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ASTROOMIE GEODEZICĂ
Determinarea latitudinii și longitudinii prin observații astronomice
de ing. Mihai Boacă
Determinarea coordonatelor latitudinii ( f ) şi
longitudinii ( l ) este o operaŃiune complexă ce necesită o
cunoaştere în detaliu a mersului aparent al aştrilor pe boltă,
a relaŃiilor matematice dintre elementele ce definesc această
mişcare, cunoaşterea şi evaluarea unor serii de corecŃii ce
trebuie aduse observaŃiilor şi a metodelor de măsurare,
cunoaşterea condiŃiilor favorabile pentru observarea unor
aştri în momentul când erorile sunt minime. Aceste
măsurători (vorbim de determinările clasice pentru f şi l) se
fac cu instrumente dedicate pe care le vom aminti în cele ce
urmează
PoziŃia unui punct pe suprafaŃa Pământului este
definită de latitudine şi de longitudine (neglijăm deocamdată
cota punctului – înălŃimea punctului faŃă de suprafaŃa
geoidului, în fapt suprafaŃa mărilor şi a oceanelor prelungită
sub continente)
Latitudinea astronomică f este definit ca fiind unghiul
format de verticala locului în punctul considerat cu planul
ecuatorului. Este sinonim cu latitudinea geografică –
unghiul format de normala la suprafaŃa geoidului în
punctual considerat cu planul ecuatorului. În fapt
latitudinea este înălŃimea polului deasupra orizontului.
Longitudinea astronomică l este definită ca fiind
unghiul diedru format între planul meridianului de origine şi
planul meridianului în punctul respectiv. Noțiunea este
sinonimă cu longitudinea geografică.

Pentru determinarea latitudinii unui punct pe suprafaŃa
Pămânului se pot folosi metode expeditive şi metode
riguroase.
Printre metodele expeditive enumerăm determinarea
latitudinii cu ajutorul sextantului (Imaginea 2). Această
metodă se folosea în navigaŃia maritimă ca şi în cea aeriană
folosind principiul dublei reflexii a imaginilor, fără a fi
nevoie de o stabilitate a aparatului. Astăzi în navigaŃie
determinările de poziŃie se fac prin tehnologie GPS,
tehnologie de care vom vorbi după epuizarea subiectului ce
tratează metodele clasice (astronomice) de determinare a
latitudinii.

Imaginea 2: Sextant

Imaginea 1: Sistemul de latitudini și longitudini

Ca metode riguroase amintim determinări cu ajutorul
astrolabului cu prismă şi determinări cu ajutorul
instrumentului universal.
Astrolabul cu prismă este un instrument cu care se
observă stelele în momentul când ating o aceiaşi distanŃă
zenitală, în speŃă este vorba despre observarea stelelor în
almucantaratul de 30 (almucantarat – cerc de egală înălŃime)
(Imaginea 3). Instrumentul se compune dintr-o lunetă al
cărei ax opic perpendicular pe muchiile unei prisme
echilaterale ABC este perpendicular şi pe faŃa BC a prismei
– figura 1. Prisma ABC este aşezată în faŃa obiectivului
lunetei cu muchia A spre exterior şi este solidară cu luneta.
Întregul dispozitiv este mobil în jurul unui ax vertical şi
poate fi orietat în orice azimut. Suportul lunetei poartă o
baie cu mercur (H) ce joacă rolul de oglindă.
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Figura 1: Schema optică a astrolabului cu prismă

Dacă un astru aflat în planul vertical al instrumentului
se află la distanŃa zenitală de 30O, razele luminoase pe care
le emite cad normal pe faŃa SB. În I va fi o reflexie totală şi
raza emergentă va fi perpendiculară pe faŃa BC. Raza
luminpasă S’I’ reflectată de baia de mercur face cu raza SI
un unghi de 120O şi prin urmare după traversarea prismei
va ieşi în I1’R’, paralel cu I1R. Astfel imaginea directă şi cu
cea reflectată vor coincide într-un punct al planului focal al
obiectivului. Observatorul sesizează momentul coincidenŃei.
Imaginea 3: Astrolab cu prismă

exemplu la latitudinea de 45 şi la digresiunea maximă a
stelei o eroare de 4s a corecŃiei cronometrului dă o eroare
de ± 1’’ în calculul latitudinii.
Pentru deducerea latitudinii observăm steaua polară
(stea situată la nord de zenith) şi stele situate la sud de zenit.
Steaua Polară poate fi observată de mai multe ori în
cursul aceleiaşi nopŃi şi pentru eliminarea erorilor
sistematice în măsurarea distanŃelor zenitale ne putem
limita, în privinŃa stelelor nordice doar la Steaua Polară, însă
trebuie să avem grijă să facem atâtea serii de observaŃii
asupra Stelei Polare câte stele au fost observate la sud de
zenith. Steaua polară poate fi observată în orice unghi orar,
stelele sudice trebuie observate doar în apropierea
meridianului la unghiuri orare mici de 20min-30min şi pe
cât posibil de o parte şi alta a meridianului, de fiecare dată
în ambele poziŃii ale lunetei (pentru eliminarea colimaŃiei).
Media distanŃelor zenitale pentru stelele sudice trebuie
să fie aproximativ egală cu distanŃa zenitală a Stelei Polare.
Anuarele astronomice mai vechi cuprind tabele după
care se puteau calcula cu destulă precizie latitudinea staŃiei
după distanŃa zenitală observată a Stelei Polare.
Calculul latitudinii. Definim cu această ocazie
triunghiul de poziŃie al unui astru care este triunghiul sferic
existent pe bolta cerească determinat de zenit (Z), pol (P) şi
astrul respectiv (s) (Figura 2).
PZ =90O-f, Ps=90O-d=p, Zs – distanŃa zenitală
observată. Unghiul din P este unghiul orar H. Avem din
trigonometria sferică formula cosinusului pentru distanŃa
zenitală:
cos z = sinfsind+ cosfcosdcos H

Determinarea latitudinii din distanŃa zenitală a
Stelei Polare.
Se face cu instrumental universal de precizie (Wild T4,
Theo 002 etc.)
Steaua polară este
foarte puŃin depărtată
de polul ceresc nord
(56’),
astfel
că
înălŃimea stelei diferă
puŃin de latitudinea
staŃiei (locul unde este
amplasat instrumentul
de măsură). Pe de altă
parte Steaua Polară
este
destul
de
luminoasă
şi
accesibilă
Imaginea 4: Wild T4
observaŃiilor, mai ales că mişcarea sa nocturnă este foarte
înceată. Din acest motiv nu este necesară cunoaşterea
riguroasă a corecŃiei cronometrului, chiar şi atunci când
steaua se observă la cea mai mare distanŃă de meridian. De
4

(1)
Figura 2: Triunghiul de poziție al unui astru

Să ducem acum arcul de cerc mare sM, perpendicular
pe arcul PZ şi să notăm arcul PM cu x şi arcul sM cu u, ca
în figura 1
În triunghiul sferic dreptunghic PMs avem:
cos p=sind=cos u cos x,
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sin p cos H=cosdcos H= cos u sin x

(2)
Înlocuim în (1) pe sin d şi pe cos d cos H, cu valorile
din (2) obŃinem
cos z = cos u (sin fcos x + cos f sin x)
sau
cos z = cos u sin (f+x),
de unde:
sin (f+x) = cos z / cos u= cos z cos x / cos u cos x
= cos z cos x / sin d
(3)
valoarea lui x se deduce din relaŃia
tg x = ctg d cos H
(4)
care a fost obŃinută din împărŃirea relaŃiilor (2)
RelaŃiile (3) şi (4) rezolvă problema calculului
latitudinii după observarea distanŃei zenitale a Stelei Polare.
Calculul latitudinii se poate face plecând de la
formula (1) folosind notaŃiile
f = p/2 - F şi d = p/2 – p
şi înlocuin în (1) şi dezvoltându-l pe F în serie Mac
Laurin şi derivând succesiv şi transformând radianii în
secunde de arc, obŃinem în final:
f = p/2 –z – p’’ cos H + ½ p’’2 sin2 H ctg z sin 1’’ –
1/3 p’’3 cos H sin2 1’’+ … (5)
Evident că măsurătorile zenitale brute vor fi corectate
de refracŃie şi în final vor fi reduse la polul mijlociu ( după
cum se ştie polul nu este fix având o mişcare de rotaŃie în
spirală (Figura 3 și 4) aplicându-se apoi şi corecŃia de
altitudine după formulele:
Pol mediu
Df1 = -(x cos l + y sin f)
Altitudine
Df2 = - 0’’,171 H sin 2f
Figura 3: Deplasarea polului în timp (axa Z reprezintă timpul
în zile, axele X și Y reprezintă deplasarea în arcsecunde
(sursa IERS)

Figura 4. Coordonatele polului din 2005 până în prezent
(mas – miliarcsecunde, 1 mas=3cm)

Vom defini pe final corecŃia cronometrului de care am
amintit mai sus. A determina corecŃia unui cronometru faŃă
de ora locală (timp sideral, timp mijlociu sau timp legal)
înseamnă a găsi, pentru un moment, după indicaŃiile
cronometrului ora locală; din diferenŃa : ora locală minus
indicaŃiile cronometrului, rezultă corecŃia cronometrului
notată cu C
Să presupunem că la un moment dat t, citit pe
cronometru, am determinat unghiul orar H al unui astru de
ascensiune dreaptă a. Atunci, conform celor arătate anterior
avem pentru ora locală relaŃia
t + C = H +a
În astronomia geodezică însă, nu se măsoară direct
unghiul orar al unei stele, ci distanŃa zenitală sau azimutul
său, valori care pot fi observare cu destulă precizie. Din una
din cele două mărimi măsurate se deduce apoi unghiul orar
şi prin urmare corecŃia cronometrului.
În numărul următor: alte metode de determinare a
latitudinii și determinarea longitudinii.
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Astrofotografie
Camere ccd
de Horațius Flueras

Cameră foto sau cameră ccd dedicată
Camera foto sau camera ccd este dispozitivul ce captează
fotonii adunați de telescop și îi transformă în imagine
vizibilă pentru ochiul uman, ce poate fi supusă unor
prelucrări ulterioare. În principiu se poate folosi orice
camera foto cu film sau digitală existentă ce poate fi
montată prin diferite adaptoare la focalizatorul telescopului.
Însa pentru rezultate bune se recomandă folosirea fie a unui
aparat foto slr sau dslr, fie a unei camere ccd cu cip răcit
dedicată pentru astrofotografie. Întrucat camerele pe film
sunt din ce in ce mai putin folosite astăzi, în continuare
vom discuta doar despre camerele foto digitale.

Camerele foto dslr sunt o modalitate facilă de captare a
imaginilor
întrucât
cipurile actuale folosite în
aceste
camere
sunt
extrem de sensibile și pot
efectua expuneri cu
durată mare. Aceeași
cameră poate fi folosită
atât pentru fotografie
terestră, cât și pentru
astrofotografie.

în aceste lungimi de undă. Filtrul instalat de producatori în
fața cipului blochează și el o parte din spectrul infraroșu și
ultraviolet reducând sensibilitatea. Mulți astrofotografi
recurg la înlocuirea fitrului de pe cip cu un filtru cu spectru
mai larg, însa dupa acest schimb va fi afectat balansul
culorilor în fotografia pe timp de zi. ii) Cipul camerei nu
este răcit, astfel ca imaginile au un zgomot total foarte
mare comparativ cu un cip răcit. De asemenea, nu se pot
face comparații științifice în condiții similare tehnice,
datorită variației necontrolabile a zgomotoului aparatului
foto. iii) Eficienta cuantică a cipurilor folosite în camerele
ccd este extrem de scăzută, astfel că mare parte din fotonii
ce ajung la chip nu sunt transformați în electroni și astfel nu
ajung în imaginea finală. Acest lucru înseamnă că pentru
obținerea unui aceluiași nivel de detaliu cu o cameră foto
dslr ca și într-o cameră ccd dedicată avem nevoie de
expuneri mai lungi; iv) Cipurile camerelor dslr sunt cipuri
color, iar matricea Bayer prin care se obține informația
cromatică diminuează cantitatea de lumină ce ajunge la
senzor filtrând fiecare fotodiodă pentru a captura o singură
culoare. Astfel sensibilitatea cipului color este mult mai
scazută decat cea a unui cip monocrom, necesitând timpi de
expunere mai mari pentru adunarea unei aceleiasi cantități
de lumină.

Cameră foto Canon EOS 7D
Cei mai mulți astrofotografi cu camere foto dslr aleg fie
camere de la Canon, fie de la Nikon datorită caracteristicilor
acestora mai prietenoase cu astrofotografia (cipuri mai
sensibile cu zgomot mai mic, posibilitatea de blocare a
oglinzii în poziție superioară, salvarea imaginilor în format
raw necomprimate). Principalele neajunsuri ale aparatelor
foto dslr sunt: i) Multe dintre obiectele cerești emit puternic
în lungimile de undă ale capetelor spectrului vizibil
(ultraviolet – infraroșu), însă cipurile camerelor dslr sunt
optimizate pentru fotografie pe timp de zi în spectrul vizual
de lungimi de undă. Astfel sensibilitatea lor la capetele
spectrului este foarte slabă comparativ cu cipurile
monocrome din camerele ccd dedicate, necesitând expuneri
mult mai lungi pentru a capta aceeași cantitate de informație
6

Camerele ccd cu cip racit dedicate pentru
astrofotografie elimină principalele probleme ale camerelor
dslr. Prin răcirea controlată a cipului camerei zgomotul este
redus la o valoare minimă. În cazul unor sesiuni ulterioare
de fotografie a aceluiași
obiect
controlul
temperaturii cipului ccd
permite realizarea de
fotografii
în
condiții
tehnice similiare, tehnică
utilizată în special pentru
realizarea de masuratori
cantitative
comparabile.
Eficiența
cuantică
a
cipurilor utilizate în aceste
camere este superioară
Camera ccd răcită Atik 4000
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cipurilor din camerele dsrl sau webcam-uri, astfel că cei mai
mulți fotoni ce ajung pe cip sunt transformați în electroni și
ajung în imaginea finală. Cipurile implementate în camerele
ccd actuale acoperă o gamă largă de dimeniuni fizice,
dimensiuni ale pixelilor, tipuri de iluminare, spectre de
sensibilitate astfel că se poate alege o cameră în funcție de
rezoluția și distanța focală a telescopului și tipul de
fotografie pentru care va fi folosită. De asemenea se poate
alege între variante monocrom și color ale aceluiași cip,
majoritatea astrofotografilor preferând camerele cu cip
monocrom și carusel cu filtre colorate separat pentru
obținerea culorilor datorită sensibilității crescute a cipurilor
monocrom și performantelor mai bune în fotografia de
bandă îngustă. Neavând obiectiv propriu aceste camere se
montează direct în focalizatorul telescopului, astfel că se
elimină orice distorsiuni datorate unor elemente optice
intermediare. Printre producatorii cu tradiție renumiți de
camere ccd dedicate pentru astrofotografie amintim ATIK
(imaginea de mai sus), SBIG (imaginea de mai jos), Apogee, FLI,
Starlight Xpress, QSI, QHY, Trifid, dar mai există și alții. În
general diferențele dintre camerele ccd bune și camerele ccd
cu performanțe mai scăzute se regăsesc la nivelul cipurilor
folosite (cipuri cu mai puține defecte; cipuri mai eficiente și
cu zgomot mai mic; gamă mai larga de cipuri implementate,
cu dimensiuni diferite, pentru diferite aplicații fotografice),
al nivelului de optimizare a
electronicii camerei pentru
cipul folosit, fiabilitătii în
timp a camerei, eficiența
tipurilor de răcire a cipului,
softului dezvoltat pentru
controlul
camerelor,
compatibilitatea
cu alte
Cameră ccd răcită SBIG
softuri de control și
captare a imaginilor etc.). O cameră ccd bună poate fi
utilizată mulți ani la rând, cu aceleași performanțe, de aceea
cel mai bun sfat este să alegeți calitatea în detrimentul
economiilor de moment, să alegeti producători tradiționali
care au la activ mai multe generatii de camere dezvoltate și
optimizate și care pot asigura suport în timp pentru
produsele lor.

ajung să ocupe întrega suprafața a cipurilor ccd mici decat
în cazuri foarte rare (fotografie cu telescoape mari cu
distanțe focale extrem de lungi în condiții atmosferice
excelente). Astfel pentru fotografia planetară cele mai
folosite camere ccd au cipuri cu rezoluții mici de 640X480
pixeli, însa sunt pentru obținerea unui câmp vizual real mai
mare (util pentru fotografia întregului disc lunar și a
Soarelui) se folosesc și camere cu rezolutii mai mari de
1024X767 sau 1280X960 pixeli. Mai important decât
dimensiunea
cipului
este
sensibilitatea acestuia, astfel că
cipurile
implementate
în
camerele ccd planetare dedicate
(în general cipuri Sony) trebuie să
fie foarte sensibile și eficiente. În
cazul acestui tip de fotografie
cele mai folosite camere cu cip
Camera ccd planetară ccd dedicate sunt camerele
NexImage de la Celestron (în
)exImage - Celestron
prezent cele mai accesibile),
vechea serie de webcam-uri de succes ToU Cam de la
Philips acum scoase din producție (Vesta 740K, 804K,
900NC), camerele TITAN de la Atik, și mai ales camerele
ccd DMK/DBK de la Imaging Source. În ultimii ani
camerele realizate de Imaging Source au ajuns să fie
alegerea celor mai mulți astrofotografi cu experiență în
fotografia planetară și lunară datorită performanțelor lor
superioare. Acestea reprezintă o îmbinare perfectă între
cipuri foarte sensibile și electronică stabilă, construite la
standarde industriale, superioare camerelor de consum.

În cazul fotografiei planetare si lunare caracteristicile
camerelor ccd nu sunt atât de
critice, planetele și Luna fiind
obiecte destul de strălucitoare
care nu au nevoie de timpi de
expunere lungi. Dimensiunea
cipului nu este importantă în
cazul fotografiei planetare,
întrucât dimensiunile aparente
ale planetelor sunt mici și nu
Cameră ccd planetară Imaging
Source, printre cele mai populare

Camera ccd cu cip monocrom sau cu cip color?

De asemenea se pot folosi cu rezultate satisfacatoare și
camere foto compacte prin metoda proiecției afocale prin
ocular, însa în acest caz imaginea finală este afectată de
calitatea obiectivului aparatului și calitatea imaginii produse
de ocularul prin care se face proiecția. Camerele foto
compacte nu sunt proiectate pentru fotografie planetară, ci
pentru fotografie la obiecte terestre pe timp de zi, astfel că
rezultatele obținute cu acestea nu au același nivel de detalii
și calitate ca și cele obținute cu camere ccd planetare
dedicate.

Alegerea între camere ccd racite cu cip monocrom si cele cu
cip color este o dilema perpetuă pentru astrofotografii
amatori începători datorată lipsei de experiență și
cunoștințelor despre cipurile ccd. Cel mai simplu mod de a
raspunde la această întrebare este prin a arăta că majoritatea
astrofotografilor experimentați folosesc camere ccd cu cip
monocrom. Care este diferența dintre camerele cu cipuri
monocrom și cele cu cipuri color? Răspunsul se află în
7
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modul în care sunt realizate cipurile monocrom și cele
color.
Cipurile color sunt de fapt cipuri monocrom, pixelii
senzorului fiind acoperiți cu un filtru sub forma unei matrici
Bayer ce conține zone alternative de filtre roșu, verde și
albastru - GRGB. Matricea Bayer permite obținerea unei
poze color instant, cu o singură expunere, sacrificând
rezoluția spațială a cipului și sensibilitatea nativă a pixelilor
la întreg spectrul de lumină vizibilă/infraroșie/ultravioletă.
Datele brute produse de senzor și prelucrate ulterior de
camera foto sunt sub forma unei imagini alb-negru sub
forma unui pattern. Patternul este datorat matricii Bayer de
pe senzor. Fiecare pixel este sensibil la o singură culoare,
cea a filtrului de deasupra lui. Pentru a converti aceasta
imagine brută in imagine color fiecărui pixel i se atribuie o
valoare corespunzătoare filtrului de deasupra lui. Softul
camerei interpoleaza în continuare pentru fiecare pixel
valorile culorilor lipsă prin analiza pixelilor adiacenți și
estimează valorile lipsă, proces numit debayerare sau
conversie la color. Există mai mulți algoritmi de conversie
la color, însă fiecare algoritm este un compromis.

Camerele ccd astronomice cu cipuri color nu realizează
intern procesul de debayerare, ci acesta se realizează ulterior
prin intermediul softurilor de captură și prelucrare a
imaginilor. Imaginea brută produsă de camerele ccd color
este monocromă, culoarea obținându-se în urma
debayerării.
Camerele ccd cu cip monocrom produc imagini alb/negru.
Realizarea unei imagini color folosind cipuri monocrom are
loc după un principiu asemanator matricei bayer cu
diferența că întreg cipul camerei este expus succesiv la
lumina filtrată prin filtrele roșu, verde și albastru și un filtru
de luminanță. Astfel, în fata senzorului ccd sunt introduse
succesiv câte un filtru realizându-se câte o imagine prin
fiecare filtru. Pentru a ușura schimbarea filtrelor, acestea se
monteaza într-o roată de filtre care se atașează în fața
camerei ccd și care permite schimbarea manuală sau
automată controlată prin calculator a filtrelor. Imaginile
brute obținute sunt monocrome, însă informația capturată
în fiecare reprezintă spectrul luminos corespunzator fiecărui
filtru. După realizarea celor 4 imagini prin cele 4 filtre,
acestea se prelucrează prin intermediul unor softuri de
prelucrare a imaginilor precum Adobe Photoshop,
CCDSoft, MaximDL, AstroArt, Nebulosity etc. pentru a
obține imaginea color. Cele 4 imagini calibrate se suprapun
și fiecare imagine se colorează automat sau manual la
culoarea corespunzătoare filtrului prin care a fost expusă. În
acest fel se obține o imagine finală color.
Avantajele camerelor ccd cu cip monocrom față de
camerele ccd cu cip color

Matricea Bayer
Camerele foto dslr realizează acest proces de debayerare
prin softul intern al camerei producând imagini color. La
unele modele există posibilitatea capturarii de imagini raw,
procesul de debayerare putând fi realizat ulterior de
utilizator prin intermediul diferitor programe de calculator.

- Rezoluție mai mare a imaginii: Datorită faptului că nu
există matrice bayer în cazul cipurilor monocrom, toți
pixelii cipului sunt expuși la fiecare canal de lumină. În
cazul cipurilor color, 50% din pixeli sunt expuși la lumina
verde, 25% din pixeli sunt expuși la lumina roșie, 25% din
pixeli sunt expuși la lumina albastră. În cazul cipurilor color

M8: În imaginea din stânga
printr-o camera ccd Sbig (3
expuneri în RGB a câte 2 minute,
în total 6 minute), în imaginea din
dreapta printr-o camera foto dslr
Canon (3 expuneri a câte 2
minute, în total 6 minute). Se
observă ușor cantitatea mai mare
de detalii vizibile în imaginea din
stânga, în special în spectrul halfa, zgmotul de fond mai mic și o
mai mare gamă dinamică.
8
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este nevoie de debayerarea imaginilor brute pentru a obține
imaginea color, proces prin care se realizează interpolarea
valorilor canalelor de culoare lipsă pentru fiecare pixel al
cipului. Astfel, softul camerei sau un soft de prelucrare a
imaginilor calculează pe baza unor algoritmi analizând
pixelii invecinați ai fiecărui pixel ce valori ar fi trebuit să ia
fiecare pixel dacă ar fi fost expus și la celelalte canale de
culoare. Se generează astfel valori aproximative pentru
fiecare pixel. Rezoluția spațială brută și cantitatea de
informație conținută de imagine este însă mai scăzută decât
în cazul unui cip monocrom, fără matrice bayer, expus
complet la fiecare canal de culoare. În functie de algoritmul
de debayerare folosit rezoluția este cu cel puțin 30% mai
mică decât a unei imagini obținute cu un cip monocrom și
apar în imagine diferite artefacte care reduc suplimentar
calitatea finală a imaginii.
- Sensibilitatea mai bună a pixelilor și cantitatea mai
mare de informație capturată: Datorită faptului că nu
exista matrice bayer, cipurile monocrom sunt expuse în
întregime la întreg spectrul luminos, fiecare pixel captează
fotonii de lumină care ajung la el până la umplerea
rezervorului de electroni. Prin intercalarea unui filtru de
culoare, întreg cipul ccd captează toți fotonii în spectrul de
lumină al culorii respective care ajung la cip. Astfel cipul
lucrează la capacitatea maximă a pixelilor din care este
alcătuit, capturând fotoni pe întreaga sa suprafață pentru
fiecare canal de culoare. În cazul cipurilor color, datorită
matricii bayer, nu toți pixelii captează întreaga cantitate de
lumină: 50% din pixeli captează în spectrul luminos verde,
însa nu și în celelalte domenii ale spectrului, 25% din pixeli
captează în spectrul roșu, 25% din pixeli captează doar
albastru și sunt insensibili la restul spectrului. Mai mult, s-a
constatat că filtrele ce alcătuiesc matricea bayer au o
transmisie mai mică a luminii decât filtrele ccd astronomice,
astfel că sensibilitatea cipului este redusă mai puternic decât
în cazul filtrelor ccd astronomice. Datorită spectrului
restrâns de lumina transmis de filtrele din matricea bayer
centrate pe lumina vizibilă și cantitatii mai mici de fotoni
care ajung la pixeli, cipurile color sunt foarte puțin sensibile
sau chiar insensibile la spectrul de lumină aflat la marginea
celui vizibil, mai precis, lungimile de unda h-alfa, h-beta,
infraroșu, ultraviolet care sunt foarte importante in
astronomie, multe obiecte cerești avand emisii luminoase
puternice în aceste lungimi de undă. Cipurile monocrome
sunt sensibile și în aceste lungimi de undă. Această
sensibilitate mai bună a cipurilor monocrom este foarte
importantă pentru astronomie, întrucât lumina ce vine de la
obiectele cerești este foarte slabă. Datorita sensibilității mai
mari și a utilizării întregii suprafețe disponibile, cipurile
monocrom permit obținerea unui același nivel de detalii in
timp mai scurt, cu mai putine expuneri decât cipurile color.

Jupiter: în stânga cu o camera ccd cu cip color, în
dreapta cu o cameră ccd cu cip monocrom. Se
observă cantitatea mai mare de detalii suprinsă de
camera cu cip monocrom si sensibilitatea mai bună
a acesteia.
Sau dacă privim dintr-o altă perspectivă, cu un cip
monocrom putem captura mai multa lumină/fotoni în
același timp față de un cip color, deci mai multe detalii
vizibile. Cel mai important canal de culoare este luminanța,
care conține informația alb/negru din întreg spectrul vizibil
de lumină. Pentru obținerea culorilor, a canalelor de
cromianță cu un cip monocrom se pot aloca expuneri mai
scurte pentru expunerile prin filtrele RGB sau folosind
binarea pixelilor pentru a reduce timpul de expunere.
- Posibilitatea de a folosi filtre de bandă îngustă: Pe
lângă obținerea imaginilor color în spectrul luminii vizibile
prin folosirea unor filtre LRGB, camerele cu cip monocrom
permit folosirea și a unor filtre de bandă îngustă, centrate
doar pe anumite lungimi de undă bine izolate în care emit
puternic unele obiecte cerești. Astfel, extrem de folosite
sunt filtrele h-alfa, h-beta, OIII, S2 pentru fotografierea în
special a nebuloaselor care emit puternic în aceste lungimi
de undă. Imaginile obținute prin acest filtre pot fi suprapuse
cu imaginile obținute prin filtrele LRGB pentru a obține o
imagine finală cu mai multe detalii. De asemenea se pot
realiza imagini compozite în culori false prin suprapunerea
doar a imaginilor obținute prin 3-4 filtre de bandă îngustă,
în paleta de culori asemănătoare cu cea produsă cu
telescopul spațial Hubble. Avantajul acestei tehnici este dat
de faptul că aceste lungimi de undă sunt mai puțin blocate
de poluarea luminoasă produsă de sistemele de iluminat
folosite de oameni, care în orașe ajunge să inunde cerul de
lumină făcând invizibile majoritatea obiectelor cerești.
Astfel se poate realiza fotografie în bandă îngustă din oraș,
fără a fi influențați de poluarea luminoasă din jur. Pentru
astronomii amatori fără posibilitatea de a ieși din orașe în
zone cu cer curat și negru, fotografia de bandă îngustă este
9
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singura formă de fotografie deepsky fezabila din zonele cu
poluare luminoasă.
- Posibilitatea binării pixelilor: Pixelii camerelor cu cip
monocrom pot fi binați 2X2, 3X3, 4X4, pentru a obține
pixeli mai mari (de 4, 9, 16 ori), mai sensibili, cu un raport
semnal/zgomot mai mare. Binarea are loc la nivelul citirii
fotositurilor, care sunt combinate și citite astfel încât să
creeze fotosituri echivalente mai mari. Capacitatea totala a
rezervorului de fotoni a noilor super pixeli este și ea mai
mare, făcând posibila colectarea unei sarcini mai mari decât
pentru un singur pixel. Binarea pixelilor ajută și la ajustarea
mărimii optime a pixelilor pentru diferite telescoape și
pentru reducerea timpilor de descărcare a imaginilor pe
calculator, operațiune utilă în etapa de focalizare a
telescopului. Cipurile ccd color nu pot fi binate datorită
matricei bayer.
- Sunt mai adecvate cercetarii științifice: Toate camerele
ccd utilizate pentru cercetare științifică au cipuri
monocrom. Pentru cercetare știintifica culoarea nu este
importantă, ci mai importantă este posibilitatea izolării
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diferitor segmente ale spectrului de lumină prin folosirea în
fata cipului camerei a filtrelor speciale care lasă să treacă
doar acele lungimi de undă dorite de cercetător. De
asemenea, este important ca cipul să performeze la
capacitatea sa maximă pentru a aduna cât mai mulți fotoni
în cat mai putin timp de la obiecte cerești/stele foarte puțin
luminoase. Utilizarea cipului la intreaga sa rezoluție, fără
artefactele introduse de matricea bayer, permite
înregistrarea întregii informații nealterate care vine de la
regiunea de cer studiată, fapt foarte important de exemplu
pentru fotometrie, astrometrie sau studiile de asteroizi. Un
exemplu în acest caz este situația stelelor foarte slabe: în
cazul cipurilor color pentru a identifica corect poziția unei
stele și culoarea ei trebuie ca ea să subintinda cel puțin 3
pixeli adiacenți; în cazul cipurilor monocrome este suficient
ca steaua să subîntindă doar 1 pixel.
Avantajele camerelor ccd cu cip color față de camerele
ccd cu cip monocrom
- Procedura mai simplă de capturare și prelucrare a
imaginilor: Datorită matricii bayer a cipurilor color

Galaxia M33: cameră ccd SBIG 6303e, refractor Zeiss 193mm f/7.5, 5 expuneri a 120 secunde
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capturarea canalelor de luminanța și cromianța are loc în
cadrul aceleiași expuneri. În cazul cipurilor monocrom este
necesară realizarea separata a expunerilor prin cel puțin 3
filtre diferite. În prelucrarea imaginilor nu mai este necesară
suprapunerea canalelor de culoare, însa este necesară
debayerarea cadrelor.

rezoluție mai bună. Deși cei mai mulți începători în
domeniul astrofotografiei sunt atrași de camere ccd cu cip
color, majoritatea lor ajung dupa o perioadă foarte scurtă să
simtă limitările unui cip color și să facă apoi trecerea la
camere ccd cu cip monocrom. Fotografia cu camere cu cip
monocrom nu este mai dificilă, obtinerea unei imagini
dureaza la fel de mult ca și in cazul unui cip color. Mai
mult, pentru multe aplicații este inutilă obținerea unei

M27, Nebuloasa Dumbell, refractor ED80, camera foto dslr Canon
450D, 8 expuneri a 300 secunde fiecare

M27, Nebuloasa Dumbell, refractor Zeiss 193mm, camera ccd
SBIG 6303, 2 expuneri a 120 secunde fiecare.

- Rapiditate în obținerea unor imagini de la obiecte ce
se schimbă rapid: În cazul fotografiei planetelor și a
Soarelui camerele ccd cu cipuri color sunt preferate de multi
astrofotografi datorită faptului că aceste obiecte suferă
transformari rapide ale atmosferei/suprafeței lor. De
exemplu, rotatia planetei Jupiter se observă în imagini după
2 minute de expuneri. Astfel pentru a "ingheța" imaginea, o
sesiune de fotografie durează maxim 2 minute, timp în care
cu o camera color se pot obține, în funcție de numărul de
cadre pe secundă ales, până la 7000 de cadre. Cu toate
acestea, unii astrofotografi aleg să utilizeze camere ccd cu
cip monocrom împreună cu o roată de filtre cu 4 filtre
LRGB alocând expunerilor prin fiecare filtru 15-20 de
secunde, timp suficient pentru obținerea a până la 1000 de
cadre prin fiecare filtru, iar in final a unui numar total de
aproximativ 4000 de cadre. Numărul mai mic de cadre
totale obținute la expunerea prin filtre separate de culoare
este compensat de calitatea mai bună a acestor cadre.

imagini color. Sunt mulți astronomi amatori care realizează
cercetari personale sau științifice cu telescoape de amatori și
camere ccd, precum studii de stele variabile, astrometrie,
spectrometrie, căutari de asteroizi și supernove, cazuri în
care cipurile monocrom aduc doar avantaje datorită
flexibilității lor. Chiar și pentru realizarea de astrofotografii
estetice, cipurile monocrom aduc pe lângă avantajul calității
imaginii și a detaliilor mai multe, posibilitatea de utilizare a
filtrelor de bandă îngustă. Pentru astronomii amatori ce își
realizează fotografiile din orașe această posibilitate este
salvatoare datorită poluării luminoase care iluminează
complet cerul și blochează majoritatea spectrului de lumină
vizibilă ce vine de la stele. Becurile folosite nu iluminează
însă în lungimile de undă h-alfa, h-beta, OIII si SII, astfel că
aceste lungimi de undă în care emit unele obiectele cerești
sunt neafectate de poluarea luminoasă. Fotografia cu filtre
de bandă îngustă este singura formă de fotografie ce
produce rezultate bune din oraș.

- Costuri mai mici în privinŃa camerei: În cazul
camerelor cu cip color nu mai sunt necesare achiziționarea
filtrelor LRGB și a unei roti de filtre pentru acestea.
Per ansamblu camerele ccd cu cip monocrom produc
imagini de o calitate mai bună, sunt mai sensibile și au
11

Pagini astronomice - umărul 5 – Mai – Iunie 2011

12

Pagini astronomice - umărul 5 – Mai – Iunie 2011

Ieșiri la observații
Societatea Astronomică Andromeda vă invită la seri de observații astronomice
În fiecare an venirea primăverii aduce cu ea nu doar
zile mai lungi, ci și seri și nopți mai călduroase odată cu
înaintarea primăverii și apoprierea verii. Acest moment
corespunde în fiecare an cu intensificarea sesiunilor de
observații
astronomice.
Societatea
Astronomică
Andromeda organizează frecvent ieșiri la observatorul
astronomic din Feleac. Folosind telescoapele noastre
încercăm nu doar să ne satisfacem curiozitățile personale de
cunoaștere a universului, ci și să dezvoltăm pasiunea și să
inițiem în acest hobby științitic pe alți pasionați de
cunoaștere. Sesiunile noastre sunt deschise pasionaților de
astronomie care doresc să observe cerul prin instrumentele
noastre sau să discute cu noi. Toate ieșirile sunt anunțate pe
lista de discuții astroandromeda @ yahoogroups.com, în ziua în
care sunt organizate.
Mai jos prezentăm câteva imagini de la câteva din
serile de observații ce au fost organizate în această
primăvară.

31 Martie, la observator, cupola nouă în dreapta, pe
platforma de beton, 3 telescoape prezente (Celestron
C8 S, Sky-Watcher Mak 180, Celestron Omni 150), 6
participanți.

obiecte deepsky au fost destul de dezamăgitoare, în special galaxiile. C8-ul și
MAK180-ul spliteaza binișor stelele duble (am încercat Sigma Ori,
fantastică în Mak, Alnitak nu, Kappa Gem, Castor, theta Ori, et.) Am
observat și un bolid foarte luminos și lent, 5-6 secunde, cu fragmentare, în
jurul orei 23.30, direcția Denebola -> Corvus” (Lucian).

Cele trei telescoape prezente. Stânga Celestron C8 S, centru Sky-Watcher
Mak 180, dreapta Celestron Omni 150

O parte din membrii prezenți. Ceilalalți sunt în spatele aparatului și în
observator.
„Saturn s-a vazut foarte bine în ambele telescoape (C8 și Mak 180). Pe la
sfârșitul sesiunii se vedea la peste 300X în ambele telescoape o imagine
foarte frumoasă, stabilă, cu diviziunea Cassini putând fi ghicită. C8 parca
avea totuși un avantaj. Am folosit și Neodymium Moon&Sky. Alte
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Spre Vest, expunere lungă (aproape 120 sec.), dom de lumină neidentificat,
probabil un sat, constelația Orion apune.

20 aprilie, la observator, platforma de beton, 4
telescoape, 12 participanți
Am urmarit două treceri ale stației spațiale internaționale.
Luneta Equinox 120 a fost vedeta serii, în comparație
directă cu Mak 180. Obiecte deepsky observate M64, NGC
2903, NGC 2403 etc. nesemnificativ pt aceasta luneta,
Saturn foarte bine, diviziunea Cassini observabilă ușor și
câteva duble printre care Porrima, Izar, Alnitak (splitată
ușor). Equinox 120 a splitat mai bine decât Mak 180 dublele
dificile. La obiectele deepsky însă apertura mai mică a
Equinox 120 s-a observat în imagini mai slabe față de Mak
180 și față de imaginile cu care eram obișnuiți din C8.
Equinox 120 și o „amatoare”. Dincolo de frumusețea imaginii, se remarcă
faptul că locul de observație dispune de infrastructura necesară pentru
desfășurarea tuturor echipamentelor, esența fiind curentul electric 220V.

Umbre în urma unei expuneri lungi. Se observă participanți trecând pe la
telescoape.
Equinox 120 la câteva încercări astrofotografice neghidate, cu o cameră ccd
Atik Titan. Se vede pe ecranul calculatorului galaxia Needle - Acul
(NGC4565) în timpul realizării expunerilor. Din păcate mare parte din
expunerile realizate la această galaxie nu au ajuns pe HDD-ul
calculatorului datorită unei „erori” umane.
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Alte sesiuni de observații și astrofotografie

Galaxiile M81 și M82, cu un refractor ED80 și un aparat foto DSLR
Canon 400D, expunere totală 10 minute

Saturn, cu Equinox 120 și camera ccd NexImage. Atmosfera nu a fost
prea bună pentru fotografie planetară.

M13, marele roi din Hercule, cu Equinox 120 si Atik Titan
Roiul dublu din Perseu, cu ED80 și Canon 400D

Luna răsare în spatele cupolei
Galaxia M33, cu ED80 si Canon 400D
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Cel puŃin o dată pe lună, Societatea Astronomică Andromeda organizează starparty-uri în Cluj-Napoca sau în
împrejurimi. Anual sunteŃi invitaŃi la o tabără astronomică pentru a vă relaxa, împreună cu alŃi astronomi, sub
cerul înstelat.
Intră pe www.astrocluj.ro şi află despre cum poŃi să te alături societăŃii noastre astronomice. Pe site găseşti
imagini de la sesiunile de observaŃii, noutăŃi din viaŃa clubului, detalii despre evenimentele organizate şi despre
proiectele viitoare. Tot de pe site poŃi descarca gratuit revista lunară Pagini Astronomice (in format PDF), scrisă
cu pasiune de membrii societăŃii. Forumul aşteaptă întrebările şi, de ce nu, răspunsurile tale.

Societatea Astronomică Andromeda, locul unde astronomii se întâlnesc cu stelele!
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Observații astronomice urbane
Istorisiri personale – din mijlocul Bucureștiului
de Irimia Teodorian
Cuvântul editorului
Începând cu acest număr deschidem o nouă rubrică
destinată astronomiei de amatori urbane în care vom
prezenta experiențele personale ale astronomilor
amatori obligați să își desfășoare pasiunea pentru
cunoașterea cerului din limitele oraselor. Aproximativ
jumătate din populația României trăiește în orașe
beneficiind de toate avantajele mediului urban. Pentru
astronomi însă mediul urban aduce mai ales dezavantaje
datorită poluării luminoase și cu particule a atmosferei
care fac mai puțin vizibile sau chiar invizibile foarte
multe obiecte cerești și distorsionează puternic imaginile
produse de telescop. Cu toate aceste impedimente
astronomii amatori urbani există și vor exista în
continuare, luptându-se sub diferite forme cu aceste
dezavantaje ale civilizației urbane, fie prin restrângerea
obiectelor cerești urmărite, fie prin efectuarea
observațiilor în zonele rurale de la marginea orașelor,
fie prin folosirea de filtre de bandă îngustă în special în
cazul astrofotografiei.

mă atrăgea privitul cerului înstelat noaptea, dar fără a
avea nici măcar un simplu binoclu. Totul făceam cu
ochiul liber. Mă bucuram de mirosul aerului curat de la
țară, de parfumul reginei nopții și de cântecul greierilor.
Din când în când lătratul cățeilor tulbura liniștea aceasta
siderală.
Țin minte că tot în acea perioadă am primit cadou de la
tatăl meu un binoclu rusesc de teatru care marea doar de
2,5 ori. Cu el m-am așezat în căruța plină cu fân proaspăt
cosit și stand ca într-un pat cu fața în sus spre Calea
Lactee mă plimbam pe firmament urmărind puzderia de
stele prin micuțul instrument. Nu mi-a venit să cred câte
stele puteam observa în acea fâșie albă ce străbătea cerul
și care arăta ca zahărul pudră presărat pe o catifea neagră.
Sunt clipe care rămân în mintea ta pe viață și care dacă ai
norocul să le prețuiesti corespunzător, să iți abați atenția
de la preocupările anterioare și să ți le îndrepți într-o
singură direcție, s-ar putea să te schimbe pe viață. Tocmai
aceasta pățisem eu atunci când începusem să văd “în
stele“. Era un prim sărut al Fortunei care m-a prins bine.

Articolul de față prezintă povestea unui amator foarte
pasionat din București care fructifică la maxim fiecare
moment și resursă disponibile pentru explorarea cerului.
Povestea descoperirii astronomiei seamănă cu a multora
pe care îi cunosc și relevă satisfacțiile personale,
bucuria descoperirii universului prin mijloace proprii,
dar și problemele cu care se poate întâlni orice pasionat
de astronomie.
Mă numesc Irimia Teodorian și am 31 de ani. De profesie
sunt medic, iar ca pasiune am astronomia de observație.
M-am nascut și locuiesc în București. Ca orice locuitor al
marilor orașe întâmpin dificultățile date de poluarea
atmoserică, luminoasă și chiar umană. O sa înțelegeți la
ce mă refer. Dar sa vă prezint mai jos povestea mea.
Totul a început prin anii ‘94-‘95 când eram elev în clasa a
8-a și mă pregăteam să intru la liceu. De mic copil, tatăl
meu îmi povestise despre sateliții artificiali pe care
oamenii i-au lansat în spațiu, despre stele și planete. Ori
de cate ori mergeam la țară la bunici în vacanțele de vară

Primele dotări
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Au urmat apoi alte “evenimente” importante în viața de
astronom amator în devenire. Am descoperit în biblioteca
din sufragerie singurul manual de astronomie care a
aparținut lui tata pe când era licean. Deschizând cartea
am inceput să citesc și am aflat multe lucruri fascinante.
Acolo am aflat prima dată despre petele solare pe care
mai târziu singur am reușit să le văd, ori despre sateliții
lui Jupiter ce aveau ca peste un an să îmi producă o
plăcută emoție. Spun peste un an pentru că în acea
perioadă am primit tot de la tatăl meu prima mea lunetă, o
lunetă turistică rusească de 50 mm diametru și care mărea
doar de 20 X. Sigur, scopul pentru care am primit-o nu a
fost cel astronomicesc, ci pur și simplu pentru că o găsise
destul de ieftin într-o piață din București și era un lucru
pe care îl văzusem doar în filmele cu pirați și corăbii. Vă
închipuiți că nu la observații terestre m-am gandit eu
când am pus mâna pe acest minunat dar. Scopul meu era
altul…

din floppy disk, care erau să mă ducă la orbire, dar pot
spune că am avut un noroc fantastic. Nu dau amănunte
despre aceste experimente deoarece nu doresc să
încurajez
observarea
Soarelui
prin
metode
necorespunzătoare.

Soarele proiectat de mica lunetă pe carton. Se vede o
pată solară în partea stânga sus.

Prima mea lunetă cu diametrul de 50mm

În paralel cu observațiile prin noua mea lunetă am
început să învăț si constelatiile. Cumpărasem de la
librărie o hartă a cerului mare, cu diametrul cam de 30
centimetri. O luasem la preț de maculatură. Țin minte că
împachetau în ele cărți, vânzătoarea neprețuind acele
hărți. Am cumpărat atunci vreo 4 bucăți la un preț modic
și bine am făcut căci după aceea au dispărut din librării.
Caiet de observații nu aveam, dar îmi făcusem obiceiul să
desenez petele solare observate prin proiecție ziua. În
acest fel am și distrus unicul ocular al lunetei care și
acum are o pată în mijloc. Totuși acea pată nu mi-a
afectat observațiile ulterioare efectuate noaptea. Au trecut
astfel mai mulți ani, timp în care m-am documentat și în

Cu această minunată lunetă am petrecut multe nopți la
tară. O luam cu mine mai mereu. Singur am reușit să
observ sateliții planetei Jupiter, iar acest lucru m-a uimit.
Arătau exact ca în manualul de astronomie ! Apoi mă
fascinau craterele de pe Lună. Totul era plin de emoție și
de exclamații. De îndată ce răsărea Luna chemam pe
nașul meu și pe ceilalți copii de la tară să privească și ei.
Păreau și ei uimiți.
La acea vreme nu aveam un trepied, iar observațiile le
făceam din mână tinând luneta sprijinită pe garduri sau pe
porți. În acest fel am inceput eu aventura astronomică. Au
urmat și experiențe periculoase precum observarea
Soarelui prin lunetă folosind filtre confecționate de mine
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care făceam observații pe apucate. La oraș era mai greu
cu ieșitul la observații, dar am reușit până la urmă să
atrag atenția câtorva prieteni de la bloc cu care mai
observam Luna din când în când. În timp ei și-au pierdut
interesul…
Prin anii 2000-2001 am primit în dar o carte veche de la
un unchi, care făcuse ordine prin bibliotecă și dorea să o
arunce, dar auzind că eu sunt pasionat de astronomie s-a
gândit să facă un gest mai bun, și astfel cărticica
“Momente și figuri din istoria astronomiei românești “ a
ajuns la mine. Rasfoind cartea într-o zi am vazut o
imagine a observatorului “Amiral Vasile Urseanu“. Am
început să îmi pun întrebări dacă mai există și în ziua de
azi. Carte era veche, iar poza și mai veche. Mă gândeam
că sigur nu mai există acel observator, prezentat în carte
ca fiind pe bulevardul Ana Ipatescu din București. Totuși,
din curiozitatea de a vedea măcar ruinele sau locul pe
care a fost acel observator am plecat într-o zi să îl caut.
Aici a apărut a doua mare cotitură în viața mea
astronomicească. Am fost pur și simplu uimit:
observatorul era în picioare! În față era un avizier în care
era prezentat programul de vizitare, iar undeva în
vecinătate scria “Astroclubul București“. Va dați seama
ce sentimente am experimentat la aflarea acestor vești.
Am apasat clanța ușii masive din fier și un clopotel vechi
de aramă a sunat.

Eu cu luneta de 120mm
regretatul Harald Alexandrescu de la care mai am și acum
un autograf pe care îl păstrez cu sfințenie. Aici am învățat
cum să șlefuiesc o oglindă de telescop și tot aici mi-am
finalizat primul telescop făcut de mine și de tatăl meu, la
îndrumarea domnului Oprișanu, un astronom foarte
pasionat. Tot aici am absolvit cursul de astronomie
generală care se ține în fiecare an prin tradiție la acest
observator. În acest loc am avut ocazia să privesc prima
dată inelele planetei Saturn prin marea lunetă a lui Vasile
Urseanu, o lunetă numită Bertha făcută în Germania la
Carl Zeiss cu diametrul de 150 mm. Între timp,
intervenind admiterea la facultate, am început să trec din
ce în ce mai rar pe la astroclub, dar am lucrat mai mult pe
cont propriu acasă observații numai atunci când îmi
permitea timpul liber. Între 2002 și 2006 activitatea mea
în domeniul astronomiei scăzuse foarte mult.
Prin 2007 odată cu terminarea studiilor am reluat
astronomia de observație, dar mi-am dat seama că deși

Luna în timpul zilei cu luneta de 80m
De atunci totul s-a schimbat. Am devenit membru al
astroclubului, am participat la observații astronomice
fiind însoțit de un colectiv foarte entuziast, printre care nu
pot să nu îi menționez pe Zoltan Deak, Adi Sonka, Mihai
Dascălu, Dan Stănescu, doamna profesor Erika Suhai și

Jupiter cu luneta nouă de 120mm
19

Pagini astronomice - umărul 5 – Mai – Iunie 2011
aveam destulă vechime în acest hobby, nu aveam
instrumente performante, decât mica lunetă rusească și
telescopul construit de mine. Am decis să strâng ceva
bani și mi-am cumpărat un obiectiv dublet de lunetă cu
diametrul 80 mm și focala de 900 mm, cu care mi-am
construit prima lunetă ceva mai serioasă și care mi-a adus
mari satisfacții. Apoi mi-am cumpărat și primul
instrument cu adevărat “serios“, un telescop newtonian
Sky-Watcher de 200 mm cu focală de 1200 mm. A fost
într-adevăr o adevărată revoluție în ceea ce privește
observațiile mele. Am putut observa detalii pe care nu le
mai văzusem înainte.

Saturn cu luneta de 120mm
Uneori, când vecinii de la bloc ne văd ieșind cu câte un
telescop afară, vin și ei să arunce câte o privire. Unii
exclamă de uimire, alții doar se uită și pleacă. Îmi face
plăcere să împărtășesc și altora din tainele cerului
nocturn, dar constat că sunt foarte puțini cei cu adevărat
atrași de aceste mistere celeste.

Luna cu luneta de 80mm
Totusi, am constatat că este foarte greu de transportat
acest instrument și din această cauză îl scoteam foarte rar.
Cum un autoturism nu avem, nu puteam să îl scot în afara
orașului. Iarna întâmpinam probleme mari de
aclimatizare a oglinzilor și trebuia să aștept cam două ore
pentru a obține o imagine clară. Văzând că încă nu am un
instrument potrivit, m-am decis să îl vând, deși era
aproape nou. Cu banii de pe el și un ajutor din partea
parinților am reusit sa achiziționez o luneta acromată
Sky-Watcher 120 mm/1000 mm cu montura EQ5,
motorizatp pe ambele axe, mai multe oculare și ulterior
un telescop newtonian de 150 mm f/5 de care sunt foarte
mulțumit, oferind imagini de cristal. În prezent fac
observații cu cele două instrumente din dotare în limita
timpului disponibil.

Soarele, 30 aprilie 2011, cu luneta de 120mm

Mai există multe probleme legate de locație, de
persoanele nedorite, de scandalagii foarte agresivi.
Cam aceasta este pe scurt povestea descoperirii de către
mine a astronomiei.
Vă salută Irimia Teodorian ( Teo ) și vă dorește cer senin
tuturor!
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Calendar Astronomic
Recomandări pentru observații și astrofotografie
de Horațius Flueraș
Galaxiile din Fecioară - Virgo
Primăvara aduce odată cu căldura de afară cel mai bun
sezon pentru pasionații de obiecte deepsky, în special
galaxii. Constelațiile Fecioară, Leu, Coma Berenices sunt
bine plasate pe cer și pline de galaxii, astfel că acum e
momentul ca telescoapele noastre să adune fotoni
proveniți din lumi distante și ezoterice. Galaxiile din
Fecioară și Coma Berenices formează un cluster de
galaxii. Aceste este cel mai apropiat roi de galaxii față de
Grupul Local de galaxii din care face partea și Calea
Lactee. Grupul local de galaxii este domunica de Calea
Lactee, Andromeda (M31) și galaxia Triunghiul (M33),
împreună cu peste alte 30 de galaxii satelit ale acestora
(printre care Norul Magelanic Mare și Mic, galaxia din
Canis Maior, Usa Minor, Draco, Carina, Sextans,
Sculptor, Fornax, Leo I, Leo II, M31, M110, galaxii
satelit ale galaxiei Andromeda și altele).
Roiul galactic din Virgo și Coma este mult mai mare și
mai dens populat având peste 2000 de galaxii. Roiul se
află în centrul fizic al Super Roiului de Galaxii Local și,
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datorită masei sale enorme, influențează gravitațional
toate galaxiile și grupurile de galaxii apropiate. Roiul a
încetinit substanțial vitezele de eliberare ale multor
galaxii din componență și apropiate provocând o
aglomerare spre centrul său a acestora. Inclusiv Roiul
Local de Galaxii din care face parte și Calea Lactee a
suferit o creștere a vitezei de deplasare între 100 și 400
km/secundă spre roiul Virgo-Coma, încetinind viteza de
eliberare a sa, astfel că probabil la un moment dat fi
înghiț de roiul Virgo-Coma.
Astronomul amator poate petrece mult timp în
aglomerarea de galaxii din grupul Coma – Virgo. 16
dintre aceste galaxii au fost identificate de Messier și
asistentul sau Mechain în 1781, cu peste un secol înainte
de a se cunoaște natura lor: M49, M58, M59, M60, M61,
M84, M85, M86, M87, M88, M89, M90, M91, M98,
M99, and M100. Messier le-a catalogat drept nebuloase,
fără stele vizibile în componența lor.
Harta de mai jos prezinta zona de interes din constalațiile
Virgo și Coma Berenices, cu galaxiile mai strălucitoare:
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în partea de jos se află galaxiile din Virgo.

Cu un telescop de 350mm diametrul se observă stelele
din haloul galaxiei

Galaxia centrală a roiului este M87, o galaxie eliptică
ce se află aproape de centrul fizic al roiului. M87 este o
galaxie imensă, puțin mai mare decât Calea Lactee, având
un diametru de aproximativ 132000 de ani lumină.
Folosind un telescop mare de 3,3m, David Malin a
măsurat un diametru mai mare al galaxiei, de 0,5grade,
ceea ce corespunde unei dimensiuni de 500000 ani
lumină. Marginile ei apar distorsionate datorită
interacțiunii gravitaționale cu alte galaxii din roi,
continând material provenind de la alte galaxii ce a fost
încorporat în M87. M87 este o galaxie interesantă pentru
două trăsături unice: 1) un halou gigantic de aproximativ
16000 de roiuri globulare înconjoară galaxia, din care
peste 5700 au fost identificate prin observații (cel mai
strălucitor roiu globular are magnitudinea 23, fiind vizibil
doar în fotografii de lungă durată cu telescoape mari); 2)
un jet de materie se întinde până la 300000 de ani lumină
spre exteriorul galaxiei.
Jetul provenind de la galaxia M87, surprins de telescopul spațial
Hubble

Galaxia M87 surprinsă de telescopul spațial Hubble. Se
observa roiruile de stele din jurul ei sub forma unor
puncte.
Galaxia M87 este observabilă cu cele mai mici
instrumente optice. Un binoclu 10X50 pe un cer negru
relevă galaxia ca o pată circulară luminoasă. Cu un
telescop de 15-20 cm diametrul galaxia este mai
luminoasă și mai mare decăt celelalte din jurul ei.
Aspectul nebulos se menține și în telescoapele mai mari.

La vest de M87 găsim galaxiile M86 si M84. De la
acestea se întinde spre nord spre galaxia M88 lanțul de
galaxii Markarian. În 1961 Beniamin Markarian într-un
articol de 3 pagini în Astronomical Journal face o analiză
statistică probabilistică că lanțul de galaxii ce începe cu
M84/M86 ce se curbează spre Coma Berenices se află
într-o strânsă legătură fizică și nu este doar o altcătuire
întâmplătoare de galaxii. Ipoteza lui este încă dezbătută,
dar acest lanț de galaxii a primit numele lui. Markarian a
identificat 8 galaxii (M84, M86, NGC 4435, NGC 4438,
NGC 4458, NGC 4461, NGC 4473, NGC 4477). Deși
Markarian a identificat doar 8 galaxii, există divergențe
între amatori în privința alcătuirii acestui lanț, fiind
propuse pentru includere și galaxiile NGC 4459, NGC
4474 sau chiar să se includă și galaxiile M91 și NGC
4571. Dar în observații vizuale orice amator cu un
telescop mai mare de 250mm diametrul poate vedea peste
15 galaxii în acest lanț, iar fotografic și mai multe.
Lanțul de galaxii Markarian poate fi observat cu
telescoape de la 80mm diametrul și mai mari. Galaxiile se
văd ca niște pete luminoase. O abordare interesantă a lor
este folosirea unei măriri mici pentru a cuprinde tot lanțul
în ocular, urmată de creșterea măririi pentru a identifica și
număra galaxiile.
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Celelalte galaxii din lanțul
Markarian sunt mai mici și
mai puțin strălucitoare.
NGC 4435 și NGC 4438
sunt
două
galaxii
interesante, ce par a fi în
interacțiune. NGC 4438
după ultimele date pare a fi
rezultatul unei uniuni între
două galaxii, care au
devenit
una
singură,
aceasta neavând legătură cu
NGC 4435.

Lanțul de galaxii Markarian. M84/86 sunt în dreapta jos.
M84 este o galaxie eliptică de tip E1, dar sunt multe
speculații care susțin că este o galaxie lenticulară de tip
S0 văzută din față. Imagini din 1997 luate de telescopul
Hubble pun în evidență o structură masivă în centrul
galaxiei, care ar putea fi o gaură neagră. Imaginile mai
relevă structuri închise la culoare în zona nucleului. În
apropierea galaxiei se află mai mulți quasari LBQS
1222+130, mag 18.7, 4' vest și QSO B1222+131, 2,5' sud
ce pot fi puși în evidență în fotografii de lungă durată.

Galaxia
M88,
limita
lanțului Markarian este o
galaxie spirală multiplă de
tip Sc, înclinată la 58 grade
față de noi. Diametrul său
este de 115000 ani lumină.
Poate fi observată și cu un
binoclu 10X50, dar cu un
telescop de 150-200 mm
diametrul încep să se vadă diferite nuanțe de gri. În
telescoape mari peste 350mm diametrul se observă brațe
fiind cea mai spectaculoasă galaxie din roiul Virgo.

Galaxia M88, )OAO/AURA/)SF
Pentru navigarea prin roiul de galaxii din Virgo,
astronomul amator are nevoie de o hartă bună și răbdare.
Posibilitatea de a te pierde prin puzderia de galaxii
existente este mare și reală.
Stânga: )ucleul galaxiei M84 fotografiat de telescopul
Hubble. Se observă structura de culoare închisă.
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Galaxiile din Coma Berenices
Coma Berenices este o galaxie puțin strălucitoare aflată la
nord de Virgo, între galaxiile Canes Venatici (Câinii de
Vânătoare) la nord, Leo la vest și Bootes la est. O parte
din galaxiile din Virgo se continuă în Coma. Polul Nord
galactic se află în această constelație.
Steaua centrală este α Com, numită și Diadema, care este
o stea dublă ce nu poate fi separată cu telescoape de
amator. Steaua 24 Com este atractivă pentru telescoapele
mici putând fi separată într-o stea gigantică portocalie de
magnitudinea 5 și o stea alb-albastră de magnitudine 7.
Stelele de sub gama Com formează Roiul de stele din
Coma. Acesta este alcătuit din aproximativ 30 de stele
dispuse sub forma unui triunghi. Cel mai bine pot fi
observate printr-un binoclu 10X50.

Coma Berenices este una dintre cele mai dense zone în
galaxii. Au fost identificate peste 3000 de galaxii, dar
după unele estimări numărul acestora ar putea fi peste
10000. În orice caz sunt vizibile mai multe galaxii decât
stele. Se află la 320 milioane de ani lumină depărtare de
noi și se întinde pe aproximativ 20 milioane de ani
lumină. Roiul se depărtează de noi cu o viteză de
6900km/secundă. Roiul conține mai multe galaxii
observate de Messier, care sunt și cele mai strălucitoare și
mai interesante pentru amatori.
M99 este o galaxie spirală aflată la o distanță de
aproximativ 53 milioane de ani lumină (pe harta de mai
jos, galaxia nu apare dar se află la sud de M100) . Are un
diametrul de 83000 de ani lumină și o viteză radială de
deplasare de 2407 km/secundă, mai mare decât a tuturor
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celorlalte obiecte Messier. M99 are o formă asimetrică,
cu un braț dominant și mai multe brațe mici. În brațul
principal s-au pus în evidență mai multe zone de formare
a stelelor.
M99 este ușor observabilă cu un binoclu 10X50 ca o pată
luminoasă. În telescoapele mai mari rămâne tot sub formă
de pată, dar începând cu telescoape de 250mm diametrul
se poate observă brațul dominant. În telescoape de
350mm diametrul galaxia prezintă 3 brațe.

stele albastre tinere se găsesc pe marginile braţelor.
Partea centrală este mai strălucitoare şi pare a fi o
galaxie în sine cu braţe foarte strălucitoare şi bine
delimitate, putându-se observa zone albastre cu stele
tinere în care are loc o activitate intensă de naştere a
stelelor. Fotografiile făcute de telescopul spaţial
Hubble a pus în evidenţă prezenţa unor stele de tipul
cefeidelor. S-au găsit 20 de astfel de stele cu
magnitudini între 24 şi 26, putându-se astfel calcula
o distanţă de aproximativ 50 milioane ani lumină
până la ele. Pe parcusul secolului XX şi până în
prezent s-au observat 5 supernove în galaxia M100.
Galaxia poate fi observată foarte bine cu telescoape
mai mari. În binocluri şi refractoare mici apare ca o
pată nebuloasă fără detalii. Braţele pot fi intuite în
telescoape mai mari de 200mm diametrul, iar în
telescoape de 300-350mm diametrul 2 braţe se
observă distinct cu vedere directă.

M99 desenată de Lord Rose (1846). Stelele marcate cu A
și D în schiță sunt zone active în formarea stelelor.

Galaxia M100 observată de telescopul spațial
Hubble
M99 fotografiată cu un telescop de amator
Galaxia M100 este una dintre cele mai mari galaxii
spirale din roiul Coma, având un diametru de
107000 ani lumină, fiind comparabilă cu Calea
Lactee în privinţa dimensiunii şi masei. Roiuri de
26

Galaxia GC4565, galaxia Acul este favorită
pentru mulţi amatori pentru forma ei, galaxia fiind
poziţionată pe muchie faţă de noi. Galaxia poate fi
observată şi cu un binoclu, dar cel mai bine se
observă cu telescoape peste 300mm diametrul, unde
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se vede deja dunga închisă la culoare, iar nucleul
este mai strălucitor.

Galaxia M64, văzută și desenată de John Herschel,
înainte de1833
Galaxia )GC 4565, imagine de amator
Galaxia M64 este o altă galaxie faimoasă din
Coma, putând fi văzută și cu telescoape mici.
Numită și „Ochiul Negru” galaxia prezintă în partea
de sud a nucleului sus sistem complicat și dens de
nori ce absorb lumina, care se observă ca fiind
inclinați spre noi. Imaginile luate cu telescopul
spațial Hubble relevă prezenta multor regiuni în care
se formează noi stele. Galaxia se află la 18 milioane
de ani lumină de noi.

Galaxia M64, fotografiată cu un telescop de amator
Galaxia poate fi observată cu telescoape mici
apărând ca o nebuloasă ovală. În telescoapele mai
mari de 300mm diametrul ochiul este vizibil ușor ca
o umbră alungită mai luminoasă decât restul
galaxiei și o parte centrală mai întunecată. Nucleul
este mai strălucitor, de formă ovală.

Galaxia M64, fotografiată de telescopul spațial
Hubble
Galaxia M85 se află în sudul constelației Coma la
limita cu Virgo, fiind o galaxie intermediară între
eliptică și spirală, brațele apărând în fotografii doar
la expuneri lungi. Galaxia este similară cu M84, însă
mai mică. M85 se află în interacțiune cu galaxia
alăturată NGC 4394 și MCG 3-32-38 (aceasta din
urmă confundată de multe ori cu o supernovă).
Nucleul galaxiei prezintă zone de formare de stele
noi puse pe seama interacțiunilor cu galaxiile
27
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apropiate. Fotografiile realizate de Hubble pun în
evidență faptul că nucleu se rotește în sens invers
decât restul galaxiei.

de puternică încât a cuprins întreaga planetă și arucă
jeturi de gaz în atmosfera înaltă a planetei. Furtuna
durează deja din decembrie 2010 și este în plină
dezvoltare. Furtuna a produs deja un vortex închis la
culoare cu o lățime de 5000 km asemănător cu Marea
Pată Roșie de pe Jupiter. Furtuna este atât de puternică
încât a afectat stratosfera planetei, care de obicei este
calmă. S-au format vortexuri și vânturi puternice ce
poartă materie dintr-un loc în altul.

Saturn, fotografiat cu un telescop Celestron C11. Se
observă diviziunea Cassini și furtuna la scară planetară
din emisferă nordică.
Galaxiile M85 (dreapta), NGC 4394 (stanga) și
MCG 3-32-38 (la sud de M85, sub formă stelară).
Observatorul Kopernic
M85 se poate observa și cu un binclu 10X50, dar
este nevoie de un telescop de 150mm diametrul
pentru a începe să se distingă nucleul aproape stelar.
În telescoapele mai mari, M85 pare a fi un roi
globular de stele nerezolvat, sub formă nebuloasă.
MCG 3-32-38 este invizibilă inclusiv în telescoape
de 350mm diametrul. Galaxia NGC
4394 se observă ca o nebuloasă alungită,
stralucitoare, de dimensiuni mai mici.

Saturn
Această perioadă a anului este foarte
favorabilă observării planetei Saturn. Saturn se
află pe cerul serii în galaxia Virgo, lângă steaua
Porrima – gamma Vir. Datorită altitudinii
mari pe cer este cel mai bun sezon pentru
observat și fotografia Saturn. În această
perioadă Saturn prezintă detalii interesante
pe disc. O furtună de dimensiuni mari în
emisfera nordică a planetei este vizibilă prin
telescoapele mai mari (cel puțin 200mm
diametrul) sau în fotografii. Furtuna este atât
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În imaginea de mai jos Saturn este fotografiat în lumină
vizibilă și infraroșu (ESO/Universitatea Oxford/ T.
Barry). În imaginea din stânga se observă Saturn în
lumină vizibilă. În imaginea din mijloc se observă
structurile de nori din atmosfera joasă. În imaginea din
dreapta se observă structurile de nori din atmosfera înaltă.
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