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Astronomie de Bucureşti
Într-o întâlnire mai veche a Astroclubului s-a încercat stabilirea unor repere în ceea ce priveşte aşteptările membrilor săi. A apărut un enunţ care
părea frivol la prima vedere: o parte dintre noi considerau ca importantă
partea de socializare. S-a glumit pe seama unor întâlniri cu mici şi bere
dar ideea părea totuşi foarte tentantă. O ieşire din Bucureşti pentru
observaţii de noapte, în cazul unui cer acoperit putea fi salvată de o
minipetrecere în aer liber la care lumea să vină cu familia şi prietenii.
Deocamdată nu s-a materializat organizarea unei asemenea întâlniri.
Totuşi...
De curând m-am întâlnit cu doi vechi prieteni, amândoi astronomi amatori, Adrian Enache şi Călin Niculae. O întânire amicală cu mici şi bere
unde am depănat amintiri, am admirat ce a mai lucrat Adi (vezi pozele
lui la Lună din acest număr), am discutat despre noutăţi astronomice,
foto şi IT etc. Încet, încet s-a lăsat seara şi poluarea luminoasă de deasupra oraşului a devenit din ce în ce mai vizibilă. Noi ne aflam în nordul
Bucureştiului şi pe direcţia sudică cerul era catastrofal. Adi m-a asigurat că după ora 1 noaptea va fi ceva mai bine căci marea majoritate a
concitadinilor noştri se culcă şi sting lumina din casele lor. Am instalat trepiedul, am pus montura pe el, am facut punerea în pol şi ne-am
pregătit de o noapte de observaţii mai mult vizuale căci reuşita celor
foto părea de o probabilitate mică. A fost distractiv şi la un moment dat,
uitându-ne la M15, ne-am zis să încercăm şi ceva foto. Se vede alăturat
rezultatul combinării a 6 expuneri de câte 30 de secunde făcute cu Canon
EOS 350D la ISO 800 prin telescopul Newton cu diametrul de 200 mm
al lui Adi. Rezultatul nu este deloc rău şi sunt convins că expuneri puţin
mai lungi ar fi dus la o imagine finală şi mai bună. Sigur că rezultatele
excepţionale necesită, printre altele, locuri de observaţii cu un cer foarte
bun. Se ştie că în zonele foarte poluate luminos ne putem aştepta la rezultate bune la fotografierea obiectelor cereşti foarte strălucitoare: Soare,
Lună şi planete. Dar iată că situaţia nu este chiar disperată, există şi obiecte de deepsky ce pot fi fotografiate cu rezultate bune şi din Bucureşti.
Merită încercate şi alte obiecte şi să sperăm că, în curând, paginile revistei noastre vor găzdui din ce în ce mai multe astfel de reuşite.
Şi să nu uităm: micii, berea şi astronomia de amatori nu sunt total incompatibile.

Zoltan DEAK
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ASTROCLIMAT vs POLUARE LUMINOASA
Este evident pentru orice
astronom că cei doi termeni
din titlu sunt antagonici. Cu
cât poluarea luminoasă este
mai mare cu atât astroclimatul este mai prost. Un studiu
al evoluţiei astroclimatului va
reprezenta, în consecinţă, o
evaluare corectă a modificărilor produse în poluarea
luminoasă a zonei studiate.
nsamblul de influenţe
pe care le exercită
atmosfera Pământului
asupra condiţiilor în care se
efectuează diversele observaţii astronomice formează
astroclimatul locului respectiv. Principalii factori ai
astroclimatului sunt:
1. Nebulozitatea şi ceaţa care
limitează timpul disponibil pt.
observaţii.
2. Absorbţia luminii în
atmosferă şi lumina difuză,
care reduc posibilităţile de
observare a obiectelor cereşti
de mică luminozitate.
3. Turbulenţa atmosferică
care reduce puterea
separatoare teoretică a
instrumentelor optice. [*]

A

P

ropunem o studiere a
transparenţei cerului
prin evaluarea magnitudinii limită. Mai precis, se
face o estimare cât mai
corectă a calităţii cerului din
locul respectiv prin identificarea stelei cu cea mai
slabă strălucire vizibilă cu
ochiul liber. Se utilizează o
hartă a zonei din jurul polului
nord ceresc - Ursa Minor ce se
găseşte la pagina 2. Metodă
foarte simplă dar care este
supusă unor posibile erori
datorate calităţilor observatorului (acuitate vizuală, grad
de oboseală fizică şi/sau a
ochilor, grad de atenţie, timp
alocat observaţiei etc). Este
necesară şi o calibrare sau o
corelare cu observaţiile
celorlalţi participanţi la
program. Se va nota fiecare
observaţie într-un jurnal
dedicat, cu consemnarea
exactă a momentului în UT.
Alte erori în estimarea magnitudinii limită apar datorită
faptului că valorile strălucirii
stelelor nu sunt perfect
uniform distribuite. De aceea

există uneori salturi ce
d e p ă ş e s c o ze c i m e d e
magnitudine.
altă modalitate de
stabilire a magnitudinii limite se poate
face prin observaţii
fotografice. O metodă
pseudofotometrică căci
fişierele de lucru pot fi şi cele
de tip JPEG, nu se iau nici
Dark Frame şi nici Flat Field.
Cei mai pretenţioşi pot folosi
camere DSLR cu salvare de
tip RAW cu extragerea direct
în aparat a Dark Frame (cu
funcţia Noise Reduction) şi
scăderea ulterioară a imaginii
Flat Field. Se folosesc setări
standardizate, perfect identice la absolut toate expunerile. În poza din pagina 3 se
află o exemplificare
a
metodei având parametrii:
ISO 100 (pt. avea zgomot
minim), White balance =
Daylight, f/4, 15 secunde,
focala mimimă (pt. un câmp
maxim), obiectivul pus pe ∞.
Camera foto Canon
PowerShot A570 IS a fost
pusă pe trepied şi

O

declanşarea s-a făcut folosind
Self timerul pentru a evita
vibraţiile. S-a făcut o serie de
10 expuneri şi în pagina 3 se
află cea mai bună dintre ele.
Cu roşu s-a încercuit steaua
cea mai puţin strălucitoare
(cu magnitudinea vizibilă cea
mai mare = magnitudinea
limită; în cazul nostru
valoarea ei este 6,36). O
prelucrare minimală, cu un
program de astronomie
corespunzător, poate duce la
rezultate spectaculoase după
cum se vede în imaginea din
pagina 4. Minimal a însemnat
o aliniere a 4 poze
(bineînţeles cele mai bune!) şi
apoi combinarea lor (funcţia
Sum) pentru a obţine un
raport semnal/zgomot mai
bun. Se vede că adevărata
magnitudine limită este de
fapt de 6,95 (steaua
încercuită cu verde). Cu un
DSLR rezultatele finale ar fi
fost cu totul altele, atât
obiectivul cât şi senzorul fiind
superioare celor dintr-un
aparat foto compact cum este
cel folosit aici. Ca şi la metoda

vizuală va fi foarte importantă
“normalizarea” observaţiilor
prin compararea rezultatelor
proprii cu cele obţinute de alţi
observatori în condiţii
identice. Mai precis se va face
o fotografiere simultană din
acelaşi loc de observaţii şi pe
aceeaşi zonă de cer.
În ultima pagină a acestui
document cei interesaţi pot
găsi procedurile de observare.
Zoltan DEAK
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[ * ] din articolul “Astroclimatul şi
observarea sa” de Vladimir BOICO publicat
în Note şi observaţii astronomice, pg. 85
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PROCEDURI
Vizual

Fotografic

Materiale necesare:

Materiale necesare:

F hartă
F lanternă cu lumină roşie
F ceas
F hârtie şi creion.

F aparat fotografic
F trepied
F este indicată şi o telecomandă cu
fir sau cu infraroşu.

Ajunşi la locul de observare
aşteptăm câteva minute ca ochii
să se acomodeze cu întunericul.
Este de aşteptat ca  şi  Ursae
Minoris să se vadă cu uşurinţă.
Încercăm o stea mai slabă, de ex.
 UMi care are magnitudinea
4,27. Dacă se vede trecem la 
UMi care are 4.34. Dacă se vede
şi acesta "sărim" la  UMi
(4,96)... samd. Până când
ajungem la o stea trecută pe
hartă dar pe care nu mai reuşim
să o vedem. Magnitudinea limită
este aceea a stelei precedente,
pe care am vazut-o cu certitudine. Există mici variaţii în timp a
transparenţei cerului şi ar fi bine
să avem răbdare poate reuşim să
prindem un moment în care se
vede bine o stea care în mod
obişnuit, la o privire fugară, nu
pare a fi vizibilă. Se notează
data, ora (în Timp Universal) şi
magnitudinea limită. Dacă ni se
pare necesar se pot trece şi
eventualele observaţii legate de
condiţiile atmosferice, faza Lunii,
lumini ambientale etc.

e1 Fotografierea propriu zisă
Se pune în staţie trepiedul.
Setările
(recomandate)
aparatului foto :
ISO=100
f/d=4
t=15 secunde
WB=Daylight
Se închide Flash-ul şi se pune
Exposure Compensation pe zero,
dacă este cazul.
Se montează aparatul foto pe
trepied şi se face încadrarea.
Focusarea este destul de dificilă
la DSLRuri. La majoritatea
aparatelor compacte ce permit
setări manuale punerea pe infinit
se poate face direct şi uşor .
Fotografiere în serii de cel puţin
10 imagini succesive. Se recomandă un total de minimum 20
de fotografii, la analiza
imaginilor veţi vedea de ce.

Durată estimativă:
15 - 20 min.

Pentru a scurta timpul necesar
observaţiilor combinate vizualfoto se poate începe cu fotografierea. În timpul în care aparatul
face seria de imagini se poate
efectua (în paralel) observaţia
vizuală.
Durată estimativă:
30 min.

e2 Sortarea imaginilor
Se descarcă pozele în calculator.
Nu se şterg de pe cardul de
memorie până nu se finalizează
prelucrarea imaginilor. Se evită
astfel eventualele pierderi ce pot
apărea prin ştergerea accidentală a fişierelor de pe hard disk.
Din motive de arhivare se
recomandă evitarea prelucrării
directe a fişierele originale.
Să presupunem că avem o serie
de 20 de fotografii. Cu un program de vizualizare a imaginilor
se parcurg absolut toate pozele
cu zoom-ul setat pe 100%.
Absolut similar cu procedeul
folosit la estimarea vizuală a
magnitudinilor găsim steaua cea
mai puţin strălucitoare din prima
imagine. Harta de la pagina 2 va
fi o primă referinţă dar se va
vedea imediat că este necesară
folosirea unui program de
planetariu pentru identificarea
stelelor şi a magnitudinii lor. Se
deschide a doua imagine din
serie şi se caută steaua
respectivă. Dacă se vede mai
bine se încearcă găsirea unei alte
stele mai slabă ca strălucire.
Dacă găsim aşa ceva această
imagine rămâne de referinţă şi
trecem la următoarea din serie.
Comparăm astfel perechi de
imagini până la capătul seriei şi
obţinem în final imaginea cea
mai bună la care ne vom raporta
în continuare. Această imagine
"etalon" va rămâne deschisă
pentru cea de-a doua parcurgere

a seriei. Acum se caută imagini
cu o calitate comparabilă cu cea a
etalonului. Dacă ele nu au totuşi
aceeaşi magnitudine limită să fie
cât mai apropiată de aceasta.
Scopul final este obţinerea unei
miniserii de 4 fotografii, cele mai
bune din totalul de 20! Aceste 4
imagini se copiază în folderul de
lucru. În acest folder se pune şi
un fişier text ce va conţine datele
expunerilor (se pot lua cu
Copy/Paste din EXIF-ul imaginilor), numele fişierelor selectate
şi, la sfârşit, magnitudinea limită
determinată în etapa următoare,
cea a a analizei.
e3 Analiza
Se urmăreşte de fapt obţinerea
unei imagini "finale" în care să
avem un raport semnal/zgomot
(contrast) cât mai bun pentru a
identifica uşor magnitudinea
limită. Se face o aliniere a celor 4
imagini şi apoi se aplică funcţia
SUM. Se vede imediat că va
creşte şi zgomotul imaginii dar
asta ne interesează mai puţin.
Comparăm stele din imagine cu
cele din planetariu pornind de la
cea considerată "cea mai slabă"
din imaginea "etalon". Prin
metoda deja uzuală aflăm
magnitudinea limită şi o trecem
în fişierul text ce are rol de jurnal
de observaţii. Folderul ce conţine
miniseria de poze, jurnalul şi
imaginea finală, va fi copiat întrun loc separat de unde se va face
un backup pe CD/DVD.

Comentarii
Aceste metode de observare sunt
doar nişte recomandări ce pot fi
luate ca linii de ghidare. Există
alternative de tipul numărării
stelelor din arii selectate
(metoda IMO) - pentru observaţiile vizuale. Un alt exemplu:
dacă folosiţi un DSLR cu obiectiv
fix de 50mm (focală mai mare!)
este evident că timpul de
expunere va trebui să fie mai
scurt, să spunem 8 secunde şi
acest lucru va duce la modificarea altui parametru. Teoretic,
dacă am scurtat timpul de 2 ori
avem două alternative: sau
folosim un ISO dublu (200) sau o
diafragmă mai mare (2,8). Cum
dorim un zgomot cât mai mic
lăsăm ISO 100 şi adoptăm
diafragma de 2,8. Există deci mai
multe "stiluri" de a lucra. Singura
condiţie este să fim consecvenţi
şi să nu modificăm ulterior
metoda/setările căci rezultatele
finale nu vor fi suficient de consistente pentru a fi validate.
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