imatges directament a l'ordinador.
• Les càmeres digitals, poden ser més petites i lleugeres que les seves 

equivalents en fotografia tradicional.

I els avantatges de les càmeres  de pel·lícula són:

• Algunes  càmeres  de  pel·lícula  no  necessiten  piles  i  per  tant  es  poden 
utilitzar sense dependre d’elles.

• En les mateixes condicions una pila dura més en una càmera de pel·lícula 
que una digital (sobretot degut a la pantalla de visualització).

1.2.2. Comparativa de les proporcions dels dos tipus d’imatges.

Una càmera digital  típica té  una proporció (“ratio” d'aspecte)  de 1.33 o 4:3 (4 
unitats d'amplada per 3 d'ample), que és el format de les televisions normals. En 
canvi  un  imatge  de  35mm  té  una  relació  d'1.5  (3:2,  més  allargat),  i  no  es 
corresponen  a  les  mateixes  mides  d’impressió  que  les  fotografies  provenint  de 
pel·lícula.

1.3. Dispositius que permeten obtenir imatges astronòmiques digitals.

En el món astronòmic existeixen diverses maneres de captar imatges celestes de 
forma digital:

- Càmeres amb sensor CCD
- Webcams 
- Càmeres de vigilància
- Càmera reflex
- Càmera compacta
- Telefon mòbil

1.3.1. Càmeres amb sensor CCD. 

Són especials per tasques astronòmiques i van ser els primers captadors d’imatges 
digitals en aparèixer. El seu nivell de soroll tèrmic és molt baix donat que estan 
refrigerades i també tenen un rang dinàmic molt gran. Però tenen l’inconvenient de 
ser els dispositius digitals més cars.
 
Aquestes són les característiques d’algunes càmeres CCD:
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Mida del xip (mm) Mida del píxel (µm) Nº de pixels
SXV-H9 8,9 x 6,7 6,4 x 6,4 1392 x 1040
SXV-M7 6,3 x 4,7 8,2 x 8,4 752 x 580

ST7 6,9 x 4,6 9 x 9 765 x 510
ST8 13,8 x 9,2 9 x 9 1530 x 1020
ST9 10,2 x 10,2 20 x 20 512 x 512

ST1001E 24,6 x 24,6 24 x 24 1024 x1024
ST2000XM 11,8 x 8,8 7,4 x 7,4 1600 x 1200

Les  càmeres  CCD  actuals  permeten  que  alguns  aficionats  portin   a  terme 
observacions  i  treballs  comparables  als  que  realitzen  alguns  observatoris 
professionals.

1.3.2. Webcam. 

Van ser concebudes per a la transmissió d’imatges de vídeo per internet i en el món 
astronòmic no van tenir cap interès fins uns quants anys més tard. Tenen un sensor 
CCD i avui són insuperables en l’obtenció d’imatges planetàries o en seqüències 
d’imatges  com en  els  eclipsis.  Actualment  es  poden  trobar  fàcilment  valuosos 
suports tant en programes de tractament com en propostes de modificació interna i 
adaptacions a instruments astronòmics.

Algunes webcam clàssiques com la Philips Toucam Pro o la Vesta Pro tenen un 
captador (xip CCD) de 3,87 x 2,82 mm i una resolució de 650 x 494 píxels. El seu 
reduït  preu  i  la  facilitat  d’us  les  ha  fet  molt  populars  entre  els  aficionats  a 
l’astronomia.

Com utilitzar una webcam
El primer pas per treballar amb una webcam és treure-li l’objectiu i construir un 
adaptador  (algunes  ja  el  porten)  per  connectar-la  al  telescopi.  A  l’adreça 
http://www.bbayle.com/DANNY.html es  troben  adaptadors  per  telescopi.  Amb 
l’adaptador d’una polzada i quart (1¼“) les webcam s’adapten a qualsevol tipus de 
telescopi. De totes maneres la construcció d’un tub adaptador no representa massa 
dificultat. 

1.3.3. Càmeres de vigilància.

 Aquestes càmeres tenen una gran sensibilitat i s’ha demostrat que tenen unes grans 
aplicacions en el món de l’adquisició d’imatges astronòmiques digitals. El sensor 
és un xip quadrat de 12,5 mm de costat i té 752 x 582 píxels i la seva sensibilitat és 
de mil·lèsimes de lux. La marca Mintron té un amplíssim catàleg de càmeres de 
vigilància extremadament sensibles que també tenen una gran aplicació en el món 
de la captació d’imatge digitals del cel. Entre elles destaca la càmera 12V6MC-EX. 
El  preu  d’aquestes  càmeres  és  molt  inferior  a  les  càmeres  CCD  i  les  seves 
prestacions estan entre les d’una webcam i les d’ una càmera CCD. 
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      càmera Mintron  

1.3.4. Càmeres reflex digitals (SLR).

 Aquestes càmeres tenen la mateixa estructura que les càmeres reflex clàssiques, 
però substitueixen la pel·lícula pel sensor digital. Són càmeres que es poden adaptar 
perfectament a objectius i òptiques molt variades. En el comerç astronòmic és fàcil 
trobar adaptadors per quasi tots els tipus de telescopis. 

En  treballar  en  color  i  tenir  una  gran  definició  i  sensibilitat  són  les  càmeres 
preferides pels aficionats per obtenir imatges amb gran realisme i espectacularitat. 
Les càmeres SLR estan equipades amb un xip CMOS, que és considerablement 
diferent a un xip CCD

1.3.5. Càmeres compactes digitals. 

Van ser el primer tipus de càmeres digitals que van aparèixer i es destaquen per la 
seva gran versatilitat. Són les que tenen un ventall més petit d’aplicacions en el 
terreny d’observació del cel doncs no tenen la possibilitat d’extreure l’objectiu. Les 
que  disposen  d'un  bon  zoom  tenen  més  avantatges  pel  que  fa  a  l'adquisició 
d'imatges celestes. De totes maneres en els següents apartats veurem alguna de les 
aplicacions que poden tenir.

1.3.6. Telèfons mòbils. 

Aquest és darrer tipus de captador digitals que ha aparegut en el mercat i les seves 
aplicacions  són  similars  al  de  les  càmeres  compactes,  ja  que  porten  incorporat 
l’objectiu. A causa del reduït diàmetre de l’objectiu el seu camp d’aplicació està 
limitat a la captació d’imatges a través d’altres sistemes òptics com els telescopis.

1.3.7. Criteris per escollir un dispositius digital

Per a escollir entre aquestes opcions cal tenir clar quin és l’ús que li donarem i quin 
pressupost tenim. 
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Les  càmeres  fotogràfiques  digitals  vénen a  substituir  amb molts  avantatges  les 
antigues  càmeres de pel·lícula química i  si el que volem és realitzar autentiques 
fotografies astronòmiques a tot color aquesta opció serà la més adient. Ara bé, si el 
que busquem és poder realitzar una  feina més seriosa, encara que potser menys 
vistosa,  o  amb finalitats  més científics,  com són la  fotometria  i  astrometria  de 
cossos menors, recerca de cometes i supernoves, planetes extra solars, etc. la nostra 
decisió ha de ser una càmera CCD astronòmica.

Com a  opció  econòmica  val  la  pena  assenyalar  l'ús  de  les  webcam. Aquestes 
càmeres són la millor opció per a obtenir imatges planetàries i encara que en cel 
profund els  seus  resultats  són mes aviat  precaris,  serveixen per  iniciar-se  a  les 
tècniques de la CCD d’una forma molt més econòmica. Contra el que pot semblar 
les webcam superen àmpliament a les CCD en l’adquisició d’imatges planetàries o 
lunars. 

Les càmeres de vigilància també són una bona opció per iniciar-se en l'adquisició 
d'imatges celestes.

1.4. Tipus de captadors digitals.

Sensors CCD (de l’anglès Charge-Coupled Device).  Aquests sensors han estat en 
el mercat durant més temps.  En general tenen més píxels que els CMOS i són 
capaços de treballar amb molt poca llum. El seu inconvenient es que són més cars i 
fan servir més energia.

Un sensor CCD és un dispositiu semiconductor. La seva estructura és una matriu de 
píxels que emmagatzema els fotons rebuts en forma de carrega elèctrica. Quan un 
fotó incideix sobre el silici, aquest  proporciona la suficient energia als àtoms de la 
xarxa com per a trencar enllaços i generar senyal. El problema es que de la mateixa 
forma que un fotó posseeix suficient energia per generar senyal,  la temperatura 
ambient dóna lloc a tal agitació tèrmica que també trenca enllaços i produeix senyal 
en els píxels, encara que no incideixin fotons.

Per aquest motiu cal refredar el xip CCD. De no fer-ho, una exposició de pocs 
segons donaria lloc a un xip saturat. Reduint la temperatura es redueix el senyal 
tèrmic, augmentant d’aquesta manera la seva capacitat detectora. El senyal tèrmic 
es redueix per un factor de 2,5 quan la temperatura es redueix 10º C.

El xip CCD descarrega les dades adquirides a l'ordinador en un sol paquet.
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Existeixen varies maneres de refredar el xip CCD; la més utilitzada és a través d’un 
mòdul  Peltier.  Aquest  mòdul  proporciona  un  mètode  còmode  y  sense 
complicacions per refredar dràsticament el sensor. El problema es que un mòdul 
Peltier  genera  una  quantitat  de  calor  proporcional  al  refredament  del  sensor  i 
aquesta  calor  s’ha  d’evacuar  de  forma  eficient;  en  cas  contrari,  afectaria   al 
rendiment  del  mòdul.  Per  això es   fan servir  dissipadors,  ventiladors  o  circuits 
tancats   de  líquid  refrigerant  que  evacuen l’excés   de  calor  generat  pel  mòdul 
Peltier.

El mòdul Peltier.

Es tracta d’un mòdul, el funcionament del qual es fonamenta en l’efecte Peltier; 
aquest efecte es basa en el fet de que quan s’uneixen dos metalls diferents i se’ls 
aplica una tensió elèctrica sobre ells, un s’escalfa i l’altre es refreda. Amb mòduls 
no  massa  voluminosos  s’aconsegueixen  diferències  de  temperatura  realment 
elevades, de l’ordre d’unes quantes desenes de graus. El problema es que mentre 
una cara del Peltier es refreda, l’altra s’escalfa i es necessari refredar-la.

Sensors CMOS (de l’anglès Complementary Metal Oxide Semiconductor) Aquests 
sensors tenen menor resolució, utilitzen menys  potencia y no treballen be amb 
poca llum. Les càmeres digitals del mercat utilitzen sensors CMOS.

Es fabriquen amb la tecnologia utilitzada per  crear circuits integrats, com poden 
ser  comportes  lògiques,  comptadores  (entre  aquests  es  troben  els  Decimals 
Johnson),  etc.  Consisteixen  bàsicament  en  dos  transistors,  un  PFET  i  un  altre 
NFET. 

Els xips CMOS consumeixen menys potencia que els que utilitzen un altre tipus de 
transistor. Són molt interessants per components que funcionin amb bateries, com 
els  ordinadors portàtils. Els ordinadors de sobretaula també contenen dispositius de 
memòria CMOS de baix consum de potencia per emmagatzemar la data, hora i 
altres configuracions.

Entre els principals avantatges dels circuits CMOS destaquen les següents:

-Funcionen amb tensions que van dels 3 V fins els 15 V i per això no 
necessiten una font d’alimentació exclusiva.

-La seva fabricació es relativament fàcil y econòmica en comparació amb 
altres tecnologies

Inconvenients dels sensors CCD i CMOS.

L’inconvenient més gran  de les càmeres amb suport CCD o CMOS enfront a la 
pel·lícula  convencional  és  el  petita  àrea  del  xip  CCD,  fet  que  impedeix  fer 
fotografies de gran camp comparables a les que es feien amb pel·lícula química. Els 
sensors CMOS poden tenir una major superfície, però tampoc assoleixen les mides 
de les pel·lícules químiques.
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Una de les raons per les quals no es fabriquen sensors de gran superfície és a causa 
de la gran quantitat d’informació (en bits) que acumularien les imatges d’aquests 
tipus de sensors. Per exemple un CCD de 26x36 mm pot generar imatges d’uns 15 
Megabites d’informació.

1.5. Formats gràfics digitals 

Els arxius de mapa de bits o vectorials s'emmagatzemen sempre en un determinat 
llenguatge  codificat:  el  format  gràfic.  Una  fotografia  digital  esdevé,  així,  una 
imatge  amb les  característiques  ja  assenyalades  per  als  mapes  de  bits  i  resulta 
alhora codificada en un dels nombrosos formats gràfics (mapa de bits) existents. El 
format gràfic seleccionat determina el grau de qualitat final de la imatge digital 
amb la qual treballem. Segons quin sigui el format gràfic emprat per a capturar, 
convertir o tractar una fotografia digital, aquesta disposarà de més o menys colors, 
resolució o quantitat de bits.

Convé conèixer les condicions i  els avantatges que comporta cada format de la 
fotografia digital. Els formats que tractarem seran:  TIFF, BMP, PICT, GIF, FIT, 
RAW, PSD, AVI i, el JPEG, l'estàndard en fotografia digita.

TIFF (Tagged Image File Format) (*.tif). Creat per la companyia Aldus, tot i que 
actualment  pertany  a  Adobe.  És  un  format  de  compressió  per  àrees  que 
permet  guardar  les  imatges  amb  la  màxima  qualitat,  a  més  d'especificar 
paràmetres propis per a la impressió. És un dels formats que més espai ocupa, 
però també el millor format per a ser imprès.

És el millor format per desar imatges que s’obtenen d’un dispositiu digital. 
No  perd  informació  quan  la  imatge  es  guardada  repetidament.  És 
recomanable no desar la imatge amb l’opció “comprimida” activada.

BMP (Windows Bitmap Format) (*.bmp). Format creat per Microsoft que permet 
tanta qualitat com les imatges TIFF, però que se'n diferencia pel fet de no 
aportar cap informació per a la seva impressió, cosa que comporta que les 
imatges  ocupin  menys  espai  de  memòria.  S'utilitza  per  a  imatges  que 
s'imprimeixen amb qualitat  normal, o bé per a les imatges de qualitat que 
només han d'aparèixer en pantalla.

PICT (Macintosh Picture Format). Format gràfic de compressió, sense pèrdua de 
qualitat, característic dels entorns Macintosh (tot i que també pot ser emprat 
en altres plataformes). Té les mateixes característiques que el format BMP.

GIF (Graphics Interchange Format) (*.gif). El format GIF és un dels preferits en 
les webs pel baix pes que poden assolir. La seva fórmula de compressió és 
secreta i pertany a Unisys. Se sol fer servir per a imatges amb una profunditat 
de color de fins a 8 bits (256 colors), i utilitza un algoritme de compressió 
anomenat LZW. La principal característica d'aquest algoritme és que no perd 
informació,  és  a  dir  que,  un  cop  descomprimida  la  imatge,  conserva  la 
mateixa informació que quan es va comprimir. L'algoritme LZW realitza un 
procés de reconeixement de seqüències consecutives de color, recorrent un 
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per un tots els píxels. Si hi ha més d'un píxel consecutiu del mateix color 
emmagatzema les dades d'aquest píxel i la quantitat de píxels que hi ha a la 
seqüència. El format GIF se sol utilitzar per a les imatges que no tinguin 
massa tonalitats diferents de color.

FIT: (Flexible Image Transport System) (*.fit). Es va crear en els 1970 com una 
extensió per treballar amb dades científiques. Aquest és el format en el que 
treballen moltes càmeres CCD del mercat.

RAW Aquest és el format utilitzat per les càmeres digitals reflex. Per les càmeres 
Canon té  l’extensió (*.crw) i  per les càmeres Nikon (*.nef)  aquest format 
conté tota la informació captada per la càmera amb cap processament (totes 
les  càmeres incorporen un preprocessament abans de mostrar la imatge). És 
el format que conté la màxima informació que la càmera pot oferir. 

No hi ha cap programa que processi les imatges RAW i el procediment que 
utilitzen els programes de tractament consisteix en convertir aquestes imatges 
a format TIFF i treballar amb aquest format.

PSD (Photoshop Document) (*.psd). És el format del programa Photoshop. Desar 
les imatges en aquest format significa que tots els ajustos, capes, màscares, 
canals, etc. que hagem fet servir es conserven intactes fins la propera vegada 
que decidim treballar.

 
AVI (Audio  Video  Interlave)  (*.avi).  És  el  format  més  habitual  per  suportar 

informació de vídeo/àudio a l’entorn Windows. L’aparició de les webcam 
convertides en vídeocàmeres astronòmiques,  càmeres digitals  i  càmeres de 
vigilància, ha fet que aquest sistema sigui molt habitual. Els arxius en format 
AVI estan format per moltes imatges i acostumen a ocupar un espai molt gran 
(Megabytes o Gigabytes). Alguns programes com K3CCDTools i Registax 
permeten separar l’arxiu AVI en les imatges  que l’integren.

JPEG (Joint  Photographic  Experts  Group)  (*.jpg).  És  el  format  ideal  quan  es 
necessita una imatge de mida petita per tal de publicar-la a internet o enviar-la 
per correu electrònic. Aquest format utilitza un algoritme de compressió que 
altera  els  píxels  de  la  imatge  però  té  l’avantatge  que  es  pot  reduir  molt 
fàcilment. Precisament per aquest motiu no és el millor format per desar les 
imatges que es vulguin processar més endavant.

1.6. Conceptes digitals bàsics.

1.6.1. La  sensibilitat.

La fotografia CCD ha tingut una gran incidència en el camp de l’astronomia, on va 
substituir a la fotografia química a partir dels anys 80. La sensibilitat d’un CCD 
convencional pot arribar a ésser fins a 200 vegades més alta que la d’una pel·lícula 
fotogràfica.   Per  aquesta  raó  i  per  la  facilitat  amb  la  que  es  pot  corregir 
informàticament la imatge, la fotografia digital ha anat substituint ràpidament a la 
fotografia convencional en tots els camps de l’astronomia. 
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L’aprofitament digital de llum o eficiència quàntica és de l’ordre del 70 al 80% i a 
més la resposta és pràcticament lineal. En canvi en la fotografia química existia el 
problema de reciprocitat, segons el qual a partir d’un determinat valor de temps 
calia  augmentar  enormement  el  temps  per  augmentar  el  percentatge  de  llum 
acumulada. 

1.6.2. La sensibilitat espectral dels captadors digitals.

L'espectre  electromagnètic és  el  conjunt  de  totes  les  possibles  freqüències 
electromagnètiques, des de les de major freqüència com els raig gamma i raigs X, 
fins a les de menor freqüència, com les ones de radio. Evidentment les fronteres 
entre  denominacions  són  convencionals  i  l'única  diferència  entre  elles  és  la 
freqüència  (o  longitud  d’ona).  A  la  taula  següent  mostrem  esquemàticament 
l'espectre electromagnètic, dividit en els intervals (anomenats  bandes espectrals) 
més habituals.

Banda espectral Longitud 
d’ona (m)

Freqüència
(Hz) energia =h x v (J)

Raig gamma < 10 pm > 30,0 EHz > 19,9·10-15 J

Raig X < 10 nm > 30,0 PHz > 19,9·10-18 J
Ultraviolat llunyà < 200 nm > 1,5 Phz >  993·10-21 J
Ultraviolat proper < 380 nm > 789 THz > 523·10-121 J
Llum visible < 780 nm > 384 THz >  255·10-21 J
Infraroig proper (NIR) < 2,5 μm > 120 THz > 79,5·10-21 J
Infraroig mitjà (MIR) < 50 μm > 6,00 THz > 3,98·10-21 J
Infraroig llunyà o submil·limètric 
(FIR) < 1 mm > 300 GHz >  199·10-24 J

Microones < 30 cm > 1,0 GHz > 1,99·10-24 J
Ràdio de freqüència ultraalta (UHF) < 1 m > 300 MHz > 1,99·10-25 J
Ràdio de freqüència molt alta (VHF < 10 m > 30 MHz > 2,05·10-26 J
Ràdio d'ona curta < 180 m > 1,7 MHz > 1,13·10-27 J
Ràdio d'ona mitjana < 650 m > 650 kHz > 4,31·10-28 J
Ràdio d'ona llarga < 10 km > 30 kHz > 1,98·10-29 J
Ràdio de freqüència molt baixa (VLF) > 10 km < 30 kHz < 1.99·10-29 J
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La llum visible és la part de la radiació electromagnètica capaç de produir una 
excitació a l’ull produint sensacions visuals. Aquesta radiació varia entre els 380 i 
730 nm ( 1nm = 1 nanòmetre = 10-9 metres).

Les  diferents  longituds  d'ona  s'interpreten  al  cervell  humà com colors,  des  del 
vermell a les longituds d'ona més grans (freqüències més baixes) fins al violeta 
(freqüències  més  altes).  Les  freqüències  creixents  es  poden veure  com taronja, 
groc, verd, blau, i, convencionalment, blau indi.

Els detectors digitals sovint tenen una resposta espectral molt més gran que l’ull 
humà. Son capaços d’enregistrar senyals tant en l’infraroig com en l’ultraviolat. En 
els gràfics es mostra l’eficiència quàntica de dues CCD comercials i s’observa que 
tenen una elevada resposta en les freqüències de l’infraroig i l’ultraviolat. Aquesta 
elevada sensibilitat en les zones extremes de l’espectre visible permet als sensors 
CCD captar senyals en zones que no estan afectades per la contaminació lumínica. 
Els llums convencionals tant de sodi com de mercuri emeten en l’espectre visible i 
els sensors CCD poden captar senyals que es trobin més enllà d’aquesta zona.  
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    Corba de sensibilitat  espectral  de dos tipus de càmeres CCD. S'observa que 
capten   freqüències que van més enllà de dels límits de l'espectre visible.

            Corba de la sensibilitat espectral de dues càmeres reflex digitals. Es pot 
comprovar que és inferior a les càmeres CCD, ja que no disposen de 
filtres de correcció.
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Els  observatoris  astronòmics  professionals  utilitzen  càmeres  de  16  bits  que 
treballen en blanc i negre. Les imatges en color s’obtenen a partir de processar tres 
imatges del mateix camp amb els filtres dels tres colors bàsics.

1.6.3. Rang dinàmic.

Es coneix com el Rang Dinàmic (Dynamic Range) a la quantitat de senyals que un 
sensor  és  capaç  de  distingir  o  representar.  Mesura  l’amplitud  del  marge  de 
lluminositat que un sensor pot detectar. La majoria de les càmeres digitals tenen un 
rang dinàmic alt.

Un instrument amb un gran rang dinàmic és capaç de rebre senyals més variades 
que un altre amb un menor rang dinàmic, ja que pot diferenciar senyals més tènues 
i intenses que l’altre. Un escànner amb gran rang dinàmic, podrà llegir més dades 
d’una imatge que un altre amb menor rang dinàmic.

En instruments òptics (escànners, càmeres, CCD, webcam,..) el rang dinàmic es 
mesura  tenint  en compte  la  densitat  mínima (dades  "més tènues")  i  la  densitat 
màxima (dades "més fosques o carregades") que es poden representar o captar.

1.6.4. Resolució d'imatge i resolució de pantalla. 

És la quantitat de detalls que una càmera pot capturar i un dels indicadors és el 
nombre de píxels. Totes les càmeres utilitzen un cert grau de compressió per poder 
fer entrar les imatges en la memòria.

En les imatges digitals el terme resolució fa referència a la capacitat de detall d'una 
imatge, un equivalent a la mesura dels punts de clorur de plata que formen una 
fotografia convencional. La resolució digital pot definir des del nombre de píxels 
d'una imatge escannejada fins al nombre de punts per polzada que pot pintar una 
impressora digital. En general, la  resolució d'imatge digital expressa  quin és el 
nombre de píxels representats a la imatge per unitat de longitud, i s'expressarà en 
ppp (píxels per polzada) o ppi (pixels per inch).

La qualitat d'una imatge digital està directament relacionada amb la seva resolució, 
ja que com més gran sigui la quantitat de píxels per polzada, més gran serà la seva 
qualitat i també l'espai a la memòria per a ser emmagatzemada, ja que presentarà 
més bits d'informació: major definició i gradacions del color més subtils. Alhora, 
una imatge d'alta resolució resultarà sempre de més pes que una imatge de les 
mateixes dimensions però amb una resolució menor.

La resolució d'imatge és, a més, independent de la resolució de pantalla. La gran 
majoria de monitors tenen una resolució de 72 ppp, que resulta també, en general, 
inalterable.  Així,  quan treballem amb imatges  de més alta  resolució que la  del 
monitor  que  tenim,  les  visualitzarem  sempre  amb  una  grandària  a  la  pantalla 
superior respecte a les dimensions originals, ja que el monitor només ens podrà 
presentar 72 píxels per polzada. Per exemple, si una imatge posseeix una resolució 
original  de  fins  a  300  ppp,  aquests  indefectiblement  es  repartiran  a  la  nostra 
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pantalla en una menor quantitat per polzada: a cada una només n'hi cabran 72, en 
comptes dels 300 originals.

Igualment, no s'ha de confondre una resolució expressada en ppp o ppi amb una 
expressada en dpi (dots per inch o punts per polzada). 

1.6.5. Profunditat del color digital. 

La qualitat en tota imatge fotogràfica de mapa de bits està condicionada (a) per la 
quantitat d'informació emprada per a representar cada píxel (profunditat de color) i 
(b) pel sistema de coordenades utilitzat per a descriure els colors numèricament 
(mode de color).

La profunditat de color digital, també anomenada profunditat de píxel, és el nombre 
de nivells de grisos o de colors que es poden representar en els píxels d'una imatge 
de mapa de bits. També es coneix com a resolució de píxel o profunditat de bit. La 
profunditat de color consisteix en una unitat de mesura binària, ja que cada píxel de 
la imatge està format per bits.  Si la profunditat  de color és per exemple d'1, la 
imatge només contindrà dos nivells (2 1= 2) grisos o dos colors (per exemple, una 
imatge en blanc i  negre).  Una profunditat  de color  de 8,  en canvi,  ens  permet 
obtenir ja 256 nivells de grisos o colors, i amb una profunditat de 24 bits, la imatge 
passarà ja a contenir aproximadament 16 milions de colors. Una imatge que disposi 
d'un nombre més gran de bits tindrà més possibilitats cromàtiques, però, alhora, 
ocuparà també més espai en la memòria de l'ordinador. Així, doncs, la profunditat 
de color digital dóna lloc a la següent escala: 

1 bit     (21  =  2 tons)
8 bits   (28  =  256 tons)
16 bits (216 =  65.536 tons)
24 bits (224 =  16.777.216 tons)
32 bits (232 =  4.294.967.296 tons)

Les imatges fotogràfiques digitals de qualitat hauran de tenir com a mínim una 
profunditat  de  color  de  24  bits  La  majoria  d'imatges  de  to  continu  necessiten 
almenys 150 nivells de grisos per a poder-les reproduir amb qualitat. Per tant, no 
ens caldran més de 256 nivells de grisos per a obtenir una bona simulació òptica. 
Quan disposem d'una profunditat de color de 24 bits o superior, assolim els milions 
de colors necessaris gràcies a la combinació dels tres colors llum primaris: vermell, 
verd i blau En el mode de color RGB, cada canal de color té associats 8 bits de 
color, amb la qual cosa hi disposarem de 256 x 256 x 256 = 16,7 milions de colors.

1.6.6.  El soroll tèrmic. 

Les  imatges digitals  es generen a  partir  d’un determinat  nombre de fotons que 
incideixen sobre un sensor. Els fotons generen un corrent elèctric proporcional al 
nombre de fotons que han incidit durant el temps d’exposició. 
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Inicialment el nombre de fotons hauria de ser exactament proporcional al temps  de 
captura  però  resulta  que  sempre  hi  ha  electrons  que  apareixen  d’una  forma 
aleatòria. Això és el que s’anomena soroll tèrmic.

El soroll  depèn del  sensor,  de l’electrònica del  sistema i  de la  temperatura,  de 
manera  que  varia  entre  diferents  tipus  de  captadors.  També  augmenta  amb  la 
“ganancia” o “sensibilitat” (a major índex de sensibilitat major soroll) i disminueix 
amb  el  temps  d’exposició.  En  imatges  convencionals  a  ple  dia  el  soroll  és 
pràcticament inexistent perquè la imatge conté molta més senyal que soroll. Però 
en el  cas de fotografiar  objectes astronòmics  amb una llarga exposició és molt 
important tenir en compte el soroll.

El nivell de soroll s’indica amb la relació senyal-soroll també denominada SN o 
SNR. Aquesta senyal es defineix com el quocient entre la llum  (senyal) i el soroll 
captat.

SNR =  Senyal / Soroll

Segons aquesta relació, com més gran sigui el senyal per un mateix soroll, més 
gran serà la qualitat de la imatge. En el cas d’objectes lluminosos com la Lluna o el 
Sol, el senyal sempre és molt gran i no cal que ens preocupem pel soroll, però amb 
planetes i cel profund es tracta d'un factor important.
Per tal d’augmentar el senyal SNR cal captar moltes imatges individuals i sumar-
les. El senyal SNR final millora amb l’arrel quadrada del nombre d’imatges. Per 
exemple, en un vídeo de 100 imatges, el SNR final ha millorat 10 vegades.

1.6.7. Imatges de camp fosc o “dark field”.

Encara que un xip CCD no rebi cap llum, aquest genera electrons espontàniament 
que constitueixen el  que s’anomena soroll  tèrmic o també corrent  fosc.  Aquest 
corrent  existeix sempre que es fa  una imatge i  és  impossible  de distingir  quins 
electrons provenen de la imatge i quins del corrent fosc. 

Aquest corrent té alguns aspectes que permeten limitar el seu efecte:

- En les mateixes condicions de temperatura un mateix xip CCD genera el 
mateix soroll fosc, però el nombre d’electrons varia d’un xip a l’altre. 

- La càrrega fosca és proporcional al temps d’integració.
- Depèn de  la temperatura. La seva intensitat decreix un factor 2 cada cop 

que  la  temperatura  del  xip  CCD  disminueix  6  graus.  Per  aquesta 
dependència  amb  la  temperatura  el  corrent  fosc  també  s’anomena 
corrent tèrmic.

 
Per eliminar els efectes d’aquest corrent es prenen les anomenades imatges fosques, 
que consisteixen en capturar imatges de la mateixa exposició que la imatge original 
però sense que arribi llum al xip. La manera més fàcil d’aconseguir-ho és amb la 
tapa del telescopi posada. Quan es resta aquesta imatge a l’original s’elimina el 
soroll de la imatge degut al corrent fosc.
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Imatge  fosca  d’un  sensor  CCD  a  22º  C  de 
temperatura

Imatge fosca del mateix sensor a –15º C de 
temperatura.  És  més  fosca  perquè  té  menys 
soroll tèrmic

1.6.8. Imatges de camp pla o “flat field”. 

Aquest tipus de correcció consisteix en capturar una imatge neutra amb l’exposició 
necessària per omplir el 50% del valor de grisos. Aquesta imatgees pot obtenir de 
diverses maneres, per exemple de la cúpula de l’observatori, del cel crepuscular, 
d’una pantalla blanca mate o també capturant la imatges del cel diürn després de 
col·locar un drap blanc davant de l’objectiu. Aquesta correcció elimina qualsevol 
defecte originat pel sistema òptic que no està present a la imatge original tal com 
els petits grans de pols, i també iguala la sensibilitat de tots els píxels.

El procés  de correcció consisteix en restar la imatge de camp fosc i dividir-la per la 
imatge de camp pla. Tot això corregeix les diferències de sensibilitat en diferents 
zones  del  CCD i  corregeix  defectes  òptics  de  la  càmera  o  lents  utilitzades.  El 
resultat final mostrarà només la imatge astronòmica sense la molesta presencia de 
pols, píxels calents, raigs còsmics i altres fonts d’origen no astronòmic. Cal afegir 
que la major part de programes fan aquestes operacions automàticament.
               

        Imatge de camp pla d’una CCD Imatge  de  camp  pla  d’una  càmera 
reflex digital
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1.6.9. Bias.

El  Bias  és  una  exposició  fosca  amb  una  exposició  molt  breu,  de  l'ordre  dels 
milisegons. Molts programes prenen aquestes de forma automàtica, es a dir que no 
cal posar el valor de l'exposició.

1.6.10.  Correcció de la imatge.

El  primer  tractament  d'una  imatge  és  la  correcció  dels  tres  defectes  bàsics  de 
qualsevol imatge digital (dark, flat i bias). 

L'operació correcta és:

(Imatge bruta – Bias) – (Imatge fosca - Bias)
                -------------------------------------------------------- x constant = Imatge corregida

                                    (Flat – Bias) 

Imatge bruta tal com s'obté en una CCD Imatge corregida amb la reducció dels dos 
camps.

 1.6.11.  El control de temperatura.

Algunes càmeres CCD com les SBIG permeten regular la temperatura del  xip de 
manera que és possible utilitzar-la durant tota la nit amb el mateix valor tèrmic i 
d’aquesta manera utilitzar el mateixos darks i flats, fins i tot utilitzar una col·lecció 
de darks realitzats en nits anteriors.

En les càmeres sense regulació de temperatura, els millors resultats s’obtenen quan 
la temperatura ambient és més baixa.

1.6.12.  La mida del píxel.

És fonamental  elegir  una mida de píxel que s'adapti  bé a la distància focal del 
telescopi que anem a utilitzar, al  seeing del nostre cel, i a la  feina que vulguem 
realitzar amb la nostra  càmera. L'error més freqüent  fa referència a la incorrecta 
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elecció de la mida del píxel. Hi sol haver un mite sobre la idoneïtat de píxels de 
mida petita, però en molts casos això pot ser un problema.

Un píxel, de per exemple 20 micres, serà 4 vegades més sensible que un de 10 
micres, treballant la mateixa focal. Tanmateix, la resolució de la càmera amb píxels 
de 20 micres serà la meitat que la del seu homòleg de 10 micres.

També hem de tenir  en compte  que dos  xips  amb píxels  de mida diferent  ens 
proporcionaran imatges idènticament exposades si els fem treballar a la mateixa 
resolució (entenem que ambdós xips tenen la mateixa eficiència quàntica). Vegem-
ne un exemple:

Disposem de dos equips:

A:  càmera CCD amb píxels de 20 micres muntada en un telescopi de 20 cm de 
diàmetre i de 2000 mm de distància focal.
B: càmera CCD amb píxels de 10 micres sobre un telescopi de 20 cm de diàmetre i 
de 1000 mm de distància focal.

En ambdós casos les imatges obtingudes seran equiparables, tant en resolució, com 
en exposició. 

Veiem-ne el perquè: A l'equip  A tenim un xip 4 vegades mes sensible, però en 
treballar a doble focal que amb l'equip B, només en rebrem una quarta part de la 
llum del que rebria aquest.

L'equip B, malgrat tenir 4 vegades menys sensibilitat per la mida dels seus píxels, 
rep 4 vegades més llum a causa de la seva curta focal. Una cosa compensa l'altra, 
sempre  que  ambdues  cámeres tinguin  la  mateixa  eficiència  quàntica  i  els  dos 
telescopis tinguin la mateixa transmissió de llum.

La resolució adequada ve determinada per dos factors: qualitat del cel i tipus de 
treball a realitzar. Per calcular la resolució hem d'utilitzar aquesta senzilla formula:

           RESOLUCIÖ = [píxel (micres)/ focal (mm)] x 206,265 (segons/píxel)

Exemples :
S/C 12" a f 6,6 = 2035 mm de focal + càmera CCD ST9-E (20 micres)    
            = 2.03 segons d'arc per píxel

S/C 10" a f3,6 = 900 mm de focal + càmera CCD ST7-ME (9 micres)           
            = 2.06 segons d'arc per píxel

Ambdues combinacions proporcionaran imatges semblants malgrat la discrepància 
de focal utilitzada, i si ambdues càmeres fossin de la mateixa eficiència quàntica 
obtindríem exactament la mateixa resposta o sensibilitat.
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1.7. Les condicions atmosfèriques.

També en aquest tema la fotografia digital és diferencia de la fotografia química 
perquè  capta  molts  més  detalls  de  la  imatge.  Les  dues  característiques  més 
importants són la contaminació lumínica i la turbulència.
La  contaminació lumínica.
Aquest valor sol ser el més conegut i és realment determinant si la nostra pretensió 
és l'observació visual. Però les noves tecnologies CCD permeten obtenir uns bons 
resultats fins i tot en cels més que mediocres. En la pitjors nits ens veurem obligats 
a multiplicar el nombre d'exposicions per obtenir una suma o integració amb la 
suficient relació senyal soroll.

La  fotografia  digital  té  la  gran  possibilitat  de  sumar  multitud  d'imatges  i  això 
permet  obtenir una imatge final amb major relació senyal soroll. Això ens farà 
aparèixer objectes o detalls que no érem capaços d'apreciar en una sola imatge. 

La turbulència.
També anomenada “seeing” en anglès, influeix directament sobre la qualitat de les 
imatges i és deguda al moviment de les capes atmosfèriques. Es calcula mesurant 
l'amplada en segons d'arc de la imatge d'una estrella i és l'ample a  mitja  altura del 
màxim nivell de llum de l’estel. Aquest valor es denomina FWHM.

Aquest  valor  és  realment  determinant  a  l'hora  d'escollir  quina serà  la  resolució 
òptima per realitzar tomes de la màxima qualitat possible. Per desgràcia i llevat que 
estiguem en  llocs  realment  privilegiats  i  normalment  a  certa  altura  el  nostre 
“seeing” (FWHM) segurament es mourà entre 4 i 6 segons d'arc. A la pràctica per 
obtenir la màxima qualitat que el nostre cel ens permet hem de treballar a la meitat 
de resolució d'aquest valor. Així doncs entre 2 i 3 segons d'arc per píxel, sol ser el 
valor màxim de resolució útil per al cel típic d'un aficionat.

El valor FWHM obtingut en les nostres imatges no només fa referència a la qualitat 
del cel, si no que també influeix en la qualitat de guiat del telescopi i en la qualitat 
final de les imatges.

Determinació de la turbulència.
Una manera de conèixer el valor del FWHM és analitzant una imatge amb el 
programa “Astromètrica” En el capítol d’activitats didàctiques hi ha una 
experiència per determinar aquest valor.
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2. PROCEDIMENTS DE CAPTACIÓ D’IMATGES DIGITALS

La captació d’imatges digitals del cel es pot fer amb tots els dispositius digitals que 
hem comentat anteriorment. Però l'equip necessari l’escollirem després de decidir 
quin tipus d’astre i amb quina finalitat volem fer la fotografia. D’aquesta manera 
tenim moltes combinacions possibles. 

El capítol de les activitats didàctiques les hem distribuït en quatre apartats.

- fotografia solar
- fotografia de la Lluna
- fotografia dels planetes
- fotografia del cel profund

En  aquest  apartat  comentarem  alguns  dels  aspectes  tècnics  més  importants 
relacionats amb l’adquisició d’imatges digitals.

2.1. Procediments de captació d’imatges estel·lars amb una càmera.

Una càmera muntada sobre un trípode és la combinació més senzilla per captar 
imatges celestes. Si el temps d’exposició és llarg (uns minuts) els estels apareixeran 
en forma de traces sobre la imatge, però si ajustem l’exposició només a uns quants 
segons (entre 5 i 10) aconseguirem estels puntuals. Només en aquest cas tindrem 
imatges reals de constel·lacions o conjuncions planetàries. Encara que sigui amb 
pocs segons d’exposició una càmera digital sempre captarà estels molt més dèbils 
dels que l’ull és capaç de veure.

Els temps màxims d’exposició depenen de la distància focal del sistema òptic i de 
la  declinació  dels  estels  que  fotografiem.  Per  exemple  en  el  cas  de  fotografiar 
constel·lacions situades a l’equador amb un objectiu de 35 mm, el límit d’exposició 
per tenir estels puntuals es de 15 segons. En canvi si fotografiem estels propers al 
pol nord podem assolir  fins a un minut de temps.

L’enfoc d’una càmera digital és molt precís i amb la llum dels estels és complicat 
efectuar  un  enfoc  correcte.  Un  mètode  consisteix  en  enfocar  la  càmera  en  un 
objecte llunyà il·luminat, sigui de dia o de nit. També es pot fer amb l'ajut d'un 
programa informàtic.

Què podem captar amb aquest procediment?

Amb la combinació d’una càmera de 35 a 50 mm de distància focal col·locada 
sobre un trípode podem captar molt fàcilment imatges de: 

-    constel·lacions senceres
- traces estel·lars
- satèl·lits artificials
- planetes i conjuncions planetàries. 
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2.2. Procediments de captació d’imatges de camps estel·lars.

Material: telescopi amb seguiment equatorial, càmera digital muntada en paral.lel o 
piggy-back i teleobjectiu.

Utilitzant un telescopi  amb muntura equatorial  i  una càmera digital  és  possible 
arribar a enregistrar camps estel·lars i estels moltes desenes de vegades més dèbils 
dels  que  podem veure  a  ull  nu.  El  principal  avantatge  que  tenim amb aquesta 
combinació  és  el  de  poder  efectuar  exposicions  llargues  si  el  telescopi  té  un 
seguiment equatorial  motoritzat.  I  els  estels  apareixen com a punts i  no com a 
ratlles. Això permet que amb pocs minuts es puguin captar estels molt dèbils..

Quan el telescopi és petit i la muntura poc resistent, la càmera pot restar estabilitat 
al conjunt. En aquest cas és aconsellable col·locar la càmera el més aprop possible 
del centre  de  gravetat  o  en el  lloc del  contrapès.  En funció de l’estructura del 
telescopi la càmera pot acoblar-se de diverses maneres. 

La utilització d’un teleobjectiu fa possible captar zones del cel amb més augment i 
per tant es poden captar astres més petits com algunes nebuloses, cúmuls o galàxies
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Camp fotogràfic en graus per un format de 24 x 36 mm

Focal (mm) Diagonal Angle horitzontal Angle vertical
28 74 64 45

35 62 53 37

50 46 39 236

105 23,3 19,5 13

135 18 15 10

200 12,3 10,3 6,8

300 8,1 6,8 4,5

400 6,2 5,2 3,5

600 4,2 3,5 2,3

800 3 2,5 1,7

1.200 2 1,4 1

Les següents imatges estan efectuades amb una càmera reflex digital de 50 mm

Imatge original. Canon EOS 350D. Focal: 50 mm. F/D: 2,6. 
Exposició: 180 segons a 100 ASA. 

              Observacions: a ull nu no eren visibles estels més enllà de la 3ª    
              magnitud.
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Imatge anterior a la qual se li ha aplicat dos iteracions de l’Histograma i 
Corbes de Colors del programa Pixinsight.
En aquesta imatges són visibles estels fins a la 9ª magnitud.

Imatge original Canon EOS 350D. Focal: 50 mm. F/D: 2,6. Exposició: 60 
segons a 200 ASA.
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La mateixa imatge després d’aplicar la correcció “brillantor/contrast” del 
programa Paint Shop Pro

2.3. Captació d’imatges amb una càmera reflex a través d’un telescopi.

La captació d’imatges a través d’un telescopi pot efectuar-se de totes les maneres 
que indica la taula que es mostra a continuació. 
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En tots els casos es projecta la imatge sobre el negatiu o xip fotogràfic. Els sistemes 
més utilitzats  són el  del  focus primari,  reductor (especialment  en els  telescopis 
catadiòptrics) i barlow.

Diàmetre d’un astre sobre el negatiu o xip fotogràfic:

      Diàmetre de l’astre (segons d’arc) x distància focal efectiva (mm)
∅ (mm) = --------------------------------------------------------------------------------

206.265

El tipus de càmera que podem utilitzar amb un telescopi són tres:
- webcam
- càmera digital compacta
- càmera digital reflex
- CCD

La primera té un us exclusiu per la Lluna i els planetes. La càmera compacta només 
es pot utilitzar amb la Lluna degut a que no podem treure l’objectiu. La càmera 
digital reflex permet obtenir imatges de color de qualsevol astre. I la CCD és la que 
té més sensibilitat i amplitud espectral, cosa que la fa adequada per la fotografia 
d’astres dèbils. 
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3. PROCESSAMENT D’IMATGES I PROGRAMARI

3.1. Quina és la finalitat del processament d’imatges.

El processament d’imatges té la finalitat de reduir el soroll, modificar les llums de 
la imatge i efectuar tots els processos necessaris per treure’n el millor resultat.
 
Obtenir una fotografia digital del cel no és una tasca com fotografiar un monument 
o un paisatge. En el món astronòmic es considera que una bona fotografia digital 
porta una mitja hora de preparació,  60 segons d’exposició i  més d’una hora de 
treball amb l’ordinador. Aquesta frase variarà en percentatges però no en el seu 
sentit general.  

3.2. Alguns conceptes bàsics en el tractament d’imatges

3.2.1.  L’histograma.

L’histograma és una de les eines més útils del fotògraf digital.  Qualsevol  tipus 
d’imatge digital es pot beneficiar amb un us correcte de l’histograma. L'histograma 
mostra la distribució exacta de tots els píxels de la imatge sobre l'eix horitzontal, 
així com la seva quantitat sobre l'eix vertical. Com que cada imatge està composta 
per  una  amplia  varietat  de colors,  la  forma de  l'histograma  és  única  per  cada 
imatge.  L'histograma indica les tonalitats de la imatge mostrant si existeix una 
il·luminació  incorrecta  o  un  mal  contrast.  Tots  els  programes  de  dibuix  tenen 
aquesta opció, però alguns programes com  el Photoshop o el Pixinsight tenen el 
gran avantatge de poder corregir la imatges actuant sobre l'histograma.

L’eix horitzontal indica els valors de luminància, que en una imatge de 8 bits va de 
0 a 255. I en una de 16 bits va de 0 a 65.535. L’eix vertical representa el nombre de 
píxels que hi ha per cada valor de luminància. Els valors més lluminosos es situen 
a la dreta de l’histograma i els foscos a la dreta

A continuació es mostra l’histograma de la mateixa imatge. Predominen els valors 
més foscos de l’esquerra degut a que es tracta d'una imatge amb una predominànt 
fosca.

Histograma del programa Gimp              Histograma del programa Paint Shop Pro
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Histograma del programa Photoshop, que 
en aquest cas rep el nom de “niveles”. En 
aquest cas es pot modificar l’aspecte de la 
imatge actuant sobre l’histograma.

Imatge a la qual corresponen aquests 
histogrames

3.2.2. Wavelets.

Els  wavelets són  funcions  matemàtiques  que  separen  les  dades  de  diferents 
freqüències. Llavors s’estudia cada component amb una resolució què es lliga a la 
seva  freqüència.  Es  basen  en  les  funcions  Fourier tradicionals  que  analitzen 
situacions físiques on el senyal es pot descomposar en funcions més senzilles. 

Els  camps que fan ús de  wavelets són: astronomia, acústica, enginyeria nuclear, 
codificació  subbanda,  senyal  i  processament  d'imatge,  neurofisiologia,  música, 
ressonància  magnètica,  estudi  verbal,  òptica,  fractals,  turbulència,  predicció  de 
terratrèmol, radar, visió humana, i aplicacions de matemàtiques pures com resoldre 
equacions diferencials parcials.

La teoria dels wavelets és matemàticament complexa i no la tractarem aquí, però en 
canvi si que els utilitzarem en tractar el programa Registax i la captació d’imatges 
amb webcam. L’aplicació dels wavelets a una imatge revela detalls que no seria 
possible destacar fàcilment de cap altra manera. 

L Les diverses escales de wavelets revelen les 
diferents estructures de la imatge.

L’escala 1 mostra les estructures més petites. I 
cada  escala  dobla  el  radi  d’acció  de  la 
precedent mostrant estructures cada cop més 
grans
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Graduació dels wavelets en el programa 
Registax

3.2.3.  Les màscares.

Una màscara és un filtre que a la pràctica és una imatges en blanc i negre. Aquesta 
imatge té unes zones negres que no deixen passar informació i es pot actuar en la 
resta  augmentat  la  llum,  el  contrast,  el  color,...  sense  modificar  les  parts 
emmascarades.

Les màscares tenen aplicació especialment en el tractament digital de les imatges 
de  galàxies  i  estels  envoltats  de  nebulositats.  En  aquests  casos  s’utilitza  una 
màscara que oculta el  nucli  de la galàxia i els estels,  d’aquesta manera podrem 
augmentar  la  brillantor  de  les  nebulositats  de  l’entorn  mantenint  a  ratlla  la 
lluminositat dels estels. La funció de les màscares és la de tapar el nucli de galàxies 
o els estels. 

3.2.4. Les corbes.

L’ajust de les “corbes” és una eina molt útil que molts programes de tractament 
d’imatges posen al nostre abast. A diferència de l’histograma, tots els programes 
que disposen d’aquesta funció permeten la modificació selectiva de la corba i així 
dels diferents valors de  llum de la  imatge.
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             La funció corbes del programa Gimp té aquesta presentació.

La funció “corbes” pot treballar amb el conjunt RBB (tots els colors) o amb cada 
color individualment. Per defecte la funció mostra una línia recta inclinada a 45º. 
La part inferior de la línia controla els valors més foscos i el superior els tonc més 
clars. Per modificar la línia només cal punxar sobre ella i estirar cap a munt o cap 
avall qualsevol punt, transformant-la en una corba.

Si pugem la part dreta de la corba donarem més llum a la imatge i si és cap avall 
portarem la imatge cap a la foscor. Un exemple de corba que serveix per pujar la 
il·luminació general mitja  de la imatge i alhora contrastar les ombres és la que es 
mostra en la següent imatge:

                       Funció corbes del programa Pixinsight

Destaquen les funcions corbes dels programes Pixinsight, Gimp i Photoshop.
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3.3. Característiques i utilització d’alguns dels programes de lliure disposició 
(freeware) més útils.

       
3.3.1. Programa K3CCDTools. Versió1.

D’aquest  programa existeixen dues versions gratuïtes (versió 1 i 2) i una versió de 
pagament més completa que és la versió 3.

Aquest programa és especialment útil per captar i processar vídeos provenint de 
webcams o càmeres de vigilància. Una opció molt interessant són les rutines que té 
per  a  processar  les  imatges  obtingudes.  K3CCDTools  està  pensat  per  treballar 
especialment  amb webcams i  obtenir  una  imatge final  a  partir  d’una seqüència 
d’imatges. 

Amb molta facilitat podem capturar centenars d’imatges i el processament que fa el 
mateix programa corregeix els petits moviments o decalatges del telescopi mentre 
s’enregistra la pel·lícula.

El programa té  dos  apartats  diferenciats:  “Video Capture”  per  l’adquisició  dels 
fotogrames i “Image processing” per visualitzar cada imatges i també per efectuar 
un processament de totes les imatges.

Video capture

“Video source”. En aquest apartat accedim a la configuració de la càmera on 
podem canviar l’exposició, el balanç de blancs, la brillantor, etc. És interessant anar 
provant valors perquè la modificació es veu immediatament en la imatge. 
També podem accedir a aquest menú a partir de la barra d’eines: Video capture/ 
Video source.
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Frames  per  segon.  És  el  nombre  de  fotogrames  que  captura  per  segon.  Es 
recomanable treballar amb valors de 5 o 10 excepte si les condicions de visibilitat 
són molt bones.

“Capture single frames”. Apareix un menú en el podem anar adquirint imatges a 
mesura que cliquem el ratolí. L’opció “frames” va capturant imatges lentament i 
repetidament, de manera que podem saber exactament els fotogrames que hem fet.

“Capture a video sequence”. En clicar aquest botó la càmera comença a captar 
fotogrames  amb  el  nombre  de  “frames”  que  hem  seleccionat.  El  nombre  de 
fotogrames captat es veu en la part  esquerra baixa de la pantalla. Per acabar la 
captació hem de prémer la tela “escape”

“Video sequence capture  timer”.  En aquesta  opció apareix un menú en el  que 
podem escollir la durada de la captació i també el nombre de vegades que volem 
que  es  repeteixi  la  seqüència.  En  la  part  superior  ens  indica  el  nombre  de 
fotogrames que ha captat i si en qualsevol moment interrompem la captació, els 
fotogrames que  ha  captat  ens  queden gravats.  És  l’opció  més  recomanable  per 
adquirir còmodament un gran nombre de fotogrames.
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Selecciona la captura de 5 imatges per segon

Selecciona la captura de 10 imatges per segon

Selecciona la captura de 15 imatges per segon

Captura imatges simples quan es prem el botó del ratolí.

Captura una seqüència de vídeo des de el moment que es polsa el 
botó del ratolí. S’atura prement la tecla “esc” 
Captura una seqüència a partir del temps que s’ha indicat en un 
comptador.

Mentre es visualitza una imatges es poden anar provant 
els paràmetres de captura i comprovar el seu efecte.

Image processing.

Activant la pestanya corresponent entrem en el menú d’opcions corresponent.
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Interfície de treball del programa  K3CCDTools amb la pantalla dels 
comandaments de “image processing”

“Open captured file”. Ens obre la darrera captura sense necessitat de cercar el lloc 
on s’ha desat.

“Select  center  point”.  (Alinear  imatges).  Seleccionant  una  taca  o  un  detall  el 
programa per tal que es puguin alinear totes les imatges. Després es poden revisar 
per eliminar les que no són del nostre gust.

“Select result rectangle”. (Selecciona àrea). Es fa servir especialment pels planetes 
per reduir la part de la imatge que volem processar. Com més petita sigui l’àrea 
més ràpid serà el processat.

Full rectangles. Amb aquest botó seleccionem tots els fotogrames del video.
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“Align frames dialog”. Permet alinear les imatges que hem seleccionat. Prèviament 
hem d’haver determinat el punt d’alineació amb “Select center point”

“Planerary wizard”. És l’opció d’aquest programa per processar imatges.

Calculate  resulting  image.  Suma les  imatges  un  cop han  estat  alineades  i  hem 
eliminat les que no són bones.

Histograma. Per corregir les llums de la imatge.

3.3.2.  Registax.  (http://www.astronomie.be/registax/index.html)

Registax és un dels programes preferits per sumar i tractar imatges astronòmiques 
digitals d’una manera senzilla. A més aquest programa permet seleccionar diferents 
idiomes de treball, entre els que també hi trobem el castellà.
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En primer lloc hem de carregar les imatges amb les que vulguem treballar amb el 
menú “Abrir”. Posteriorment escollirem el quadre de processament, que en el cas 
que sigui un planeta intentarem que l’agafi sencer. En el cas de la lluna pot ser  més 
petit, per exemple de la mida d’un cràter.

Esquemàticament els passos a seguir amb aquest programa són:

1. Obrir l’arxiu (que pot ser AVI, BMP, JPG, FIT, TIF, PNG o SER)
2. Ajustar la mida de la caixa 
3. Efectuar la alineació (Registrar)i la suma (Staking)
4. Calcular els wavelets i processar-los
5. Modificar els paràmetres de la imatge (opcional)
6. Desar la imatge.

Al final d’aquest capítol hi ha una mostra de processament amb aquest programa.

3.3.3.  Selene. (http://www.astrosurf.com/astronosur/software2.htm)

Aquest és un programa en castellà que capta imatges en format AVI i BMP i és 
molt senzill d’utilitzar perquè totes les funcions estan a la vista. 

Té la possibilitat de fer un zoom per millorar l’enfoc i un accés directe “Ajustes” a 
les configuracions de la càmera. També té un retard per començar la captura (10 
segons per defecte) i pot fer un avis sonor en iniciar i acabar la captura.
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Selene incorpora l’opció d’ampliar la imatge fins a tres vegades per afinar l’enfoc 
de la imatge.

3.3.4. Iris. (http://www.astrosurf.org/buil/us/iris/iris.htm)

Aquest  programa ha estat  creat  per l’astrònom francès Christian Buil.  Es tracta 
d’un programa molt potent però en canvi és un dels més complicats d’entre tots els 
de lliure disposició que podem trobar. No té una presentació intuïtiva com tenen 
altres programes però té una gran diversitat de comandaments que actuen sobre les 
imatges. És un programa que requereix una llarga dedicació. 

A  l'apartat  3.5  es  mostra  un  tractament  combinat  entre  l'IRIS  i  el  programa 
K3CCDTools.  
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3.3.5.  Pixinsight.  (http://pleiades-astrophoto.com/index.html)

Pixinsight és un programa en anglès que permet efectuar un processament molt 
complet de les imatges. Però la comprensió del programa requereix temps. 

Inicialment  per  treballar  amb  una  imatge  cal  crear  un  quadre  reduït  de 
processament anomenat “Preview. S’activa a partir del menú: Preview/New

Una de les opcions més útils i efectives pel tractament d’imatges és treballar amb 
l’histograma.  En  aquest  programa  aquesta  funció  és  molt  efectiva.  Es  troba  a 
Image/Histogram. Aquesta funció té la doble funció de modificar les llums de la 
imatge  (RGB) i  també per  cada  canal  independentment  (R,  G o B).  D’aquesta 
manera podem regular els colors que per excés o defecte apareixen a la imatge. Els 
ajustos efectuats a la imatges es mostren prement la tecla “R-T”
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Una altra funció molt útil és la de les corbes, que regula la intensitat de cada valor 
de llums. S’obre amb Process/Transfer curves/Curves.

Són molt recomanables els video tutorials en castellà que té l’autor del programa en 
la següent pàgina web: 
http://www.astrosurf.com/space_colors/video_tutorials/video_tutorials.htm
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3.3.6. AVI2Image.
         (http://personal.telefonica.terra.es/web/astrofotoweb/astrofotoweb/avi2image.html)

AVI2Image és un programa simple que serveix per alinear i sumar imatges extretes 
de vídeos amb format AVI sense comprimir. És un programa creat per a l’obtenció 
de fotografies astronòmiques a partir de seqüències de vídeo enregistrades amb una 
webcam. 

El funcionament del programa és extremadament senzill. En cinc passos s’arriba a 
obtenir una imatge fixa d’una seqüència AVI.

Per a fer un processament amb aquest programa s’han de seguir els següents passos

1. Escollir  l’arxiu  AVI.  Una  vegada  carregat  es  mostrarà  el  fotograma  de 
referència a la finestra. Per canviar-lo es pot utilitzar la barra que hi ha just sota la 
imatge.  El  fotograma  de  referència  s'usa  com  referent  per  alinear  la  resta  de 
fotogrames.

1. Seleccionar  l’àrea  d’interès.  Per  facilitar  el  procés  d'alineat  automàtic  de 
fotogrames s'ha d'escollir una zona de la imatge que presenti alguna singularitat o 
detall que destaqui sobre la resta de la imatge.Per exemple, en el cas de paisatges 
lunars és aconsellable seleccionar zones amb un cràter o amb un determinat relleu 
envoltades d'àrees més uniformes.

Per situar l'àrea de selecció en un determinat punt s’ha de prémer el botó esquerra 
del ratolí sobre la zona elegida i apareixerà el quadre indicant la zona escollida. Es 
pot modificar la mida de la zona marcant una de les caselles que apareixen sota la 
imatge.
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3.  Alinear  fotogrames.  El  procés  d'alineat  de  fotogrames  es  pot  realitzar 
manualment usant les barres de desplaçament situades just per sota i a la dreta de la 
imatge.

Per facilitar aquest procés es pot visualitzar el fotograma de referència prement el 
botó que hi ha a la cantonada superior esquerra o prement el botó dret del ratolí 
sobre la imatge.

També pot resultar útil visualitzar una imatge barrejada composta pel fotograma 
actual i el fotograma de referència. Per això cal marcar la casella que hi ha a la part 
superior esquerra amb el text “Mezclar”.
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Per canviar el  fotograma actual es pot fer  servir la barra de desplaçament i els 
botons  per  avançar  i  retrocedir.  El  botó  “Alinear  Todos”  realitza  l’alineació 
automàtica de tots els fotogrames.

4.  Descartar fotogrames dolents.  En la seqüència hi haurà fotogrames en els quals 
a causa de la turbulència, o per altres motius, apareguin imatge dolentes o amb 
massa soroll.  Per descartar-la o perquè es tinguin en menys en compte se'ls pot 
assignar una puntuació depenent de la seva qualitat. De la mateixa manera aquells 
que  continguin  una  imatge  d'excel·lent  qualitat  es  poden tenir  més  en  compte 
assignant una puntuació més alta.

5.  Apilar fotogrames. Arribem al final del procés. Amb el botó “Apilar” s’efectua 
el procés de càlcul dels valors promig de cada pixel i es crea la imatge resultant. Si 
s'ha obtingut una imatge molt fosca es pot marcar la casella ”Optimizar contraste”, 
que augmenta el contrast de la imatge sense arribar a saturar-la. Per millorar els 
contorns i obtenir imatges més nítides s'ha inclòs un filtre d'enfoc variable. Per 
aplicar-lo s'ha de seleccionar un valor a la barra de desplaçament i marcar la casella 
“Enfoque”.

3.3.7.  Imerge.  (http://www.geocities.com/jgroveuk/iMerge.html)

IMerge és un programa que combina imatges múltiples per a construir una imatge 
única o mosaic. En les regions on se solapen les imatges el resultat és una mitjana 
de totes les imatges que hi contribueixen - això té l'efecte de millorar la  relació 
senyal/soroll.  És  possible  modificar  les  vores  d'alguna  imatge  per  evitar  límits 
visibles,  i  és  també possible  ajustar  la  brillantor  de cada imatge  per  produir  el 
millor  efecte  amb les  altres  imatges.  Una  vegada  que  s'ha  arranjat  un  mosaic, 
IMerge permet  que  els  nivells  de  brillantor  s’ajustin  modificant  la  corba  de 
l'histograma. Les imatges poden venir d'arxius de BMP o AVI (color o monocrom) 
i l’arxiu de sortida pot ser en BMP o en altres formats.
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A continuació es mostra com a partir de dues imatges s’ha construït una imatge de 
la Lluna sencera amb el programa Imerge. 

Aquesta és la imatge resultant:
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3.3.8.  Gimp.  (http://www.softcatala.org)

El Gimp és un programa de dibuix amb moltes possibilitats, però en el nostre cas 
les opcions que més ens interessen són aquelles que modifiquen la lluminositat de 
les  imatges.  La  millor  manera  d’efectuar  aquesta  finalitat  és  amb  el  menú: 
Capes/Colors/Corbes de color.  Aquesta operació afecta directament el  rang de 
contrast entre les diferents àrees de mitjos tons de grisos de la imatge. És l’actuació 
més  recomanada alhora  de  modificar  la  lluminositat  de  valors  determinats,  per 
exemple augmentar la lluentor d’una determinada nebulositat i no de totes.

En canvi l’opció Capes / Colors / Brillantor-contrast actua sobre l'increment o la 
disminució de llum de tots els píxels de la imatge. És interessant només quan el 
conjunt de la imatge és molt fosca o molt clara.
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La corba es pot modificar en qualsevol punt i el resultat s’observa 
directament en la imatge.

3.3.9.  Virtualdub  (http://www.virtualdub.info/es/)

Programa creat per adquirir imatges de vídeo analògiques com per exemple les que 
provenen les càmeres de vigilància. Aquestes imatges es capturen a través d’una 
targeta incorporada que transforma l’entrada de vídeo analògic en senyal digital.

L’aplicació més senzilla d’aquestes càmeres és la captació d’imatges de la Lluna i 
dels planetes, però la seva configuració permet que amb una certa pràctica també 
es puguin prendre imatges dels astres més dèbils del cel.

Amb la incorporació d’un dispositiu que inserta l´hora i les coordenades del lloc 
(anomenat  Kiwi)  pot  enregistrar  gravacions  amb un registre  de  temps  de gran 
precisió (veure apartat 4.3.1).
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    Interfície de treball del programa Virtualdub.

3.3.10.  Cartes du Ciel  (http://www.stargazing.net/astropc/download.html)
 
Aquest és un programa que crea cartes celestes amb un gran detall i precisió. En el 
mateix lloc de descàrrega es poden escollir moltes llengües i entre elles també el 
català.  Entre les moltes opcions que té hi podem trobar les següents:

- Augmentar o disminuir  l’angle de visió.
- Visualitzar el cel en qualsevol data.
- Desplaçar-se amb molta facilitat a qualsevol punt cardinal.
- Augmentar o disminuir el nombre d’estels.
- Configurar els colors.
- Escollir el lloc d’observació.
- Cercar un objecte.
- Marcar/desmarcar les línies de les constel·lacions i dels seus límits.
- Actualitzar asteroides i cometes a partir d’internet (“recursos online”)
- Imprimir les cartes amb gran detall i qualitat.
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3.4. Característiques i utilització d’alguns del programes comercials més útils

3.4.1. Programa DSLRFocus  (http://www.dslrfocus.com)

El programa DSRRFocus està dissenyat per a comandar una càmera reflex digital 
des de l’ordinador i  permet enfocar,  disparar la càmera a distància i  també per 
efectuar exposicions més enllà de les que permet la càmera. Aquestes opcions són 
molt útils quan es pretén treballar amb la càmera connectada al telescopi ja que 
totes aquestes opcions són molt útils en el cas de la captació d'imatges. 

El  comandament  a  distància  evita  les  vibracions  que  es  produeixen  prement  el 
disparador  manualment.  Amb  el  cable   USB  de  la  càmera  es  controlen  les 
exposicions amb un màxim de 30 segons. Per aconseguir exposicions de més temps 
cal construir  un senzill  cable el  disseny del qual es troba a les instruccions del 
programa.

La  pantalla  inicial  del  programa  DSRLFocus  presenta  un  marc  que  anomena 
càmera control i en ell hi ha només dos possibles opcions: 

-Focus Mode 
-Capture Mode.

L’opció Focus Mode permet enfocar fàcilment les imatges. A partir d’un gràfic que 
mostra l’altura (i el valor) del pic d’enfoc, és força fàcil arribar a enfocar un estel. 
En la imatge que hi ha a continuació es mostra com es poden anar comparant les 
successives imatges i decidir quina és la millor. El programa va prenent imatges 
amb l’interval que es mostra a la barra superior; en aquest cas de la imatges cada 5 
segons.
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A l’opció “Capture mode” es comanden totes les opcions de la càmera: sensibilitat, 
definició i el temps d’exposició. I quan s’efectua l’exposició el programa mostra 
una clara pantalla del temps que falta.
També té la possibilitat d’escollir entre desar les imatges a la càmera o be en una 
carpeta de l’ordinador.

3.4.2. Astroart.  (http://www.msb-astroart.com/)

Aquest programa s'utilitza per comandar la captació d’imatges CCD i també per 
sumar i fer el tractament de flats i darks de les imatges amb molta facilitat. Permet 
comandar  un ampli  numero de dispositius  (CCD, càmeres  digitals,  webcams,..) 
Aquells que no estan incorporats en el programa es poden descarregar de l’adreça 
web del programa.

Per  començar  a  treballar  amb aquest  programa  cal  anar  a  la  pantalla  que  ens 
permetrà escollir el tipus de dispositiu que farem servir. I a continuació ens mostra 
un menú en el qual podem escollir les variables de la fotografia: exposició, format, 
nombre d'exposicions, etc.
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Aquest menú també té una opció molt útil que consisteix en enfocar les imatges 
(al menú Focus/Guide). 

                          Menú per escollir les exposicions d’una seqüència.

El programa Astroart també té la possibilitat de fer un tractament de les imatges a 
partir dels fotogrames foscos (darks) i clars (flats) de forma automàtica a l'apartat 
“pretratamiento”:

Un cop carregades els diversos fotogrames premem OK i ens apareix un 
submenu en el qual podem escollir entre diferents opcions.
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Presentació de la imatge resultant.
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3.4.3. K3CCDTools. Versió 3

La versió 3 del programa K3CCDTools és molt semblant a la versió 1(gratuita) 
però amb algunes interessants opcions de més. Entre elles destaca la possibilitat de 
connectar-hi una webcam o un altre dispositiu per tal de fer el seguiment del 
telescopi.

Interfície de treball del programa  K3CCDTools (versió 3) amb la pantalla dels 
comandaments de “sequence processing”

3.4.4.   CCDSoft. 
(http://www.bisque.com/help/ccdsoft%20info/CCDSoft_Information_Site.htm)

És el programa que millor controla les càmeres CDD de la marca SBIG,  doncs 
permet la presa d’imatges efectuant una perfecta reducció de les imatges fosques i 
clares. També permet fer el seguiment del telescopi a partir d’un estel guia i pot 
modificar fàcilment la temperatura del xip de la CCD per tal d’optimitzar-ne el se 
rendiment. 

En combinació amb el programa The Sky es poden comparar els estels de la imatge 
obtinguda  amb  els  estels  del  mapa  celeste,  aconseguint  així  una  perfecta 
identificació de tot allò que es fotografia.
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3.4.5. The Sky. (http://www.bisque.com/Products/TheSky6/)

El programa The Sky té una molt extensa base de dades sobre tots els objectes 
celestes. També té unes vistes i animacions molt educatives sobre els planetes del 
sistema solar, destacant les visions en 3D.

Però una de les propietats més atractives del programa és el control a distància d'un 
telescopi. Aquest control s’efectua a través d’un cable telefònic de quatre fils que 
és connecta al port sèrie de l’ordinador. El programa inclou una extensa llista de 
telescopis amb els quals pot establir una correcta connexió. 

Entre altres opcions, el menú del programa permet fer les següents simulacions:

- Moviment de l’esfera celest a la velocitat desitjada.
- Fer aparèixer o desaparèixer els estels o qualsevol altre objecte celeste.
- Dóna una informació molt detallada de qualsevol astre.
- Cercar amb molta facilitat un astre amb el telescopi. A través del port 

sèrie es connecta al telescopi.
- Visualitzar el cel en qualsevol data.
- Llista de fenòmens astronòmics.
- Impressió de mapes celestes amb gran detall.
- Fer-hi aparèixer les línies de coordenades azimutals, equatorials o 

el·líptiques.
- Actualitzar la llista de cometes i asteroides a través d’internet.
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- Compatibilitat amb programes d'adquisició d'imatges com CCDSoft.

El  programa Sky brinda una informació molt detallada de tots els astres del cel. 

                   Part de la llista de telescopis amb els que pot establir connexió.
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          El programa té diversos efectes visuals com és la representació 3D en 
          moviment del sistema solar.

            The Sky dóna molta informació sobre la situació actual i futura dels 
            satèl·lits del planetes.

Aquest és el tipus de mapes que resulten de la impressió. La impressió 
s’efectua amb la imatge de la pantalla, que té l’opció de modificar el 
nombre d’estels, l’angle del cel que es visiona, coordenades i també els 
noms que hi apareixen.
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3.4.6. Astrometrica.   (http://www.astrometrica.at/)

Programa que permet  l’astrometria  (determinació de coordenades)  de cometes i 
asteroides a partir d’imatges CCD. Astrometrica actualitza la seva base de dades a 
través  d’internet  cada  cop  que  s’inicialitza  el  programa.  Ha  de  disposar  dels 
catàlegs d’estels USNO i UCAC. Aquest programa té un període de prova gratuïta 
de 100 dies 

Per  prendre  les  imatges  d’aquests  astres  és  necessari  que  tinguem  una  bona 
muntura i un programa que s’actualitzi i permeti cercar aquest objectes directament 
amb el telescopi com és per exemple The Shy.

A l’apartat 4.4.6 hi ha una explicació de com fer una mesura d’astrometria i de 
determinació del seeing amb aquest programa.

3.4.7. Photoshop CS.

Aquest és un programa de grans possibilitats però aquí ens limitarem a exposar 
només  alguns  dels  aspectes  que  tenen  interès  en  el  tractament  d’imatges 
astronòmiques digitals.

Quan tenim una imatge carregada podem accedir a un menú emergent que conté les 
operacions més interessants. En aquest menú hi trobem algunes de les accions que 
tenen més interes  per  la  nostra  finalitat:  “Niveles,  Curvas,  Equilibro de  color  i 
Brillo/contraste”.  Aquestes  opcions  també  les  podem  trobar  en  la  majoria  de 
programes de tractament d’imatges.
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Corbes. 
Tal com ja s’ha comentat a l’apartat 3.2.4. aquesta opció modificar selectivament 
els diferents valors de llum de la imatge. Cada valor de llum té una representació a 
la  corba  i  quan  s’actua  sobre  aquesta  corba  es  poden  augmentar  o  disminuir 
determinats valors de llum.
 
La següent imatge indica la connexió entre els diferents nivells de llum amb punts 
de la corba:
 

Aspecte de la imatge que en resulta modificant la corba tal com s’observa en el 
gràfic:
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Nivells.
Aquesta opció és una representació dels nivell de brillantor i foscor d’una imatge. 
S’expressa  en  forma  d’un  gràfic  que  mostra  les  freqüències  de  distribució  del 
valors de llum. La distribució de llums es regula actuant sobre les fletxes que estan 
per sota del gràfic (1). També es poden modificar directament els nombres que 
estan per sobre del gràfic (2).

Equilibri de color.
Modifica  la  intensitat  de  cadascun  dels  colors  bàsics  per  separat.  És  molt 
convenient quan volem reduir o augmentar la dominància d’un determinat color:

Brillantor / contrast
Augmenta o redueix la lluminositat i  el contrast del tota la imatge. Com en els 
altres programes que tenen aquesta opció només cal desplaçar les fletxes de forma 
horitzontal per anar modificant el seu aspecte:
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3.5. Exemples de processament d'imatges digitals astronòmiques.

3.5.1. Processament amb els programes K3CCDTools i IRIS.

Aquest és un exemple de com s’han processat una imatge de M57 a partir d’un 
vídeo  AVI  fet  amb  la  càmera  Philips  Toucam  Pro  modificada  per  a  llargues 
exposicions i el programa K3CCDTools. Aquest procediment també serveix per un 
vídeo AVI fet per una càmera de filmació digital.

En aquest  cas  s’han fet  unes  70  imatges  de  10 segons de  temps  de  exposició. 
Després, cobrint amb una tapa opaca l’entrada de llum del telescopi es van fer unes 
altres 7 imatges fosques amb el mateix temps d’exposició. 

Creació de la toma fosca mestra

Obrirem K3ccdtools i carregarem la seqüència de tomes fosques.

Seleccionem rectangles complets   i fem la suma de les 7 imatges polsant:  . 
Aquesta serà  la  toma fosca mestra.  La guardem amb el  nom que vulguem, per 
exemple "dark10s".

Alineació i selecció de les imatges

Obrim el vídeo o la seqüència d’imatges de M57.

Seleccionem el punt de centrat , col·loquem el punter centrat en una estrella que 
destaqui i fem "click".

Repetim per la resta de les imatges, que aniran avançant automàticament després de 
cada "click".
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Polsem "Calcular rectangles" .

Ara anem fent  "click" en cada imatge de la llista i deixem marcades les que ens 
semblin que són les millors, les altres les deseleccionem amb  la barra espaiadora. 
En aquest exemple han quedat seleccionades 27.

Resta de la toma fosca

Polsant  . s'obre una finestra en la que cerquem el lloc on hem desat la toma 
fosca  "dark10s".  Automàticament  es  resta  la  toma  fosca  de  cadascuna  de  les 
imatges principals. Així desapareixen els píxels calents i una mica de soroll.

Exportem les imatges que hem seleccionat en format BMP polsant: "Export Frame 
Collection..." en el menú "File". Hem posat com a nom genèric per les imatges  "i".

Aquesta és una de les 27 imatges exportades que el programa ha anomenat com 
i1.bmp a i27.bmp.

Tanquem K3ccdtools i obrim Iris.

IRIS

Separarem els canals R G y B en format Fit. 
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El programa Iris treballa en format Fit, així que tenim que convertir els BMP a FIT 
amb els colors vermell, verd i blau separats, de manera que cada imatge a tot color 
de la seqüència (per ex.: i1.bmp) dóna lloc a tres imatges corresponents a cadascun 
dels colors primaris (ir1.fit, ig1.fit y ib1.fit).

En primer lloc hem de dir a Iris quin és el directori de treball. Per això anem al 
menu "File" i a"Settings..." indiquem en la casella "Working path" el directori o 
carpeta on es troba  la seqüència d’imatges.  BMP i on s’emmagatzemaran  les 
imatges resultants en format .FIT (per ex.: c:\.....\m57).

A continuació, en el mateix menú "File" polsem "BMP conversión...". S’obre una 
finestra  en la que tenim que posar el nom genèric dels BMP a convertir, (per ex.: 
i), el nom de sortida de cada color per ex.: ir, ig i ib) i el número d’imatges que 
tenim (27). 

Es generaran en el directori de treball les següents imatges: 

ir1.fit a ir27.fit                ig1.fit a ig27.fit             ib1.fit a ib27.fit   

En total 3 x 27 = 81 imatges.

Correcció de la rotació de camp

En primer lloc carreguem una de les imatges, per exemple: ir1.fit

Després  polsem  "Select  objects"  en  el  menú  "Analysis"  i  fem  "click"  en  dos 
estrelles una mica allunyades entre si però que apareguin en totes les imatges de la 
seqüència.
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Un cop seleccionades les dues estrelles polsem el botó :  i en la finestra que ens 
apareix  escrivim:  “rregister”  (imatges  d’entrada)  (imatges  de  sortida)  (cerca  en 
píxels) (número d’imatges).

En aquest cas, i començant amb el color vermell: "rregister ir jr- 30 27".

El programa començarà a rotar cadascuna de les imatges ir1.fit a ir27.fit fins que 
coincideixin en totes elles las dues estrelles que hem seleccionat abans. Las gravarà 
com jr1.fit a jr27.fit.

Aquí podem veure una de les imatges, (la nº 27), abans i després de haver estat 
girada per a fer coincidir las dues estrelles en totes les imatges.

ir27.fit

jr27.fit
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El mateix procés hem de repetir-lo pels dos altres canals. En la finestra "command" 
escribim :"rregister ig jg 30 27" pel canal verd i "rregister ib jb 30 27" pel blau.

Suma

Es el moment de sumar la seqüència. Per això polsem "Add a sequence..." i en el 
menú "Processing" s’obre  una finestra  en  la  que posem el  nom genèric  de les 
imatges a processar i el número d’imatges: "27". 

Segurament després de realitzar la suma quedarà una imatge tota blanca, però si 
polsem el  botó  "Auto"  en "threshold"  ,  apareixerà  la  imatge.  La  guardem com 
"finalr.fit".

Ho repetim pels colors verd "jg" i blau "jb".

Tricromia

Només ens queda  combinar les imatges fit dels tres colors per a  formar una en 
color. Per a fer-ho seleccionem "(L)RGB" en el menú "View".

Escrivim  els  noms  dels  arxius  dels  tres  colores:  "finalr",  "finalg"  i  "finalb"  i 
premem el botó "Apply".

L’ajust de nivell es pot fer amb el programa  Gimp o Photoshop, així que guardem 
aquesta imatge en format BMP.

El resultat final després d’ajustar nivells, gamma, corregir una mica l’equilibri de 
color y retallar la imatge amb el Photoshop és aquest:
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3.5.2.  Processament amb el programa REGISTAX. (Versió 1)

Aquest programa permet sumar i efectuar un ràpid i eficaç tractament d’imatges. 
També accepta formats avi procedents de pel·lícules obtingudes a partir de webcam 
o càmeres de vigilància. 

Aquest és un exemple de processament d’arxius avi amb el programa Registax. No 
es pretenen cobrir tots els aspectes del programa però si que és vol donar un punt 
de partida per comença a utilitzar el Registax. 

1) En  primer  lloc  seleccionem  l’arxiu  que  volem  processar  (arxiu  .avi  o 
conjunt d’arxius)

2) Comprovem que els apartats de la caixa de processament de color i LRGB 
estan activades.

3) Seleccionem una caixa d'alineació “Caja de registro” que capturi un detall de 
la  imatge  (cràter,  planeta  sencer,  estel,..).  Centrar-la  i  clicar  amb  el  ratolí. 
També es pot utilitzar una caixa més petita centrada al voltant d'un tret més 
petit com una taca. En cas de processar una imatge de la Lluna normalment 
s’utilitza  una  caixa  d'alineació  petita  entorn  un  cràter.  Com  més  petita  és 
aquesta caixa més ràpid serà el processament.

4) En el cas que sigui un arxiu AVI o una sèrie d’imatges, amb aquesta opció 
podem revisar cada imatge una per una.

5)  En  aquest  lloc  podem determinar  la  qualitat  mínima de  les  imatges.  Si  per 
exemple decidim que eliminarem les imatges que tinguin una qualitat per sota del 
90 % col·locarem aquest valor en el quadre. En el quadre que es troba just per sobre 
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“método” podem escollir entre diverses opcions. En aquest cas s’ha utilitzat l’opció 
“gradiente”, però cal experimentar.

6) És l’àrea de processament en la que es mostren les operacions que anem fent. 
Per a que els canvis es mostrin sobre tota la imatge podem escollir 512 o 1024.

7)  Quan hem seleccionat  la  caixa d’alineació apareixen  els  quadres  de registre 
inicial i espectre. 

8) Polsem el botó d’alineació que aquí ens apareix amb el nom de “Registrar”. A 
continuació comença  a  fer  un  procés  en el  qual  apareix,  mentre  ho calcula,  la 
paraula STACKING (acumular / sumar). 

Si no escollim l’opció “procesado automàtico” (punt 2), les imatges per sota de la 
qualitat escollida s’eliminaran prement la tecla “Límite”, que està situada sota la 
tecla “Registrar”. La funció “Límite” només s’activa en el processat manual.

9) Després del procés de suma d'imatges apareix la pantalla del processament amb 
Wavelet. Els ajustos de  “wavelet” aguditzen la imatge però requereixen una bona 
experimentació. Petites variacions poden fer variar força la qualitat de la imatge, 
però el gust personal és qui decideix. Per aconseguir un aspecte més  natural cal 
posar valors baixos. Les variacions que anem efectuant es poden veure en una part 
de la imatge.

10) Quan tinguem una combinació que sigui del nostre gust o simplement vulguem 
provar el resultat premem el botó “Hacer todos”. 

11) Si quan hem calculat  els “wavelets” per tota la imatge volem tornar enrere 
haurem  de  prémer  el  botó  “Restaurar”.  Aquesta  opció  anul·la  tots  els  canvis 
anteriors.  
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12)  En  aquesta  pantalla  podem modificar  els  colors  de  la  imatge  amb el  botó 
“RGB”. 

13) També  podem modificar la brillantor de la imatge amb l’opció “Gamma”, 
estirant la línia diagonal cap a munt o cap a vall. Un petit moviment de la corba pot 
representa un canvi important de la imatge.

14) Quan ja estem d’acord amb els valors dels “wavelets “ anem al botó “Final” per 
acabar amb el processament.
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15) Amb aquest botó podem rotar la imatge final.

16)  Ara  podem  retocar  la  imatge  final  ajustant  el  matís,  la  saturació,  i  la 
lluminositat. 

17) Utilitzant l’opció  HLS avançat es pot afinar encara més les opcions  de la 
imatge a partir d’un nou menú emergent. Es modifica la imatge actuant sobre les 
línies horitzontals.

18) L’opció “Usar recorte” serveix per retallar la imatge. Activant aquesta casella 
es pot dibuixar un rectangle sobre la imatge que determinarà la mida final de la 
imatge. 

19) Per a que es mantingui la mida del rectangle dibuixat hem de prémer el botó 
“Guardar imagen” 

Una altra possibilitat és acabar de retocar la imatge amb un programa de dibuix 
com el Gimp,  Photoshop o Paint Shop Pro, retocant altres aspectes de la imatge 
final.  
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Exemple de tractament amb el programa Registax:

Imatge d’un dels fotogrames inicials

Imatge final un cop processada amb 
el programa Registax
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4. ACTIVITATS DIDÀCTIQUES

4.1. Procediments per capturar imatges solars.

El Sol  és  un astre  tan  lluminós que  és  possible  captar-lo  de  diferents  maneres 
utilitzant equips i filtres exclusius. 

La projecció sobre  una pantalla  no representa  cap perill  i  al  mateix temps que 
visualitzem la imatges podem capturar-la amb qualsevol tipus de càmera. Aquest és 
el cas de la projecció sobre una pantalla i del solarescope.

Amb un filtre neutre és possible capturar una imatge solar amb tot el seu espectre, 
es adir, que veurem la mateixa imatge que podríem veure a ull nu, únicament es 
redueix  la  llum.  Aquests  filtres  poden  adaptar-se  tant  a  telescopis  com  en 
teleobjectius i redueixen la llum solar en més d’un 99,9%; tot i així la lluminositat 
del Sol és tant gran que podem enregistrar imatges amb exposicions relativament 
elevades i prescindir del seguiment d’un telescopi. Els filtres han de col·locar-se 
sempre davant de l’objectiu, mai davant de l’ocular, ja que l’enorme calor que s’hi 
concentra destruiria el filtre. 

Amb un filtre selector de banda dels quals el més corrent és l’anomenat H-alfa es 
poden captar filaments i protuberàncies que no són visibles amb un filtre neutre que 
deixa passar totes les freqüències.  Aquests filtres donen una visió del Sol  molt 
especial i permeten visualitzar un aspecte del Sol molt especial.. En aquests cas la 
intensitat del Sol és molt més dèbil i és recomanable disposar d’un telescopi amb 
seguiment equatorial. L’únic inconvenient d’aquests filtres és el seu cost

4.1.1.  Obtenció d’imatges digitals del Sol amb un solarescope.  

Material necessari:
• Càmera digital.
• Solarescope.

El  solarescope  és  un  senzill  aparell  construït  normalment  amb cartró  que  no 
supera  el  60  cm d’altura  i  que  permet  visualitzar  la  imatges  del  Sol  en  una 
pantalla interior sense perill i amb comoditat.

L’observació de Sol amb un solarescope és una de les més segures perquè en cap 
lloc  existeix  cap  punt  amb  alta  temperatura  o  amb  el  risc  de  visualitzar 
directament la imatge del Sol.

La visió i captació d’imatges solars amb el solarescope s’efectua directament en 
la cara interior sobre la que es projecta el Sol. Per la seva configuració el Sol 
sempre té la mateixa mida i es pot projectar sobre diferents punts de la pantalla. 
Encara que la llum exterior sigui molt intensa, l’estructura del solarescope fa que 
la imatge del Sol es vegi molt be, ja que es visualitza en una cara protegida de la 
llum exterior. 
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Els  altres  procediments  de  projectar  la  imatges  del  Sol  en  una  pantalla 
requereixen tapar o limitar la llum directa del Sol sobre la pantalla per tal de 
veure la imatge projectada.

Solarescope de cartró. Movent-lo sobre la base s'orienta fàcilment 
vers el Sol.
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4.1.2. Obtenció d’imatges solars per projecció sobre una pantalla.

Material necessari:
• Telescopi amb moviment equatorial i pantalla de projecció.
• Càmera digital compacta, càmera digital reflex o webcam.

Procediment.

La projecció de la imatge solar sobre una pantalla és una de les més simples i que 
representa menys perill. Pot efectuar-se amb qualsevol telescopi, fins i tot  amb uns 
prismàtics. Per fer els enregistraments fotogràfics és millor disposar d’un telescopi 
amb  seguiment  equatorial,  però  també  podem fer  el  seguiment  manual.  És  un 
sistema que permet tant les observacions visuals com digitals.

La pantalla sempre és paral·lela a la llum solar i per a que la imatge solar es pugui 
visualitzar correctament convé fer-li un doblec o col·locar-la a l’ombra per tal que 
la llum solar no arribi a la pantalla.

Aquest  sistema és molt  útil  en el  cas d’observacions  nombroses  com és el  cas 
d'observació de taques, eclipsis o trànsits planetaris.
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4.1.3. Projecció de la imatge solar.

Material necessari:
• Càmera de filmar digital o webcam.
• Solarescope o telescopi amb moviment equatorial i pantalla de   
      projecció.
• Canó de projecció.

L’enorme lluminositat del Sol fa possible la seva visualització de moltes maneres 
diferents. Utilitzant la projecció en una pantalla, ja sigui en la projecció per ocular 
o en un solarescope, podem filmar la imatge  i projectar-la en una pantalla interior a 
través d’un canó de projecció. 

Un altre mètode per visualitzar la imatge solar és a partir de la imatge que obté  una 
webcam adaptada a  un telescopi  amb moviment  equatorial  i  proveït  d’un filtre 
davant de l’objectiu.

Per aquest muntatge és molt recomanable disposar d’un telescopi amb seguiment 
equatorial, donat que d’aquesta manera es pot gaudir còmodament de la imatge del 
Sol sense que marxi del camp. 
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Amb aquest sistema es va mostrar el trànsit de Mercuri del 8 de juny de 2004 a 
l'Observatori de Castelltallat (Bages). La imatge que obtenia la webcam acoblada al 
telescopi es va projectar en una la pantalla.
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4.1.4. Obtenció d’imatges del Sol a través d’un teleobjectiu.

Material necessari:
• Càmera digital reflex
• Teleobjectiu. 
• Trípode.
• Filtre solar.

Sobre filtres solars.
El  Sol  és  un  astre  amb  una  gran  intensitat  lumínica  que  pot  provocar  lesions 
permanents sobre la retina. 

En el mercat existeixen una gran varietat de filtres solars i també de preu però el un 
dels més recomanables per efectuar activitats amb els alumnes és el filtre “Baader 
Astrosolar”. Consisteix en una finíssima  làmina metal·litzada que redueix en un 
99,99 la  intensitat  solar.  Es pot  tallar  fàcilment  amb unes  tisores  i  també té  la 
propietat de que les irregularitats de la làmina no alteren la imatge en absolut. A 
més el seu cost és molt inferior als filtres de vidre.

La imatge final del Sol té una coloració blanca, que es pot corregir modificant les 
intensitats de cada color per separat.

 Aquest filtre es comercialitza en forma d'una làmina que és molt fàcil de doblegar i 
retallar.
   

El filtre un cop muntat en una cartolina

86



Filtre instal·lat sobre el teleobjectiu.

       Imatge del Sol obtinguda amb un teleobjectiu de 300 mm de     
       distància focal. càmera EOS 350D.Exposició 1/1000 a 200 ASA.

  Resultat després d’aplicar la correcció de color  amb el Paint Shop Pro.
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                Imatges obtingudes amb aquest mètode durant un eclipsi de Sol.

4.1.5. Obtenció d’imatges digitals del Sol a través d’un telescopi.

Material necessari:
• Càmera digital reflex.
• Telescopi. No és necessari el seguiment equatorial.
• Adaptador de la càmera al telescopi.
• Filtre solar.

Procediment.

Els  aspectes  més  complicats  d’aquesta  activitat  són  la  col·locació  del  filtre  i 
aconseguir l’adaptador càmera-telescopi. 

El filtre pot ésser de diferents marques (mai un filtre casolà). Un dels millors i més 
duradors  són  els  que  fabrica  l’empresa  americana  “Thousad  Oaks  Optical” 
(http://www.thousandoaksoptical.com/) que fabrica i envia els filtres arreu del món 
i amb el diàmetre que es desitgi. No tenen un cost excessiu. 

L’adaptador entre la càmera i el telescopi habitualment el subministra la marca del 
telescopi. I l’anella que encaixa amb la càmera es pot trobar en cases de fotografia i 
també de telescopis.

El moviment equatorial motoritzat facilita les observacions prolongades del Sol, 
encara que la seva lluminositat fa que sigui molt fàcil de segui i recuperar. 
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               Càmera adaptada a un telescopi i filtre acoblat sobre l'objectiu.

Adaptadors que permeten connectar la càmera al telescopi.

Imatge obtinguda amb un telescopi d’un metre de distància focal amb 
un  filtre  davant  de  l'objectiu  i  una  càmera  digital  reflex.  Exposició 
1/350 a 200 ASA.
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4.1.6. Obtenció d’imatges del Sol en H-alfa.

Material necessari:
• Telescopi amb seguiment. 
• Filtre H-alfa. 
• Càmera per captar les imatges.
• Programa per enfocar i capturar les imatges.

Observar el Sol en l’estreta línia espectral H-alfa només es pot portar a terme amb 
un filtre especial. El filtre utilitzat en aquest cas és un model Solar-Max que es 
comercialitza en diàmetres de 40, 60 i 90 mm. Aquest filtre va acompanyat d'un 
filtre de bloqueig que complementa i millora la imatge de lla lent principal. 

Les  millors  imatges  solars  s’obtenen  a  partir  de  la  suma de  molts  fotogrames 
obtinguts  amb una  webcam.  Però  el  filtre  dóna  una  imatge  poc  lluminosa  i  la 
conclusió es que la qualitat de les imatges millora utilitzant una webcam amb més 
resolució i que permeti exposicions més llargues (una webcam convencional no pot 
fer exposicions de més d’ 1/25 de segon). 

Procediment.
El procediment d’aquesta activitat consisteix en dirigir el telescopi amb seguiment 
al Sol i a continuació iniciar l’observació en el monitor de l’ordinador. La part més 
complicada és la  d’aconseguir  els  filtres que s’han de col·locar  en el  telescopi. 
Aquest  filtres  fa  pocs  anys  que  es  comercialitzen  i  encara  tenen  un  cost  força 
elevat, però gràcies a ells podem observar fàcilment el Sol d’una manera que ningú 
havia pogut fer fins ara.

Filtre Solar-Max per observar el 
Sol en una estreta banda espectral. 
El filtre de la fotografia té 60 mm i 
està adaptat a un objectiu de 100 
mm de diàmetre.
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Càmera Lumenera acoblada al 
telescopi. Es tracta d'un  tipus 
de webcam amb més píxels i 
més amplitud d’exposició. 
Entre la càmera i el telescopi es 
col·loca l'anomenat filtre de 
bloqueig.

Conjunt  format  pel  telescopi 
amb  el  filtre  Solar-Max  i  la 
càmera digital.

Pantalla de treball. 

Imatge processada amb el 
programa Photoshop.
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Imatge colorejada.

Altres protuberàncies 
obtingudes amb el mateix 
equip que les anteriors.

 
  Imatges cedides per José Muñoz Reales. Agrupació Astronòmica de Barcelona.
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4.2. Procediments per capturar imatges lunars.

Quin interès té la fotografia de la Lluna.

Podem pensar que la fotografia de la Lluna ha perdut tot el seu interès des que les 
sondes espacials van efectuar-ne una completa exploració. Però la fotografia de la 
Lluna  és  una  font  d’experimentació  amb  la  que  fàcilment  podem  obtenir  uns 
resultats molt atractius.

Fotografiar les fases de la Lluna al llarg d’una llunació o durant un eclipsi de Lluna 
és una activitat molt instructiva i educativa. L’aspecte canviant del nostre satèl·lit 
és  un  dels  aspectes  més  atractius  ja  que  difícilment  obtindrem  dos  imatges 
exactament iguals. Les conjuncions i ocultacions d’estels o planetes per la Lluna 
també són activitats molt interessants.

La  llum  cendrosa  és  un  altre  dels  atractius  que  té  la  Lluna  tant  alhora  de 
contemplar-la com de fotografiar-la. Només durant els primers dies després de la 
Lluna nova és possible captar la tímida llum que reflexa la Terra sobre la Lluna.

Com fotografiar la Lluna

La Lluna es pot fotografiar de diverses maneres com per exemple:  col·locant la 
càmera en el focus primari, utilitzar una lent barlow (que duplicarà o triplicarà la 
imatge) o la projecció per ocular. Hem de tenir en compte que en augmentar la 
mida  de  la  Lluna  disminueix  la  lluminositat.  Aquesta  reducció  de  llum és   en 
relació  quadràtica  inversa,  de  manera  que,  per  exemple  en  triplicar  la  imatge 
original la lluminositat decreix nou vegades. En la major part de telescopis només 
quan es col·loca la càmera en el  focus permetrà obtenir  imatges senceres de la 
Lluna.

El  sistema  de  col·locar  la  càmera  en  el  focus  del  telescopi  també  és  el  més 
lluminós i  permet  captar imatges a una velocitat  suficientment alta per tal  que 
puguem  prescindir del seguiment equatorial del telescopi. A efectes pràctics és 
molt important connectar la càmera o webcam adequadament al telescopi, donat 
que  les  vibracions  del  sistema poden malmetre  les  imatges.  També és  possible 
captat  imatges  de  la  Lluna  amb telescopis  relativament  petits  si  disposem dels 
adaptadors adequats. 

Amb una sensibilitat  de 400 a 800 ASA obtindrem imatges de la  Lluna a  una 
exposició d’entre 1/50 A 1/200. En augmentar  la mida de la Lluna amb una lent 
barlow o be un ocular possiblement  serà necessari  disposar d’un telescopi amb 
seguiment equatorial. La diversitat de telescopis que hi ha en el mercat no permet 
donar  indicacions  precises  del  temps  d’exposició.  En  aquests  casos,  cal 
experimentar.

Les càmeres webcam capten seqüències d’imatges en format de pel·lícula (avi). 
Molts  dels  programes de captació i/o tractament d’imatges astronòmiques tenen 
l’opció  d’enregistrar  i  tractar  fàcilment  les  imatges  d’aquest  format.  La  imatge 
resultant  de  la  suma d’una  sèrie  sempre  és  molt  millor  que  l’obtinguda  en  un 
fotograma. 
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Els programes més recomanables per utilitzar una webcam són el K3CCDTools 
(versió  1  gratuïta)  i  Selene.  Pel  tractament  dels  arxius  “avi”  obtinguts  per  una 
webcam el programa amb millors resultats és el Registax.

Mida de les imatges de la Lluna.

La mida del diàmetre lunar sobre el negatiu (en el nostre cas suport digital) depèn 
només de la distància focal de l’instrument òptic que utilitzem. 

Una imatge lunar mesura 1 mm per cada 10 cm de distància focal.  Per exemple a 
un telescopi d’un metre de distància focal li correspon un centímetre de diàmetre 
sobre un negatiu; aquesta mida ocupa una bona part d’un negatiu de 24 x 36 mm. 
La mida de la Lluna augmenta quan fem créixer la distància focal  amb una lent 
barlow o un ocular 

Què és necessari per tenir una bona imatge Lunar.

Una de les condicions més importants quan volem una imatge força augmentada 
per captar els detalls lunars és l’estabilitat atmosfèrica (també anomenat seeing). Si 
l’aire atmosfèric presenta turbulència els  detalls  lunars mai podran quedar prou 
definits. Aquesta característica és pròpia de cada indret però també pot variar en 
funció de les condicions atmosfèriques.

4.2.1. Obtenció d’imatges digitals de la Lluna amb una webcam i un telescopi.

Material necessari:
• Una webcam 
• Adaptador de la webcam a l’ordinador. 
• Telescopi. 
• Programa K3CCDTools o Selene

Procediment.

En primer  lloc  dirigim el  telescopi  a  la  Lluna  i  calibrem els  paràmetres  de  la 
càmera com la velocitat d’exposició o la velocitat d’obturació. En aquest cas els 
valors  idonis  els  haurem  de  determinar   a  partir  de  l’experimentació  i  de  la 
combinació entre ells.
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Un cop ajustats els millors valors de l’exposició seleccionem la pestanya “Video 
Capture” i a continuació premem una de les icones de la part superior del menú: 
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, , , ,  , .
El significat d’aquestes icones està especificat a l’apartat en el que es comenta el 
funcionament del programa (apartat  3.1)

Quan ja està efectuada la captura premem els menú “Sequence Processing” i “Open 
last captured file”. Llavors veurem la llista de totes les imatges que s’han capturat. 

Ja veureu que en pocs segons assolirem uns quants centenars d’imatges.

El programa ajusta i alinea totes les imatges i compensa els possibles errors de 
seguiment que tingui el telescopi.

Prement  la  icona  “Planetary  Wizard”    s'inicia  un  processament  de  cinc 

passos que alinea i suma les imatges.
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         Amb aquest menú s'inicia un tractament d'imatges de cinc passos.

4.2.2. Obtenció d’imatges digitals de la Lluna amb càmera digital compacta a 
través d’un telescopi.

Material necessari:
• Càmera digital compacta.
• Telescopi. 

Procediment.

Per finalitats astronòmiques les càmeres digitals compactes tenen l’inconvenient 
de posseir un objectiu fix que no té la possibilitat de treure ni de canviar com és el 
cas  d’una  càmera  reflex.  I  la  única  manera  de  fer  fotografies  de  la  Lluna  és 
col·locant la càmera darrere l’ocular del telescopi. 

Per assolir aquest objectiu en primer lloc hem d’enfocar el telescopi visualment. A 
continuació situem la càmera el més a prop possible de l’ocular.  Aprofitant que en 
aquestes càmeres visualitzem la imatge en la pantalla de la càmera podem acabar 
d’ajustar l’enfocament de la millor manera possible. Per aquestes fotografies hem 
de desactivar la funció del flaix, ja que és completament innecessari i dificulta la 
presa d’imatges. 

La  millor  manera  de  fer  aquestes  fotografies  seria  utilitzar  un  adaptador  per 
connectar la càmera i el telescopi, però la lluminositat de la Lluna tant gran que 
permet prendre imatges amb la càmera sostinguda amb la  ma i  a  una velocitat 
suficientment gran com per evitar els problemes de vibracions.
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Imatges efectuades amb una càmera 
digital compacta adaptada manualment a 
un telescopi de 10 cm de diàmetre amb 
un ocular que dóna 65 augments.
ISO: 50. Velocitat 1/100. Diafragma de 
la càmera: 4,5

4.2.3.  Obtenció d’imatges digitals de la Lluna amb una càmera digital  reflex 
a través d’un teleobjectiu.

Material necessari:
• Càmera digital compacta.
• Trípode. 
• Teleobjectiu o zoom. 

Sobre un negatiu fotogràfic la Lluna té una mida que està en funció de la distància 
focal de l’objectiu. Amb 50 mm la Lluna presenta una mida massa petita per a que 
s’hi puguin observar detalls o ombres. Amb un objectiu de 300 a 500 mm la Lluna 
ja presenta una mida suficient per a que hi siguin visibles les ombres o fases.

Procediment.

El procediment que cal seguir en aquest cas es limita a enfocar la càmera sobre la 
Lluna i experimentar amb els valors de la sensibilitat i de l'exposició. 
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Conjunció Lluna-Venus. Imatge obtinguda amb una càmera Olimpus
C-750.  Distància  focal  equivalent  380  mm.  Sensibilitat  ISO:  50. 
Diafragma: 3,7. Temps d’exposició: 5 segons.

    Càmera Canon 20D. Focal 100 mm. Exposició 4 segons. Sensibilitat 100 ASA.
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    Càmera Canon 20D. Focal 200 mm. Exposició 5 segons. Sensibilitat 100 ASA.

    Càmera Canon 20D. Focal 100 mm. Exposició 5 segons. Sensibilitat 100 ASA.
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4.2.4. Obtenció d’imatges digitals de la Lluna amb una càmera digital reflex 
adaptada a un telescopi.

Material necessari:
• Càmera digital reflex.
• Telescopi. No és imprescindible el seguiment equatorial.
• Programa DSLRFocus i cables de connexió.

Procediment.

Enfoc. Les càmeres digitals tenen un enfoc molt precís i quan l'adaptem a algun 
instrument òptic cal prestar una atenció especial a aquest punt.

L’enfoc de la Lluna el podem efectuar de dues maneres diferents: amb l’ajut d’una 
lent d’augment en el punt de mira o amb un programa informàtic.

En  el  nostre  cas  ens  hem  decantat  per  portar  l’experiència  amb  el  programa 
DSLRFocus donat que és recurs més còmode i que també  utilitzarem en altres 
experiències. També ens permetrà efectuar les exposicions des del programa, sense 
tocar la càmera.

La  pantalla  inicial  del  programa  DSRLFocus  presenta  un  marc  que 
anomena càmera control i en ell hi ha només dos possibles opcions: 

   Focus Mode i Capture Mode.

L’opció “Focus mode” és una eina molt útil per enfocar les imatges. En aquest cas 
mostra directament les imatges que es van prenent amb la periodicitat escollida en 
el requadre o clicant la tecla que simula una càmera en la barra de menús.
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En l’opció “Capture Mode”  apareix un menu en el  que podem escollir 
entre exposicions curtes (Short Exposures) i llargues (Long Exposures). Per 
la Lluna sempre escollirem exposicions curtes. 
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Imatges  obtingudes  amb un telescopi  de  100 de  diàmetre  i  un  metre  de 
distància focal (F:10). Càmera digital reflex Canon EOS 350D. Exposició 
1/250 a 200 ASA.
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Imatges de la llum cendrosa obtinguda amb el mateix equip de les imatges 
anteriors. Exposició: 4 segons a 800 ASA. En aquesta imatge la Lluna tenia 
una edat (temps des de la Lluna nova) de 40 hores.

4.2.5. Obtenció d’imatges digitals de la Lluna amb una càmera Mintron 

Les càmeres de vídeo vigilància Mintron donen molt bon resultat en l’adquisició 
d’imatges lunars i planetàries i amb una qualitat superior a les webcam. La seva 
utilització és la mateixa que la webcam.

Imatge del vídeo obtingut amb una càmera 
de vigilància Mintron.

Imatge resultant del processament obtingut 
amb el programa Registax.

4.3. Procediments per captar imatges planetàries.

104



El  diàmetre  angular  dels  planetes  és  tant  reduït  que  cal  utilitzar  algun  tipus 
d’augment òptic en el  telescopi,  ja sigui amb una lent de barlow o be amb un 
ocular. Per exemple Júpiter, que és el planeta amb un diàmetre aparent més gran és 
entre  45  i   55  vegades  més  petit  que  la  Lluna  (en  angle  aparent).  Per 
l’enregistrament d’imatges de planetes és molt gairebé imprescindible un telescopi 
amb seguiment equatorial.

L’equip que necessitarem comença per un telescopi amb una focal llarga, ja que 
com més gran sigui més gran serà la imatge. En aquest aspecte els millors són els 
catadiòptrics,  que tenen una focal molt  llarga.  En canvi  els  newton i  refractors 
tenen una focal molt menor. Però sigui el telescopi que sigui també necessitarem 
una lent de barlow que dupliqui o tripliqui la focal.

Encara que no va ser fins després d’uns anys de la seva aparició, les webcam han 
resultat ésser el millor sistema per la captació d’imatges planetàries. El seu reduït 
cost i la facilitat d’utilització han estat un avantatge a l’hora d’experimentar amb 
aquestes càmeres. Les webcam capten moltes imatges individuals, que en sumar-les 
redueixen  moltíssim  el  soroll  tèrmic.  El  senyal  SNR  final  millora  amb  l’arrel 
quadrada del nombre d’imatges.

A causa de l’augment la imatge, aquesta està molt influenciada per la turbulència i 
la inestabilitat atmosfèrica. Un cel molt clar no és sinònim de quietud atmosfèrica. 
Aquesta condició també és pròpia del lloc, això és, hi ha indrets que a causa de la 
seva orografia tenen una gran turbulència,  i  en canvi altres tenen un moviment 
atmosfèric molt menor. 

La turbulència atmosfèrica limita la resolució de les imatges astronòmiques. No 
obstant hi ha moments en els que l’atmosfera s’estabilitza durant uns segons i la 
qualitat  de  la  imatge  resulta  de  qualitat.  La  webcam  permet  gravar  fàcilment 
centenars d’imatges en uns segons, que posteriorment podem sumar i obtenir un 
resultat final de molta més qualitat.

Material necessari:
• Webcam sense objectiu.
• Telescopi amb seguiment.
• Lent barlow.

Procediment.

En primer lloc cal aconseguir una focal llarga acoblant una lent barlow entre la 
webcam i el telescopi. A continuació calibrarem els seus paràmetres i enfocarem. 
És important un telescopi  en seguiment  ja que es treballa  amb molt  augment  i 
convé mantenir la imatge del planeta dintre del camp. Però encara que el seguiment 
no  sigui  perfecte  no  es  cap  inconvenient,  ja  que  els  programes  de  tractament 
corregeixen l’alineació automàticament.

Les següents imatges han estat obtingudes amb el següent equip:
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Telescopi: LX200 (Schmidt Cassegrain) de 20 cm de diàmetre amb seguiment 
equatorial. Distància focal: 2 metres
Càmera: webcam Phillips Toucam Pro sense objectiu
Temps d’exposició: 40 segons. A 5 fotogrames per segon. 
Barlow de 2X. Distància focal resultant: 4 metres.
Tamany aparent de Saturn: diàmetre equatorial: 19 segons d’arc. Distància real: 
8,85 UA (Unitats Astronòmiques)
Adquisició de les imatges amb el programa Selene

Imatge 1

Imatge d’un fotograma d’un total de 165. Resultat de tractar el conjunt d’imatges 
amb el programa Registax.

                               

Imatge 2
 

Imatge d’un fotograma. Imatge final després d’un processat amb 
el programa Registax.

Els dos conjunts d’imatges han estat obtinguts amb el mateix equip però en diferents dies. 
La diferència de qualitat és deguda a que la turbulència atmosfèrica era diferent en cada 
cas. 

4.3.1. Obtenció d’imatges planetàries amb una càmera Mintron i el Kiwi. 
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Aquestes càmeres són un tipus de webcam millorat que permeten obtenir fàcilment 
imatges de la Lluna i dels planetes a partir de gravacions en video. El Kiwi(*) és un 
dispositiu que insereix en cada fotograma les coordenades i el temps actual amb 
una precisió de milisegons. Aquesta combinació és molt adient per l'enregistrament 
de fenòmens que varien amb el temps com són les ocultacions d’estels per la Lluna 
o posició de satèl·lits. 

Procediment.

Aquesta  càmera emet  una senyal  analògica i  el  programa que utilitzarem és  el 
Virtualdub (gratuït).  Aquest programa digitalitza  les imatges de la  càmera i  les 
transforma a un format avi que podem visualitzar i tractar amb facilitat. Però la 
connexió de la càmera a l'ordinador precisa d'una targeta que llegeixi els senyals 
analògics.  En  el  cas  d'un  ordinador  portàtil  haurem  de  recórrer  a  una  targeta 
PCMIA.  

Els passos a seguir són: adaptar la càmera al telescopi i connectar-la, connectar el 
kiwi i iniciar el programa Virtualdub. Seguidament procedirem a enfocar la imatge 
i iniciar la gravació.
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                Equip Kiwi (*) que insereix el temps i les coordenades. 

(*) Informació a l’Agrupació Astronòmica de Sabadell.
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4.4. Procediments per captar imatges estel·lars.

Els sistemes òptics per capturar imatges dels astres més dèbils del cel són tres:

- Amb l'òptica d'una càmera digital.
- A través d’un teleobjectiu.
- A través d’un telescopi.

I els equips digitals de captació poden ser:

- Càmeres reflex digitals.
- Càmeres digitals compactes. 
- CCD.

Les fotografies obtingudes amb una càmera digital reflex sempre són en color i 
amb un sistema òptic adequat amb seguiment es possible obtenir imatges de gran 
qualitat. Imatges d’aficionats efectuades amb càmeres digitals i telescopis mitjans 
permeten aconseguir imatges d’una qualitat molt superior a les que  podien obtenir 
els observatoris professionals amb càmeres de pel·lícula.

4.4.1.Obtenció d’imatges digitals del cel amb una càmera reflex sense 
seguiment.

Material necessari:
• Càmera digital reflex.
• Trípode.
• Cel sense Lluna ni núvols.

Procediment.

En primer lloc col·locarem la càmera sobre un trípode o un suport suficientment 
estable.  Si  desitgem fotografiar  constel·lacions  o  regions  del  cel  determinades, 
forçosament haurem de fer servir un trípode per tal d’efectuar un posicionament 
més ajustat.

Enfoc.  La  càmera  ha  d’estar  enfocada  a  l’infinit,  però  donat  que  les  càmeres 
digitals tenen un enfoc molt fi és recomanable enfocar prèviament a una distància 
molt llunyana o utilitzar un programa d’enfoc.

Diafragma.  En  exposicions  curtes  és  preferible  treballar  amb  la  relació  focal 
mínima (màxima obertura). En canvi en exposicions de diversos minuts i si el cel 
no és molt fosc cal tancar el diafragma per tal de no captar la lluminositat del cel. 

Exposició. La majoria de càmeres tenen una exposició màxima de 30 segons, però 
disposen  de  la  velocitat  “bulb”  que  significa  que  exposen  mentre  es  polsa 
l’obturador. Per fotografies del constel·lacions escollirem una velocitat de 10 a 30 
segons.  El  moviment  de  l’esfera  celest  provoca  que  en  fotografies  de  zones 
properes a l’equador, les exposicions de 10 segons ja mostren les traces dels estels. 
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Únicament  en  fotografies  de  zones  polars  es  poden  efectuar  fotografies  més 
llargues sense que l’efecte de la rotació terrestre sigui  apreciable.

Sensibilitat.  En  exposicions  curtes  podem  utilitzar  sensibilitats  molt  altes,  per 
exemple 800 o 1600 ASA i també en cels molt foscos encara que l'exposició sigui 
d'uns quants minuts. Si en canvi el cel no és negre o hi ha la llum de la Lluna és 
recomanable  utilitzar  sensibilitats  curtes  i  també  diafragmes  alts,  ja  que  la 
lluminositat del cel  pot arribar a saturar la imatge.

Les imatges que es mostren a continuació han estat obtingudes amb una càmera 
Canon EOS 350d  amb un objectiu de 35  mm. Lloc: Sant Cugat del Vallès.

 A ull nu no s'observaven estels per sobre de la segona magnitud, però en les imatges 
tractades es recullen estels entre la cinquena i sisena magnitud.
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A)

    Imatge bruta que resulta d'una exposició de 10 segons a 1600 ASA. 
          

Imatge  resultant  després  d'augmentar  les  llum  i  enfosquir  el  cel  amb 
l'opció corbes. Posteriorment s'ha corregit la brillantor-contrast i s'ha donat 
una coloració blava al fons del cel modificant la corba blava.
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B)

Imatge bruta que resulta d'una exposició de 20 segons i  400 ASA. 

Imatge anterior amb la següent correcció.
1. Amb les corbes del programa Gimp:  a) Augment de la lluminositat del canal 
RGB (els tres canals).  b) Disminució de les llums verdes i vermelles. c) Augment 
de les llums blaves.

  2.  Ajust de la “Brillantor-Contrast”  amb el Gimp. 
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A partir d'aquestes imatges i un atles estel·lar podem plasmar les constel·lacions 
visibles i determinar valors com el camp de la imatge o les magnituds dels estels. 
En aquest cas les constel·lacions del Dofí i de l'Àguila.

113



C)   Imatges brutes

Exposició de 30 segons a 400 ASA

Exposició de 30 segons a 800 ASA

Exposició de 30 segons a 1600 1600 ASA

En aquest casos la imatge que accepta un millor tractament és la de 800 ASA. La 
de 400 ASA està subexposada i la de 1600 ASA té una excessiva llum de fons i 
molt poca senyal.
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D)

Imatge bruta d'una exposició de 3 minuts a  400 ASA i diafragma 4,5. Direcció al 
pol celeste.

Imatge anterior amb la següent correcció.
1. Amb l'opció corbes: a) Augment de la lluminositat del canal RGB (els tres 

canals). b) Disminució de les llums verdes i vermelles. c) Augment de la 
llum de fons en el canal blau.

2.  Ajust de la “Brillantor-Contrast” 
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E) 

Imatge  bruta  resultat  d'una  exposició  de  6  minuts  a  400 ASA i  diafragma 11. 
Direcció al pol celest.

      Imatge lleugerament retallada i amb les mateixes rutines que el tractament de la 
imatge D.

 En les dues imatges anteriors processades apareixen estels fins la sisena magnitud i 
 s'observa la rotació entorn el pol celeste.

116



4.4.2. Obtenció d’imatges digitals del cel amb una càmera digital compacta.

Material necessari:
• Càmera digital compacta.
• Trípode.
• Cel sense Lluna ni núvols.

Procediment.
En primer lloc col·locarem la càmera sobre un trípode o un suport suficientment 
estable.  Si  desitgem  fotografiar  constel·lacions  o  regions  del  cel  determinades 
forçosament haurem de fer servir un trípode per tal d’efectuar un posicionament 
més ajustat.

En les càmeres digitals compactes és imprescindible utilitzar les  opcions manuals 
de la càmera ja que en la foscor de la nit les accions automàtiques no responen 
correctament. 

Enfoc. La càmera ha d’estar enfocada a l’infinit.

Diafragma. Ha d’estar el màxim obert. 

Exposició.  La  majoria  de  càmeres  tenen  una  exposició  màxima  entre  15  i  30 
segons.  És  poc  habitual  trobar  càmeres  compactes  que  permetin  efectuar 
exposicions més enllà dels 30 segons, però si això és possible ho farem servir per 
l’enregistrament de traces estel·lars.

Sensibilitat. Utilitzarem els valors més alts que la càmera ens permeti. Normalment 
els valors més alts estan entre 400 i 800 ASA.

Observacions: El fet de que les càmeres digitals compactes tinguin un objectiu petit 
i  un  temps  d’exposició  màxim  massa  breu  fa  que  no  puguem  aconseguir  els 
resultats que podem arribar a obtenir amb una càmera digital reflex.
 

         Imatge obtinguda amb una càmera digital compacta 
Exposició: 15 segons d’exposició. ISO: 400 ASA.
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La imatge anterior després d’un tractament amb les corbes de color 
rebaixant la part esquerra (negres) i augmentant la part dreta (colors clars) 
tal com s’indica en la següent imatge:  

4.4.3. Obtenció d’imatges digitals del cel amb una càmera reflex amb 
seguiment. 

Les càmeres reflex tenen un objectiu molt més gran i lluminós que les càmeres 
compactes. Per tant obtindrem resultats que amb una càmera compacta no ens és 
possible obtenir.

Material necessari:
• Càmera digital reflex.
• Telescopi amb seguiment.
• Programa DSLRFocus.

Altres:
• Cel sense Lluna ni núvols
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Procediment.

El sistema més pràctic per captar imatges del cel amb seguiment es col·locar la 
càmera sobre un telescopi amb una muntura equatorial motoritzada, ja sigui sobre 
el tub o en un altra posició que permeti aprofitar el seguiment del telescopi. Si 
desitgem fotografiar constel·lacions senceres la millor focal sestarà entre 20 i  50 
mm. Si en canvi volem fotografiar  algun objecte estellar  podem utilitzar focals 
superiors.  

En les càmeres digitals reflex és imprescindible utilitzar les  opcions manuals de la 
càmera  ja  que  en  la  foscor  de  la  nit  les  accions  automàtiques  no  responen 
correctament. 

Enfoc.  L’enfoc  de  les  càmeres  reflex  és  molt  fi  i  per  assolir  un  bon enfoc  és 
imprescindible  utilitzar  un  programa  per  enfocar  com  el  DSLRFocus  o  el 
K3CCDTools. 

Diafragma. Si volem fer exposicions curtes ha d’estar amb el  valor màxim que 
permeti la càmera.  En canvi si volem fer exposicions llargues, de l’ordre de 5 o 6 
minuts haurem d'augmentar el valor del diafragma per tal de que la imatges no surti 
excessivament exposada. 

Exposició. La majoria de càmeres reflex tenen una exposició màxima 30 segons, 
però amb l’opció “bulb” es poden efectuar exposicions de qualsevol valor. Quan 
estan  comandades  per  algun  programa informàtic  treballa  en  “bulb”  sense  cap 
problema.

Sensibilitat. En exposicions curtes (de 15 a 30 segons) podem utilitzar sensibilitats 
altes, però en exposicions llargues (uns quants minuts) haurem d’utilitzar valors 
baixos de la sensibilitat (entre 100 i 200 ASA) per tal que la imatges no surtin 
excessivament clares.

Amb  una  imatge  de  30  segons  obtinguda  amb  una  càmera  digital  reflex  amb 
seguiment es podem captar fàcilment estels de magnitud 8, unes 10 vegades menys 
brillants dels que es poden observar a ull nu.

Les  seguents  imatges han estat  obtingudes  amb una càmera reflex Canon EOS 
350D.  Exposició  amb  seguiment  de  30  segons.  Focal  35  mm.  1600  ASA. 
Diafragma 4,5. Lloc: Àger.

Les línies entre els estels han estat efectuades amb el programa Paint Shop Pro.

Magnitud dels estels més dèbils: 8.5
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Imatge  de  la  constel·lació  d’Orió.  Càmera  Canon  EOS 350D.   Exposició  amb 
seguiment de 2 minuts. Diafragma 5.0. Focal: 50 mm. Enfocat amb el programa 
DSLRFocus.. Lloc: Ager.  Màxima magnitud del estels: 9. 

Imatge de la Via Làctia. Càmera Canon EOS 350D.  Exposició amb seguiment de 3 
minuts. Diafragma 5.0. Focal: 25 mm. Sensibilitat: 400 ASA. Enfocat amb el 
programa DSLRFocus. Lloc: Ager.  Tractament: Modificar  les Corbes i 
l'histograma amb el programa Pixinsight.
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Imatge anterior amb el dibuix de la forma de les constel·lacions que hi apareixen.

Una de les aplicacions d’aquest procediment consisteix en captar el color dels 
estels. La imatge puntual d’un estel és massa petita per determinar-ne el color, però 
si efectuem un cert desenfocament en la imatge podrem capturar el color dels estels 
amb totes les seves tonalitats.

Imatge de la constel·lació d’Orió lleugerament desenfocada. 
Exposició: 3 minuts.  Diafragma 13.0.  Focal:  50mm. càmera Canon EOS 350D. 
Lloc: Sant Cugat del Vallès.
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4.4.4. Obtenció d’imatges digitals del cel amb una amb una càmera reflex 
acoblada a un telescopi. 

Material necessari:
• Càmera digital reflex sense l’objectiu.
• Telescopi amb seguiment.
• Sistema que adapti la càmera al telescopi.
• Programa per enfocar i captar la imatge.
• S’aconsella un sistema afegit de seguiment.

Procediment.

Un cop disposem de tot  el  material  els  punts més laboriosos són el  centratge i 
l’enfocament  precís  de  la  imatge.  El  primer  punt  s’aconsegueix  efectuant 
successives  imatges  de  l’objecte  fins  que  aconseguim la  posició  desitjada.  Ens 
podem  ajudar  també  del  cercador  visual  del  telescopi  o  be  d'un  programa 
informàtic que controlant el telescopi cerqui els astres desitjats (aquest és el més 
habitual entre els aficionats). 

L’enfoc de la imatge és imprescindible fer-lo visualitzant la imatges a l’ordinador. 
La millor manera és utilitzar un programa d’enfoc adaptat a les càmeres digitals 
com és el DSLRFocus, que permet enfocar i captar les imatges.

Resultats:
Imatges obtingudes amb el següent sistema: 
Càmera reflex EOS350d acoblada al focus d’un telescopi Schmidt Cassegrain de 
20 cm amb seguiment. Lloc. Sant Cugat del Vallès

Exposició: 15 segons Exposició 30 segons

123



Exposició 90 segons. Imatge anterior després d’augmentar el contrast 
amb l’opció Corbes de Color.

Resultat de sumar 12 imatges de 90 segons sense tractament amb el 
programa Registax. La imatge resultant ha estat tractada amb l’opció 
“Histograma i Corbes de color” del programa Pixinsight.

4.4.5. Obtenció d’imatges digitals del cel amb una CCD acoblada a un 
telescopi.

Material necessari:
• Càmera CCD.
• Telescopi amb seguiment.
• Programa per enfocar i captar la imatge.
• Sistema afegit de seguiment.

L’ús d’una CCD fa necessari la utilització d’un telescopi amb un bon seguiment 
equatorial, ja que aquests dispositius tenen un xip relativament petit. En el mercat 
existeix una amplia varietat de CCD, tant en models com en preus, tot i així el seu 
cost continua essent elevat. Les imatges CCD de major qualitat s’obtenen amb xips 
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en  blanc  i  negre.  La  millor  manera  d’obtenir  imatges  en  color  amb  aquest 
dispositius és efectuar tres imatges diferents amb els filtres bàsics corresponents i 
sumar la imatge final. El resultat és molt millor que l’obtingut amb una càmera 
CCD de color.

A causa de la  seva amplitud espectral,  les  CCD enregistren fàcilment astres de 
magnituds molt elevades, encara que es trobin sota el cel d'una ciutat contaminada 
lumínicament. Això les fa adients per fotografiar astres dèbils com per exemple 
galàxies, nebuloses, cometes o asteroides des de qualsevol indret.

Són els dispositius de captura d’imatges amb més sensibilitat però també els més 
costosos.  Són  les  càmeres  que  utilitzen  els  observatoris  per  fer  les  seves 
observacions i també són els indicats per a fer recerca. 

Aquesta combinació capta fàcilment astres de la magnitud 17 o 18 en una ciutat..

Procediment.

Com en el cas de les càmeres reflex digitals els dos punts més importants són el 
centratge i l’enfocament. En aquest cas el centratge s’acostuma a fer a partir d’un 
programa que controli el telescopi, ja que el camp és molt més petit que el d’una 
càmera reflex i els astres que s’observen són invisibles a ull nu.

Per  l’enfoc  existeixen  programes  amb els  quals  es  pot  fer  aquesta  operació  de 
forma senzilla.  Per  exemple  les càmeres  SBIG treballen amb un programa que 
permet enfocar i el programa Astroart té un menú especial  per enfocar una CCD. 
Es  recomanable  repassar  sovint  l’enfoc  ja  que  pot  variar  lleugerament  en  el 
transcurs d’unes hores.

És  imprescindible  treballar  amb  una  muntura  equatorial  motoritzada  i  és  molt 
important tenir una muntura ben orientada per tal que es puguin obtenir imatges 
d’uns quants segons sense que els estels es belluguin. Per assolir això existeixen 
CCD que tenen incorporat un sistema de seguiment. En cas de no tenir-lo cal trobar 
un sistema de correcció del guiatge (telescopi exterior amb  càmera pel seguiment o 
petita CCD de seguiment, ....)

Resultats.

Imatges obtingudes amb una CCD ST7 acoblada a un telescopi Schmidt Cassegrain 
de 20 cm. Objecte: M1 (Taure). 
Lloc: Sant Cugat del Vallès.

Observacions: A ull nu no eren visibles estels més brillants de la magnitud 3 a 
causa de la contaminació lumínica. En aquesta imatge apareixen estels que arriben 
a la magnitud 18.
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                                         Imatge de 2 minuts d’exposició. 

Suma de 10 imatges de 2 minuts
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          Altres imatges realitzades amb el mateix equip:

                 M 51. Suma de 25 imatges de 30 segons. 

                 M 27. Suma de 15 imatges de 30 segons.

                M 13. suma de 10 imatges de 30 segons.
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4.4.6. Pràctica d’astrometria i determinació de la turbulència atmosfèrica.

Aquesta activitat l’efectuarem amb el programa Astrometrica, que permet realitzar 
mesures astromètriques d’asteroides i cometes.

El primer pas que haurem de fer és carregar la imatge desitjada. El programa pot 
treballar amb imatges brutes de poca qualitat perquè en el cas d’astres de ràpid 
moviment  com  són  els  cometes  i  asteroides,  no  convé  sumar  moltes  imatges 
obtingudes en un temps llarg.

A continuació obrirem l’opció “Astrometric Data Reduction”(1). Aquí apareix el 
submenú  “Coordinates”.  La  millor  opció  és  prémer  els  punts  suspensius  (2) 
d’aquest submenú per tal que aparegui el submenú “Object Browser”. En ell hi 
podem seleccionar l’astre que tenim o sinó és fàcil de trobar, escrivim el seu nom a 
la part inferior (3), a l’espai “filters”. Un cop l’hem seleccionat premem OK (5)

Seguidament apareix el nom de l’astre que hem seleccionat en el primer submenú 
(6). I premem un altre cop OK (7).
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En aquest moment apareix el resultat del càlculs que ha fet el programa (8) i ens 
mostra  l’error  que  tenen  les  mesures  que  ha  fet.  Aquest  és  un  dels  punts  més 
importants del procés perquè ens indica el grau de precisió que té aquesta mesura. 

 I prement sobre l’astre que ens interessa continuarem el procés. Apareixerà  una 
pantalla que s’anomena “Object Verification” que entre altres dades ens indica la 
turbulència (FWHM) que hi havia quan es va fer la fotografia (9).  En aquesta 
pantalla ja podem veure les coordenades RA (Ascensió Recta) i De (Declinació) 
que ha calculat el programa.
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I en prémer 10 apareix una taula d’astres en la qual hem de seleccionar l’astre que 
ens interessa.

En el cas de no haver seleccionat l’astre adequat, del qual tenim informació prèvia 
en el  programa TheSky apareixeria  una llista  d’astres d’entre  els  quals  haurem 
d’escollir el que ens interessa. Aquesta llista també ens indica la distància (Packed) 
del punt que hem seleccionat fins a l’astre en qüestió.

Un cop seleccionat el cometa o asteroide apareix el seu nom a la pantalla anterior 
(11) 
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En prémer “Accept” (12) el programa indica la posició de l’astre seleccionat. 
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4.5. Fotografia d’altres espectacles celestes.

4.5.1. Ocultació de les Plèiades per la Lluna.

Material necessari:
• Càmera digital reflex.
• Trípode.
• Objectiu de 300 a 600 mm de distància focal.

Procediment.

Una exposició compresa entre 1 i 10 segons ens permetrà veure els principals estels 
del cúmul i també la llum cendrosa de la Lluna. Utilitzar una sensibilitat de 100 a 
200 ASA.

És impossible d’enregistrar els estels i la Lluna correctament doncs la lluminositat 
lunar és molt més gran. El tractament posterior amb una màscara o un DDP podrà 
millorar el resultat.

4.5.2. Eclipsis de Lluna.

Material necessari:
• Càmera digital reflex
• Trípode o telescopi amb o sense seguiment.
• Objectiu o telescopi de 300 a 1200 mm de distància focal.

Procediment.

El mètode per fotografiar  un eclipsi  de Lluna és el  mateix que hem tractat  per 
fotografiar la Lluna, però amb la diferència que els temps d’exposició varien en el 
transcurs  de  l’eclipsi.  Utilitzant  un  telescopi  d’un  metre  de  distància  focal 
obtindrem imatges amb millor detall perquè la Lluna ocupa gairebé tot el camp de 
la imatge. Les exposicions varien d'una fase a l'altra; en la fase de Lluna plena 
utilitzarem exposicions de centèsimes de segon a uns 100 ASA. En canvi en la fase 
d'eclipsi  total  haurem d'exposar  entre  1  i  5  segons  entre  100 i  400 ASA. Una 
col·lecció  d'imatges   permet  elaborar  una  pel·lícula  que  posi  en  evidència  el 
moviment de l'ombra de la Terra sobre el nostre satèl·lit.

Els eclipsis de Lluna són una font de muntatges pel seu aspecte canviant al llarg de 
tot el procés. Aquest eclipsis permeten fer muntatges  com aquests:
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Les composicions anteriors estan efectuades utilitzant programes de dibuix com el 
Photoshop o Gimp. Una manera d’efectuar el muntatge és col·locant una imatge en 
cada capa i finalment ajuntar-les totes.  

4.5.3. Pluges d’estels fugaços.

Material necessari:
• Càmera digital reflex.
• Trípode. 
• Objectius de focal curta (entre 18 i 50 mm). 

Quan la terra travessa els restes deixats pels cometes llavors s’observen en el cel les 
anomenades pluges d’estels.

Procediment.

Una càmera sobre un trípode pot enregistrar fàcilment els estels fugaços i com més 
curta sigui la distància focal de l’objectiu més camp abarcarem i més probabilitat 
tindrem de captar els rastres d’aquests estels. Per enregistrar-los necessitarem 
deixar la càmera oberta el major temps que la càmera ens permeti i en aquesta 
circumstància la sensibilitat haurà d’estar entre 200 i 400 ASA sinó volem saturar 
la imatge. 

            Estel fugaç. Objectiu de 28 mm. Exposició 30 segons. 800 ASA.
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4.5.4. Satèl·lits artificials.

Material necessari:
• Càmera digital reflex.
• Trípode. 
• Objectius de focal curta (entre 25 i 50 mm). 

És molt habitual veure satèl·lits artificials en una nit d’observació del cel a ull nu. I 
alguns  dels  satèl·lits  com la  ISS o  els  Iridium tenen una  gran  lluminositat.  La 
pàgina http://www.heavens-above.com dóna una informació molt detallada de tots 
els satèl·lits que es poden veure en una nit des de l’indret seleccionat en el mateix 
programa.

Procediment.

Per començar cal revisar la pàgina anomenada anteriorment que dóna la posició 
exacta  del  moment  de  sortida,  màxima altura  i  posta  dels  satèl·lits  (en  altura  i 
azimut). També posiciona exactament les coordenades horitzontals del punt en el 
que són visibles els satèl·lits Iridium. Per tant només caldrà dirigir la càmera vers el 
punt indicat i efectuar exposicions entorn al minut de temps i utilitzar sensibilitats 
altes.

       Satèl·lit Iridium de magnitud  -7. Càmera amb una focal: 35 
mm.  Exposició: 30 segons. Sensibilitat: 400 ASA.

               

4.5.5. Conjuncions planetàries.

Material necessari:
• Càmera digital reflex.
• Trípode. 
• Objectius entre 25 i 300 mm.

El  moviment  dels  planetes  pel  zodíac  fa  que  en  ocasions  coincideixin  en  una 
mateixa zona del cel dos o més planetes. Els planetes són astres molt brillants que 
poden captar-se amb molta facilitat. 
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Procediment.

És suficient dirigir la càmera vers els planetes que formen la conjunció. Ja que els 
planetes són molt lluminosos és suficient utilitzar exposicions que van entre un i 
deu segons. La sensibilitat no és un factor determinant.

4.5.6. Rotació de l'esfera celest.

Material necessari:
• Càmera digital reflex.
• Trípode. 
• Objectiu entre 35 i 300 mm.

L'esfera celest gira en un dia sideri que equival a 23h 56m 4s i aquest és fàcilment 
detectable amb una càmera digita. Una exposició d'uns pocs segons en direcció a 
l'equador  ja ens mostra  aquest  moviment  però si  utilitzem un objectiu de focal 
llarga aquest efecte es  revela amb més facilitat.

Procediment.

Per enregistrar aquest moviment només ens cal dirigir una càmera col·locada sobre 
un trípode o qualsevol altra posició fixa i dirigir-la vers qualsevol direcció del cel. 
Com més llarga sigui l'exposició i la focal de l'objectiu més llargues seran les traces 
deixades pels estels. La zona del cel en la qual els estels tenen un moviment més 
ràpid és l'equador i  la direcció en la qual el moviment és més reduït és l'entorn del 
pol celest.  

Rotació  de  l'esfera  celest  obtinguda  amb  una  càmera  reflex  sobre  un  trípode. 
Objectiu  de  200  mm  (Sigma  18-200).  Exposició:  5  minuts  amb  el  programa 
DSLRFocus.  800  ASA.  Imatge  contrastada  amb  les  corbes  de  color  del 
programa.Gimp.  Amplada  del  camp:  10x7  graus.  Lloc:  Àger.  El  punt  brillant 
proper al centre és l'estel polar.
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    Rotació de l'esfera celest obtinguda amb el mateix equip però amb amb una 
    exposició de 20 minuts. 

    Imatge anterior després de modificar el canal blau de les llums més baixes  
   amb l'opció corbes de color tal com s'indica en la imatge següent:
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Imatge bruta de la rotació de l'esfera celest obtinguda amb una càmera reflex sobre 
un  trípode.  Objectiu  de  200 mm (Sigma 18-200).   Direcció Est  Exposició:  90 
segons amb el programa DSLRFocus. 800 ASA.  Amplada del camp: 10x7 graus. 
Lloc: Àger.

Imatge anterior després de fer un tractament de contrast amb les corbes de color 
del programa Gimp.
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4.6. Les sis regles més importants en una sessió fotogràfica.

Per  assolir  uns  bons  resultats  hi  ha  un  reduït  nombre  de  consells  fruit  de 
l'experiència.

1. Estimació de les condicions atmosfèriques.
Si els estels estan estables són una garantia d'un cel estable. Les bromes   i 
els  cirrus  atenuen  la  turbulència,  que  és  un  gran  enemic  de  les 
observacions astronòmiques. La revisió de les previsions atmosfèriques 
ajuda a planificar l'observació.

2. Control de la temperatura.
És important que els instruments tinguin una temperatura estable en el 
moment  de  fer  les  observacions  per  a  que  no  generin  turbulències 
tèrmiques. Les diferències de temperatura al llarg de la nit  provoquen que 
s'hagi de corregir l'enfoc. Una manera d'evitar aquests efectes és treure els 
instrument  a  l'exterior  abans  de  fer  les  observacions  per  a  que  no 
experimentin canvis bruscs de temperatura.

3. Posta en estació.
         L'alineació rigorosa de l'eix horari de la muntura en direcció al pol nord 

celeste no és indispensable per a les imatges planetàries però si que és 
indispensable  per  a  capturar  imatges  de  cel  profund  que  necessiten 
exposicions d'alguns minuts.

4. Reglatge de l'instrumental.
Una muntura  perfectament  equilibrada  limita  les  vibracions  i  assegura 
l'estabilitat  i  correcte  funcionament  dels  motors.  També  és  important 
alinear les òptiques regularment per assegurar que no apareixen defectes 
òptics innecessaris.

5. Evitar les sorpreses.
Prendre mesures contra la humitat. Quan la humitat de l'aire es condensa 
sobre les òptiques ja no es poden obtenir bones imatges. Els telescopis 
més exposats a la humitat són els Schmidt-Cassegrain que tenen una lent 
davant  del  telescopi.  Els  telescopis  de  tipus  newton  no  tenen  aquest 
problema perquè la lent està al fons del tub. Una solució permanent és el 
para-sol però també és molt útil disposar un assecador de cabell per treure 
la humitat en pocs segons. 

Assegurar-se de tenir tots els cables i preveure l'autonomia dels accessoris 
elèctrics. Els equips digitals precisen de diferents cables i l'autonomia de 
les bateries és limitada, i és recomanable disposar de bateries de recanvi.

6. Verificacions finals.
Assegurar  la  correcta  alineació  del  cercador  i  dels   telescopis  guia 
independents. En una muntura alemanya el moviment entorn de l'eix polar 
no és indefinit i cal preveure que en el temps de la presa d'imatges el tub 
del telescopi no xocarà contra la muntura. I tenir a punt rellotge, lot, paper 
i bolígraf,....

139



5. PROPOPOSTA DE CURS DE FORMACIÓ.

La fotografia digital cada cop està més present en tots els àmbits de la nostra vida i 
la  seva  aplicació  a  la  presa  d’imatges  de  cel  ha  suposat  l’aplicació  de  nous 
conceptes sobre la imatge i el tractament d’imatges. Tots aquests conceptes, a més 
de  brindar  una  amplia  varietat  de  procediments  aporten  un  gran  diversitat  de 
coneixements.  Els  conceptes  i  procediments  presentats  en  aquest  treball  es 
proposen com a fonaments d’un curs de formació.

Objectius.
- Conèixer els aspectes tècnics de la imatge digital.
- Iniciar-se en el tractament d’imatges digitals del cel.
- Practicar l’adquisició d’imatges digitals del cel.
- Conèixer les possibilitats científiques i de recerca.

Continguts.
- Breu recorregut per la història de la fotografia. Transformació de les 

tècniques fotogràfiques dels darrers anys.
- Conceptes de la imatge digital.
- Dispositius digitals de captura d’imatges.
- Característiques dels diferents programes.
- Tècniques bàsiques de tractament de les imatges.  Histograma, corbes, 

màscares, wavelets.       
- Aplicacions de cada tipus de dispositiu digital.
- Possibilitats científiques de les observacions digitals del cel.
- Orientacions per portar a terme activitats didàctiques.
- Astrometria i fotometria amb imatges CCD.

Activitats.
- Experimentació amb webcams, càmeres digitals i CCD.
- Obtenció d’imatges astronòmiques digitals.
- Tractament d’imatges astronòmiques digitals.
- Càlculs astromètrics i fotomètrics.
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6. CONCLUSIONS.

El món digital que ara està a l’abast de tot hom té una gran varietat de dispositius 
captadors i la majoria d'ells amb unes grans possibilitats en el món de la captació 
d'imatges  celestes.  Aquest  tema  té  un  alt  nivell  de  experiència  tecnològica 
(instrumental i de programari) i científica (astronomia).

És sorprenent comprovar el nivell i els resultats que obtenen aquells aficionats a 
l’astronomia que s’han dedicat a explorar les tècniques digitals.  Aquesta és només 
una mostra del nivell tecnològic que estem vivint i que a diferència de fa uns anys, 
ara té un nivell de proximitat, de cost i de possibilitats que no s’havia tingut mai 
fins ara. Una prova més de l'evolució que està tenint aquest tema actualment és que 
en el temps que s'ha desenvolupat aquesta llicència han aparegut nous recursos i 
programes  d'adquisició  i  tractament  d'imatges  d'un  gran  potencia  i  també  s'ha 
inaugurat a les Illes Canàries el telescopi més gran del món. I ja no és una novetat 
que un aficionat descobreixi asteroides o cometes o faci aportacions de gran valor 
científic.

Aproximadament 150 anys després de l’aparició de la fotografia, aquesta ha fet el 
canvi  més  espectaculars.  Encara  que  sigui  depenent  d’elements  tecnològics 
diversos,  ara  és  possible  obtenir  imatges  d’una  vàlua  estètica  i  científica 
extraordinàries.  És  cert  que  a  finals  dels  anys  90  encara  no  existia  cap  dels 
dispositius digitals que hem tractat en aquest treball, però pocs anys més tard tenim 
la possibilitat de portar a terme experiències i observacions d’una gran qualitat i 
transcendència.

Per totes aquestes raons considero que és important prestar atenció al potencial que 
tenen  aquestes  tecnologies  tant  al  món  científic  com  educatiu.  Malgrat 
l’especialització que comporten en alguns casos, els procediments i els resultats 
que s’obtenen n’asseguren un gran futur.  

L’evolució d’aquestes tecnologies ha fet possible que qualsevol que tingui un equip 
mínim pugui estar en disposició de portar a terme experiències i recerques pròpies 
d'un observatori astronòmic professional. Aquests món també s’ha vist amplificat 
gràcies a internet, que permet compartir informació i posar en contacte persones i 
comunitats molt allunyades físicament entre si. Tenint en compte aquests fets, cal 
considerar la  possibilitat  de crear observatoris  i  centres amb els  que practicar  i 
experimentar el potencial del tots aquests dispositius digitals. El conjunt d'aquestes 
tecnologies té una aplicació directa en el món de l’astronomia, de l'educació i de la 
formació en general.
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ANNEX 1.

Comparativa entre entre imatges digitals i analògiques.

Imatge analògica de la nebulosa d'Orió 
obtinguda amb una càmera Pentax i un 
telescopi de 35 cm de diàmetre. Aquesta 
imatge de 1991 era considerada com un 
cim del que es podia obtenir amb una 
pel·lícula fotogràfica i un telescopi mig.

     Imatge digital de la mateixa nebulosa 
     obtinguda amb un telescopi de 30 cm 
     l'any 2006.

Imatge analògica del cràter Clavius. 
Aquesta  resolució es va considerar 
extraordinària en el seu moment.

Imatge digital del mateix cràter amb 
un telescopi de 30 cm.

    Imatge digital del mateix cràter    
    amb un telescopi de 30 cm.
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                        La galàxia M 51 en una fotografia analògica. 

                El format digital mostra  molta més resolució i sensibilitat. 
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ANNEX 2.

Alguns exemples d’imatges obtingudes per aficionats.

 OBJECTE Objecte IC434 "Nebulosa del Cap de Cavall"

 AUTOR: Carlos González. Agrupació Astronòmica de Sabadell.

SISTEMA 
ÓPTIC: 

Focus Primari en Telescopi Catadiòptric Vixen VC200L "VISAC" de 
200mm de diàmetre, distància focal 1900mm reduïda a 1220mm amb 
reductor f6.4.

CÀMERA
Càmera digital reflex Canon 300d – Modificada per Hutech model. 
EOS002 – Filtre original del sensor substituït per un Baafer UV/IR

LLOC
Observatoris de la Agrupació Astronòmica de Sabadell en el Montsec, 
Àger, (Lleida). Altura 740m.

DATA 20,29 de Desembre 2006 i 14, 20, 21 de gener de 2007

EXPOSICIÓ 65 exposicions de 300" a ISO 400

SEGUIMIENT
Muntura Losmandy G11. Seguiment automàtic amb webcam ToUcam 
SC en telescopi refractor Borg ED 77 mm en paral·lel amb el tub 
principal MaximDL 4.56 per a enfocar, capturar, autoseguiment i 
“dithering” de 2.5 píxels entre imatges.

SOFTWARE IRIS: CALIBRACIÓN: Master Flat, Master Dark, Registre i 
alineació, normalització de fons, promitjat d’imatges, normalització 
de fons, balanç de blancs, funció de estirat ASINH, conversió a PSD.
 PHOTOSHOP: Nivells, Corbes, màscares, filtre passa-mínims amb 
màscara, Neat Image aplicat mitjançant màscara invertida, Focus 
Image amb màscara i conversió a JPG.
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OBJECTE Objecte IC 434  Nebulosa del Cap de Cavall

AUTOR Carlos González. Agrupació Astronòmica de Sabadell.

SISTEMA ÒPTIC
Focus Primari en Telescopi Skywatcher Newton 200 Focal: 
1000 mm.

CÀMERA 
Càmera digital reflex Canon 300d – Modificada per Hutech 
model EOS 002

LLLOC Cal Maciarol. Àger.  (Lleida).  Altura 740m 
DATA 8 de gener de 2005
EXPOSICIÓ 5 exposicions de 250“ a ISO 800 

SEGUIMIENT
Seguiment automàtic amb webcam ToUcam en telescopi 80mm 
F:480mm en paral·lel, amb K3CCDTools i connexió Pc-Gm8 
amb emulador LX-200 per port LPT de Shoestring Astronomy.

TRACTAMENT 
1º. Exportació de RAW a TIFF 16bits amb PHOTOSHOP.
2º. Selecció de imatges amb PHOTOSHOP.
3º. Calibració de imatges aplicant darks con PHOTOSHOP.
4º. Alineació i promeig d’imatges amb REGISTAX 2
5º. Ajust de corbes amb PHOTOSHOP. 
6º. Ajust de nivells amb PIXINSIGHT.
7º.Flat artificial de celo sense estrelles ni nebuloses restat a 
l’original mitjançant  Aplicar Imagen amb PHOTOSHOP
7º.Ajust de corbes amb PIXINSIGHT.
8º.Ajust finals amb PIXINSIGHT
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 OBJECTE Galàxia NGC nº 3521

 AUTOR Carlos González. Agrupació Astronòmica de Sabadell.

 SISTEMA    
  ÒPTIC

Focus Primari en Telescopi Catadiòptric Vixen VC200L 
"VISAC" de 200mm de diàmetre, distància focal 1900mm 
reduïda a 1220mm amb reductor f:6.4.

 CÀMERA 
Càmera digital reflex Canon 300d – Modificada per Hutech mod. 
EOS002 Filtre original del sensor substituït per un UV/IR

  LLOC 
Observatoris de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell en el 
Montsec, Àger, Lleida, Prepirineu,  Altura 740m 

 DATA 14 i 20 de gener de 2007

 EXPOSICIÓ 40 exposicions de 240 segons a ISO 800

 SEGUIMIENT

Muntura Losmandy G11. Seguiment automàtic amb webcam 
ToUcam SC en telescopi refractor Borg ED 77 mm en paral·lel 
amb el tub principal  MaximDL 4.56 per a enfocar, captura, 
autoseguiment i “dithering” de 2.5pixeles entre imatges.

TRACTAMENT

IRIS: CALIBRACION: Master Flat, Master Dark, Registre i 
alineació, normalització de fons, promig d’imatges, normalització 
de fons, balanç de blancs, funció de estirat ASINH, conversió a 
PSD.
PHOTOSHOP: Nivells, Corbes aplicat amb màscares, Filtre 
passa mínims amb màscara, Neat Image aplicat mitjançant 
màscares invertides, Focus Image amb màscara i conversió a 
JPG.
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OBJECTE Galàxia d’Andròmeda (M 31) 
 SISTEMA ÒPTIC Càmera Canon amb un teleobjectiu de 400 mm. F: 5,6
 CÀMERA Càmera modificada amb un filtre H-alfa.
 LLOC Observatori de Pic du Midi. 2860 metres
 DATA 27 de febrer de 2006
 EXPOSICIÓ 10 exposicions de 5 minuts a ISO 800
PROGRAMARI Processament amb el programa IRIS.
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  OBJECTE  Cometa Mc Naught. 
  AUTOR  Miloslav Druckmüller

 SISTEMA ÒPTIC
 Objectiu Tamron SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD. 
Focal  de la càmera:  55mm, F: 2.8

  CÀMERA  Càmera Canon EOS 5D
  LLOC  Radal Siete Tazas, Xile
  DATA  19 de gener de 2007
  EXPOSICIÓ  10 segons a ISO 3200
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 OBJECTE Cometes diversos. Magnituds entre 11 i 17
 SISTEMA ÒPTIC Telescopi LX 200 de 12 polzades
 AUTOR Ramon Naves
 LLOC Urbanització Montcabrer. Cabrils. Maresme
 CÀMERA Càmera CCD ST9

 EXPOSICIÓ
Exposicions individuals entre 10 i 60 segons. Integració 
entre 3 i  5 minuts.

 PROGRAMARI
Adquisició amb el programa CCDSOFT i processament 
final amb el programa CCDSOFT i  Photoshop (no 
sempre). 
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 OBJECTE Mosaic de la Lluna amb el cràter Schikard al costat 
esquerra. Zona sur oest de la Lluna.

 AUTOR  José Cuellar
SISTEMA ÒPTIC  Telescopi  Maskutov-Cassegrain de 150 mm de diàmetre 

 amb una lent de barlow a 2X treballant a F:24. 
 CÀMERA  Càmera LPI
 DATA  30 de gener de 2007
 EXPOSICIÓ  0,7 segons. Mosaic format de 4 imatges cadascuna. Cada 

 imatge consta de 500 fotogrames.
 PROGRAMARI  Registax 4 i Photoshop 7
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ANNEX 3.

Aportacions que es poden fer a l’astronomia amb càmeres digitals.

L’evolució  dels  programaris  informàtics  i  l’arribada  de  la  tecnologia  CCD a 
l'astronomia  d’aficionat  ha  provocat  una  gran  revolució.  Aquesta  tecnologia  ha 
permès entrar en un camp inimaginable fa pocs anys i a desenvolupar tota una sèrie 
de treballs amb una qualitat equiparable a la d’un observatori professional.

Alguns aficionats s’han especialitzat en la captació i tractament d’imatges, assolint 
un domini excepcional de les tècniques de captació digital i obtenint imatges de 
gran bellesa tal  com es mostra  a  l’annex 1 i  com es pot  comprovar en moltes 
pagines web.

Ara són multitud les disciplines en les quals gràcies a una càmera CCD es poden 
desenvolupar estudis i treballs de forma rigorosa, i són molts ja els aficionats que 
treballen en disciplines com són la fotometria i astrometria de cometes i asteroides, 
fotometria d’estels variables,  quàsars,  blazars i supernoves, càlculs de període de 
rotació d'asteroides, i fins i tot trànsits d'exoplanetes. Les tècniques digitals tenen 
un gran potencial  i  la  seva aplicació a  l’astronomia  ha fet  possible  que alguns 
aficionats estiguin en les primeres línies de recerca. 

Actualment  les  ciències  astronòmiques  tenen  tantes  àrees  de  recerca  que  els 
observatoris professionals ja no les poden assolir totes. Tenint en compte que una 
CCD adaptada a  un telescopi  mig pot  assolir  el  nivell  de treball  científic  d’un 
observatori, es possible entendre que amb telescopis comercials es poden efectuar 
treballs de gran de gran precisió i rigor científic. Per aquesta raó els observatoris 
professionals comencen a demanar la col·laboració de persones que disposant de 
telescopis  equipats  amb  CCD  puguin  aportar  observacions  ja  sigui  de  forma 
continuada com esporàdica.
 
Per exemple a Espanya, existeix un grup d’observadors aficionats, dels quals la 
major  part  es  troben a  Catalunya,  que  amb equips  de gamma mitja,  aporten la 
tercera part d’observacions mundials de cometes al MPC (Minor Planet Center; 
Centre  mundial  d’observació de  cometes  i  petits  planetes).  En els  darrers  anys 
alguns d'aquests aficionats han descobert asteroides. La llista d’observadors i les 
dades de l’instrumental es poden trobar a la pàgina:   http://astrosurf.com/cometas-
obs/

Una altra aportació dels aficionat és l’observació dels trànsits extrasolars, això és, 
quan un planeta exterior al nostre sistema passa per davant d’un estel. Des de que el 
1999 es va detectar el primer trànsit extrasolar, la tecnologia ha avançat tant que 
actualment  amb  equips  d’aficionats  és  possible  enregistrar  i  mesurar  aquestes 
petites   variacions  de  llum  amb  un   gran  detall  i  precissió.  A  la  pàgina 
http://astrosurf.co/cometas/extrasolares/extrasolares.htm conté  informació  sobre 
aquests tipus d’observació.
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                        Esquema de la variació de llum en un trànsit extrasolar.

                  Gràfica de TRES-1 realitzada per Ramon Naves el  08-08-2006.
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ANNEX 4.

Com posar en estació una muntura equatorial.

En la fotografia astronòmica a través del telescopi és fonamental el seguiments
dels  astres  que  i  per  tal  d’assolir  uns  bons  resultats  és  molt  important  tenir  el 
telescopi el més ben centrat possible.  Al procés de situar correctament un telescopi 
equatorial es diu “posta en estació”.

Un telescopi pot tenir dos tipus de desviacions. 

- Desviació en horitzontal.

 Si quan fem en una imatges els estels apareixen allargats en la posició horitzontal 
haurem de millorar el PEC del telescopi. Aquest error es causat per al imperfecció 
dels engranatges que mouen el telescopi i la majoria tenen algun sistema per gravar 
aquest error i corregir-lo quan fem l’exposició.  Amb una bona correcció del PEC 
es possible efectuara exposicions de bastants minuts.

- Desviació vertical. 

Quan en una fotografia els estels deriven cap amunt o cap avall hem de millorar 
l’alineament del telescopi amb el pol celeste. Un mètode molt bo per fer que l’eix 
polar del telescopi estigui dirigit exactament cap al pol celeste és el “Bigourdain”. 
Aquest procediment consisteix en centrar l’eix polar i de declinació per separat. 
La millor manera de fer aquesta correcció és amb una CCD o càmera digital amb la 
que puguem veure el resultat en un monitor. Per això és molt important tenir aquest 
dispositiu  orientat  correctament  (el  nord  exactament  a  dalt  o  a  baix).  Aquesta 
operació també és pot efectuar visualment però és més llarga i esgotadora. 

a. Centrat de l’eix polar. Ajustament de la inclinació de l’eix.

En primer lloc col·locarem l’eix del telescopi orientat a ull vers el pol celeste.  Ho 
podem fer intentant situar l’eix polar el més encarat possible vers el pol o en el cas 
que no el veiem l’orientarem amb una brúixola.

Després escollirem un estel cap a l’est (o l’oest) amb una declinació entre 40º i 50º 
i a 6h del meridià. I ens dedicarem a prendre imatges d’aquest estel repetidament 
per veure si deriva cap a munt o cap avall. És molt útil marcar la pantalla amb un 
retolador o disposar d’algun programa que ens permeti observar cap a on deriva.

Una estona  després  l’estel  s’haurà  desplaçat  de la  seva  posició inicial.  Llavors 
procedirem de la següent manera:

Si l’estel deriva cap a munt (el nord) disminuirem l’angle o l’altura de l’eix polar 
respecte l’horitzó.

Si l’estel deriva cap a vall (el sud) augmentarem l’angle o altura de l’eix respecte 
l’horitzó.
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I repetirem el procés fins que l’estel estigui el màxim temps possible i sense derivar 
cap a munt o avall. Depenent del telescopi es desitjable aconseguir que l’estel resti 
en el mateix lloc entre 5 i 10 minuts.

Quan aconseguim que l’estel no es bellugui en vertical ja tindrem ajustat l’eix polar
b. Orientació de l’eix polar. Centratge en azimut.

Escollim un estel que passi pel meridià sud i que tingui una declinació de 0º. I ens 
dediquem a prendre imatges repetides de l’estel per determinar si deriva cap el nord 
a cap el sud. Com en el cas anterior és molt útil determinar la posició inicial amb 
un senyal en la pantalla o amb un programa.

Uns  quants  minuts  després  l’estel  s’haurà  allunyat  de  la  seva  posició  inicial  i 
llavors procedirem de la següent manera:

Si l’estel deriva cap a munt (nord) mourem la base de la muntura de manera que 
giri en el sentit de les agulles del rellotge.

Si l’estel deriva cap a vall (sud) haurem de moure la base de la muntura de manera 
que giri en sentit contrari a les agulles del rellotge.

Quan aconseguim que l’estel no es bellugui de la línia horitzontal haurem ajustat la 
posició de l’azimut.

Un cop acabat el procés tindrem el telescopi perfectament orientat per prendre unes 
bones imatges.
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Pàgines d’aficionats que obtenen imatges digitals.

http://astrosurf.com/cometas/
Observatori Montcabrer (Cabrils)
www.planisferi.com
Pàgina d’Albert Capell (Barcelona)

http://www.invlumer.e.telefonica.net/
Pàgina de Josep Mª Piña (Barcelona)

http://www.astrored.net/zosma
Pagina d’Armand Oliva (Barcelona)

http://astrosurf.com/astrovega/
pagina Carlos González (Sabadell)

http://www.anysllum.com/
Web de Xavier BROS (Barcelona)

http://astrosurf.com/astro35mm/
Pàgina de Carlos Shonenstein

http://astrosurf.com/afernandez/index.htm
Antonio Fernández (Madrid)

http://www.astroimagen.com/
Ignacio de la Cueva (Eivissa)

http://www.elfirmamento.com/
Fotografíes de Manuel Fernández (León)

http://astrosurf.com/atlante/
Observatori Atlante (Santa Cruz de Tenerife)

http://astrosurf.bravehost.com/index2.htm
Pàgina de Jose Cuellar (Mèxic)

http://astrosurf.com/pablo/
Imatges de Pablo Muñoz (Xile)

http://www.astrosurf.org/buil/
Pàgina de Christian Buil (Toulouse)

http://astrosurf.com/tiotuyin/
Astro Chile

http://www.astromag.co.uk/index.html
Daves astronomy
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http://www.aoc.nrao.edu/%7Ewhwang/
Aloha observatori

http://www.astropix.it/
Lloc d’astrofotografia d’Isvaldo Cervini (Itàlia)

http://www.astrosurf.com/lorenzi/
Astrofotografia realitzada per Marco Lorenzi

http://icehome.in.cnr.it/icefalls/Astro.htm
Pàgina de imatges de Gimmi Ratto

http://everaert.darkhorizons.org/
Chris Everhaert. Imatges en webcam, SLR i CCD

http://website.lineone.net/~steve_hill/Astronomy/Astronomy.html
Pàgina de Steve’s Bag. Moltes imatges planetàries amb webcam

http://www.telefonica.net/web2/astromodelismo/index.htm
Web de Máximo Ruix. Molta varietat de fotografies obtingudes amb una càmera 
Canon EOS 350D

http://astrosurf.com/astrocaza/Index.html
http://perso.wanadoo.es/tomasmazon/Tratamiento.html
Adreçes de Tomas Mazon

http://www.kosmos.com.mx/galeria/galeria.html#ahi
http://www.kosmos.com.mx/galeria/galeria2.html#pcu
Imatges de diversos autors aficionats

http://www.oarval.org/MeadeLPIsp.htm
Observatori ARVAL

http://www.fourthdimensionastroimaging.com/index.html
Galeria d’imatges d’Steve Mazlin

htt://www.astromgs.com.ar
Pàgina de Marcelo Astromgs (Argentina)

Adreces sobre observació solar

http://astrosurf.com/obsolar/inicio.html
Observació solar

http://www.thousandoaksoptical.com/
Empresa que fabrica filtres solars
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http://perso.orange.fr/blateyron/sundials/gb/index.html
Rellotges solars

http://www.meade4m.com/cgi-bin/article.cgi?ID=116
Videos de taques solars

http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/LATEST/current_mdi_igr.mpg
Vídeo de l’evolució de la superfície del Sol

http://www.astrocantabria.org/parhelio/ultimag.html
http://astrosurf.com/orbitas/h-alfa/halfa.htm
Imatges del Sol en filtre H-alfa

http://www.spaceweather.com/
Informació sobre el Sol actual

Programes per captar i tractar imatges digitals

http://www.stark-labs.com/
Informació i descàrrega d’alguns programes d’us astrofotogràfic.

http://www.aavbae.net/progs_c.php
programes astronomia

http://www.astronomie.be/registax/index.html
Registax

http://www.astrosurf.com/astronosur/down/registax3_tutorial.htm
Tutorial del Registax

http://www.threebuttes.com/RegistaxTutorial.htm
Tutorial del Registax

http://www.neatimage.com/
Neat

http://www.pk3.org/Astro/
K3 CCDTools

http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm
IRIS

http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris8.htm
Comandaments del programa IRIS

http://astro.ai-software.com/articles/dslr_iris/dslr_iris.html
Instruccions del programa iris
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http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=4189
Images Plus

http://www.astrosurf.com/afernandez/equipment/ip/ip.htm
Tractament amb Images Plus

http://www.dslrfocus.com/
http://www.beskeen.com/projects/dslr_serial/dslr_serial.shtml
DSLR Focus

http://www.cyanogen.com/
http://store.starrynightstore.com/madlve4adccd.html
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=3530
Maxim DL
     
http://pleiades-astrophoto.com/index.html
Pixinsight

http://www.astrosurf.com/space_colors/video_tutorials/video_tutorials.htm
Video tutorials del programa Pixinsight
http://www.msb-astroart.com/
Astroart

http://deepskystacker.free.fr/english/index.html
Dep Sky Stacker

http://perso.orange.fr/blateyron/sundials/shadowspro/gb/index.html
Shadows

http://www.astrostack.com/
Astrostack

http://www.aurigaimaging.com/
Registrar

http://www.newastro.com/newastro/downloads/products.asp
Debloomer

http://www.ccdware.com/downloads/
http://www.ccdware.com/downloads/index.cfm
Diversos programes astronòmics per CCD

http://www.astrosurf.com/astronosur/software2.htm
Selene

http://www.stargazing.net/astropc/
http://www.softcatala.org/prog115.htm
Cartes du ciel
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http://www.stellarium.org/
Stellarium

http://www.shatters.net/celestia/
Celestia

http://www.astrometrica.at/
Astrometrica

http://personal.telefonica.terra.es/web/astrofotoweb/astrofotoweb/avi2image.html
AVI2Image

http://delphinus.wot.pl/
Delphinus

http://www.digital-igest.com/dvd/downloads/showsoftware_virtualdub 
_346.html# downloads
Virtualdub

http://www.midnightkite.com/software.html
Llista de programes d’astronomia

Altres adreces

http://www.flashearth.com/
Imatges de la terra

http://www.atlasoftheuniverse.com/catala/index.html
Atles de l’univers (català)

http://www.noao.edu/outreach/aop/observers/bestof.html
Imatges diverses del NOAO Observatori

http://hubblesite.org/
Informació del telescopi Hubble

http://astrosurf.com/t60/
Informació del telescopi de 60 cm de Pic du Midi

http://mesetoiles.free.fr
Totes les constel·lacions (en francès)

http://legault.club.fr/index.html
Gran galeria d’imatges

http://www.asociacionhubble.org/modules.php?name=Forums
Grups d’astronomia
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http://www.stellarium.org/


http://www.catalanadetelescopios.com/
Catalana de telescopios

http://www.geolab.nrcan.gc.ca/geomag/apps/mdcal_e.php?Year=2006&Month=12
&Day=06&Lat=41&Min=27&LatSign=1&Long=2&Min2=03&LongSign=1&Sub
mit=Calculate+magnetic+declination&CityIndex=0
Càlcul de la declinació magnètica

http://www.noao.edu/outreach/aop/observers/bestof.html
Imatges NOAO Observatory

http://neo.jpl.nasa.gov/ca/
Llista de NEOS

http://www.cv.nrao.edu/fits/www/yp_pictures.html
Llista d’adreces d’astronomia

http://mpfwww.jpl.nasa.gov/gallery/volcanoes/
Exploració de Mart

http://www.nto.org/curso/opencurso.html
Curs de CDD

http://es.geocities.com/gas_digital/digital/dig_webcamInicio.html
Observacions amb web-cam

http://www.astro-photography.com/
Venta d’imatges astronòmiques

http://digilander.libero.it/skyimages/
http://digilander.libero.it/skyimages/nuova_pagina_7.htm
Imatges

http://www.astronomike.net/
Mostra d’imatges i altres informacions 

http://ciencia.nasa.gov/
Pàgina de ciencia de la Nasa (en castellà)

http://www.rochesterastronomy.org/snimages/
Llistat de supernoves

http://www.cartabianca.com/astro/st10.html
Fotografies amb ST-10

http://aficionadoxastronomia.blogspot.com/
Blog sobre noticies astronòmiques
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http://www.astrosurf.com/buil/us/test/test.htm
Pàgina de tests, comparació i adaptacions de càmeres digitals

http://www.astrosurf.com/buil/400d/400d.htm
Comparació entre EOS350 i EOS400

http://asaaf.fis.ucm.es/~alex/astronomiawebcam/
Astronomia amb webcam

http://cfa-www.harvard.edu/iau/mpc.html
Minor Planet Center

http://www.astrored.org/usuarios/xgarciaf/cohelio.htm
Coordenades solars

http://www.astrored.org/doc/curso/
Curs d'astronomia. En castellà.

http://www.cdcc.sc.usp.br/cda/aprendendo-superior/ufrgs/fis207/fis207.htm
Curs d'astronomia. En portuguès.

http://www.cdcc.sc.usp.br/cda/aprendendo-basico/
Aprendendo Astronomia. Molta informació i bons gràfics. En portuguès.

http://www.math.nus.edu.sg/aslaksen/teaching/heavenly.shtml#Instruments
Molta informació sobre temes relacionats amb l'astronomia (cultural,
matemàtica, història, etc.). En anglès.

http://www.arrakis.es/~xgarciaf/
Elements d'astronomia i meteorologia.

http://www.opencourse.info/astronomy/introduction/
Curs d'astronomia en anglès amb molt gràfics.

http://casswww.ucsd.edu/physics/ph7/lectures.html
Introducció a l'Astronomia (University of California)

http://apodcatala.com/index.htm
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html
Imatge astronòmica del dia

http://www.solarviews.com/span/
http://www.solarviews.com/cap/index/index.html
Moltes dades i imatges del Sistema Solar

 http://www.damianpeach.com/index2.htm
Fotos del Sistema Solar
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http://www.obspm.fr/messier/xtra/history/m-cat.html
Catàleg de nebuloses i cúmuls
http://zebu.uoregon.edu/~js/ast122/
Astronomy: Birth and Death of Stars

http://www.geocities.com/jpvcedasa/VMA/ES_index.html
Atles virtual de la Lluna

http://www.inquinamentoluminoso.it/worldatlas/pages/fig2.htm
Atles de contaminació lumínica

163

http://www.inquinamentoluminoso.it/worldatlas/pages/fig2.htm
http://www.geocities.com/jpvcedasa/VMA/ES_index.html
http://zebu.uoregon.edu/~js/ast122/
http://www.obspm.fr/messier/xtra/history/m-cat.html

	1.1.1. La fotografia astronòmica a Barcelona
	1.1.2.  L’Observatori Fabra de Barcelona.

	1.2.1. Diferències entre el suport digital i la pel·lícula.
	I els avantatges de les càmeres  de pel·lícula són:
	1.2.2. Comparativa de les proporcions dels dos tipus d’imatges.
	1.3.7. Criteris per escollir un dispositius digital
	
	
	Imatge bruta tal com s'obté en una CCD
	Imatge corregida amb la reducció dels dos camps.
	 1.6.11.  El control de temperatura.


	3.2.2. Wavelets.
	3.3.1. Programa K3CCDTools. Versió1.
	Video capture
	3.5. Exemples de processament d'imatges digitals astronòmiques.

	Programes per captar i tractar imatges digitals
	Altres adreces


