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Per què hem de fer autoguiat ?

En la fotografía de llarga exposició, deixem
l’ obturador de la càmara obert durant un
temps, a fi de captar la llum més dèbil. Però
tots sabem que la Terra gira, i les estrelles i
objectes estel·lars semblen desplaçar-se pel
cel.

Si no disposem de un mecanisme per
compensar aquesta rotació, no podem fer
exposicions de més d’ uns segons, captant
molt poca llum.

Però fins i tot les muntures motoritzades
mostren desplaçaments dels objectes
deguts a problemes mecànics impossibles
de resoldre. Aleshores sols podem aspirar a
fer exposicions d’ un o dos minuts amb un
telescopi de focal curta (600 mm).

IC434 sense autoguiat, amb pocs segons d’ exposició



Si podem trobar la manera de corregir
aquests errors mecànics, desplaçant l’
objecte a fi de mantenir-lo en el mateix lloc
del camp de visió del telescopi, estarem
fent:

GUIAT MANUAL ó…
AUTOGUIAT

Aquestes tècniques ens permeten
acumul·lar més llum, i per tant captar
detalls més dèbils d’ objectes i estructures
d’ Espai Profund.

Depenent de la tècnica que decidim fer
servir necessitarem uns o d’ altres
accesoris. Els veurem tot seguit….

IC434 amb autoguiat, i 45 minuts d’ exposició



GUIAT MANUAL
Necessitarem:

Ocular reticulat il·luminat: ens servirà per poder
control·lar la desviació de l’ estrella guia, i fer les
correccions pertinents amb els eixos AR i DEC. Els
oculars ideals són aquells que tenen una retícula doble.

Guía fora d’ eix: permet muntar en el portaocular la
càmara i l’ ocular simultàniament. D’ aquesta manera
podem saber en tot moment quina és la imatge que està
captant el sensor de la càmara.

Muntura equatorial: ja sigui motoritzada o no, ens ha
de permetre corregir manualment les desviacions que
ens mostri l’ estrella guía.



GUIAT MANUAL

Pros i contres:
o Menor cost del material necessari
o No dependència de fonts d’ alimentació elèctrica
o Pocs aparells a traslladar
o Lumbàlgia o dolor de cervicals assegurades
o Exposicions llargues agotadores
o Dependència de trovar una estrella guía adequada

en el camp visual de l’ objecte.

Muntatge:



AUTOGUIAT

Dues opcions:

Tub òptic únic

Dos tubs òptics en paral·lel

Històricament s’ ha vingut utilitzant normalment en tubs òptics (OTA’s) 
catadiòptrics, amb configuració òptica Schmidt – Cassegrain, Maksutov, 
etc.
Aquests equips tenen focals molt llargues, que complica l’ autoguiat.

És l’ opció més estesa, per simplicitat i per cost. Es pot fer servir en 
qualsevol configuració òptica, i sols requereix disposar d’ un sistema 
estable que eviti flexions o moviments que distorsionin  el seguiment.

Veiem-ho en detall…..



AUTOGUIAT
Tub òptic únic

Càmara CCD per fer l’ 
autoguiat. Reb llum
del mirall de la Guía 
fora d’ eix

Càmara CCD per fer la 
fotografía de llarga
exposició de l’ objecte

Guía fora d’ eix, que 
desvía amb un mirall
una part de la imatge
a fotografiar



AUTOGUIAT
Tub òptic únic

Avantatges:

- Menys pes del conjunt d’ accesoris
- Estabilitat del conjunt
- Evitem flexions i rotacions de camp



AUTOGUIAT
Tub òptic únic

Inconvenients:

- Dificultat per localitzar estrelles guía
en el camp de la CCD de guiat. 

- Augment de pes a la part posterior
del tub, el que pot complicar el
contrapessat del tren òptic.

- Complexitat de guiar a focals llargues
- Dificultat per enfocar correctament
ambdues CCD’s



AUTOGUIAT
Dos tubs òptics en paralel

Requerirem diferents accesoris en funció del tub principal.

Si es tracta d’ un tub catadiòptric, normalment es fa servir una pletina 
guia per muntar a sobre les anelles d’ autoguiat.

Si el tub principal és un refractor o un newton, el més habitual és fer
servir les rosques que hi ha a la part superior de les anelles de 
subjecció del tub, per muntar-hi les anelles d’ autoguiat de forma fixa.
És l’ alternativa més econòmica. 
L’ estructura ha de quedar ben fixada, sino pot generar vibracions o 
moviments que espatllaran la sessió.



AUTOGUIAT
L’ ELECCIÓ: DOS TUBS, UNA CCD D’ AUTOGUIAT , CÀMARA DSLR i PHD Guiding

FACTORS A TENIR EN COMPTE:

• Distància focal del tub principal (incorporar reductor de focal?).
• Característiques de la càmara principal (tamany píxel -> resolució).
• Velocitat del tub guía: val la pena que sigui amb bona abertura i focal curta.
• Resolució de la CCD: comparativa amb càmara principal.
• Sensibilitat de la CCD de guiat: com més sensible, millor. Ideal una monocroma. 

UNA FÓRMULA A RECORDAR:

RESOLUCIÓ =  206,26 X  tamany del píxel
focal



AUTOGUIAT
Tub principal:  SKYWATCHER ED 80

Distància Focal : 600 mm
Abertura: 80mm

Càmara principal:  CANON 350D

Tamany del píxel: 6,42 x 6,42 microns

Resolució = 206,26 X 6,42 / 600  = 2,21 segons / píxel



AUTOGUIAT
Tub secundari:  SKYWATCHER 80 /400

Distància Focal : 400 mm
Abertura: 80mm

Càmara autoguiat:  DMK21

Tamany del píxel: 5,60 x 5,60 microns

Resolució = 206,26 X 5,60 / 400  = 2,89 segons / píxel



AUTOGUIAT

CONCLUSIONS:
La resolució del conjunt principal (2,21) és superior a la de l’ autoguiat (2,89) , per tant 
Haurem de guiar amb el mètode sub-píxel. Això ho configurarem en el PHD Guiding. 

El guiat sub-píxel es fonamenta en el càlcul matricial de la deriva del centroide que 
representa a una estrella en la matriu del xip, en A.R. i Declinació.  



AUTOGUIAT
CONEXIONS A REALITZAR PER FER L’ AUTOGUIAT  (simple, sense port ST4 ni GPUSB)

1.- Connectar Canon 350D a portàtil
per port USB.
2.- Connectar CCD DMK a portàtil per
port USB.
3.- Connectar Handset a portàtil amb
un cable convertidor sèrie – USB.
4.- Necessitarem tenir instal·lats al
portàtil:
-Drivers de la Canon 350D
-Drivers de la DMK
-Drivers ASCOM de la muntura
-Plataforma ASCOM



AUTOGUIAT El software:   PHD Guiding

PHD és un software gratuït, que es pot decarregar a: www.stark-labs.com/phdguiding.html

Programa molt simple, que suporta una gran varietat de càmeres, funciona mitjançant
la comunicació amb la muntura a través de la interfase ASCOM. Cal descarregar des de
la pàgina d’ aquesta plataforma el software bàsic i els drivers corresponents a la nostra
muntura. Es pot accedir a través de: http://ascom-standards.org 

Incorpora la cal·libració automàtica, que en altres programes resulta molt pesada, i 
també permet obtenir gràfiques del seguiment efectuat, a fi de detectar errades. 



AUTOGUIAT El software:   PHD Guiding

Permet seleccionar la interfase de la muntura. Si es
connecta via ASCOM amb port serie-USB, per port
ST4, per port paral·lel.... Si tenim dubtes es pot fer
prova i error fins que obtenim connectivitat. L’ opció
“on camera” serveix per quan la CCD té interfase de
comunicació pròpia.

Cliquem aquesta icona per connectar amb la muntura.
Si fem servir ASCOM, se’ns obrirà un diàleg on haurem 
de seleccionar el driver de la nostra muntura. Si no es 
connecta, revisar bé que el cable estigui correctament 
connexionat.

En clicar sobre aquesta icona, haurem de seleccionar
la càmara en un desplegable. 

Si hem fet bé les anteriors passes, a la part inferior dreta ens apareixeran “camera connected” i el nom del driver
del telescopi com connectat.



AUTOGUIAT El software:   PHD Guiding

Si cliquem a la “loop”, començarem a obtenir imatges
a través de la càmera. És convenient haver procurat
enfocar prèviament correctament el tub. Podem
pensar que no captem res, i en realitat, estar
desenfocades les estrelles.

Amb aquesta icona seleccionem el temps d’ exposició.
Dependrà de l’ estrella guia. Un paràmetre correcte
estarà entre 1 i 3 segons. Per sota d’ això podríem
estar corregint el “seeing”.

Finalment, si polsem sobre la icona PDH, iniciarem el
procés d’ autoguiat. Cal, però, aturar prèviament el
“loop”, mitjançant el botó “stop”, i seleccionar una de
les estrelles que apareguin al requadre. Idealment,
elegirem la que estigui més centrada.



AUTOGUIAT El software:   PHD Guiding

Podem fer una toma dark, especialment si el sector
on hi ha l’ estrella guia és pobre d’ estels. Això reduirà
el soroll i millorarà el seguiment.

Finalment, la icona que mostra un “cervell”, ens
permetrà configurar un seguit de paràmetres i ajustar
l’ autoguiat segons les nostres necessitats.

Un dels principals avantatges del PHD és que no cal
definir prèviament les característiques de l’ equip que
anem a fer servir (distància focal, obertura, etc...),
concentrant l’ ajust mitjançant una calibració prèvia
totalment automatitzada, que evita laborioses
tasques que s’ han de fer amb altres programes.

Donem un cop d’ull a la
configuració…..



AUTOGUIAT El software:   PHD Guiding

Indica el percentatge d’ error que utilitza el programa per
corregir les desviacions. Normalment estarà sobre un 60%-80%
Però si sembla que no arribi a compensar les desviacions pot
aumentar-se.

Mesura un indicador per tenir en compte l’ error periòdic de
la muntura. Farà canvis més suaus, tenint en compte l’ historial
dels errors de la muntura, evitant salts deguts a un mal seeing.

Té quatre opcions: Off (sols guia en AR), Auto (Guia en DEC),
Nord (sols envia pulsos en direcció nord, Sud (sols ho fa en 
direcció sud)



AUTOGUIAT El software:   PHD Guiding

Té dues opcions: Low passfilter, que fa canvis suaus en les
dues direccions de DEC, i Resist switch que és més agressiu
però procura sols fer canvis en una sola direcció de DEC. El
primer està indicat quan guiem a prop del Pol, i el segon quan
volem evitar problemes de backlash.

Aquests paràmetres els mantindrem en principi tal i com
apareixen per defecte. Els valors haurien d’ estar, com a 
molt, sobre els 350 / 360ms. Si ens passem en la durada,
Pot passar que haguem d’ invertir la correcció en el següent
Pas, afectant-nos el backlash.

Indica el tamany de la caixa de recerca de l’ estrella guia.
Per defecte la mesura és de 15 píxels.



AUTOGUIAT El software:   PHD Guiding

Aquest és un paràmetre molt important. Serveix per ajustar
el guiat subpíxel, és a dir, aquell que farem servir quan la
resolució del conjunt de fotografia és superior al de guiat,
tal i com comentàvem en una diapositiva anterior.
Si recordem les xifres que havíem calculat, el paràmetre de
guiat era de 2,89, i el de fotografia era de 2,21.

La fórmula màgica a utilitzar serà:

Resolució fotogràfica x 0,75  =  2,21 x 0,75  = 0,57
Resolució guiat                             2,89



AUTOGUIAT El software:   PHD Guiding

Aquest paràmetre va en funció de la distància focal del
tub guia. Quan més curta és la focal, més hem d’ augmentar
el paràmetre. Si les passes de la calibració són més de 20,
haurem d’ incrementar-lo. Si s’ arriben a 60 passes, mostrarà
un error de calibrat. També ens afectarà si anem a guiar a prop
de zones properes al Pol: en aquest cas haurem també serà
convenient  incrementar el valor.

Indica la tolerancia en els canvis de brillantor de l’ estrella
guia. 0,5 és un valor correcte, però pot ser necessari posar
un 1 en determinats casos que puguin fer oscil·lar l’ estrella.



AUTOGUIAT El software:   PHD Guiding

En casos en que hi ha poques estrelles brillants en l’ àrea
on hem de guiar, apareix soroll que podem mitigar en part
amb aquest paràmetre. Hi ha tres opcions “none”, 2x2 i 3x3.
Aquesta última és la que redueix més el soroll.

Permet captar imatges d’ un lapse de temps més curt que
El temps en que s’ envien les ordes de guiat. Sols servirà si
la càmera que fem servir per guiar permet la integració
d’ imatges curtes. No és habitual fer-lo servir.

Únicament es fa servir si la càmera d’ autoguiat és de llarga
exposició i es connecta a través de port paral·lel.



AUTOGUIAT El software:   PHD Guiding

No és el mateix guiar sobre un objecte que està prop de
l’ equador del cel que fer-ho en zones polars. Si volem fer
una sessió amb objectes que estan a diferents latituds, és
convenient tenir activat aquest paràmetre i fer cada cop
que canviem d’ objecte una calibració prèvia.

Permet guardar informació sobre com ha anat la sessió
de guiat en un fitxer “txt”.

Algunes càmeres, com Sbig i Atik, permeten descarregar
únicament una part del cel captat. Això fa que la informació
es pugui tractar més ràpidament, en especial si treballem
amb ports USB 1.1. Avui en dia no té gaire rellevància.



AUTOGUIAT El software:   PHD Guiding

Finalment, disposem d’ una eina interessant, com és el gràfic de guiat, que podem trobar dins del menú pricipal,
a l’ apartat “Tools”, “Enable graph”.
Hi ha quatre botons que són: 1) Permet canviar l’ escala de valors 50-100-250-500.  2) RA/Dec alterna entre les
desviacions de la muntura en AR i Dec, i dx/dy, que mesura sols les desviacions de la imatge que capta la càmera.
3) “Hide” permet ocultar de nou el gràfic  4) “Clear” esborra el registre, i es fa servir quan hem fet alguna correcció
i volem veure els nous resultats, nets dels registres anteriors.

A la part inferior hi ha cinc paràmetres que pertanyen a la configuració avançada que hem vist abans, i que es poden
canviar en marxa. 



AUTOGUIAT El software:   PHD Guiding



Imatge  propietat de l’ autor, feta des del Pirineu de Girona, amb ED80 i Canon 350D modificada, guiant amb PHD Guiding des d’ un Skywatcher 80/400 i SPC9000

NGC 2237 - Nebulosa Roseta


