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CÀLCUL DELS ELEMENTS ORBITALS I LES EFEMÈRIDES PER COSSOS D'ÒRBITES
EL·LÍPTIQUES

Introducció
El treball que es presenta té com a objectiu calcular els elements orbitals i les efemèrides de dos

cossos: Mart i l'asteroide 87024. Els elements orbitals són sis paràmetres que descriuen les

òrbites el·líptiques, espaialment i temporalment. Aquest procés l'he dut a terme mitjançant la

utilització del mètode de Gauss per calcular els elements orbitals, pel qual vaig haver de fer tres

observacions de cada cos celeste, les de l'asteroide fetes a l'Observatori Fabra, i les de Mart fetes

amb un equip fotogràfic no professional. Aquest mètode és el que va idear Gauss al segle XVII

amb el qual va predir la posició de Ceres.

La complexitat dels càlculs em va portar a realitzar dos programes en Python, un pel mètode de

Gauss i un altre pel càlcul de les efemèrides.

En l'explicació dels resultats es podrà veure que les dades de Mart van ser les esperades, però les

dades obtingudes per l'asteroide estaven esbiaixades. Això em va forçar a trobar una explicació

hipotètica sobre la causa dels errors: les característiques de l'asteroide i els intervals temporals en

què vam fer les observacions.

Hipòtesi i objectius
Els objectius que van regir el treball van ser quatre; en primer lloc, assolir els coneixements

suficients per poder observar la volta celesta des d'una visió astronòmica. Seguidament, aprendre

a aplicar el mètode de Gauss, és a dir, comprendre suficientment el procés dut a terme per poder

aplicar-lo i aconseguir els elements orbitals dels cossos estudiats.

En tercer lloc, implementar el mètode de Gauss i el càlcul d'efemèrides en Python. En altres

paraules, crear un programa fent servir el llenguatge de programació Python que em permeti

automatitzar els càlculs.

Finalment, predir la posició dels dos cossos d'estudi i comparar els meus resultats amb efemèrides

extretes de la NASA, en el cas de Mart, i del Minor Planet Center, en el cas de l'asteroide, per

poder valorar els resultats.

Així doncs, la meva hipòtesi és que podré calcular els elements orbitals i obtenir efemèrides pels

dos cossos d'estudi, de manera exitosa.

Metodologia
El treball realitzat va constar de diverses parts: fer les observacions, calcular els elements orbitals i

fer el càlcul de les efemèrides.

Abans de començar, vaig haver d'aclarir conceptes referents a l'astronomia i buscar informació

històrica.



Per fer les observacions de l'asteroide, ens vam posar en contacte amb l'Antonio Bernal,

col·laborador de l'Observatori Fabra. Vam poder utilitzar el material de la cúpula de l’observatori,

aconseguint tres fotografies de l'asteroide en intervals d'una setmana. Les observacions de Mart

les vam fer usant una càmera Cànon i un objectiu de 50 mm. Aquestes les vam fer en intervals de

mesos entre cada una. De les imatges vaig poder extreure les coordenades dels dos cossos en

cada observació.

Pel que fa a l'aplicació del mètode de Gauss, vaig haver d’esquematitzar els càlculs de manera

que em permetés entendre el procés de manera suficient per posteriorment programar-lo. Un cop

conegut el procés, vaig fer el programa.

Finalment, el càlcul de les prediccions va ser més senzill. Vaig buscar mètodes per determinar

efemèrides i, després d'uns quants intents, vam trobar-ne un que, fet el programa, ens funcionava.

Resultats i conclusions
Els resultats referents a Mart han estat bons: els elements orbitals tenien un error relatiu no

superior al 3%, amb excepció de l'argument del periheli amb un 12%. Pel que fa a les efemèrides,

l'error donat va ser en minuts d'arc, tant en la declinació com en l'ascensió recta. Aquesta

desviació és acceptable tenint en compte l'equipament amb el qual vam fer les fotografies i la

utilització del mètode de Gauss, que és del segle XVIII.

Pel que fa als resultats de l'asteroide, els elements orbitals tenien un error relatiu inferior al 5%,

excepte l'excentricitat amb un 16%. I la desviació de les efemèrides era molt gran.

A causa dels resultats obtinguts, vaig haver d'acollir una nova etapa inesperada del meu treball:

investigar la causa d'aquests errors. Vaig decidir trobar quin error en els elements orbitals

provocava el desviament, tot corregint-los un per un. Així vaig observar que quan es corregia el

temps de pas pel periheli, l'error es reduïa considerablement.

De manera paral·lela, em vaig posar en contacte amb l'Antonio Bernal per interpretar els resultats

obtinguts. Analitzant les dades conjuntament, vam considerar que l'error en els resultats referents

a l'asteroide podien ser per tres causes.

En primer lloc, els intervals en els quals vaig fer les observacions de l'asteroide eren menors que

els de Mart, això podria haver provocat l'obtenció d'informació d'un arc menor en el cas de

l'asteroide. D'altra banda, l'òrbita de l'asteroide és inestable a causa de l'atracció de cossos amb

masses majors a la seva, ja que l'asteroide té una massa petita en comparació als cossos als

quals s'apropa en el seu recorregut. Finalment, la utilització d'un mètode que actualment s'utilitza

per calcular òrbites merament preliminars, que serveixen de base a càlculs més sofisticats, pot

tenir un error associat.

Com a conclusió, puc afirmar que, en el cas de Mart, la meva hipòtesi era correcte. En el cas de

l'asteroide el fet que els resultats no fossin els esperats m'ha permès buscar una explicació, fet

que ha enriquit de manera considerable el treball.
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