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ABSTRACT   

Des de l’interès i la motivació de les autores per dur a 

terme una recerca intensa sobre algun tema relacionat 

amb fenòmens de l’Univers, aquest treball presenta un 

recorregut en l’àmbit astronòmic sobre diferents temes 

fins a arribar a desenvolupar el concepte i evolució 

d’una Supernova. 

Per això, s’explica des de la vida dels diferents tipus 

d’estrelles fins a la seva mort i possible Supernova. 

També es fa un petit incís en l’evolució de l’Univers 

com a resultat pràctic que té l’estudi de les Superno-

ves. 

Per últim, en la part pràctica es detalla pas a pas com 

assolir amb eines informàtiques algunes d’aquestes 

aplicacions pràctiques. 

 

This project has its origin in the interest and motivation 

of the authors to carry out thorough research into a 

subject related to a phenomenon of the Universe, the 

project presents a journey in the field of astronomy 

about different processes to reach out an understand-

ing about the concept and evolution of a Supernova. 

On this point, the life of the different types of stars until 

their death and possible Supernova has been ex-

plained. There is also a slight incision about the evolu-

tion of the Universe that shows the practical result of 

the study of Supernovas. 

Finally, in the practical part of this project, possible 

ways to achieve some of these applications with com-

puter tools has been detailed step by step. 
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INTRODUCCIÓ 

El treball realitzat tracta d’un tema actual, però que a la vegada es remunta a anys 

abans de Crist, a l’època dels grecs, és a dir, un tema que al llarg del temps ha sofert 

diversos canvis fins arribar als coneixements que en tenim avui en dia, i a la vegada, 

es pot afirmar que encara queda molt més per saber-ne, parlem de l’Univers i més 

concretament de les Supernoves, un dels fenòmens més violents d’aquest. 

Al llarg del treball, es farà un recorregut per l’Univers, destacant allò que han aportat 

aquests fenòmens al seu coneixement, així com un recorregut en el temps, ordenant 

tots els descobriments per determinar com ha evolucionat l’estudi de les supernoves. 

 

La motivació que ha portat a la realització del treball ha estat l’interès per un tema 

actual que ha donat i segueix donant resultats pràctics que permeten el coneixement 

del nostre Univers, ja que com s’ha dit, té molta història, molt futur i diverses línies 

d’investigació obertes. 

Aquest tema és basa en l’estudi concret de diferents aspectes de les Supernoves, més 

específicament de les de tipus IA. 

 

Els objectius que s’han proposat per a la recerca d’informació i elaboració del treball 

han estat:  

 Ampliar el coneixement en l’àmbit de l’Univers, més concretament, de les 

Supernoves.  

 Entendre i poder explicar el procés de la vida d’una estrella.  

 Conèixer l’evolució cronològica dels descobriments fins a arribar a la 

concepció actual de l’Univers.  

 Investigar sobre les aportacions a la ciència de les supernoves. 

 Tenir l’oportunitat de treballar en un centre de prestigi astronòmic, en aquest 

cas a l’observatori del Parc Astronòmic de Sabadell. 

 Tenir l’oportunitat de realitzar una observació astronòmica en un centre 

d’investigació amb un equip i instruments especialitzats en aquest àmbit. 

 Realitzar càlculs de distàncies i de magnituds, mitjançant el mètode de les 

supernoves de tipus IA i de la fotometria, respectivament. 

 Descobrir el procés de tractament d’imatges obtingudes pels telescopis en les 

observacions astronòmiques. 

 Investigar si les supernoves tenen futur en l’àmbit científic i astronòmic. 
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La metodologia que s’ha seguit en la investigació ha estat en primer lloc la realització 

de la part pràctica en el Campus de l’Univers realitzat a l’Agrupació Astronòmica de 

Sabadell. La part teòrica s’ha realitzat posteriorment i s’han explicat i descrit diferents 

fenòmens que succeeixen a l’Univers enfocats en l’àmbit d’estrelles i supernoves. 

Aquests processos s’han relacionat amb els fonaments científics necessaris per 

realitzar la part pràctica.  

 

Pel que fa a l’estructura, el treball està format per dues grans parts: la part teòrica, i 

seguidament la part pràctica; la primera està dividida en cinc grans apartats: estrelles; 

noves, supernoves i hipernoves; mètodes de càlcul de distàncies a l’Univers; evolució 

de l’Univers, i dates i descobriments.  

Es comença parlant de les estrelles, des del seu naixement fins a la seva mort i els 

seus tipus, per poder entendre què són les supernoves i quines característiques tenen. 

En el segon apartat, s’exposen els tipus de supernoves i es distingeixen de les noves i 

les hipernoves.  

Seguidament, es parla dels mètodes de càlcul de distàncies en l’Univers. Se 

n’exposen tres i s’explica detalladament cadascun d’ells. 

El següent apartat parla de l’evolució de l’univers, i explica com ha evolucionat l’estudi 

d’aquest per arribar als coneixements actuals d’astronomia. Se’n destaca la 

importància de les Supernoves en aquest àmbit. 

Finalment, s’ordenen tots els descobriments que s’han fet cronològicament per 

estudiar com ha estat la evolució del coneixement d’aquests fenòmens. 

 

En la part pràctica realitzada a l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, a partir d’una nit 

d’observació i presa d’imatges amb telescopi i mitjançant programes informàtics, s’ha 

realitzat el pretractament de les imatges obtingudes i la fotometria diferencial per 

obtenir la magnitud d’una supernova. 

A més, s’han realitzat càlculs d’altres paràmetres en supernoves hipotètiques, per 

exemple la distància a una altra galàxia i la lluminositat d’una supernova. 
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1. ESTRELLES 

La vida d’una estrella pot variar en una franja des d’uns pocs milions d’anys fins als 

trilions d’anys (període considerablement més llarg que l’edat de l’Univers: 13800 

milions d’anys), segons la massa d’aquesta estrella. Les menys massives també són 

les de vida més llarga 

Totes les estrelles neixen del col·lapse de núvols de gas i pols, sovint anomenats 

nebuloses, compostos principalment d'hidrogen, juntament amb heli i altres elements 

més pesats. Al llarg de milions d'anys, aquestes protoestrelles1 assoleixen un estat 

d'equilibri, convertint-se en el que es coneix com una estrella. 

 

1.1. NAIXEMENT  

Les estrelles neixen en grans núvols de gas interestel·lar dispersos per l'espai, les 

anomenades nebuloses. En les nebuloses hi ha zones que són més denses que altres 

i comencen a atreure més i més gas per efecte de la gravetat. D'aquesta manera, com 

que la gravetat és més intensa com més gran és el cos que l’origina, a mesura que 

aquestes zones acumulen més gas, la seva mida augmenta i, per tant, la seva gravetat 

també, formant així una protoestrella. 

L'acumulació i concentració de gas hidrogen per efecte de la gravetat fa que les 

partícules xoquin entre elles (generant d’aquesta manera una elevada pressió) i la 

temperatura augmenti. Quan s’assoleix una determinada quantitat de gas i aquest s'ha 

escalfat el suficient, en la protoestrella es produeixen reaccions nuclears i s'encén.  

L'estrella és una enorme massa de gas, gairebé tota formada per hidrogen, encara que 

conté també una barreja d'altres elements en menor proporció. Els àtoms 

d'hidrogen, quan es troben en altes densitats i a altes temperatures (com les que hi ha 

a l’interior d'una protoestrella), poden fusionar-se de manera espontània i formar heli. 

Aquesta reacció va acompanyada de l'alliberació de moltíssima energia, segons la 

cèlebre fórmula (E=mc2). Quan això succeeix, l'estrella "s'encén" i inicia la seva vida, 

alliberant energia en forma de calor i llum i consumint hidrogen per a transformar en 

heli. 

 

 

 

                                                
1
 Matèria interestel·lar en procés de condensació per formar una nova estrella. 
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1.2. MORT 

Hi ha tres tipus d’estrelles, depenent de si són lleugeres o pesades.  

Les lleugeres tenen una massa més petita que sis vegades la massa del sol (per tant 

el Sol és una estrella lleugera) i les pesades tenen una massa més gran que sis 

vegades la massa solar. 

El tercer tipus són les estrelles molt pesades, la massa de les quals supera les trenta 

masses solars. 

 

1.2.1.  Estrelles lleugeres 

La seva mort esta dividida en quatre etapes: 

● 1a etapa: MADURESA. Augmenten la seva mida fins créixer 100 vegades el 

diàmetre inicial de l’estrella. Quan aquesta etapa acaba, l’estrella s’anomena 

GEGANT VERMELLA. 

● 2a etapa:  ENCONGIMENT 

● 3a etapa: Després de tenir la mesura que tenia el principi, segueix minvant fins 

arribar més o menys al diàmetre de la Terra. En aquesta etapa, l’estrella 

s’anomena NANA BLANCA. 

● 4a etapa: S’esgota el combustible nuclear de l’interior de l’estrella, i aquesta es 

refreda, a partir d’aquest moment, l’estrella no sofreix més canvis, i per tant, 

roman com a nana blanca. 

 

Aquest tipus de mort és la que patirà el nostre sol. 

El Sol es va formar fa 4.650 milions d'anys i té combustible per a 5.000 milions més. 

Després, començarà a fer-se més i més gran, fins convertir-se en una geganta 

vermella. Finalment, s'enfonsarà pel seu propi pes i es convertirà en una nana blanca, 

que pot trigar un trilió d'anys a refredar-se. 

 A l'interior del Sol es produeixen reaccions de fusió en què els àtoms d'hidrogen es 

transformen en heli, produint-se l’energia que irradia. 

Arribarà un dia en què el Sol esgoti tot l'hidrogen en la regió central en haver-lo 

transformat en heli. La pressió serà incapaç de sostenir les capes superiors i l’equilibri 

entre la força de la gravetat i la pressió es trencarà, la qual cosa provocarà que  la 

regió central es contragui gravitacionalment, escalfant progressivament les capes 

adjacents. L’augment de pressió i de temperatura farà que el subproducte de la fusió 

de l’hidrogen, l’heli, comenci a fusionar-se entre ell produint un nou subproducte, el 
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beril·li, alliberant també més energia. Aquest procés s’anirà repetint successivament 

per formar tots els elements de la taula periòdica en ordre ascendent de nombre 

atòmic, fins arribar al ferro. A partir d’aquest element les fusions ja requereixen 

energia, enlloc d’alliberar-ne. 

L'excés d'energia produïda per les fusions farà que les capes exteriors del Sol 

tendeixin a expandir-se i refredar-se i el Sol es convertirà en una estrella gegant 

vermella. El diàmetre pot arribar a assolir i sobrepassar el de l'òrbita de la Terra, amb 

la qual cosa, qualsevol forma de vida s'acabarà extingint inevitablement. 

 

1.2.2.  Estrelles pesades 

Les etapes 1a, 2a i 3a succeeixen igual però a l’arribar a la 4a, quan el combustible 

s’esgota, en lloc de refredar-se, disminueix dràsticament la pressió interna i aquest 

esdeveniment provoca que desaparegui l’atracció gravitacional i per tant, que l’estrella 

col·lapsi. 

● 5a etapa: A causa de les grans pressions, es fusionen els protons i electrons 

del nucli i alliberen una gran quantitat d’energia. Llavors l’energia surt del nucli 

cap a les capes externes de l’estrella i les parts exteriors surten disparades cap 

a l’espai formant nebuloses. En aquest procés, el nucli es comprimeix 

considerablement  i l’estrella passa a anomenar-se SUPERNOVA. 

Si l’estrella, abans de col·lapsar i esdevenir una supernova tenia una massa entre sis i 

trenta vegades la del Sol, el nucli aconsegueix estabilitzar-se després de l’explosió 

gràcies a dues forces que es compensen entre elles: la força d’atracció gravitacional 

entre les parts de l’estrella (fa la funció de contraure) i la força de pressió de la matèria 

incandescent (fa la funció d’expandir); llavors es crea una ESTRELLA DE 

NEUTRONS. 

 

1.2.3.  Estrelles molt pesades 

En aquestes estrelles, quan s’arriba a ser estrella de neutrons, el nucli segueix 

col·lapsant, i pot arribar a formar un FORAT NEGRE. D’aquest tipus de mort estel·lar, 

no se n’ha observat cap directament però s’han detectat les ones gravitacionals 

creades per la fusió de dos forats negres recentment (any 2015). 
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LLEUGERES m < 6 m Sol Gegant vermella  →   Nana blanca 

PESADES 6 m Sol < m < 30 m Sol Supernova →  Estrella de neutrons 

MOLT PESADES 30 m Sol < m Estrella de Neutrons  →  Forat negre 
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2. NOVES, SUPERNOVES I HIPERNOVES 

2.1. NOVES 

Les noves es produeixen quan una estrella d’hidrogen i heli sofreix una explosió 

termonuclear causada per l’acumulació d’hidrogen a la superfície d’una nana blanca. 

Quan els elements de l’estrella es compacten a la superfície de la nana blanca, 

s’escalfa fins que arriba a la temperatura crítica i llavors, té lloc la ignició nuclear. 

 

2.2. SUPERNOVES 

Una supernova és una estrella que esclata i llança la major part de la seva  massa a 

altíssimes velocitats cap a l’exterior. 

Després d'aquest fenomen explosiu es poden produir dos casos: l'estrella es destrueix 

completament, o bé, el seu nucli central roman i entra en col·lapse per si mateix 

donant vida a un objecte molt massís com una estrella de neutrons o un forat negre. 

El fenomen de l'explosió d'una supernova és similar al de l'explosió d'una nova, però 

amb la diferència que, en el primer cas, les energies en joc són un milió de vegades 

superiors que en el segon cas. Quan es produeix un esdeveniment d'aquest tipus, els 

astrònoms poden arribar a veure encendre’s d'improvís al cel una estrella que pot 

arribar a magnituds aparents de -6 unitats o més. 

S'han proposat diversos escenaris per al seu origen: 

 Estrelles massives que ja no poden desenvolupar reaccions termonuclears en 

el seu nucli, i que són incapaces de sostenir-se per la pressió de degeneració 

dels electrons 2, cosa que les porta a contraure’s sobtadament (col·lapsar) i 

generar, en el procés, una forta emissió d'energia. 

 Un altre procés, més violent encara, pot succeir quan una nana blanca membre 

d'un sistema binari tancat, rep suficient massa de la seva companya com per 

superar el límit de Chandrasekhar i procedir a la fusió instantània de tot el seu 

nucli: això dispara una explosió termonuclear que expulsa gairebé tot, si no tot, 

el material que la formava. (Apartat 2.2.1.1.Tipus IA) 

 

L'explosió d’una supernova provoca l'expulsió de les capes externes de l'estrella 

mitjançant poderoses ones de xoc, que produeixen la formació d’elements pesats (de 

número atòmic superior al del ferro).  

Les restes de l’explosió formen núvols de pols i gas. Aquests residus estel·lars en 

expansió s'anomenen romanents i poden tenir o no un objecte compacte al seu 

interior. Aquest romanent acabarà per diluir-se en el medi interestel·lar al cap de 

milions d'anys. 
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Quan el front d'ona de l'explosió arriba a altres núvols de gas i pols properes, les 

comprimeix i pot desencadenar la formació de noves nebuloses solars que originen, 

després de cert temps, nous sistemes estel·lars. 

 

2.2.1.  Tipus de supernoves 

Distingim els diferents tipus de supernoves segons les ratlles d’absorció dels diferents 

elements químics en l’espectre. La primera clau per a la divisió és la presència o 

absència d'hidrogen. Si l'espectre d'una supernova no conté una línia d'hidrogen és 

classificada com a tipus I; en cas contrari, es classifica com a tipus II. 

 

2.2.1.1. Tipus IA 

Aquestes supernoves es produeixen 

sempre de la mateixa manera: en un 

sistema de dues estrelles molt 

properes entre si, una d’elles (la que 

ha nascut amb més massa), 

evoluciona primer i es converteix en 

una nana blanca de carboni i oxigen. 

Després comença a evolucionar la 

segona estrella i es converteix en una 

gegant vermella. Com que les dues 

estrelles són molt a prop, part del gas 

de la gegant vermella és absorbit per 

la nana blanca, i aquesta va 

augmentant la seva massa. Però les 

nanes blanques no estan en equilibri 

degut a la pressió del gas, sinó degut 

a una propietat quàntica: la pressió de 

degeneració dels seus electrons2 

                                                
2 Dos electrons no poden ocupar estats idèntics, fins i tot sota la pressió d'una estrella de 

diverses masses solars col·lapsant. La degeneració electrònica deté el col·lapse de l'estrella en 

l'etapa de nana blanca. A mesura que l'estrella es contreu, els nivells més baixos d'energia dels 

electrons estan plens i els electrons són forçats a nivells d'energia més alts. Això crea una 

pressió efectiva que preveu un col·lapse gravitacional addicional. 

 

Figura 1: Evolució del sistema binari que dona-

rà lloc a una supernova de tipus IA 



 

INS Joan Brudieu | TR 2017/18 |  Aida Flix i Maria Garcia 

 

14 
 

Figura 2: Corba de llum 

d’una supernova IA 
Figura 3: Correlació entre els pics de lluminositat i la 

corba de declivi que segueix una supernova IA 

Aquesta pressió pot aguantar una massa màxima: 1,4 masses solars, l’anomenada 

massa de Chandrasekhar. 

Així doncs, la nana blanca3 absorbeix massa de la seva companya i assoleix les 1,4 

masses solars. Quan això passa, col·lapsa sobre si mateixa i encén el combustible 

nuclear (una barreja de carboni i oxigen). La flamarada termonuclear escombra tota 

l’estrella de forma explosiva. En definitiva, l’estrella de 1,4 masses solars explota 

totalment i es produeix una supernova de tipus IA. La ràpida expansió que segueix la 

refredaria, però les restes de l’estrella s’escalfen degut a l’energia que desprèn la 

desintegració radioactiva del níquel (primer) i del cobalt (després). 

D’aquesta manera aquestes supernoves tenen unes corbes de llum característiques. 

 

 

 

2.2.1.2 . Tipus Ib i Ic 

Els espectres de les supernoves de tipus Ib i Ic no mostren la línia del silici present en 

els espectres de les Ia. Es creu que es tracta d'estrelles al final de la seva vida (com 

les tipus II), però que han perdut tot el seu hidrogen en etapes anteriors, de manera 

que les línies d'aquest element no apareixen en els seus espectres. En particular, es 

pensa que les supernoves de tipus Ib resulten del col·lapse d'una estrella de Wolf-

Rayet4 que ha expulsat tot el seu embolcall d'hidrogen per mitjà dels intensos vents 

propis d'aquestes estrelles. 

                                                
3 Una nana blanca és un romanent estel·lar que es genera quan una estrella de massa menor a 

9-10 masses solars ha esgotat el seu combustible nuclear. De fet, es tracta d'una etapa de 

l'evolució estel·lar que travessaran el 97% de les estrelles que coneixem, inclòs el Sol. 

 
4
 Les estrelles de Wolf-Rayet (abreujades freqüentment com WR) són estrelles massives (amb 

més de 20-30 masses solars), calentes i evolucionades que pateixen grans pèrdues de massa 

a causa d’intensos vents estel·lars. 
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2.2.1.2. Tipus II 

Presenten ratlles d’hidrogen al seu espectre. Es produeixen a partir que una estrella 

esgota el seu combustible nuclear. Això ocorre quan els elements produïts per fusió no 

poden, al seu torn, fusionar-se més desprenent energia. Al contrari, requereixen 

energia. Aquest fenomen es produeix en el moment que el nucli d’una estrella s’ha 

omplert principalment de ferro i, en menor proporció, de níquel. 

 

2.3. HIPERNOVES 

És un tipus teòric de supernova i té lloc quan estrelles molt massives col·lapsen al final 

de la seva vida. 

Després d’explotar com a supernova, el seu nucli col·lapsaria una altra vegada però 

aquest cop com a forat negre. Llavors, emetria feixos de plasma molt energètics a 

velocitats properes a la de la llum. Aquests feixos podrien generar raigs gamma, i això 

explicaria les erupcions de raig gamma observades a l’Univers. 
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3. MÈTODES DE CÀLCUL DE DISTÀNCIES A L’UNIVERS 

3.1. PARAL·LAXI 

El mètode fonamental per a la mesura de les distàncies a estrelles relativament 

properes és el de la paral·laxi. Es basa en detectar i mesurar desplaçaments aparents 

minúsculs en les estrelles, deguts al canvi de punt de vista que es produeix a mesura 

que la Terra es desplaça al voltant del Sol. De forma rigorosa, l’angle de paral·laxi 

d’una estrella es defineix com la meitat de l’amplitud d’aquest desplaçament aparent. 

Els astrònoms del segle XVIII van intentar mesurar la paral·laxi d’alguna estrella però 

no se’n van sortir perquè es tracta d’angles molt petits i per tant les mesures han de 

ser molt precises. No va ser fins el 1838 quan Friedrich Bessel (1784-1846) va 

mesurar la primera paral·laxi d’una estrella. Va ser una fita astronòmica molt important, 

per primera vegada a la història s’havia mesurat la distància a una estrella. En concret 

Bessel va mesurar la 

paral·laxi de l’estrella 61 

Cygni i va obtenir un angle 

de 0,3‟ (segons d’arc). Això 

volia dir que aquesta 

estrella estava a uns 11 

anys llum de distància de la 

Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: El mètode de la paral·laxi 
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3.2. CEFEIDES 

El mètode de les estrelles Cefeides serveix per calcular distàncies entre galàxies. 

Aquest tipus d’estrelles són variables i tenen un període rotatiu cíclic en què varia la 

brillantor. Coneixent la relació d’aquest període amb la brillantor de l’estrella i 

comparant la magnitud absoluta i l’aparent d’aquesta, es pot calcular la distància a la 

qual es troba. 

Les cefeides són un tipus d'estrelles variables polsants radials5 d'alta lluminositat amb 

períodes que van des d'1 a 135 dies i les magnituds varien entre centèsimes fins a 2 

unitats. 

Són les estrelles variables polsants que 

presenten menors irregularitats en la 

durada del seu període. A diferència de 

les variables no radials, conserven la 

seva forma esfèrica durant la pulsació. 

Una de les característiques principals 

que permet distingir-les d'altres estrelles 

variables és que l'amplitud de la corba de 

llum varia segons la banda de l'espectre 

visual en la qual s'observen. Per exemple, 

les modulacions apareixen més acusades en longituds d'ona inferiors, com el blau i 

l'ultraviolat. Però de totes les característiques que presenten aquestes estrelles, la més 

important és la relació que existeix entre el seu període i la seva lluminositat.  

                                                
5 Es diu estrella variable polsant a un tipus d'estrella variable, la lluminositat, temperatura 

superficial i espectre de la qual canvien a causa d'una expansió i contracció periòdica de les 

capes exteriors de l'estrella. Això vol dir que l'estrella canvia de mida periòdicament, intentant 

assolir l'equilibri entre la força de la gravetat que tendeix a contreure a l'estrella i la pressió de 

radiació i hidrostàtica que tendeix a la seva expansió. L'estrella és més brillant quan 

s'expandeix a major velocitat, i presenta la seva mínima brillantor quan la seva contracció és 

més ràpida. Les pulsacions no es produeixen per un augment de la pressió de radiació deguda 

a un major ritme de fusió nuclear a l'interior estel·lar. De fet, aquest roman constant, i les 

pulsacions s'originen per la variació de la velocitat a la qual la radiació pot escapar de l'estrella. 

-Pulsació radial: si s'escau simètricament en tota la superfície estel·lar de manera que l'estrella 

conserva la seva forma esfèrica. 

-Pulsació no radial: on es produeixen ones en totes les direccions de la superfície estel·lar, 

donant lloc a múltiples períodes i models complexos d'oscil·lació. 

 

Figura 5: Relació entre la lluminositat i el 

període d’una Cefeida 
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Figura 7: Relació període-magnitud per les estrelles 

Cefeides obtingudes per Madore i Freedman 

Aquesta relació, anomenada llei període-lluminositat, vincula directament la magnitud 

absoluta d'una estrella cefeida, calculada al màxim de la seva corba, amb el valor del 

seu període de pulsació (a major brillantor, major període {polsen més lentament}) . 

L'augment de la lluminositat de les cefeides en funció del període és compatible amb la 

teoria de la pulsació estel·lar segons la qual la lluminositat depèn del radi i, al seu torn, 

aquest últim és proporcional al període. La conseqüència més important de la relació 

període-lluminositat és que proporciona un mètode raonablement segur per avaluar la 

magnitud absoluta d'una cefeida. Un cop coneguda aquesta, és possible conèixer la 

distància calculant la diferència respecte a la magnitud aparent. 

 

Per tant, si es coneix el període P 

d'una Cefeida, es pot usar la fórmula 

per determinar la magnitud absoluta M: 

𝑀 = −1,43 − 2,81 × log(𝑃) 

on P es mesura en dies. Aquesta 

relació queda palesa en la figura 7 

obtinguda per diverses estrelles 

Cefeides del Núvol de Magallanes 

(MCs) per Madore i Freedman (1991). 

Coneixent la brillantor real de l'estrella 

(magnitud absoluta, M) la podem 

comparar amb la brillantor que 

observem (magnitud aparent, m) per 

calcular la distància a partir de la següent expressió: 

𝑀 −𝑚 = −5 × log(𝐷) + 5 

on D és la distància a l'objecte mesura parsecs (1 parsec equival a 3,26 anys llum o, el 

que és el mateix, a 30 856.802.500.000 quilòmetres). Utilitzant aquest mètode, Edwin 

Figura 6: Corba de llum d’una estrella Cefeida 
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Hubble va ser capaç el 1923 d'estimar la distància de la "nebulosa" d'Andròmeda, 

concloent que es trobava més enllà dels límits de la Via Làctia. D’aquesta manera es 

va comprovar que existien altres galàxies diferents de la Via Làctia i l’Univers era molt 

més gran del que es pensava. 

 

El descobriment de la utilitat de les cefeides com a 

indicadors de distància el devem a les observacions 

d'Henrietta Swan Leavitt treballant com a voluntària 

en l'equip de l'Observatori del Harvard College, els 

superiors del qual eren Edward Pickering i Edwin 

Hubble, que es van endur inicialment tot el mèrit.  

 

3.3. SUPERNOVES IA 

L’estudi de l’espectre del cos estel·lar que s’està 

observant ens indica la composició química 

d’aquest. En el cas de les supernoves es pot 

saber de quin dels tipus es tracta.  

Es fan servir les supernoves de tipus IA per 

calcular distàncies llunyanes (distàncies entre 

galàxies). El mètode es basa en el fet que 

l’energia alliberada en l’explosió de les supernoves 

IA és gairebé6 sempre la mateixa ja que són 

estrelles que han evolucionat fins a convertir-se en 

nanes blanques i aquestes sempre exploten quan 

assoleixen una massa d’1,4 masses solars.   

 

 

 

 

                                                
6 Les més lluminoses brillen tres vegades més que les menys lluminoses, i això és degut a les 

diferents proporcions de Ni i Co. Per fortuna, es va descobrir que hi havia una correlació entre 

els pics de lluminositat i la corba de declivi que segueix: les SN més lluminoses decauen més 

lentament que les més dèbils (figura 3). Això va permetre la calibració amb precisió, l’any 1993 

i per tant actualment es poden fer servir com a candela estàndard i coneguda per a calcular 

distàncies.  

 

Figura 8: Henrietta Leavitt (4 de 

juliol de 1868 – 12 de 

desembre de 1921) Cambridge 

(Massachusetts) 

Va estudiar a Radcliffe College i es 

va especialitzar en fotografia 

estel·lar. El 1912 va descobrir la llei 

que relaciona la magnitud i el 

període de les estrelles la qual va 

permetre calcular distàncies 

estel·lars que fins llavors havien 

estat inavaluables. Les seves 

investigacions van ser recopilades 

en el Harvard Obserbatory Circular 

i en els Annals of the Astornomical 

Observatory of Harvard College. 
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4. L’EVOLUCIÓ DE L’UNIVERS 

Es va descobrir que les explosions de les supernoves eren molt més brillants que el 

conjunt d’estrelles de la seva galàxia, això va permetre poder veure galàxies molt més 

llunyanes que les que s’havien vist fins llavors. Per poder calcular-ne la distància a la 

Terra, aquestes supernoves havien de ser de tipus IA, ja que són candeles estàndard, 

i així ho van fer. 

A partir d’aquest descobriment, es va començar a estudiar l’Univers més llunyà i en 

calculaven dues coses: per una banda, en feien la fotometria, a partir d’aquesta en 

calculaven la magnitud aparent i finalment n’obtenien la distància; per altra banda, 

n’extreien l’espectre, i obtenien el desplaçament al vermell d’aquest. 

Llavors, van formar-se dos projectes: el High-Z Supernova Search Team i el 

Supernova Cosmology Project. 

Aquests dos projectes van descobrir que les supernoves amb un gran desplaçament al 

vermell brillaven menys del que havien de brillar, i van arribar a la conclusió que el 

resultats eren aquests perquè l’Univers s’estava expandint acceleradament. 

Més endavant, sabent-ne l’acceleració, en podien saber l’energia necessària, i mirant 

els gràfics de tots els resultats, van arribar a la conclusió que l’Univers té una 

geometria plana. 

Si s’ordenen cronològicament els avenços que es van anar fent, es pot veure com 

estan lligats tots els descobriments que s’han anat fent sobre aquest tema: 

El 1915, va sorgir el primer model d’Univers: Einstein va publicar la Teoria de la 

Relativitat General, i els teòrics van començar a buscar una solució per a la totalitat de 

l’Univers. 

Dos anys més tard, el 1917, el creador de la teoria obté unes equacions, però el 

resultat que li dona la constant cosmològica no té sentit físic; llavors calcula l’equació 

en el cas que la constant sigui zero; el resultat li dona que vivim en un Univers en 

contracció. 

Aquest hipotètic cas és impossible, ja que, seguint els valors obtinguts, l’Univers ja 

hauria col·lapsat sobre si mateix, per tant, es dona aquesta teoria com a errònia. 

Al mateix temps, el 1917, Willem de Sitter troba un altre resultat, però aquest no és 

realista ja que proposa que l’Univers no conté matèria, així que aquesta teoria tampoc 

és correcta. 

El 1922, Alexander Friedmann troba una solució que defensa que l’Univers no pot ser 

estàtic, o sigui, es defensa que aquest model d’Univers està o en contracció o en 

expansió. 
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Finalment Georges Laîmatre, el 1927, arriba a la  mateixa solució que Friedmann 

sense que l’estudi estigués influenciat pel primer. 

Aquesta coincidència acaba de confirmar la teoria de Friedmann i de Laîmatre. 

 

Paral·lelament es va inaugurar el telescopi més gran del món, el telescopi Hooker, i a 

partir d’aquest Edwin Hubble i Milton Humason (el seu assistent) es van posar a 

treballar. 

El 1928 van calcular la primera distància, i van fer una gràfica on es va obtenir que la 

relació entre velocitat i distància era bastant lineal, i van arribar a la següent fórmula:  

v= Ho r 

El resultat d’aquesta equació en aquell moment deia que Ho= 558 km/sMpc. 

(Actualment se sap que era errònia, i que en realitat, Ho= 71 km/sMpc*). 

*(1 Mpc (1 Megaparsec) = 3,26 milions d’anys llum) 

Això feia pensar que totes les galàxies s’allunyaven de la Terra, i com més lluny 

estaven, més ràpid ho feien.  

Llavors es va formular la Llei de Hubble7, el 1929, la qual proposava que l’Univers 

estava en expansió. 

 

Als anys 30, Howard P. Robertson i Arthur Walker demostren els resultats de 

Friedmann i Lemaître. 

Aquest model final es coneix com Mètrica FLRW (Friedmann-Lemaître-Robertson-

Watson). 

L’equació d’aquest model és:  

 

On a(t) → factor escala → ens diu com creix o decreix l’univers, ja que aquest no és 

estàtic. 

On k → constant que pot ser 0,1,-1 segons la curvatura de l’univers. 

                                                
7 La llei de Hubble és una llei física que demostra que, tant el desplaçament al vermell en 

l’espectre d’una galàxia, com la seva velocitat de retrocés són proporcionals a la distància a la 

qual es troba aquesta. És considerada la primera evidència sobre l’expansió de l’Univers. 

Aquesta llei podria ser un quart mètode per a calcular distàncies. Aquest es basa en agafar la 

galàxia més brillant d’un cúmul galàctic, calcular la brillantor i amb això, obtenir-ne la distància a 

la qual es troba. A partir dels espectres obtinguts, també es podria saber la velocitat. 
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Figura 9: Possibles curvatures de 

l’Univers segons la densitat de ma-

tèria i energia 

Si a tot això, se li aplica el principi cosmològic, que diu que tot l’univers té la mateixa 

curvatura, s’obtenen tres possibles curvatures: positiva, negativa o nul·la/plana. 

 

K=1 Univers tancat 

 

K= -1 Univers obert 

 

K=0 Univers pla 

 

Es va descobrir que el tipus de curvatura de 

l’univers depenia de la densitat de matèria. 

● Si la densitat és baixa, la matèria-energia 

no corbarà gaire l’espai-temps i l’Univers serà 

obert. 

● Si la densitat és alta, la matèria-energia 

corbarà l’espai-temps el suficient perquè sigui tancat. 

● Si la densitat de matèria-energia té exactament el valor perquè l’Univers no 

sigui ni obert ni tancat, sinó pla. 

Aquesta densitat s’anomena densitat crítica i té un valor de 0,92 10-26 Kg m-1 

 

Aquí va tornar a aparèixer la llei de Hubble, que a partir dels nous descobriments, va 

arribar a la conclusió que la seva constant (Ho) deia quin dels tres tipus és l’Univers: 

pla, tancat o obert; depenent del tipus d’Univers, se’n podia saber l’edat, i segons 

Hubble, l’Univers tenia 1.500 milions d’anys.  

En aquell moment ja es va saber que Hubble estava equivocat, perquè a la Terra 

s’havien trobat pedres de més de 3.000 milions d’anys. 

Avui en dia, es sap que Ho= 71 km/sMpc és correcte ja que dona que l’Univers té 

13.800 milions d’anys d’edat, i també se sap que en realitat, les galàxies no s’allunyen 

a cap velocitat, sinó que és l’espai-temps el que es deforma. 

Per tant es van trobar en un punt en que no se sabia quin tipus d’Univers era el 

correcte. 

Els tres models d’univers tenen un inici que anomenen Univers Primitiu o àtom 

primigeni. 
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● Univers tancat → Forma esfèrica, constant igual a 1, curvatura positiva. Aquest 

model d’univers augmenta fins a cert punt i després disminueix fins a zero. En 

aquest cas, la força gravitatòria frena l’expansió i la converteix en contracció. 

●  Univers obert → Forma hiperbòlica, constant igual a -1, curvatura negativa. El 

model d’univers obert sempre esta augmentant però va frenant a poc a poc. La 

força gravitatòria no és capaç de frenar l’expansió i mai contraurà. 

● Univers pla → Forma plana, constant igual a 0, curvatura nul·la. l’últim model 

planteja un univers que augmenta tendint a expansió zero a l’infinit. 

 

Mentre es plantejaven els tres models d’univers, va haver-hi un científic anomenat 

Fred Hoyle que era partidari d’un univers sense principi ni final, que criticant aquests 

models, de forma sarcàstica va anomenar l’inici d’aquest univers com a Big Bang. 

 

Per comprovar quin dels tres models de geometria tenia l’univers, només s’havia de fer 

servir la fórmula  

 

 si 𝛺<1 → Univers obert (la densitat de l’univers és més petita que la densitat crítica) 

 si 𝛺>1 → Univers tancat (la densitat de l’univers és més gran que la densitat crítica) 

 si 𝛺=1 →  Univers pla 

Posteriorment, calculant la matèria i la densitat de l’univers i amb sistemes/ mètodes 

com la radiació de fons de microones, es va arribar a la conclusió que vivim en un 

univers pla. 

 

Més endavant, als anys 80, i sobretot 90, els científics es van centrar en trobar 

l’acceleració de l’Univers, que com deia el model FLRW, estava en expansió. 

Van haver-hi dos projectes molt importants, el High-Z Supernova Search Team i el 

Supernova Cosmology Project: 
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● High-Z Supernova Search Team: 

Format per 20 astrònoms de Xile, Austràlia, Europa i Estats Units. 

Dirigit per Brian P. Schmidt. 

 

● Supernova Cosmology Project: 

Format per 31 membres d'Austràlia, Xile, Portugal, França, Espanya, Suècia, el 

Regne Unit i els Estats Units. 

Dirigit per Saul Perlmutter. 

 

Aquests dos projectes van utilitzar les supernoves de tipus IA (SN IA) per demostrar 

l’expansió de l’Univers accelerat.  Els dos grups d’investigació, buscaven les SN IA 

que hi havia al cel, les calibraven i en calculaven dues coses: 

1. Obtenien la fotometria  i calculaven les magnituds aparents, amb les quals 

podien calcular les distàncies 

2. Obtenien els espectres i en calculaven els desplaçaments al vermell8.  

 

Els resultats dels espectres mostraven que les supernoves amb un gran desplaçament 

al vermell brillaven menys del que els tocaria brillar. Això només podia significar dues 

coses, les dades eren errònies o les dades eren correctes i l’Univers s’estava 

accelerant. Finalment, després d’anys de proves, van descartar la primera opció, i això 

va demostrar que sí, que vivim en un Univers en expansió accelerada. 

 

El High-Z Supernova Search Team va ser el primer a publicar la confirmació que 

l’Univers s’expandeix acceleradament el 1998, en canvi, el Supernova Cosmology 

Project va publicar un article després, que també ho confirmava, anomenat 

“Breakthrough of the Year for 1998”. 

                                                
8 El desplaçament al vermell és definit com un increment en la longitud d'ona de radiació 

electromagnètica rebuda per un detector comparat amb la longitud d'ona emesa per la font. 

Aquest increment en la longitud d'ona es correspon amb un decreixement en la freqüència de la 

radiació electromagnètica. Un desplaçament cap al vermell pot ocórrer quan una font de llum 

s'allunya d'un observador, corresponent-se a un desplaçament Doppler que canvia la 

freqüència percebuda de les ones sonores. L’observació de tals desplaçaments cap al vermell 

té grans utilitats com l'espectroscòpia astronòmica, que utilitza els corriments al vermell Doppler 

per determinar el moviment d'objectes astronòmics distants. Aquest fenomen va ser predit per 

primera vegada i observat al Segle XIX quan els científics van començar a considerar les 

implicacions dinàmiques de la naturalesa ondulatòria de la llum. 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Brian_Schmidt
https://ca.wikipedia.org/wiki/Brian_Schmidt
https://ca.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A0lia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Xile
https://ca.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://ca.wikipedia.org/wiki/Espanya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8cia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Regne_Unit
https://ca.wikipedia.org/wiki/Saul_Perlmutter
https://ca.wikipedia.org/wiki/Saul_Perlmutter
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5. SUPERNOVES: DATES I DESCOBRIMENTS 

El coneixement de les supernoves i el seu estudi es remunta a l’any 185, tot i que 

abans d’aquestes, ja s’havia obtingut molta informació de l’Univers, a continuació citem 

els principals descobriments i personatges influents en la història de l’univers que fins 

ara coneixem. 

 

Hiparc de Nicea (170-125 a.C.) 

Aquest astrònom, geògraf i matemàtic grec va fer grans 

descobertes que han permès avançar en astronomia. 

● Va estudiar una estrella nova, batejada “Nova Escorpi” 

per ell mateix el 134 a.C, la qual cosa el va influir per a 

fer un catàleg d’estrelles. 

● Va fer el primer catàleg d’estrelles, on constaven les 

posicions de 850 estrelles en 48 constel·lacions 

diferents.  

● Va establir la forma de mesura de les magnituds i la relació entre la brillantor i 

magnitud, que són inversament proporcionals. 

● Va descobrir el moviment de precessió de l’eix terrestre9 comparant les 

posicions estel·lars amb atles antic. 

 

7/12/185: La SN 185 és la primera supernova de la qual es té un registre històric. 

El romanent d’aquesta supernova és l’embolcall gasós SNR G315.4 

 

//393: Es registra la constel·lació d’Escorpí. 

 

//1006 (entre el 30/04 i el 1/05): La supernova SN 1006 és el succés estel·lar amb més 

magnitud mai registrat. 

  El romanent de supernova és la radiofont10 PKS 1459-41. 

 

//1054: La supernova 1054 és observable a ull nu des de la Terra i emet llum durant 23 

dies, i 653 nits. 

                                                
9
 Precessió de l’eix terrestre: canvi lent i gradual en l’orientació de l’eix de rotació de la terra. 

 
10

 Radiofont: objecte de l’espai exterior que emet radiació electromagnètica provinent de gas 

calent, electrons en moviment y longituds d’ona emeses per àtoms i molècules. 

 

Figura 10: Bust d’Hiparc 

de Nicea 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%B2nom
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B2graf
https://ca.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A0tic
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El romanent d’aquesta supernova és la M1, NGC 1952 o també 

coneguda com a Nebulosa del Cranc. 

//1181 (entre el 4/08 i el 6/08): La supernova SN 1181 és una de les vuit supernoves 

observables de la Via Làctia, aquesta concretament situada a la constel·lació 

Cassiopea. 

El romanent d’aquesta, és el 3C 58 que és un púlsar11 i una nebulosa 

sincrotró12. 

 

17/10/1604: La supernova de Kepler observada per primer cop, aquesta és l’última 

supernova detectada a la nostra galàxia. 

  Distància: 20.000 anys llum  

  Magnitud Aparent: -2,25 

 

24/02/1987: La supernova 1987A va ser la supernova més propera a la Terra 

observada després de SN 1604 (la qual va aparèixer directament a la Via Làctia). 

Localitzada als afores de la nebulosa Nebulosa de la Taràntula (NGC 2070), ubicada 

al Gran Núvol de Magallanes, galàxia nana propera pertanyent al Grup Local. 

Distància: 168.000 anys llum 

Magnitud Aparent: 3 

 

06/10/2013: Primera vegada que s’observen les etapes inicials d’una supernova (SN 

2013fs). Això va permetre estudiar amb més detall el que passa en una estrella just 

abans de morir. 

  Galàxia: NGC 7610 

  Distància: 160 milions d’any llum 

  Lluminositat: De 10 a 17 vegades més gran que la del Sol 

 

14/06/2015: Supernova més gran i lluminosa mai observada → ASASSN 15-h 

  Distància: 3.800 milions d’anys llum 

  Lluminositat: 570.000 milions de vegades superior a la del Sol 

  Magnitud Aparent: 16,9 

                                                
11 Púlsar: estrella de neutrons que emet radiació periòdica. Influeixen en el període de rotació 

de l’objecte. 

 
12

 Radiació de sincrotró: Radiació electromagnètica generada per partícules carregades que es  

mouen segons la trajectòria corba a molta velocitat en un camp magnètic. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A0leg_Messier
https://ca.wikipedia.org/wiki/New_General_Catalogue
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6. PART PRÀCTICA: ESTUDI D’UNA SUPERNOVA A 

L’AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE SABADELL 

Durant l’estada al Campus d’Astronomia de Sabadell sobre l’Univers, les autores vam 

tenir l’oportunitat d’aplicar a la pràctica els coneixements teòrics apresos en relació a 

alguns aspectes, com els càlculs de distàncies dins el nostre Univers i, també, la 

determinació de magnituds d’alguns astres mitjançant alguns programes informàtics. 

El procediment explicat a continuació està acompanyat de diverses captures de 

pantalla de les pàgines web i programes utilitzats. Aquestes imatges estan 

referenciades en el text i es troben en l’annex I del treball. 

 

6.1. OBSERVACIÓ 

Les autores vam realitzar una observació el dia 12/07/2017 de les 22:00h a les 24:00h 

a l’observatori de l’agrupació astronòmica de Sabadell. Els dies previs a l’observació 

es van recollir dades de supernoves que tinguessin les característiques necessàries 

per ser observables. Havien de tenir una magnitud entre un certs valors, havien de 

trobar-se en un angle en el cel en el qual la llum de la lluna no interferís i havien de ser 

relativament recents. La supernova que les autores vam observar s’anomena 

SN2017eaw i es troba en la galàxia NGC 6946. 

La recerca de les supernoves observables es va fer a la pàgina web Latest 

Supernovae, una base de dades on es registren les supernoves que es produeixen. 

S’especifica també la data en què es van produir, la magnitud i el descobridor.  

Per poder confirmar que realment la supernova seria visible des de l’observatori es va 

consultar la pàgina Staralt. En aquesta pàgina s’introdueixen les coordenades de 

l’objecte que es vol veure i la data de la nit de l’observació i s’indica si la lluminositat de 

lluna interferirà en la visibilitat de l’objecte i també l’angle en què s’observarà al llarg de 

les hores respecte a l’horitzó. (imatge 13) 

El centre d’observació de Sabadell ens va proporcionar un telescopi refractor de 50 cm 

de diàmetre i distància focal de 2m. La muntura del telescopi és equatorial. 

Per realitzar l’observació es va seguir estrictament el següent procediment: 

- Refredar el xip a -15ºC i posar el filtre al telescopi (en el nostre cas vermell). 

- Introduir les coordenades de la galàxia on es vol trobar la supernova que es 

pretén observar. (imatge 0) 

- Fer darks de 60 i de 5 segons, i fer flats de 5 segons. 

- Enfocar la càmera (ja que cada filtre enfoca diferent, si l’anterior filtre usat és el 

mateix que s’està utilitzant, no farà falta fer aquest pas). 

- Introduir les coordenades de la supernova al catàleg estel·lar. 
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- A continuació, el telescopi enfoca cap a les coordenades indicades. 

- Introduir el nom de la galàxia en la nomenclatura i fer fotografies de 30 segons 

per enfocar. 

- Els passos següents es basen en anar centrant la supernova movent el 

telescopi (si fa falta, per obtenir una imatge igual al catàleg, la fotografia pot ser 

que s’hagi d‘invertir). 

- Un cop les imatges coincideixin, s’ha de buscar similituds per trobar la 

supernova a la fotografia (serà el punt que no surt al catàleg). 

- Una vegada centrat, fer 10 o més imatges de 60 segons per obtenir millor 

qualitat. 

  

Nomenclatura de la imatge: GSN_2017eaw_60s_R13 

 

6.2. PRETRACTAMENT D’IMATGES OBTINGUDES AMB 

TELESCOPI 

Introducció teòrica 

El dark-frame (CDO+segons d’exposició) és una manera de minimitzar el soroll 

d'imatges quan aquestes són capturades amb temps d'exposició prolongats. 

 

Aquests Dark Frames, s'obtenen mitjançant una presa en les mateixes condicions de 

captura (temps d'exposició, temperatura ambient, temps d'ús, etc) que l'escena que es 

necessita "netejar" però sense cap tipus de llum, és a dir, amb la tapa de l'objectiu 

posada i fins i tot la tapa del visor també col·locada. D'aquesta manera s’obté una 

imatge que només aporta senyals dels electrons procedents del corrent fosc. 

 

Tots els sensors del xip de la càmera, durant el seu funcionament produeixen un tipus 

de càrrega elèctrica denominada Dark Current (corrent fosc). Aquest sorgeix de 

l'energia tèrmica acumulada en l'estructura de silici dels sensors. Aquesta energia 

allibera electrons que són captats pels fotocaptors i afegits al senyal. Per la qual cosa 

com més temps passi un sensor en actiu, més s'escalfarà i més corrent fosc produirà. 

Per tant, en exposició prolongada, poden aparèixer píxels brillants, els quals 

disminueixen la netedat de la fotografia. En les càmeres utilitzades hi ha refrigerants 

per disminuir la temperatura abans de l’exposició, ja que durant aquesta, la 

temperatura anirà augmentant. 

 

                                                
13

 GSN indica que es troba en una galàxia. 
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La tècnica per eliminar aquests píxels calents resultants de llargues exposicions a 

ISOs alts, es coneix com Dark Frame subtraction (DFS). 

 

El flat field (FFF) és un tipus de correcció realitzada a la imatge digital obtinguda per 

una càmera CCD astronòmica. Consisteix a capturar una imatge d'un objecte amb 

il·luminació uniforme i dividir la imatge original entre aquesta imatge de flat field un cop 

normalitzada. Amb això s'aconsegueix corregir la imatge dels defectes introduïts per 

variacions en la sensibilitat píxel a píxel del CCD, de brutícia sobre el detector, etc. 

 

A la pràctica els astrònoms no prenen una única imatge, sinó que fan servir la mitjana 

d'un gran nombre d'aquestes  amb la qual cosa el soroll de lectura i altres defectes del 

xip es redueix enormement. 

 

(imatge 3) 

 

Procediment 

El pretractament de les imatges realitzades està fet amb el programa Astroart. Els 

passos a seguir es determinen a continuació, acompanyats de captures de pantalla 

(veure l’Annex I) per a una millor comprensió. 

- Obrir el programa i classificar les imatges reals, els dark frames i els flat fields 

segons el temps d’exposició, tal com es mostra en la captura següent. (imatge 

1) 

- Seleccionar l’opció de guardar totes les imatges i d’alinear automàticament a 

“opcions”. (imatge 2) 

- Obrir des del programa les imatges pretractades per comparar-les amb les no 

pretractades.  (imatge 4) 

 

6.3. FOTOMETRIA DIFERENCIAL, OBTENCIÓ DE LA 

MAGNITUD DE LA SN2017eaw 

Introducció teòrica 

La fotometria és una tècnica utilitzada en astronomia per a mesurar la magnitud 

aparent de diferents astres: estrelles, planetes, satèl·lits, asteroides, cometes, etc. En 

aquest cas, de supernoves. 

Hi ha diferents tipus de fotometries, la que s’ha utilitzat en aquest treball, és la 

fotometria diferencial que es basa a comparar diferents estrelles de magnitud 

invariable per obtenir la magnitud de la supernova (de magnitud variable en un període 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Astronomia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Astre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estrella
https://ca.wikipedia.org/wiki/Planetes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A8l%C2%B7lit_natural
https://ca.wikipedia.org/wiki/Asteroides
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cometa
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curt de temps) que s’està estudiant, per tant, la magnitud obtinguda serà la del 

moment en què es va capturar la fotografia. (imatge 0) 

 

La magnitud és la mesura de la brillantor d’un astre. La magnitud es mesura 

inversament a la brillantor, és a dir, com més brillant sigui un astre, més baixa serà la 

seva magnitud. Aquesta magnitud pot ser tant positiva com negativa. 

Al segle II aC, l’astrònom, geògraf i matemàtic grec Hiparc de Nicea, va fer la primera 

classificació de les estrelles segons la seva intensitat, classificant-les en magnituds, 

segons el seu grau de brillantor. 

 

Hi ha dos tipus de magnituds:  

 

La magnitud aparent és la lluminositat que mostra l'objecte tal com es veu en el cel, 

independentment de la temperatura, de la mida o de la distància a la qual es trobi. 

La magnitud absoluta és la lluminositat real que té l'astre, la seva brillantor intrínseca 

tal com es mesuraria si es pogués estar a una distància molt concreta d'on es troba 

l'objecte. Aquesta distància és universal i són 10 pc (parsecs)= 32’6 anys llum. 

Exemple:  

 -26,7: Magnitud aparent del Sol 

 4,86: Magnitud absoluta del Sol 

 

Amb la següent fórmula, coneixent una magnitud i la distància, es pot calcular l’altra 

magnitud. 

𝑴−𝒎 =−𝟓𝒙𝒍𝒐𝒈(𝑫) + 𝟓  

 (M és magnitud absoluta, m és magnitud aparent i d és distància) 

 

 

Procediment      

La fotometria es realitza combinant l’ús de dos programes: l’Astroart i l’Aladin. 

 

- Introduir a l’Aladin les coordenades de la galàxia o el nom d’aquesta. (imatge 

5) 

- Seleccionar la opció que s’adapti amb el tipus de telescopi i de càmera que 

s’estigui utilitzant. En el nostre cas: “SERC 13x13” (imatge 6) 

- Escollir un o més catàlegs d’estrelles i carregar-los al visor. En el nostre cas: 

“UCAC 4” i “GSC 2.3” (imatge 7) 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A0tic
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- Obrir una imatge pretractada a l’Astroart o una que no ho estigui (en aquest cas 

es veurà més clarament la galàxia, i es tindrà un punt de referència) i el catàleg 

de l’Aladin  i comparar-los per identificar la supernova, que serà el punt que no 

aparegui als catàlegs, en canvi, sí que hi serà a les imatges obtingudes. 

(imatge 8) 

- A l’Aladin, seleccionar tres estrelles de diferent mida, i introduir la magnitud 

(f.mag) donada pel programa a l’Excel. (imatge 9 i 11) 

- Seleccionar les mateixes 3 estrelles més la supernova a la imatge de l’Astroart 

(a la imatge pretractada) i introduir les dades dels ADUs14 a l’Excel. (imatge 10 

i 11) 

- Repetir aquest últim pas en les 10 imatges pretractades obtingudes. 

- Obtenir la data juliana15 en què s’han realitzat les fotografies (proporcionada 

per Astroart), i introduir-la a l’Excel. (imatge 12) 

- Un cop introduïdes totes les dades, passar a la pantalla de Resultats, i fer la 

mitjana de les magnituds aparents de la supernova obtingudes a cada 

fotografia. (imatge 12) 

En aquest cas, s’ha obtingut una magnitud de 13,668. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14

 ADU: número de compte d’electrons alliberats en cada píxel en impactar-hi un fotó. Per cada 
fotó que impacta, s’allibera un electró. 
 
15

 La data juliana és un compte continu de dies i fraccions comptats des d'un punt inicial fix (1 

de gener de l’any 4713 a. C. a les 12 del migdia).  

Exemple:  Data contemporània: 17 de juliol de 2017, a les 14:53  

Data juliana:  2457952.1201389.  

La part sencera (2457952) correspon al dia d'avui (des del migdia passat fins al proper migdia); 

la part decimal indica la fracció de dia transcorreguda des de l'últim migdia.  
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6.4. CÀLCUL DE LA DISTÀNCIA A UNA SUPERNOVA DE 

TIPUS IA 

Tenint present l’apartat 3.3 i 6.3 es pot calcular aquesta distància amb una sola 

fórmula. 

Càlculs 

Per calcular la distància en parsecs es necessita trobar la magnitud aparent (m) amb el 

mètode de la fotometria i també es necessita conèixer la magnitud absoluta (M). 

Amb aquestes dades es pot aïllar la distància en la següent fórmula: 

𝑴−𝒎 =−𝟓𝒙𝒍𝒐𝒈(𝑫) + 𝟓 → 𝑑 = 10
𝑀−𝑚−5

−5 𝑝𝑐  

Dades: M=-19, m=14’6 

d = 52.480.746pc = 1’62x1021km = 171.171.201anysllum 

(1parsec = 3’2616anysllum = 3’0857 × 1013𝐾𝑚) 

 

6.5. CÀLCUL DE LA POTÈNCIA (LLUMINOSITAT) EMESA 

PER UNA SUPERNOVA 

Introducció teòrica 

La lluminositat (L) d'una estrella és la quantitat d'energia que l'estrella emet per segon, 

i es mesura en W (Watts). 

Càlculs 

Amb la següent fórmula es pot calcular la lluminositat en Watts de la supernova tenint 

com a dades conegudes la seva magnitud absoluta (M), la magnitud absoluta del sol 

(Ms) i la seva lluminositat (Ls). 

𝑀 −𝑀𝑠 =−2,5 log(
𝐿

𝐿𝑠
) → 𝐿 = 𝐿𝑠𝑥10

𝑀−𝑀𝑠
−2,5  

𝐷𝑎𝑑𝑒𝑠:𝑀 = −15,03;𝑀𝑠 = 4,8; 𝐿𝑠 = 3,846𝑥1026𝑊  

𝐿 = 3,288𝑥1034𝑊 

 

 

 

 

 



 

INS Joan Brudieu | TR 2017/18 |  Aida Flix i Maria Garcia 

 

33 
 

CONCLUSIONS 

El principal objectiu d’aquest treball era el coneixement i aprofundiment sobre 

l’evolució i les aplicacions pràctiques del fenomen cosmològic de les supernoves. 

Gràcies a la recerca bibliogràfica i a l’elaboració de càlculs matemàtics per determinar 

diferents paràmetres aquest objectiu s’ha assolit amb èxit. 

 

Els resultats pràctics s’han obtingut a partir de l’estudi d’una supernova en concret, la 

SN2017eaw, de la qual s’ha calculat la seva magnitud aparent mitjançant la realització 

d’una fotometria diferencial. Per poder realitzar aquest càlcul, prèviament s’ha hagut 

d’obtenir en una observació, imatges d’aquesta supernova i realitzar-ne un 

pretractament. Fet això, s’ha obtingut que la magnitud buscada és de 13,668, un valor 

que indica que en el moment de l’observació de la supernova, aquesta no brillava 

gaire, si es recorda que com més alt és el valor de la magnitud, menys brilla l’astre. 

Per posar unes referències, la magnitud aparent del Sol és de -26,7 i la de l’estrella 

Polar és d’1,97.  

També s’ha calculat la distància i la lluminositat a una supernova a partir d’unes dades 

hipotètiques, evidenciant d’aquesta manera que a partir d’unes fórmules matemàtiques 

poc complicades es poden trobar aquests paràmetres. 

 

Un altre dels objectius proposats a l’inici del treball era investigar les aportacions de les 

supernoves a la ciència, i s’ha arribat a la conclusió que el descobriment més 

important que ens ha proporcionat és el fet de l’expansió accelerada de l’Univers, 

realitzat mitjançant tècniques com l’espectroscòpia en què es van analitzar els 

desplaçaments al vermell d’aquestes supernoves. 

 

D’altra banda, la realització d’aquest projecte ha suposat una oportunitat per aprendre 

de primera mà el precís mètode de treball en un observatori. Abans de l’observació 

s’han considerat nombrosos factors que podien alterar els resultat, per exemple les 

coordenades de l’astre observat, la predicció meteorològica i la posició de la lluna 

entre d’altres. Durant la nit de l’observació s’ha de procurar obtenir el major nombre 

d’imatges per tal d’obtenir un resultat acurat i precís. Finalment s’ha de dur a terme 

l’anàlisi de les dades obtingudes i la realització dels càlculs corresponents. 

 

Pel que fa a la cronologia dels descobriments i esdeveniments importants relacionats 

amb supernoves, s’ha trobat que hi ha períodes en què no hi ha informació sobre 

l’estudi d’aquesta ciència. No es pot concretar si la causa d’aquest fet és deguda a 
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l’abandonament de l’estudi o a etapes en què realment no es va poder observar cap 

fenomen.  

 

Una altra dificultat sorgida ha estat en la recerca sobre l’evolució de l’Univers, ja que hi 

ha molts factors que podrien determinar els seus components i geometria actuals. De 

tots aquests només s’ha pogut tenir en compte l’estudi del desplaçament al vermell de 

l’espectre de les supernoves per determinar que l’Univers es troba en expansió 

accelerada. 

 

En l’actualitat, les supernoves tipus IA segueixen proporcionant molta informació en 

l’àmbit astronòmic gràcies a l’aplicació pràctica més important que tenen, el càlcul de 

distàncies. 

 

Una línia d’investigació interessant que continua amb l’estudi de les supernoves, és el 

procés de formació dels elements més pesats que el ferro, així com també la 

determinació de la distància a la qual si una supernova col·lapsés, arrasaria la vida a 

la Terra amb la seva radiació. També hi ha estudis oberts com per exemple l’estudi de 

les quilonoves, i les seves ones gravitacionals. Una quilonova ocorre quan en un 

sistema binari de dues estrelles de neutrons o d’una estrella de neutrons i un forat 

negre, ambdues es fusionen. Un temps abans de la fusió les dues masses roten sobre 

si mateixes molt ràpidament, la qual cosa origina, teòricament, una font important 

d’ones gravitacionals. La teoria va quedar confirmada quan l'observatori d'ones 

gravitacionals LIGO i l'observatori Austral Europeu (ESO) van anunciar les primeres 

evidències d'una quilonova que havia emès ones gravitacionals l’octubre de 2017.  

 

Per concloure, es pot afirmar que l’estudi de les supernoves pot ser, en un futur, un 

camp d’investigació que seguirà aportant nous coneixements en el progrés de 

l’Astronomia. 
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ANNEX I 
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