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1.1. Presentació 
 

La finalitat d’aquest treball és desenvolupar el mètode d’Enrique Vidal 

Abascal per al càlcul d’òrbites amb l’ajuda del software Geogebra i 

comprovar el grau d’exactitud utilitzant estrelles de referència d’òrbita 

coneguda. La idea de fer aquest treball va sorgir l’Octubre de 2010 quan 

vaig assistir personalment al II International Meeting of Double Star 

Observers. Aquesta trobada va tenir lloc a la seu de l’Agrupació 

Astronòmica de Sabadell amb participants (observadors d’estrelles dobles 

professionals i amateurs) de diferents països. Una de les ponències, 

realitzada per Rafael Hernández, professor de matemàtiques de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), tractava precisament sobre el 

càlcul d’òrbites d’estrelles dobles i des d’aleshores em va interessar aquest 

tema. Més tard, quan va ser l’hora d’escollir la temàtica del treball de 

recerca en Tòfol Tobal, director de l’Observatori Astronòmic del Garraf, em 

va suggerir aquesta proposta la qual em va semblar molt interessant. 

La part fonamental d’aquest treball és la referida al mètode de càlcul orbital 

que ha estat desenvolupada a partir dels plantejaments inicials de E.Vidal 

Abascal, incloent diverses imatges per tal de fer el procés més clar i 

entenedor. El conjunt del treball consta a més d’una introducció a les 

estrelles dobles i una part pràctica dividida en dos. Per una banda, s’han 

calculat dues òrbites seguint el mètode explicat i per l’altra, s’han realitzat 

diverses observacions i mesures directes amb telescopi i micròmetre des de 

l’Observatori Astronòmic del Garraf de dues parelles d’estrelles dobles 

visuals que exemplifiquen el tipus de sistemes orbitals als quals pot aplicar-

se amb èxit el mètode de E. Vidal Abascal. 

El càlcul d’òrbites és essencial en astronomia perquè permet determinar 

amb l’ajuda dels paràmetres orbitals les masses de les estrelles. De fet, és 

l’únic mètode directe derivat de les  lleis de la mecànica celeste de Newton, 

i donat que la massa és un paràmetre fonamental dins els models 
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astrofísics, qualsevol millora en aquest sentit té repercussions generals. 

Avui dia, les masses de les estrelles obtingudes a partir de l’estudi dels 

sistemes orbitals de dues estrelles, continuen sent considerats els valors de 

les masses estel·lars amb més garanties. Determinar les òrbites, però, és 

més complicat del que sembla. Si disposéssim d’una sèrie temporal adient 

d’observacions de l’Angle de Posició θ i la Separació o Distància Angular ρ 

lliures d’errors, el càlcul orbital es reduiria a traçar una el·lipse pels punts 

observats d’una component del sistema, en general B respecte A, suposant 

A fixa. L’el·lipse resultant l’anomenem òrbita aparent i degut a que és una 

projecció de l’òrbita verdadera, també compleix la llei d’àrees de Kepler. 

D’aquesta manera queda demostrat que es tracta d’una òrbita coherent 

amb les lleis de la gravitació universal. Malauradament, ni els mètodes més 

sofisticats són capaços de donar mesures tan precises. Així doncs, per 

calcular una òrbita cal primer determinar uns paràmetres que desprès ens 

serveixin per traçar l’el·lipse. Aquest mètode, un dels molts existents, ha 

estat pràcticament oblidat des de mitjans del segle XX, aspecte que també 

m’ha motivat a aprofundir en la seva comprensió i aplicació. 

Finalment m’agradaria dedicar unes paraules d’agraïment a en Rafael 

Hernández que no només em va introduir en el tema del càlcul orbital sinó 

que m’ha estat ajudant durant tot el que ha durat el treball. També 

m’agradaria expressar la meva gratitud a en Tòfol Tobal, a l’equip de 

l’Observatori Astronòmic del Garraf i a l’Eugeni Pérez sense la col·laboració 

dels quals aquest treball no hauria estat possible. Per acabar, voldria agrair 

al meu pare, Xavier Miret, haver-me iniciat en el món de l’astronomia així 

com l’ajuda prestada en aquest treball.  A tots ells, moltes gràcies.  
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1.2. Coneixements previs 
 

1.2.1. Concepte i classificació de les estrelles dobles 
 

Les estrelles dobles són estrelles que vistes des de la Terra semblen estar 

molt juntes en l’esfera celest. Segons el vincle gravitatori que les uneix o 

l'aparell que utilitzem per observar-les, les estrelles dobles es classifiquen 

de la següent manera: 

  

 

• Estrelles dobles òptiques: són aquelles estrelles que vistes des de la 

Terra semblen estar molt properes degut a que des de la nostra 

posició les veiem alineades però en realitat no tenen cap tipus de 

relació ni lligam físic. 

 

• Estrelles dobles físiques: són aquelles estrelles que tenen vincle 

gravitatori, és a dir, s'atrauen mútuament. 

 

• Estrelles dobles orbitals: són aquelles estrelles que estan vinculades 

per gravetat i giren una entorn de l'altra al voltant d’un centre de 

masses comú. 
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• Estrelles dobles de moviment propi comú: són aquelles estrelles que 

estan vinculades per forces gravitatòries però que no necessàriament 

descriuen cap òrbita sinó que es mouen juntes per l'espai. 

 

• Estrelles dobles visuals: són aquelles estrelles que tenen una 

Separació ρ suficientment gran perquè es puguin resoldre a través 

d'un sistema òptic (prismàtics o telescopi). 

 

• Estrelles dobles espectroscòpiques: són aquelles estrelles que es 

resolen per espectroscòpia. L’espectroscòpia és una tècnica que 

serveix per a determinar la composició d’una substància a partir de 

l’absorció o emissió de radiació electromagnètica. Aquesta tècnica, 

també es pot utilitzar per determinar el moviment de cossos celestes. 

Això és possible gràcies a l’efecte Doppler. L’efecte Doppler és una 

propietat de totes les ones que té lloc quan hi ha un moviment 

d’acostament o allunyament entre la font emissora d’ones i la 

receptora. El fet de que les estrelles dobles orbitin sobre un centre de 

masses comú provoca que es vagin apropant i allunyant respecte la 

Terra i això fa que les línies espectrals passin de franges més 

vermelloses a franges més properes als blaus. Per tant, si es 

comparen els espectres en diferents moments es veurà aquesta 

variació de colors. 

 

• Estrelles dobles fotomètriques: són aquelles estrelles que es resolen 

gràcies a que s'eclipsen entre elles a mesura que completen la seva 

òrbita. Aquests eclipsis fan que la lluminositat variï periòdicament i, 

per tant, podem deduir que es tracta de dues estrelles i no d'una. En 

aquest cas però, sempre caldrà una comprovació espectroscòpica per 

confirmar que es tracta d'una parella de dobles ja que la intensitat de 

la llum també pot variar per altres factors. Les dobles fotomètriques 

també es poden anomenar binàries eclipsants. 

 

• Estrelles dobles interferomètriques: són aquelles estrelles que es 

resolen gràcies a un sistema d'interferències d'ones. 
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Totes les òrbites calculades en aquest treball corresponen a estrelles dobles 

visuals. 

 

 

 

1.2.2. Història de les estrelles dobles 
 

Des de sempre hi ha hagut gent interessada en l'observació del cel durant 

la nit. Ja al segle II hi havia persones a les que els va sobtar el fet que hi 

hagués estrelles molt juntes. En aquesta època Ptolomeu va fer un catàleg, 

publicat dins l'Almagest, que reflectia el cel tal i com ell el veia. Aquest 

catàleg contenia 1.028 estrelles. 

 

El 1608 l'holandès Hans Lippershey va inventar el primer telescopi refractor. 

Un any més tard Galileu Galilei va construir el seu primer telescopi basant-

se amb el telescopi de Lippershey. Gràcies a aquest aparell va augmentar el 

nombre d'estrelles dobles descobertes. Una de les primeres parelles en ser 

descoberta va ser la doble Mizar (a la constel·lació d’Ursa Major) el 1617. 

Durant aquest segle se'n van descobrir altres però no van ser catalogades. 

 

El 1729 John Flamsted va publicar l'Atles Coelestis. Aquesta obra conté 

observacions fetes amb el telescopi pel mateix Flamsted i va servir a E. 

Halley per adonar-se que les estrelles no es trobaven fixes en un punt com 

es creia fins aleshores sinó que es movien. Aquesta conclusió va ser 

possible gràcies a la comparació entre el catàleg fet per Ptolomeu al segle II 

i el catàleg fet pel mateix Flamsted. Comparant-los, es va adonar que 

mentre la majoria d'estrelles es mantenien al mateix lloc n'hi havia d'altres 

que variaven molt la seva posició. Aquestes diferències eren tan grans que 

no es podien atribuir a errors i menys quan la majoria d'estrelles es 

mantenien al seu lloc: no era possible que haguessin comès un error tan 

gran només amb certes estrelles. D’aquesta manera va néixer el concepte 

de moviment propi estel·lar. Més tard, cap el 1750 John Michell  va ser el 

primer en afirmar que era possible que les estrelles dobles tinguessin 
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lligams gravitatoris entre elles ja que no creia possible que a causa de 

l'atzar hi haguessin tantes parelles de dobles. Desprès d'això, el 1780, 

Christian Mayer va fer el primer catàleg d'estrelles dobles.  

 

Cap a finals del segle XVIII, William Herschel va intentar mesurar la 

distància entre una estrella i la Terra per paral·laxis. La paral·laxis és el 

primer mètode que es va utilitzar per calcular la distància entre les estrelles 

i la Terra. Aquest mètode trigonomètric consisteix en mesurar l'angle que es 

forma al observar una estrella des de dos punts oposats de l'orbita de la 

Terra. D'aquesta manera, es veu com l'estrella en qüestió s'ha desplaçat en 

comparació a una estrella de referència, molt llunyana, considerada fixa. Un 

cop l'angle de paral·laxis és conegut, és molt fàcil determinar la distància 

entre l'estrella i la Terra: la paral·laxis és igual a la meitat de l'angle de 

paral·laxis. La paral·laxis i la distància són inversament proporcionals de 

manera que:  � =  �
�
  on d és la distància en parsecs (pc) i p és la paral·laxis 

mesurada en segons d'arc. Aquest mètode només es pot aplicar per 

estrelles molt properes i que puguin ser observades durant un llarg període 

de temps des de la Terra. 
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Herschel va agafar com a estrella de referència una estrella que formava un 

sistema de dobles orbitals amb l'estrella que volia mesurar. Per aquest 

motiu no li va ser possible calcular la paral·laxis però sí confirmar 

l'existència d'estrelles dobles orbitals ja que va observar que existia un 

moviment curvilini entre les dues estrelles.  

 

Ja entrat el segle XIX, F.G.W. Struve va dedicar bona part de la seva vida a 

la observació d'estrelles dobles. Com a resultat va publicar el Catàleg de 

Dopart amb 2.714 parelles mesurades. Aquestes publicacions van tenir lloc 

entre 1824 i 1837. A més a més, Struve, va ser un dels primers en utilitzar 

el mètode de paral·laxis per mesurar la distància estel·lar. Malgrat tot, 

Bassel va ser el primer en mesurar la distància a una estrella per paral·laxis 

(el 1838, dos anys abans que Struve). Aquesta va ser la 61 Cygni de la 

constel·lació del Cigne. 

 

A partir del 1870 va començar una època d'esplendor per l'astronomia ja 

que els avenços tecnològics van permetre la creació de grans telescopis 

com el Mount Wilson Observatory (Califòrnia), l'Observatori de París i 

l'Observatori de Niça. També van permetre l'ús de la fotografia per l'estudi 

de les dobles fet que va comportar la descoberta d'estrelles amb moviment 

propi comú i que a més, descrivien òrbites amb períodes molt llargs. Durant 

el segle XX va tenir lloc l'inici de noves tècniques de resolució com la 

interferometria. Gràcies a totes aquestes innovacions es van descobrir 



Càlcul d’òrbites d’estrelles dobles visuals 

 

12 
 

moltes noves parelles d'estrelles dobles i, per tant, també es van fer nous 

catàlegs com el de S.W. Burnham que el 1906 va publicar el Burnham 

Double Star Catalogue (BDS) amb 13.665 parelles de dobles, el de Innes 

que el 1927 va publicar el seu catàleg (SDS) o el de R.G. Aitken i W.J. 

Hussey que van descobrir 4.700 dobles i també van fer un catàleg (ADS). 

 

Cadascun dels catàlegs anteriors cobria una part de cel concreta. No va ser 

fins el 1963 que es va fer el primer catàleg que contenia informació sobre 

tot el cel. Aquest catàleg és l'Index Catalogue of Visual Double Stars (IDS) 

que des de que es va crear no ha parat de créixer. El successor del IDS és 

el Washington Double Star Catalog (WDS) que és el catàleg més important i 

complert d'estrelles dobles de l'actualitat. Aquest catàleg conté informació 

sobre tots els sistemes de dobles i sistemes múltiples coneguts i s'actualitza 

constantment. 

 

El 1989 es va llançar el satèl·lit Hipparcos i gràcies a que es trobava fora de 

l'atmosfera va ser capaç de detectar 15.000 parells nous d'estrelles dobles. 

Aquest satèl·lit també va ser capaç de mesurar la paral·laxis estel·lar amb 

molta més precisió. D'aquesta manera, mentre que des de la Terra la 

màxima precisió que es podia assolir era de 100 pc l'Hipparcos va 

aconseguir una precisió de fins a 1000 pc. 

 

Actualment, es segueix innovant mitjançant la construcció de nous 

telescopis més potents o el perfeccionament d'altres ja existents que 

permeten cada cop resoldre dobles més tancades. Per altra banda, també 

s'estan preparant més satèl·lits amb la finalitat de poder mesurar les dobles 

ja conegudes i descobrir-ne de noves. 

 

 

 

1.2.3. Tipus d’òrbites 
 

Una òrbita és la trajectòria seguida per un cos celeste en el seu moviment 

al voltant d'un altre degut a la força de la gravetat. Quan parlem d'òrbites 
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d'estrelles dobles ens referim a dues o més estrelles que donen voltes al 

voltant d'un centre de masses. En astronomia, el centre de masses d’un 

sistema és la posició on situaríem un astre de massa equivalent al total del 

sistema.  Depenent de si considerem l'estrella primària com a fixa o no i de 

si tenim en compte la inclinació del pla en el que observem l'òrbita, 

distingim tres tipus d'òrbites: 

 

• Òrbita real: tant l'estrella primària (la més brillant) com l'estrella 

secundària són mòbils i giren sobre un centre de masses comú. 

Aquesta òrbita és la que es correspon amb la realitat.  
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• Òrbita verdadera

considera que és el centre de masses

secundària B, descriu un moviment relatiu al seu voltant resultat de 

les mesures de l'

periòdicament. Aquest tipus d'òrbites no tenen en compte la 

inclinació del nostre punt de vis

verdaderes també es poden anomenar relatives però en aquest 

treball sempre apareixeran esmentades com a verdaderes per tal 

d'evitar confusions.
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Òrbita verdadera: situem l'estrella primària A fixa en un punt i es 

considera que és el centre de masses (punt O del dibuix)

, descriu un moviment relatiu al seu voltant resultat de 

les mesures de l' Angle de Posició θ i de la Separació ρ

periòdicament. Aquest tipus d'òrbites no tenen en compte la 

inclinació del nostre punt de vista des de la Terra. Les òrbites 

verdaderes també es poden anomenar relatives però en aquest 

treball sempre apareixeran esmentades com a verdaderes per tal 

d'evitar confusions. 

 

 

fixa en un punt i es 

del dibuix). La 

, descriu un moviment relatiu al seu voltant resultat de 

ρ que s'han fet 

periòdicament. Aquest tipus d'òrbites no tenen en compte la 

de la Terra. Les òrbites 

verdaderes també es poden anomenar relatives però en aquest 

treball sempre apareixeran esmentades com a verdaderes per tal 
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On O és el lloc que ocupa l’estrella principal, A és el semieix major, N és el node 
ascendent, Ω és l’angle de posició del Node i ω l’argument de periastre. Tots 
aquestes elements orbitals estan definits i explicats a la taula que apareix a 
continuació. 

 

 

 

• Òrbita aparent: és la projecció de l'òrbita verdadera sobre el pla del 

cel. És a dir, és l'òrbita verdadera vista des de la Terra considerant la 

seva inclinació. Totes les òrbites calculades en aquest treball 

corresponen a òrbites aparents. 
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Les òrbites de les estrelles dobles visuals estan definides pels següents 

paràmetres: 

 

Elements dinàmics 

Elements geomètrics o 

elements de Campbell
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òrbites de les estrelles dobles visuals estan definides pels següents 

P   període: temps que tarda l'estrella secundària 

en completar l'òrbita al voltant de l'estrella 

primària. El període es mesura en anys.

T  època en que l’estrella secundària

periastre. Es mesura en anys. El periastre és el 

punt en que les dues estrelles estan més a

e    excentricitat. 

a    semieix major. 

Elements geomètrics o 

elements de Campbell 

i   inclinació del pla de l'òrbita respecte el nostre 

punt de vista des de la Terra. El valor oscil·la 

entre 0 i 180º. 

Ω Angle de Posició θ del node. La recta 

d'intersecció entre el pla de l'òrbita verdadera i el 

 

òrbites de les estrelles dobles visuals estan definides pels següents 

període: temps que tarda l'estrella secundària 

en completar l'òrbita al voltant de l'estrella 

anys. 

l’estrella secundària passa pel 

. El periastre és el 

punt en que les dues estrelles estan més a prop. 

inclinació del pla de l'òrbita respecte el nostre 

punt de vista des de la Terra. El valor oscil·la 

del node. La recta 

d'intersecció entre el pla de l'òrbita verdadera i el 
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pla de l'òrbita aparent s'anomena línia de nodes 

(NN'). Cada un dels dos punts d'intersecció entre 

les dues òrbites s'anomena node. El node 

ascendent és aquell per on l'estrella secundària 

es mou en direcció cap a la Terra. L'altre és 

anomenat node descendent. Ω és l'angle comprès 

entre la direcció del nord i el node ascendent. En 

el cas que no se sàpiga quin és el node ascendent 

i quin el descendent, es prendrà com a Ω el valor 

més petit de 180º. 

ω   argument de periastre o angle entre el node i 

el periastre. Es l'angle format entre el node i el 

periastre mesurat en el pla de l'òrbita verdadera i 

en el sentit del moviment de l'estrella secundària. 

 

Els elements dinàmics ens donen informació sobre les dimensions i la forma 

de l'òrbita. Els elements de Campbell, en canvi, fan referència a la ubicació 

de l'òrbita a l'espai. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Mesura d’estrelles dobles visuals 
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2.1. Paràmetres que cal mesurar 
 

Determinar una òrbita d'estrella doble consisteix en obtenir-ne els elements 

a partir de les observacions. Cada observació ha de contenir els següents 

paràmetres: 

 

• Època t: cal especificar la data de l'observació en anys i fraccions 

d'any. 

• Angle de Posició θ: angle que es forma entre la direcció del nord (0º) 

i la recta que uneix les dues components de l'estrella doble girant cap 

a l’est. Es mesura en graus. 

• Separació o Distància Angular ρ: distància entre les dues 

components. Es mesura en segons d'arc. 
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2.1.1. Època
 

Segons el dia, mes i any de l'observació podem s

d'any, per exemple, el 21 de març del 2012 seria 2012,219. Aquesta 

informació està especificada en taules

 

 

2.1.2. Angle
 

Per mesurar l'Angle de Posició 

cas, he utilitzat l'ocular Micro Guide Celestron 

dissenyat i construït per J. A. Soldevilla (Observa

ocular consta d'un cercle graduat 

lineal al centre que és la que s'utilitza per mesurar la 

Angular ρ.  El Cercle de Posició

graduada on es pot llegir l'

és el lloc per on se li acobla l'ocular. També té una pl

que permet llegir l'Angle de Posició 

fixar l'ocular a la platina. 

 

Ocular astromètric 

Cercle 
graduat 

Càlcul d’òrbites d’estrelles dobles visuals 

20 

Època 

Segons el dia, mes i any de l'observació podem saber la data en fraccions 

d'any, per exemple, el 21 de març del 2012 seria 2012,219. Aquesta 

informació està especificada en taules de temps. 

Angle de Posició θ 

Angle de Posició θ s’utilitzen aparells micromètrics. En el meu 

utilitzat l'ocular Micro Guide Celestron acoblat a un Cercle de Posició 

dissenyat i construït per J. A. Soldevilla (Observatori de Canyelles).

consta d'un cercle graduat intern de 360º a la perifèria i una escala 

lineal al centre que és la que s'utilitza per mesurar la Separació

Cercle de Posició és una peça que consta d'una escala 

graduada on es pot llegir l'Angle de Posició θ. A més té un portaoculars que 

és el lloc per on se li acobla l'ocular. També té una platina amb una finestra 

Angle de Posició θ i un cargol fixador per 

fixar l'ocular a la platina.  

 

Ocular astromètric Micro Guide Celestron 

 

aber la data en fraccions 

d'any, per exemple, el 21 de març del 2012 seria 2012,219. Aquesta 

s’utilitzen aparells micromètrics. En el meu 

acoblat a un Cercle de Posició 

tori de Canyelles). Aquest 

de 360º a la perifèria i una escala 

eparació o Distància 

és una peça que consta d'una escala 

. A més té un portaoculars que 

tina amb una finestra 

i un cargol fixador per tal de poder 

Escala 
lineal 
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Cercle de Posició 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Finestra lectora    Cercle de Posició acoblat al telescopi 

 

 

Per mesurar l’Angle de Posició θ, primer de tot cal determinar on es troba el 

nord. Per fer-ho aprofitem el fet que les estrelles es mouen d'est a oest 

degut al moviment de rotació de la Terra. Per tant, si enfoquem una estrella 

i la deixem que es mogui pel camp de l'ocular, aquesta es mourà  cap a 

Finestra 
lectora 

Cargol 
fixador 

Ocular 

Cercle 
graduat 

Portaoculars 
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l'oest. Aleshores hem d'alinear el moviment de l'estrella amb l'escala lineal 

de l'ocular micromètric. Un cop trobat l'oest, col·loquem el cercle graduat de 

tal manera que l'oest correspongui als 270º i, per tant, el nord als 0º. 

Arribat a aquest punt, fixem l'ocular amb el cargol fixador de tal manera 

que la platina i l'ocular sempre es moguin junts. A continuació col·loquem 

l’estrella doble al centre del camp i alineem la recta que uneix les dues 

estrelles amb la recta de l'escala lineal de l'ocular. Llegim al cercle graduat 

la marca que ens indica la finestra i la diferència de graus entre el nord i 

aquesta marca serà l'Angle de Posició θ. 

 

 

 

2.1.3. Separació ρ 
 

El poder de resolució d’un telescopi és la capacitat d’aquest per a mostrar 

separats dos astres que estan molt pròxims aparentment en el pla del cel o 

per a observar detalls dels objectes celestes. El poder de resolució depèn 

del diàmetre de l’objectiu: com més gran és el diàmetre, major és el poder 

de resolució del telescopi. Quan diem que un telescopi té 0”5 de resolució, 

estem dient que per més augments que afegim al telescopi no 

aconseguirem separar objectes més pròxims a aquesta distància angular. 

Per tant, serà impossible observar estrelles dobles amb una separació de 

0”4. A més a més, cal tenir en compte que el fet que un telescopi tingui poc 

poder de resolució també fa que les mesures fetes amb aquest aparell 

siguin menys precises que les mesures fetes amb un telescopi de més 

precisió. A la pràctica, influeixen també les condicions atmosfèriques, la 

qualitat de l’instrument, els errors instrumentals dels aparells de mesura i 

l’experiència i habilitat de l’observador, així com la lluminositat i la 

diferencia de lluminositat aparent de les components de l’estrella doble. El 

poder de resolució és un dels factors determinats pel qual no podem 

disposar d’observacions de l’Angle de Posició θ i de la Separació ρ sense 

errors i, en conseqüència, el motiu pel qual és impossible obtenir l’òrbita de 

les estrelles directament a partir de les observacions. 
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No existeix realment una fórmula exacta per calcular la capacitat de 

resolució d’un telescopi. La resolució de dos punts lluminosos amb una 

distància angular molt petita (que és com es veuen les estrelles), ve donada 

per la grandària de la imatge de difracció o disc d’Airy. El disc d’Airy és el 

resultat del fenomen òptic de la difracció de la llum. Quan la llum entra al 

telescopi per l’objectiu, es difracta degut a que està travessant una 

obertura. Com a resultat d’aquest fenomen observem les estrelles com un 

disc i no com un punt (que es la imatge que en realitat hauríem de veure de 

les estrelles).  Si aquesta imatge òptica (els discs que veiem de les estrelles 

no són els reals, són imatges òptiques formades per la difracció de 

l’objectiu) és més gran que la separació aparent de les dues estrelles, les 

dues quedaran dins de la imatge de difracció, i no veurem resolta o 

desdoblada l’estrella doble.  

 

S’han plantejat diverses aproximacions empíriques i totes depenen dels 

factors instrumentals. Suposant telescopis i condicions d’observació 

perfectes, i que les components de l’estrella doble siguin de la mateixa 

lluminositat aparent (magnitud aparent) el poder de resolució ve donat per 

l’expressió: 

Pr =  
10,2

�
 

 

On Pr és el poder de resolució en segons d’arc, 10,2 és una constant i D és 

el diàmetre de l’objectiu en cm. 

 

D’aquesta manera, un telescopi de 102mm de diàmetre resol estrelles 

d’igual magnitud aparent que estiguin separades per 1” (per fer-nos una 

idea, el diàmetre aparent del Sol és de 1800” i 1” a la superfície del Sol és 

equivalent a uns 750km que seria la resolució del nostre telescopi). A la 

pràctica, un bon instrument de 102mm de diàmetre pot assolir separacions 

de 0”6, quasi el 50% més de la resolució suposada. Històricament, s’han 

emprat les estrelles dobles per conèixer la resolució real dels telescopis.  
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De fet, l’atmosfera impedeix assolir sense mitjans especials (electrònica i 

software) resolucions per sota els 0”01, per més gran que sigui el diàmetre 

emprat.  

  

El telescopi utilitzat per fer les observacions dels exemples que incloc a 

continuació ha estat un reflector Schmidt Cassegrain de 235mm de 

diàmetre i 2350mm de distància focal que té un poder de resolució 

aproximat de : 

Pr =  
10,2
23,5

= 0"43 

 

 

Per calcular la Separació ρ s'ha utilitzat un ocular micromètric Micro Guide 

Celeston. En aquest treball la Separació ρ s'ha calculat mitjançant dos 

mètodes diferents: 

 

 

• Calibratge mitjançant un mètode cronomètric 

 

Primer de tot cal calibrar l'escala lineal, és a dir, determinar una constant 

que indiqui quants segons d'arc corresponen a cada divisió de l'escala. Com 

més petita sigui la constant, més precises seran les mesures. Per 

determinar aquesta constant, cal mesurar el temps que tarda una estrella 

en recórrer l'escala lineal. Per fer-ho cal ajustar prèviament l'ocular per tal 

que el recorregut de l'estrella sigui paral·lel a l'escala. Per convertir els 

segons de temps en segons d'arc de mesura angular cal multiplicar el temps 

en segons per 15,0411 i pel cosinus de la declinació δ i dividir-ho tot pel 

nombre de divisions de l'escala (60). El resultat és la constant que serveix 

sempre que s'utilitzin els mateixos aparells amb els mateixos augments: 

 

� · 15,0411 · cos �
60

 

 

on T és el temps que tarda l'estrella en recórrer l'escala lineal en segons i δ 

és la declinació de l'estrella. 
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Aquesta constant depèn de la distància focal del telescopi i de la de l’ocular, 

per tant, si variem l’ocular caldrà tornar a calcular-la. També cal tenir en 

compte, que si afegim una lent Barlow (lent que serveix per duplicar, 

triplicar, etc. la focal del telescopi), no serà suficient en considerar que la 

distancia focal és el doble o el triple ja que aquests valors no són exactes i 

d’aquesta manera introduiríem molt d’error. En el cas d’afegir una Barlow, 

caldrà recalcular el valor de la constant. 

 

Un cop es coneix la constant, només cal enfocar el parell d'estrelles dobles 

que es vulguin mesurar i ajustar l'escala lineal de tal manera que la recta 

que uneix les dues estrelles sigui paral·lela a l'escala lineal. Un cop l'ocular 

estigui ajustat s'han de contar les divisions que separen les dues estrelles. 

El resultat s'ha de multiplicar per la constant per tal d'obtenir la Separació ρ 

en segons d'arc. 

 

 

 

• Calibratge utilitzant estrelles de referència 

 

Aquest mètode consisteix en enfocar una estrella doble de Separació ρ 

coneguda. A continuació cal ajustar l'ocular per tal que la recta que uneix 

les dues estrelles i la recta de l'escala lineal siguin paral·leles i mesurar 

quantes divisions separen les dues estrelles. Utilitzant proporcions podem 

determinar el valor (en segons d'arc) d'una divisió. Finalment, només cal 

enfocar les estrelles dobles que volem mesurar, determinar per quantes 

divisions estan separades i multiplicar aquesta xifra pel valor d'una divisió. 

El resultat d'aquesta operació és la Separació ρ en segons d'arc. 
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2.2. Mesures d’estrelles dobles visuals 
 

A continuació hi ha les mesures realitzades durant aquest treball. Aquestes 

han estat fetes seguint els mètodes explicats anteriorment i utilitzant un 

telescopi Schmidt Cassegrain 235 mm d’obertura al qual se li ha acoblat un 

ocular Micro Guide Celestron i un Cercle de Posició. Les mesures realitzades 

apareixen en una taula contrastades amb la primera i la darrera mesures 

publicades pel WDS (Washington Double Star Catalog). 

 

La mesura de l'estrella doble α Geminorum AB data del dia 9 d'abril de 2011 

a les 22 hores (20 hores temps universal).  

 

 Època Angle de Posició  Separació 

WDS 1819,100 269,6º 5”48 

WDS 2010,249 57,6º 4”68 

N. MIRET 2011,271 58,7º 5”00 

1. Efemèrides de α Geminorum. Dades obtingudes de la sol·licitud a USNO de totes 
les efemèrides de α Geminorum. Dades amb decimals. 

 

α Geminorum, també coneguda com a Castor, és un estrella múltiple 
formada per sis components que es troba a la constel·lació de Gèminis, els 
bessons. 
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La mesura de l'estrella doble γ Delphini data del dia 15 d’agost de 2011 a 

les 22 hores (20 hores temps universal).  

 

 Època Angle de Posició  Separació  

WDS 1755 280º 12”0 

WDS 2010 266º 9”0 

N. MIRET 2011,622 267º 9”1 

2 Efemèrides de γ Delphini. Dades obtingudes del catàleg del WDS directament de 
la pàgina WEB de USNO. Dades arrodonides a la unitat en el cas de l’ Angle de 
Posició θ i a la dècima en el cas de la Separació ρ. 

 

 γ Delphini és una estrella doble que pertany a la constel·lació del Dofí. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes mesures de l’Angle de Posició θ i Separació ρ acumulades en el 

temps permeten calcular o corregir les òrbites dels sistemes d’estrelles 

dobles. Tal com s’ha dit, el WDS recull totes les mesures que s’han fet i 

publicat des del segle XVIII fins l’actualitat. La facilitat de mesurar les 

estrelles dobles ha permès que nombrosos observadors hagin contribuït al 

càlcul d’òrbites.  



 

 

 

 

 

 

 

3. Mètode per al càlcul d’òrbites 
aparents d’E. Vidal Abascal 
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3.1. Raons dobles 
 

La geometria projectiva és la branca de les matemàtiques que tracta l'estudi 

de les projeccions de les figures sobre un pla. Aquesta disciplina va néixer 

durant l'època del Renaixement per donar solució al problema que tenien 

els pintors i arquitectes quan volien dibuixar sobre un pla els objectes de 

l'espai. A l'hora de dibuixar sobre una superfície plana (paper, tela), l'artista 

ha de plasmar el que veuria si posés una pantalla transparent entre 

l'objecte i els seus ulls. Cada un dels raigs de llum que surten de l'objecte 

en qüestió tallaria a la pantalla en un punt. El conjunt d'aquests punts 

formats pel conjunt de rajos procedents de l'objecte són els punts que 

l'artista hauria de dibuixar per tal que qualsevol persona que observés 

l'obra tingues la sensació d'estar veient l'objecte. Com que el paper o la tela 

sobre la que dibuixen pintors i arquitectes no es transparent, es trobaven 

davant d'un problema que s’havia de resoldre mitjançant la geometria 

projectiva. 

 

La raó doble de quatre punts A B C D és una igualtat tal que: 

 

������ =  
�� − ���� − ��
�� − ���� − ��

 

 

Si tenim un feix de raigs {a, b, c, d} que tenen en comú el punt P, dues 

rectes (r, s) tallaran aquest feix de raig en els punts A, B, C, D i  A', B', C', 

D' respectivament, h i k són les distàncies entre el punt P i les rectes r i s. 
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En funció d'aquest dibuix es pot escriure la raó doble següent, corresponent 

als punts de la recta r: 

������ =  
�� − ���� − ��
�� − ���� − ��

 

 

o el que és el mateix: 

������ =
ℎ

2� �� − �� ·   ℎ 2� �� − ��
ℎ

2� �� − �� ·   ℎ
2� �� − ��

 

 

On  ℎ
2� �� − ��  és l'àrea del triangle APC i per tant, també es pot escriure 

com  1
2�   � ·  � ·  sin #$  on PA i PC són les longituds dels costats del triangle 

i sin #$  és el sinus de l'angle comprés entre les rectes a i c. Si fem el mateix 

en els altres casos, obtenim que: 

������ =
�1

2� ·   � ·  � · sin #$� �1
2� ·   � ·  � · sin %��

�1
2� ·   � ·  � · sin %$� �1

2� ·   � ·  � · sin #��
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que simplificat, equival a: 

������ =
�sin #$� �sin %��
�sin %$� �sin #��

 

 

Amb els punts de la recta s es pot fer el mateix i d'aquesta manera 

obtindrem que: 

������ = ��&�&�&�&� 

 

és a dir, que el quocient de les raons dobles de quatre punts projectats en 

una altra recta no varia. 

 

Aquest mateix procediment es pot aplicar per a transportar quatre punts 

d'un pla sobre una recta o quatre punts de l'espai sobre el pla (cas dels 

pintors). 

 

Les raons dobles també s'utilitzen en el mètode d'E. Vidal Abascal per al 

càlcul d'òrbites aparents. Concretament, les raons dobles, serveixen per 

optimitzar el P, T, e a partir de sis mesures d'angles de posició amb les 

seves èpoques corresponents. A partir de sis angles de posició θ es calculen 

tres raons dobles utilitzant quatre mesures en cada cas. A continuació es 

calculen les tres mateixes raons dobles amb els angles de posició 

transportats sobre un cercle afí a l’el·lipse. Aquests punts els anomenem δ. 

Si els valors de P, T, e fossin els òptims, les raons dobles calculades amb les 

θ i les δ serien iguals. Per tant, cal anar variant els paràmetres P, T, e fins a 

aconseguir aquesta igualtat. A nivell pràctic és molt difícil aconseguir que 

les raons dobles donin exactament igual ja que cal tenir en compte que hi 

poden haver errors en les mesures, per tant, el que cal intentar és que 

s'assemblin al màxim. 
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3.2. Desenvolupament gràfic del mètode 
 

3.2.1. Càlcul d’òrbites 
 

El mètode d'E. Vidal Abascal va ser creat pel disseny d'òrbites aparents 

d'estrelles dobles. És un mètode que es basa en el càlcul dels elements P, T 

i e a partir de la mesura de sis angles de posició θ corresponents a sis 

èpoques determinades. Per al càlcul de l'òrbita completa cal també la 

mesura d'una Separació ρ. Aquest és un mètode que cal aplicar sobre arcs 

curts ja que per una banda el mètode no permet l'optimització de P, T i e si 

considerem uns angles de posició que formin un arc gran entre ells i per 

altra banda, al tractar-se d'un mètode geomètric es fa impossible traçar un 

feix de raigs que formin un angle gran entre ells.  

Aquest mètode es basa en el següent principi: Sis angles de posició amb les 

seves èpoques determinen P, T i e. Els elements dinàmics (P, T i e) 

s'obtenen a partir de la igualació de les raons dobles calculades amb els 

angles de posició observats θ i els calculats δ. Si no hi haguessin errors en 

les observacions i els valors de P, T i e fossin els correctes aquestes raons 

dobles haurien de donar el mateix resultat. 

El primer pas per al càlcul de l'òrbita aparent d'una estrella doble és 

l'optimització dels elements dinàmics, és a dir, es tracta d'aproximar al 

màxim els valors de P, T i e als reals. Per fer-ho es necessiten sis angles de 

posició amb les seves corresponents èpoques i uns valors de P, T i e 

preliminars.  

Donats sis angles de posició θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 θ6 podem determinar les següents 

raons dobles: 

�'�'(')'*� =  
sin�') − '�� sin�'* − '(�
sin�') − '(� sin�'* − '��

=  +, 
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�'�'(')'-� =  
sin�') − '�� sin�'- − '(�
sin�') − '(� sin�'- − '��

=  ., 

�'�'(')'/� =  
sin�') − '�� sin�'/ − '(�
sin�') − '(� sin�'/ − '��

=  0, 

Aquest és un mètode principalment gràfic que utilitza una circumferència afí 

(manté l'alineació i el paral·lelisme) per tal de traçar l'el·lipse corresponent 

a l'òrbita. D'aquesta manera, per cada valor de P, T i e obtenim sis angles 

sobre un cercle δ1 δ2 δ3 δ4 δ5 δ6 corresponents a sis èpoques diferents t1 t2 t3 

t4 t5 t6. Aquests nous angles s'obtenen mitjançant les equacions: 

�12 − ��
3
 

= À56# 

À56# =  
1
2

7� − sin−1�6 sin �� −  6 sin7� − sin−1�6 sin ��88 

Un cop obtinguts els sis valors de δ cal calcular les raons dobles: 

����(�)�*� =  +′, 

����(�)�-� =  .&
, 

����(�)�/� =  0′, 

Com que les δ estan calculades en funció de P, T i e, si modifiquem aquests 

paràmetres, les raons dobles α', β' i γ' també variaran. Aleshores, es tracta 

de modificar els valors de P, T i e fins que es compleixi que: 

+, =  +′, 

., =  .&
, 

0, =  0′, 

 

o el que és el mateix: 

 
sin�') − '�� sin�'* − '(�
sin�') − '(� sin�'* − '��

=   
sin��) − ��� sin��* − �(�
sin��) − �(� sin��* − ���

 

sin�') − '�� sin�'- − '(�
sin�') − '(� sin�'- − '��

=  
sin��) − ��� sin��- − �(�
sin��) − �(� sin��- − ���
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sin�') − '�� sin�'/ − '(�
sin�') − '(� sin�'/ − '��

=  
sin��) − ��� sin��/ − �(�
sin��) − �(� sin��/ − ���

 

Un cop trobats els valors de P, T i e òptims, es tracta de començar a 

dibuixar l'òrbita de la següent manera:  

1. Es col·loca el punt A en el centre de coordenades. Es dibuixen sis 

angles de posició θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 θ6 que formin un arc curt entre ells. 

Aquests angles han de tenir el punt A com a vèrtex i s'han de traçar 

tenint en compte que el nord (0º) està a sota. El fet de situar el nord 

a la part inferior es arbitrari. Ho fem així per mantenir el mateix 

sistema de coordenades que l'utilitzat per mesurar els angles de 

posició però qualsevol altre sistema també seria vàlid. 
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2. Sobre el tercer Angle de Posició θ hi col·loquem el punt A' des d'on 

han de sortir els sis angles de posició calculats δ1 δ2 δ3 δ4 δ5 δ6. 

Situem A' sobre qualsevol punt del tercer Angle de Posició θ perquè 

és el més central i, per tant, els angles θ i δ quedaran encarats cosa 

que facilitarà tot el procés. Per dibuixar els angles δ, cal que primer 

trobem la recta O'T que correspon a la recta a partir de la qual es 

tracen les δ. Aquesta recta es troba dibuixant l'angle δ3 amb vèrtex 

A' i sentit oposat dels angles θ.  
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3. Es dibuixen els angles δ amb vèrtex en A' i origen en la recta O'T. 
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4. Marquem amb un punt les interseccions entre θ i δ i dibuixem la recta 

de simetria que millor passi per aquests punts. 
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5. Per determinar la circumferència afí es necessita a més dels sis 

angles de posició una sola separació. Tots els elements de l'òrbita 

excepte el semieix major estan determinats únicament pels angles de 

posició. La Separació ρ és necessària per tal de definir la grandària de 

l'el·lipse. Sense aquesta obtindríem infinites el·lipses homotètiques, 

és a dir, infinites el·lipses amb la mateixa forma però diferent 

grandària. Aquest mètode només requereix una mesura de Separació 

ρ però com més en dibuixem, més exacta serà l'el·lipse obtinguda ja 

que estarem reduint l'error de les observacions. És per això que és 

recomanable dibuixar totes les separacions (punts M, en color verd). 
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6. Un cop dibuixades les separacions, punts M, cal trobar els seus 

corresponents punts M', que són els punts per on ha de passar la 

circumferència. Per fer-ho cal traçar una recta paral·lela a la recta AA' 

(recta de color vermell) que passi pel punt M. El punt d'intersecció 

entre aquesta paral·lela (recta taronja) i la seva δ corresponent és el 

punt M'. 

 

 

7. El centre de la circumferència afí és un punt O que es troba sobre la 

recta O'T (recta de color blau). A més, dóna lloc a una circumferència 

que passa per M' i compleix que: 

6 =  
:′�′
:′;′
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on e és l'excentricitat de l'el·lipse. 

Per trobar el centre de la circumferència primer cal trobar els punts 

O' que són possibles centres d'aquesta circumferència: a cada punt 

M' li correspon un punt O' segons l'equació anterior. Si els dibuixem 

tots, obtindrem una altra circumferència anomenada circumferència 

d'Apolonio. La circumferència d'Apolonio talla amb la recta O'T per 

dos punts. Un d'aquests punts, el que millor passi pels punts M', serà 

el centre de la circumferència que buscàvem en un principi (punt O).  

En el cas que haguem utilitzat les mesures del periastre, els punts O' 

ens cauran directament sobre la recta O'T i, per tant, en aquest cas 

no cal dibuixar la circumferència d'Apolonio. No és el cas, però, 

d'aquest exemple. Per tant, utilitzant l'equació anterior, trobem els 

punts O' i els marquem. 
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8. Com que l'arc que formen els punts O' és massa curt per poder traçar 

la circumferència d'Apolonio, és necessari que se'n dibuixin més. Per 

fer-ho repetim el procés seguit fins ara. Quan tinguem suficients 

punts O' per traçar la circumferència d'Apolonio (circumferència de 

color lila), la tracem. Aquesta talla amb la recta O'T en dos punts 

marcats amb una “X” de color rosa en el dibuix. Un d'aquests punts 

serà el centre de la circumferència. 
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9. El centre de la circumferència afí serà aquell que al traçar-la, millor 

passi pels punts M'. Un cop escollit el punt, tracem la circumferència 

(marcada de color taronja en el dibuix). 
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10. Un cop tenim la circumferència només cal traçar l'el·lipse 

corresponent per afinitat. Per fer-ho cal transportar alguns punts de 

la circumferència cap a punts de l'el·lipse. Marquem un punt arbitrari 

P sobre la circumferència i tracem una paral·lela (de color taronja) a 

la recta AA' (recta vermella) que passi pel punt P. A continuació 

tracem una semirecta (de color blau marí) des del punt A' i que passi 

pel punt P que volem transportar. Tracem una altra semirecta (de 

color verd) des del punt A que passi pel punt d'intersecció entre la 

recta de simetria (recta rosa) i la semirecta anterior (recta blau 

marí). El punt de tall entre la paral·lela (recta taronja) i l'última 

semirecta dibuixada (semirecta verda) serà un punt de l'el·lipse 

(punts de color verd). Repetim aquest procés amb més punts fins que 

en tinguem suficients per poder traçar l'el·lipse. 
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11.Tracem l'el·lipse que millor passi pels punts dibuixats. 
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Obtinguda l'el·lipse cal comprovar que compleixi la llei d'àrees, és a dir, la 

2a llei de Keppler: En temps iguals, les àrees que es formen entre el punt 

ocupat per l'estrella principal i l'arc recorregut per l'estrella secundària són 

iguals. A més, també s’ha de complir que els punts de l'el·lipse calculada 

s'acostin al màxim a les observacions fetes a l'època corresponent. 

 

 
 

3.2.2. Observat-calculat 
 

Per tal de comprovar si els punts de l'el·lipse calculada es corresponen amb 

les observacions fetes a l'època corresponent cal dibuixar punts que 

corresponguin a mesures concretes i després trobar el seu punt 
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corresponent a l'el·lipse. Com més junts es trobin els punts de les 

observacions i els punts calculats sobre l'el·lipse, millor serà aquesta. Per 

dibuixar els punts observat-calculat cal seguir el següent procediment: 

 

• Punt corresponent a les observacions. Punt observat. 

1. Dibuixem l'Angle de Posició θ corresponent a l'època de la 

mesura que volem dibuixar. 
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2. Dibuixem la separació ρ corresponent. 
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3. El punt obtingut correspon a l’observat. Cal indicar també 

quina és l’època de l'observació. 
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• Punt calculat sobre l’el·lipse. Punt calculat. 

1. Cal traçar un cercle de diàmetre igual a l’eix major de l'el·lipse. 
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2. Dibuixem l'eix menor i trobem el punt B (punt de tall entre l'eix 

menor i l'el·lipse) i el punt B' (punt de tall entre l'eix menor i el 

cercle). 
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3. Unim els punts A i B de l'el·lipse. La intersecció entre la recta 

que passa per A i per B i l'eix major s'anomena S. 
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4. Unim el punt S amb el punt B' (punt de la circumferència) i 

tracem una perpendicular a l'eix major per A. La intersecció 

entre aquestes dues rectes és el punt A'. 
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5. Unint el punt O i el punt A' obtenim el punt P, punt de tall 

entre la recta anterior i la circumferència. 
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6. Un cop tenim el punt A' i el punt P només es tracta de dibuixar 

l'angle δ corresponent a l'època que volem dibuixar. Aquest 

angle té per vèrtex el punt A' i per origen el punt P. Marquem 

el punt Q (punt de tall amb la circumferència). 
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7. Transportem el punt Q sobre l'el·lipse mitjançant una 

perpendicular a l'eix major que passi pel punt Q. Aquest és el 

punt corresponent al calculat. 
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8. Unim els punts observat i calculat mitjançant un segment. 

Aquest representa la diferència entre la mesura observada i la 

calculada sobre la circumferència. 
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Per comprovar si l'el·lipse és o no congruent amb les observacions que 

s'han fet al llarg del temps és convenient dibuixar l’o-c (observat-calculat) 

de diferents èpoques. 

 

 

 

 

 

 



Càlcul d’òrbites d’estrelles dobles visuals 

 

58 
 

 

3.2.3. Llei d’àrees 
 

Totes les òrbites calculades en aquest treball són el·lipses i, per tant, han de 

complir la llei d'àrees: En temps iguals, les àrees que es formen entre el 

punt ocupat per l'estrella principal i l'arc recorregut per l'estrella secundària 

són iguals. 

Per comprovar que les orbites obtingudes compleixen aquesta llei, seguim 

els passos següents: 

1. Escollim sectors de temps iguals. En aquest exemple hi ha quatre 

sectors de 30 anys cadascun. 

2. Dibuixem els punts calculats a l'el·lipse seguint el mètode explicat 

anteriorment. 
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3. Marquem cadascun dels sectors i en calculem l'àrea. 

 

 

 

 

4. Perquè l'el·lipse obtinguda pugui correspondre a l'òrbita d’una estrella 

doble, l'àrea de tots els sectors ha de ser el més semblant possible. 
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3.3. Òrbites calculades 
 

Seguint el mètode d’E. Vidal Abascal per al càlcul d’òrbites aparents 

d’estrelles dobles visuals, s’han calculat dues òrbites: α Geminorum AB i 

Burnham 205 AB. Els resultats obtinguts són els següents:  

 

3.3.1. α Geminorum AB 
 

Aplicant el mètode s’obté la següent òrbita: 
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Un cop calculada l’òrbita cal comprovar que es correspon amb les mesures 

realitzades. Per fer-ho marquem punts corresponents a observacions de 

diferents èpoques i trobem els seus corresponents punts calculats.  
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Podem afirmar que aquesta òrbita es tracta d’una el·lipse ja que compleix la 

llei d’àrees. En aquest cas s’han buscat sectors de 30 anys i cada 30 anys 

l’estrella secundària recorre una àrea de, aproximadament, 3,74 unitats. 
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Finalment, podem comparar l’òrbita obtinguda amb l’última publicada pel 

Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary Stars.  
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3.3.2. Burnham 205 AB 
 

Aplicant el mètode s’obté la següent òrbita: 
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Un cop calculada l’òrbita cal comprovar que es correspon amb les mesures 

realitzades. Per fer-ho marquem punts corresponents a observacions de 

diferents èpoques i trobem els seus corresponents punts calculats.  
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Podem afirmar que aquesta òrbita es tracta d’una el·lipse ja que compleix la 

llei d’àrees. En aquest cas s’han buscat sectors de 30 anys i cada 30 anys 

l’estrella secundària recorre una àrea de, aproximadament, 0,15 unitats. 
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Finalment, podem comparar l’òrbita obtinguda amb l’última publicada pel 

Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary Stars.  

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Càlcul dels paràmetres orbitals 
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4.1. Desenvolupament del mètode 
 

Per calcular els paràmetres d'una òrbita hi ha nombrosos mètodes els quals 

podem agrupar en dos categories: els mètodes analítics i els mètodes 

geomètrics. Els segons són més eficaços i és per això que en aquest treball 

s'utilitza un mètode geomètric. 

Per a trobar els elements que defineixen una òrbita mitjançant aquest 

mètode geomètric primer de tot ens cal dibuixar l'el·lipse i comprovar que 

aquesta compleix la llei d'àrees. A continuació, mesurem l'àrea de l'el·lipse i 

l'àrea de sectors de temps iguals i calculem la constat d'àrees: 

$ =  
�<
∆1<

 

on c és la constant d'àrees, An és l'àrea d'un sector n i ∆tn és el temps que 

tarda l'estrella secundària en recórrer el sector n. 

Per tal de que la constant sigui fiable i ens permeti obtenir els elements 

dinàmics cal que no variï depenent del sector que utilitzem. Per aconseguir-

ho calcularem la constant utilitzant diversos sectors i desprès en farem la 

mitjana aritmètica. Un cop calculada la constant, el període es defineix com: 

 =  
�
$
 

on P és el període, A l'àrea de l'el·lipse i c la constant d'àrees. 
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Per calcular l'excentricitat cal trobar el centre de l'el·lipse de l'òrbita aparent 

C  que correspon també al centre de l'el·lipse de l'orbita verdadera. L'eix CA 

(A és el punt on es troba l'estrella principal) és la projecció del semieix 

major i talla amb l'el·lipse pel punt P, punt de pas per periastre. Aleshores, 

l'excentricitat es calcula com: 

6 =  
��
� 
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Per trobar la data de pas per periastre només cal trobar l'època 

corresponent al punt P. Per fer-ho dibuixem diversos punts calculats 

corresponents a diferents èpoques conegudes (tn) per exemple: t1, t2 i t3. A 

continuació mesurem l'àrea dels sectors tnAP i obtenim que: 

� =  1> +
à56# 1>� 

$
 

en el cas que la data utilitzada t sigui anterior al periastre, o bé: 

� =  1> −  
à56# 1>� 

$
 

en el cas que t sigui posterior al periastre. 
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Resolem aquesta equació per t1, t2 i t3 i fem la mitjana aritmètica entre els 

diversos valors de T. El resultat és la data de pas per periastre. 
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La resta de paràmetres orbitals es troben seguint els següent mètode: 

1. Tracem la recta que passa per A i pel centre de la circumferència C. 

Aquesta recta talla amb l'el·lipse per dos punts: π i α. Tracem també 

la tangent a cadascun d'aquests punts. 
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2. Tracem dos paral·leles qualsevol al diàmetre πα i unint els punts mig 

d'aquestes paral·leles obtenim el diàmetre Cβ. 
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3. Dibuixem l'eix EF de l'el·lipse aparent (l'el·lipse que tenim dibuixada). 

Tracem una perpendicular a aquest eix i obtenim la semirecta AG. 
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4. Dibuixem el segment AH sabent que:  

 

�A =  
�B)

�C
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5. Per un punt qualsevol A', tracem les semirectes A'α 1 i A'β1 paral·leles 

als eixos πα i Cβ i les semirectes A'H' i A'G' paral·leles a les rectes AH 

i AG. 
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6. Tracem una circumferència que passi per A' i talli amb totes les 

paral·leles dibuixades anteriorment (A'α1, A'β1, A'H' i A'G'). A 

continuació unim els punts d'intersecció per parelles de conjugats: 

A'α1 amb A'β1 i A'H' amb A'G'. 
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7. El punt en que es tallen els dos segments unit amb el centre de la 

circumferència O dona un diàmetre (de color vermell). Els extrems 

d'aquest diàmetre (punts de tall amb la circumferència) units al punt 

A' donen les direccions conjugades una de les quals A'L és la línia de 

nodes (semirecta de color verd). És important no confondre la 

semirecta A'L amb la seva conjugada ja que si no trobarem un eix 

major més petit que la seva projecció πα sobre l'òrbita aparent. 
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8. Tracem una paral·lela a la línia de nodes (rectes de color verd) que 

passi pel punt A. Marquem els punts d'intersecció R i S entre la línia 

de nodes i les tangents de π i α. 
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9. Dibuixem dues semicircumferències, una de diàmetre AR i l'altre de 

diàmetre AS. 
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10.Tracem una perpendicular a la línia de nodes pel punt π i una altra 

pel punt α (rectes de color blau). Els punts en que aquestes rectes 

s'intersequen amb les semicircumferències anteriors (color rosa) 

s'anomenen π' i α' i determinen l'eix major de l'òrbita verdadera 

sobre el pla de l'òrbita aparent. 
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Els punts importants a l'hora de determinar la resta de paràmetres són els 

següents: 

 

El punt N (color vermell) és el punt d'intersecció entre la recta αα' i la línia 

de nodes. 

A partir d'aquí, podem obtenir la resta de paràmetres: 

Semieix major: # =  1
2� 3′+′ 

Inclinació: cos D =  EF
EF&

 

Longitud del node: Ω = És l'angle que es forma entre la recta A-Nord i la 

línia de nodes en el sentit dels angles de posició. Es pren el valor menor a 

180º. 

Longitud del periastre: ω = És l’angle SAπ’. Aquest angle es compta en el 

sentit amb el qual es descriu la òrbita. 
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4.2. Paràmetres orbitals obtinguts 
 

Un cop hem comprovat que les òrbites obtingudes es corresponen amb les 

observacions de diferents èpoques i que les el·lipses respectives compleixen 

la llei d’àrees, en calculem els paràmetres orbitals. En els següents gràfics 

es poden comparar les dades aportades pel WDS i les calculades en aquest 

treball. 

 

4.2.1. α Geminorum AB 
 

  WDS CALCULATS 
Elements 
dinàmics 

P 444,95 446,38 

T 1960,1 1960,3 

e 0,323 0,314 

a 6,593 6,640 

Elements de 
Campbell o 
geomètrics 

i 114,61 114,93 

Ω 41,46 40,78 

ω 253,31 251,62 

 

 

 

4.2.2. Burnham 205 AB 
 

  WDS CALCULATS 
Elements 
dinàmics 

P 142,9 143,2 

T 1954,38 1954,94 

e 0,290 0,270 

a 0,526 0,525 

Elements de 
Campbell o 
geomètrics 

i 150,8 148,3 

Ω 177,70 178,80 

ω 90,1 92,6 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusions 
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L’objectiu que m’havia proposat a l’iniciar aquest treball era comprovar 

l’eficàcia del mètode d’Enrique Vidal Abascal per al càlcul d’òrbites aparents 

aplicat a partir de la metodologia descrita. La importància del treball es 

troba, al meu entendre, en l’aplicació del mètode mitjançant l’ús de les 

noves tecnologies inexistents en el moment en que Vidal Abascal va 

dissenyar el seu mètode (1953). Un cop acabat el treball es pot constatar 

que no sols el mètode és efectiu sinó que el desenvolupament pràctic a 

partir de les eines informàtiques actuals, en aquest cas l’ús del programa 

GeoGebra, porta a uns resultats molt propers a les dades oficials de les 

estrelles de referència escollides. Desprès d’aplicar el mètode a dos 

sistemes diferents: α Geminorum AB i Burnham 205 AB amb unes òrbites 

tan ajustades a les oficials, publicades pel Sixth Catalog of Orbits of Visual 

Binary Stars, podem afirmar que l’aplicació d’aquest mètode mitjançant 

aquest sistema pot ser útil en l’estudi de les òrbites d’estrelles dobles.  

Amb aquest treball també he pogut comprovar que, tal com explica l’autor, 

aquest mètode ha de ser aplicat a arcs curts. És a dir, que les observacions 

que s’utilitzen per calcular l’òrbita han de correspondre a punts propers  de 

l’el·lipse. En cas contrari es fa impossible l’optimització dels paràmetres P, T 

i e i el posterior desenvolupament gràfic del mètode. Un altre aspecte a 

destacar d’aquest mètode és que no només serveix per calcular òrbites amb 

efemèrides properes al periastre, com m’havia semblat en un principi. El 

cercle d’Apolonio permet traçar l’el·lipse amb dades d’observacions de 

qualsevol època. Aquest fet és molt important ja que ens podem trobar amb 

sistemes on no tinguem observacions del pas de l’estrella secundària pel 

periastre. 

A partir d’aquests resultats, es pot plantejar l’aplicació d’aquest mètode a 

sistemes sense cap òrbita preliminar per tal de fer-ne una primera 

aproximació. Per això seria necessari desenvolupar la primera part del 

mètode: l’optimització dels paràmetres P, T i e. Aquesta part del mètode ha 

estat explicada com a teoria però no s’ha portat a la pràctica. En aquest 

treball, s’ha comprovat que els valors de P, T i e dels que partíem ja 
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estaven suficientment ajustats i, per tant, no s’ha realitzat cap optimització. 

Com hem dit però seria de molta utilitat elaborar un full de càlcul que 

mostrés el valor de les raons dobles amb les dades de les observacions i les 

calculades. D’aquesta manera, a mesura que es variïn els valors dels 

paràmetres P, T i e les raons dobles s’anirien recalculant fins a obtenir uns 

resultats suficientment ajustats. 
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7.1. Raons dobles 
 

En aquest treball no s’ha realitzat cap optimització dels paràmetres P, T i e 

perquè en tractar-se d’estrelles d’òrbita coneguda pràcticament no són 

millorables però si que s’ha comprovat que amb les dades derivades 

d’aquests paràmetres s’obtenien unes raons dobles pràcticament igualades. 

A continuació hi ha els fulls de càlcul que s’han utilitzat per fer aquesta 

comprovació. Les tres primeres columnes corresponen a les efemèrides de 

les sis observacions escollides per fer la comprovació. A sota apareixen els 

valors de P, T i e de l’òrbita que es vol calcular. Les dues columnes de la 

dreta corresponen a l’àrea i les δ de cada observació respectivament. 

Finalment, a la part inferior observem el valor de les raons dobles 

obtingudes a partir dels angles de posició observats θ (a la dreta) i el valor 

de les raons dobles obtingudes a partir dels angles de posició calculats δ (a 

l’esquerra). 

 

Dades de α Geminorum AB: 

  

t (anys) θ (graus) ρ (arc sec) Àrea δ (graus) 

1969,247 135,3 1,87 0,0646   14,9  
1978,130 104,0 2,26 0,1273 30,9  
1989,156 79,3 2,99 0,2051 48,1 
1998,120 68,3 3,75 0,2684 59,6 
2004,100 62,0 4,21 0,3107 66,5 
2007,218 59,3 4,41 0,3327 69,9 

 

P (anys) T (anys) e 

444,95 1960,10 0,323 
 

α0 β0 γ0 

0,305 0,126 0,036 
 

 

α'0 β'0 γ'0 

0,297 0,112 0,034 
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Dades de Burnham 205 AB: 

 

t (anys) θ (graus) ρ (arc sec) Àrea δ (graus) 

1930,610 176,9 0,66 0,5226 92,3 
1935,210 166,6 0,48 0,4214 79,6 
1939,450 154,5 0,40 0,3282 65,9 
1943,900 138,4 0,41 0,2304 48,7 
1947,130 129,4 0,46 0,1594 35,0 
1951,350 103,4 0,29 0,0666 16,0 

  

P (anys) T (anys) e 

142,90 1954,38 0,290 
 

α0 β0 γ0 

0,409 0,185 0,119 
 

α'0 β'0 γ'0 

0,420 0,191 0,094 

 

 

7.2. Càlcul de delta δ 
 

Tal i com està explicat en el mètode, per calcular les δ fa falta resoldre 

l’equació:  

À56# =  
1
2

7� − sin−1�6 sin �� −  6 sin7� − sin−1�6 sin ��88 

 

L’Eugeni Pérez, professor de l’Escola Pia de Sitges, va posar aquesta 

equació al programa Geogebra per facilitar l’obtenció de les δ. D’aquesta 

manera, introduint el valor de l’excentricitat de l’el·lipse i de l’àrea calculada 

segons l’equació: �12 − �� I
J

= À56# podem obtenir la δ. Cal tenir en compte, 

que el programa Geogebra ens dona el valor de δ en radiants i, per tant, 

l’haurem de convertir a graus sexagesimals. 



Càlcul d’òrbites d’estrelles dobles visuals 

 

93 
 

Per exemple, en el cas de Burnham 205 AB, l’excentricitat és de 0,29. En 

aquest cas, la δ corresponent a una àrea de 0,07 seria de 0,28 rad, que 

passats a graus són 16,04º. 

 

  


