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HAPPY NEW YEAR!

În prima dimineaţă după prima Lună
Nouă când răsar Pleiadele poporul Maor,
populaţia băştinaşă a Noii Zeelande,
celebrează Anul Nou. Ca şi alte popoare
a cărei existenţă era legată de pescuit şi
deci de navigaţie, populaţia din insulele
care formează Oceania au avut un interes
major pentru urmărirea aştrilor în special
şi a fazelor Lunii în special. De acestea din
urmă legându-se fenomenele de flux şi reflux atât de utile în pescuitul oceanic.
Roiul de stele Pleiade sau Cloşca cu Pui
(nume dat de poporul român) este cunoscut aici în Noua Zeelandă sub numele de
“7 Surori” (Seven Sisters), iar Alcyone,
steaua cea mai strălucitoare din acest roi
se numeste Matariki.
În fiecare an StarDome Observatory sprijinit de Auckland Astronomical Society
organizează în preajma anului nou al
Maorilor un Matariki Breakfast sus pe
colina One Tree Hill la poalele căreia se
află şi observatorul. Anul acesta am participat şi eu pentru prima dată la acest
eveniment. Şi pot afirma cu mândrie că
sunt primul român care celebrează Anul
Nou de două ori.

La orele 5 dimineaţa am pornit de acasă.
Echipat ca lumea cu lanterna de bicyclist
(un fel de “lampa a minerului”), aparat
foto şi binocular. Ajuns la Observator,
pregătirile erau în toi. Maşina cu “cafeaua
mobilă” sosise (şi eu mi-am mutat maşina
pe care o parcasem ca de obicei în drepul
uşii de Exit în caz de incendiu pentru a-i
lăsa locul liber “maşinii de cafea”), câteva

mese erau pregătite, am mai scos cu Jill
şi cu Ivan încă câteva mese, am întins şi
farfuriile, ceştile pentru ceai şi cafea, paharele pentru suc… Ce mai, toate erau
pregătite, publicul începuse să sosească
şi el… Matariki mai lipsea din toată
această poveste. Au fost distribuite şi lanterne pentru a face sigură urcarea sus pe
colină, chit că aleile de acces ale parcului
sunt asfaltate cum nici o autostradă din
România nu este! De asemenea au fost
distribuite şi Safety Jackets cu benzi reflectorizante cu rolul de a fi văzute în caz
că cineva pierde drumul şi se poate rătăci.
Iar un microbus condus de Jill a fost pus
la dispoziţia persoanelor în vârstă care nu
pot merge pe jos un drum în pantă şi lung
(are cam 2 Km).
Şi am pornit. Lângă mine Dr. Christie
Grant povestea cu un coleg de liceu cu
care nu se mai văzuse de 40 de ani. E
bună la ceva şi astronomia asta! Am urcat
în tăcere dealul (adică nimeni nu a strigat
“Holariuuuuuu” ca pe Caraiman) şi iatăne ajunşi în vârf. Pe drum am mai admirat
şi Jupiter şi un frumos Scorpion cu “emul”
din coadă. Care se vedea cu ochiul liber.
Sus în vârf ne îndreptăm binoaclele, camerele foto sau garsonierele de filmat către
orizont. Cerul asa cum v-aţi dat seama
era senin, dar stiti şi voi cum este orizontul uneori când ai acolo ceva de văzut…
Se vede şi în poză. Oricum, am admirat
cu totii un început de răsărit de Soare de
toată frumuseţea.
Nu am văzut nici “picior” de Pleiade şi nici
măcar “o gleznă” de Matariki, dar am por-
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nit-o fericiţi la vale către Observator unde
ne aştepta breakfast-ul. Cred că eram
fericiţi pentru că nu a plouat. Pentru că
toată seara a fost înnorat iar adesea tragea şi câte o răpăială. Din când în când ne
intersectam şi cu alte grupuri (independente de acţiunea noastră) şi ne uram unii
altora ”Happy New Year” iar câte unul mai
“coţcar” zicea şi un “Happy Matariki”.
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La Observator am intrat la Planetariul
digital care este fantastic, dar mie mai
multi îmi place cel clasic de la Facultatea
de Matematică sau de la Olenici de la
S’shava. În Planetariu, Claire Ryan a făcut
un spectacol memorabil cu şi despre Matariki. Trebuie să ai şi har şi talent pentru a vorbi la public. Şi mai ales depsre
astronomie şi legende din astronomie. E
ca un concert de pian în care dacă nu ai
ureche muzicală, degeaba ştii notele!

Happy New Year!

Sistem de focusare

Apoi am luat micul dejun, am făcut poze de
ansamblu şi de ambianţă, s-au împărţit la
toată lumea cartonaşe care atestă că persoana a celebrat anul nou cu StarDome
Observatory, s-au dat inteviuri la TV3 NZ,
şi în final, ne-am despărţit pupându-ne
cu toţi ca în Caragiale.
Cu mulţumiri speciale din partea StarDome-ului pentru cei câţiva membrii ai lui
Auckland Astronomical Society care au
acordat sprijin în această acţiune, printre
care s-a numarat şi cel care a consemnat
pentru “Vega” această activitate,

Dănuţ Ionescu
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Încerc să fac fotografii astronomice de foarte multi ani. Este un proces cu suişuri
şi coborâşuri, de lungă durată, unde se
îmbină eforturile proprii şi acumularea de
experienţă, cu informaţii primite de la alţii
în forme mai mult sau mai puţin structurate. Primul eşec s-a datorat faptului că nu
înţelesem cu adevărat ce era cu punerea în
pol, importanţa ei şi ce modalităţi practice
aveam la dispoziţie. Simultan greşisem şi în
ceea ce priveşte ghidarea! Dar aici nu veau
să abordez aceste lucruri. Ci un alt subiect, mereu actual, focusarea imaginilor.
Este unul din principalele îngrijorări ale
fotografului în general şi a astrofografului
în special. Împreună cu expunerea corectă
reprezintă elementele fundamentale ale
obţinerii unor imagini corecte.
Focusarea în fotografia astronomică este o
adevărată provocare. În majoritatea cazurilor lumina este prea slabă sau contrastul
este prea mic ca sistemele de focusare ale
aparatelor fotografice digitale să lucreze
corect astfel încât imaginea finală să aibă
claritatea maximă. M-am lovit, din nou,
de curând de acestă problemă. O cometă
strălucitoare, de dimensiuni apreciabile:
17P/Holmes. Am ieşit în stradă cu aparatul
şi trepiedul foto, am identificat rapid regiunea şi... Canon EOS 350D-ul meu nu poate
focusa pe stele! Soluţia rapidă: focusare pe
Lună. Am comutat apoi obiectivul pe manual
şi am fotografiat ceea ce mă interesa. În imaginea din dreapta este rezultatul obţinut
prin acestă metodă. Am folosit obiectivul
de kit al aparatului foto.
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17P Holmes

Bucureşti, 24 octombrie 2007, 20:25UT, Canon EOS 350D, f=30@f/4 la 400ISO, expunere de 8s
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Asta a mers prima dată şi a doua oară.
Dar a treia oară când Luna nu mai era pe
cer? Am preluat o idee mai veche de sistem
de focusare destul de folosită la aparatele
foto pe film. Principial este vorba de o
lupă cu care mărim imaginea obţinută
pe geamul mat al SLR-ului (1). Aparatul
trebuie să permită montarea unui asemenea sistem. (vezi schema bloc de mai jos)
Întâmplător EOS 350D are această posibilitate. Există chiar şi de vânzare sub denumirea de Canon Angle Finder C. Preţul

aparat foto

este un aspect delicat, în jur de 200$. Cam
mult pentru bugetul meu. Aşa că am adus
la lumină un vechi dipozitiv de focusare
destinat lui Olympus OM-1 primit de la
domnul Drăgescu. Am folosit de fapt doar
o simgură componentă a acelui sistem: o
lupă cu focala de 60mm montată într-un
tub. La celălalt capăt al tubului se poate
pune un ocular obişnuit în astronomie
(1,25inch). Rezultă astfel o lupă compusă
ce măreşte de cca 2,3x (foto 2).
Tot ceea ce mi-a rămas de făcut a fost

pro-iectarea şi execuţia unui adaptor.
O mică provocare căci am dorit să-i cer
strungarului o piesă foarte simplă în care
să intre lupa compusă. De fapt era un
banal cilindru având la unul din capete
un perete străpuns de o gaură mai mică
de 1,25 inch (mai exact f20mm). Am realizat din tăbliţe subţiri o piesă care să
intre pe montura vizorului aparatului
foto. Această piesă am nituit-o pe peretele
amintit mai înainte obţinând astfel adaptorul dorit. (foto 1). În practică utilizarea
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sistemului s-a dovedit simplă şi
eficientă. Aparatul foto dotat cu
un teleobiectiv este montat pe
un trepied. Se adaugă adaptorul
şi apoi, în acesta, se pune lupa
compusă. Cu obiectivul foarte
bine luminat se reglează poziţia
lupei astfel încât marcajele de pe
geamul mat al aparatului foto să
se vadă perfect clare. Îndreptăm
apoi aparatul foto către o stea
strălucitoare şi, având teleobiectivul pus pe manual, facem focusarea. Reorientăm către obiectul
de fotografiat, în cazul meu cometa 17P Holmes şi facem probe
cu timpi diferiţi de expunere pentru a-l determina pe cel optim
astfel încât stelele să rămână rotunde. O serie de vreo 15 expuneri
din care am ales 9, dintre cele mai
bune, pentru a le compune. Alinate
şi adunate au dus la o imagine
finală cu un raport semnal/zgomot
foarte bun. O prelucrare ulterioară
minimală şi rezultatul final se poate
vedea în poza din dreapta. Nu pare
cine ştie ce dar pentru o fotografie
făcută în centrul Bucureştiului, de
pe trepied, pot spune liniştit că a
ieşit foarte bine. Dar fără sistemul
de focusare descris aici lucrurile ar
fi mers mult mai încet şi ar fi fost
nevoie, în plus, şi de un laptop.
Un obiect destul greu de utilizat
la marginea străzii. Cred că acest
sistem optic de focusare, sau ceva
asemănător, este o necesitate pentru cei ce au aparate foto reflex care
nu au incorporate în ele funcţia
Live View cu zoom.
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(1) SLR = single-lens reflex

Vega no. 119

Galeria
Happy New Year!

Sistem de
focusare

17P Holmes lângă Mirfak (a Per); mag. lim. 11
Bucureşti, 13 noiembrie 2007, 18:51 - 19:52 UT, Canon EOS 350D, f=200@f/5.6 la 800ISO, 9 expuneri a 1,6s
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