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VEGA
Dupã douã încercãri nereuºite de a face observaþii pe mulþime de stele. Din când în când puteam distinge ºi 

cerul curat de þarã, în sfârºit pe 25 mai am crezut cã am oarece granulaþie în partea centralã.
gãsit noaptea potrivitã. Nu a fost chiar aºa, în sensul cã   roi deschis în Cnc. Pânã acum nu i-am acordat 
ceea ce a debutat ca o noapte superbã, cu magnitudinea mare atenþie acestui roi, în Cnc uitându-mã de obicei la 
limitã de 6,7, s-a transformat în aproximativ 3 ore într-una M44. Totuºi, M67 oferã o priveliºte frumoasã. Pare cã e 
complet inutilizabilã. În nici 5 minute tot cerul s-a acoperit despicat în douã pãrþi de o linie invizibilã. Am fost surprins 
de nori. Totuºi am reusit sã observ câteva obiecte de cer de numãrul de stele pe care le-am vãzut.
profund. La observaþii am folosit un telescop Newton de   galaxie în Com. Aceatã galaxie e poate cea care 
15cm, f/8 cu urmãtoarele oculare: Plossl  25mm se gãseºte cel mai uºor din roiul ce se aflã în aceastã 
Celestron, Plossl 15mm Parks si Modified Achromat 9mm parte a cerului. Galaxia are o formã oval-alungitã foarte 
Meade. De asemenea am utilizat un filtru broadband bine definitã. De asemenea am observat o dungã de praf.
Meade Series 4000 care s-a dovedit de oarecare ajutor la   galaxie în Vir. Celebra Galaxie Sombrero. 
nebuloase. Sã vedem ce am vãzut: Foarte frumoasã imagine. Deºi nu foarte mare galaxia era 

  galaxii în UMa. Foarte frumoasã foarte clar brãzdatã de o linie de praf de-a lungul 
priveliºtea cu cele douã galaxii în câmpul ocularului. În ecuatorului.
M82 erau evidente 2 dungi de praf care formau un fel de V   galaxie în CVn. Galaxia asta meritã mai multã 
în partea centralã a galaxiei, iar la M81 se puteau distinge atenþie dupã pãrerea mea. Mi s-a pãrut a fi foarte 
(cu averted vision) urme de braþe spirale. strãlucitoare cu o formã ovalã puþin alungitã.

  nebuloasã planetarã în UMa. Prima datã când mi   roi deschis în Cyg. Nu ºtiu la ce s-a gândit 
s-a pãrut ºi mie cã nebuloasa asta seamãnã cu o bufniþã. Messier când a plasat obiectul ãsta în catalog. Nu-i deloc 
Se distingeau foarte clar douã zone mai întunecate. De ceva despre care sã scrii acasã ºi poate fi confundat cu 
asemenea marginea nebuloasei avea o culoare un pic fondul cerului.
mai închisã decât restul.   nebuloasã planetarã în Lyr. Una dintre 

  galaxii în CVn. Foarte frumos. Se nebuloasele cele mai frumoase la putere mare. La putere 
distingeau foarte bine centrele celor douã galaxii. Erau micã gaura centralã se vede cu intermitenþe. Cum punem 
înconjurate ambele de o nebulozitate evidentã, iar la o un ocular cu focala scurtã, totul se schimbã. Nebuloasa nu 
privire mai atentã se puteau observa urme de braþe mai are acum o formã circularã ºi pare uºor alungitã cu 
spirale. marginile mai puþin strãlucitoare pe anumite porþiuni.

  galaxii în Leo. Toate trei în  în Sct. Poate cel mai frumos roi deschis. La 
câmpul ocularului. M65 are o formã alungitã ºi e destul de putere micã roiul pare a fi maidegrabã globular decât 
subþire. M66 parcã ar fi fost strãbãtutã de o dungã de praf, deschis. La putere mare în schimb, apar o mulþime de 
cãci mi s-a pãrut împãrþitã în douã. NGC3628 are aspectul stele, peste 100 aº spune.
unei bare ºi e destul de slabã ca strãlucire. Cam astea ar fi cele mai interesante lucruri pe care le-

  roi globular în Her. Am fost uimit de ce a putut sã am vãzut. Am mai observat multe alte obiecte, printre care 
facã ocularul de 9mm la acest roi. La putere micã roiul foarte multe galaxii în Virgo-Coma, majoritatea slabe.
apare ca o patã circularã cu marginile mai puþin 
strãlucitoare. Dupã ce am pus ocularul de 9mm, totul s-a 
schimbat. Toate detaliile au apãrut dupã un studiu mai 
prelungit, dupã câteva zeci de secunde rezolvându-se o 
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Astrofotografie cu o webcamera

Dupã multe ezitãri am decis sã cumpãr o webcamera, una din acele camere video miniaturã 
care se conecteazã la portul USB al computerului. 

Pentru cã intenþia mea era sã o folosesc pentru astronomie, o webcamera fiind camera CCD 
a omului sãrac, am început sã caut pe Internet informaþii despre încercãrile ºi realizãrile altora 
folosind un asemenea echipament. 

Cel mai folositor site gãsit a fost 
http://www.astrocam.org, site bilingual, în 
francezã ºi englezã, creat ºi mentinut de 
mai mulþi amatori francezi. Camera cea 
mai recomandatã era o camera Conectix 
alb-negru, una din primele webcamere de 
pe piaþã, care conþinea un cip CCD destul 
de sensibil, cip similar cu cel din camerele 
CCD Pixcel ºi ST-5, produse de firma 
americanã SBIG. 

Din pãcate, camera nu mai este pe 
piaþã. Majoritatea camerelor web de pe 
piaþã conþin la ora actualã cipuri CMOS, 
mai ieftin de construit, dar cu sensibilitate 
micã la luminã ºi cu performanþe reduse 
pentru astronomie. Câteva din camerele 
de pe piaþã încã mai conþin cipuri CCD. 
Douã din camerele recomandate de 
amatorii francezi erau Philips Vesta ºi 
Philips Vesta Pro. Alt avantaj al camerelor Philips ar fi fost cã sunt uºor adaptabile pentru 
astronomie, obiectivul cu care vin putându-se deºuruba!  Nici acestea nu mai sunt în producþie, dar 
pot fi gãsite la mâna a doua pe diverse site-uri de licitaþie pe Internet. 

Pentru cã iniþial nu am ºtiut unde sã 
caut o camerã Philips, m-am dus la 
magazin ºi m-am pricopsit cu o camera 
Intel, tot cu un chip CCD, dar care ar 
necesitã o adaptare mai complicatã pentru 
montarea la telescop. Magda, soþia mea, a 
protestat la gândul cã vreau sã demontez 
camera abia cumparatã, am fost silit sã 
caut încã o camerã, de data asta una mai 
demontabilã, ºi numai a mea.

Aºa cã am început sã mã uit dupã o 
camera Philips de model mai vechi. N-am 
gãsit nici Vesta nici Vesta Pro, dar am gãsit 
un model puþin mai vechi, PCA 645VC, 
similar cu seria Vesta, dar conþinând un cip 
CCD mai mic (352 x 288 pixeli în 
comparaþie cu 640x480 cât are CCD-ul din 
seria Vesta), dar la fel de sensibil cu cipul 
conþinut în camerele Vesta. 

Luna 1- imagine transformatã în alb-negru folosind programul 
de prelucrare de imagini GIMP pentru Linux

Luna 3



Zis ºi fãcut. Marþi dimineaþa primesc pachetul ºi îl deschid nerãbdãtor. Înauntru, nici o 
surprizã, camera web plus un CD cu ceva soft. 

Ajung acasã, deschid computerul ºi instalez software-ul camerei. Jucãria funcþioneazã bine, 
constat cã pot seta mai mulþi parametri manual. 

Foarte entuziast, deºurubez obiectivul camerei  ºi lipesc un tub gol de film foto în locul 
obiectivului camerei. Abia aºtept seara, scot computerul ºi monitorul în curtea din spate, destul de 
incomod dar nu mai am rãbdare, scot ºi luneta, ataºez camera în locul ocularului ºi pornesc 
computerul. Îndrept luneta spre Luna aproape de Primul Pãtrar, o siluetã albicioasã apare pe ecran, 
camera nu este în focus. Focusez imaginea ºi victorie! Luna apare frumos pe ecran, cipul CCD 
cuprinzând cam jumãtate din diametrul Lunii.

Apãs repede pe butonul de "record" al soft-ului ºi înregistez primul meu filmuleþ cu Luna. 
Dupã 30 de secunde de înregistrare, salvez fiºierul ºi apoi verific mãrimea clipului video. Enorm, 90 
MB, asta salvat în format video AVI, necomprimat. Camera are câteva opþiuni de compresie, le 
încerc pe toate, toate îmi dau mãrimi de aprox 2MB pentru fiºierul final, dar calitatea imaginii este 
îngrozitoare. Mai am de lucrat aici, îmi zic ºi decid sã fac doar câteva "poze".

Aºa cã iau primele trei imagini cu Luna prin camera web, salvate prozaic ca luna1, luna2 ºi 
luna3, în format bmp.

Foarte mulþumit de primele rezultate, strãng tot calabalacul ºi intru în casã, unde pozez 
cameraweb Philips adaptatã pentru astronomie cu cealaltã webcamera, cea Intel.

Alãturat am adãugat douã din cele trei imagini cu Luna fãcute marþi seara, 29 mai 2001, în 
jurul orei 20:00 timp local în Baltimore, 00:00 UT (30 mai).Cadrele au fost efectuate folosind o 
camera web Philips PCA 645VC, pusã în focarul unei lunete 60mm f:12. Timpul de expunere a fost 
stabilit automat de softul camerei la 1/125 secunde.

De asemenea, încã o pozã cu 
camera montatã în focuserul lunetei.

Planuri de viitor? Un adaptor 
dedicat pentru montarea în focarul lunetei, 
ceva care sã se poate înºuruba în locul 
obiectivului ºi sã intre în tubul portocular. ªi 
un cablu USB mai lung. Asta s-ar putea sã 
fie o problemã, din câte ºtiu acum, cablurile 
USB nu se recomandã a fi mai lungi de 5m, 
un mare dezavantaj în comparaþie cu o 
camerã video obiºnuitã, un cablu video 
obiºnuit fiind lung de zeci de m.

Dar toate la timpul lor. Abia aºtept 
sã încerc camera pe o stea sau un roi 
stelar.

Alin Tolea

Baltimore

¸



Teste

Pentax PCF V 12X50 vs. Minolta XL 12X50

Pentax PCF V 12X50
Binoclul poate fi gãsit la reprezentanþa  Pentax în 
România, sau în cazul în care nu este în stoc, poate fi 
comandat pentru o sumã de cca. $150. Timpul de livrare 
este aproximativ 1 lunã.

Din punct de vedere mecanic este destul de bine construit 
ºi are toate caracteristicile unui binoclu modern, corp 
metalic din aluminiu (cu excepþia ocularelor care au 
montura din plastic), diafragmare internã, reglaj în trepte 
al dioptrului ºi apãrãtori retractabile pentru oculare.

Mecanismul de focusare este conþinut în corpul binoclului, 
ºi în consecinþã nu pot sã judec calitatea acestei piese, 
dar cred cã este destul de bun pentru cã focusarea se face 
lin ºi precis pe toatã cursa mecanismului. Este de apreciat 
ºi faptul cã odatã ce a fost fãcut clarul, nu a trebuit sã 
folosesc niciodatã facilitatea de blocare a mecanismului, 
pentru cã indiferent de presiunea exercitatã asupra 
ocularelor (dacã binoclul este sprijinit pe faþã) acesta nu 
se defocuseazã.

Un amãnunt neplãcut despre oculare: sunt foarte mari în 
diametru ºi relativ incomod de folosit pentru cineva cu o 
distanþa interpupilarã redusã. Se pare cã designul a fost 
conceput cu gândul la trãsãturile feþei asiatice, mult mai 
plate decât cele europene.

Am testat mai întâi binoclul ziua ºi m-a impresionat câmpul reflexii luminoase parazite în jurul planetei provocate de 
sãu plat. Dacã focusezi pe o muchie dreaptã a unui obiect anumite suprafeþe din interiorul instrumentului ºi un 
sau pe un cablu de telefon ºi apoi o miºti dintr-o parte în anumit  grad, destul de redus, de  cromatism.
alta a câmpului vei observa doar o micã curbare a 

Stelele strãlucitoare nu pot fi focusate pânã la o imagine 
câmpului, la marginea acestuia. Imaginea este clarã pe 

punctiformã ºi aratã mai curând ca niºte discuri foarte 
cel puþin 80% din câmp.

mici, dar cele de magnitudine mai mare de 3 sunt 
Acest fapt se poate datora parþial faptului cã binoclul are punctiforme. Am remarcat cã este puþin mai greu de 
un câmp relativ redus, dar în orice caz, personal prefer un focusat peste un câmp cu stele de magnitudine mare 
câmp ceva mai mic, dar care este clar pânã la margine, (peste 8) decât în binoclul Minolta.
decât unul larg, dar care nu este clar decât în partea sa 

Imaginile stelelor sunt clare în majoritatea câmpului, dar 
centralã.

contrastul este puþin mai mic decât în Minolta.
Redarea culorilor este bunã fãrã a fi însã excelentã. Parcã 

Binoclul a oferit imagini foarte bune ale Lunii aflatã în faza 
aº fi preferat o mai bunã saturaþie a culorilor.

de Prim Pãtrar, cu o foarte bunã rezoluþie ºi aberaþie 
Precizia imaginilor este bunã, fiind totuºi afectatã de o cromaticã redusã. De asemenea ghosting-ul ocularelor 
uºoarã eroare de colimare pe care am putut-o detecta. este destul de redus.

Noaptea am început prin a testa binoclul cu Jupiter care mi În orice caz pãrerea mea este cã pentru suma plãtitã este 
se pare un test edificator ºi poate releva dintr-o datã mai un binoclu bun iar ce m-a impresionat cel mai mult este 
multe posibile probleme ale unui binoclu. Dupã o focusare câmpul foarte plat pe care nu îl gãseºti cu uºurinþã nici în 
atentã, am vãzut planeta ca pe un disc rotund, înconjurat binocluri cu preþ semnificativ mai mare.
de cei patru sateliþi cu aspect stelar. Nu a fost chiar cea mai 

În concluzie m-am hotãrât sã comand o pereche de 
bunã imagine a lui Jupiter pe care am vãzut-o printr-un 

Pentax PCF V 20X60 care au o aperturã mai potrivitã 
binoclu în special datoritã unei uºoare erori de colimare de 

pentru astronomie.
care am pomenit mai sus. Am remarcat de asemenea 

Am avut recent ocazia sã testez împreunã douã binocluri, un Minolta XL 12X50 ºi un Pentax PCF V 12X50.

Ambele binocluri folosesc prisme Porro, cu focuser central ºi posibilitate de reglaj suplimentar al dioptriei pe luneta din 
dreapta, pentru cei cu diferenþã între ochi. Ambele perechi sunt prevãzute cu un socket la partea anterioarã a pivotului 
central pentru montarea pe trepied. În acest scop este nevoie de un adaptor de tip "L" ºi un ºurub de prindere 1/4" x 20.

Personal, am comandat un adaptor pentru trepied, Pentax, care are avantajul cã poate fi montat pe orice trepied foto.

Binoclul Minolta este fabricat în Japonia, iar Pentax este fãcut în China pentru Asahi Co, Ltd.

Diametrul obiectivului:50 mm

Grosisment: 12x

Câmp: 4,2°

Pupila de iesire: 4,2 mm

Eye relief: 20 mm

Opticã: Pentax SMC (super 

multi coated) cu

prisme din BAK-4

Corp: din aluminiu îmbrãcat

în cauciuc pentru

protecþie la ºoc.

Greutate: 930 g

Accesorii: husã, capace de

protecþie pentru

obiective ºi oculare,

curea de purtat la gât



Minolta XL 12X50

George Izvoranu

Acest binoclu poate fi gãsit la magazinele foto, la un preþ 
aproximativ de $250. De asemenea poate fi gãsit ºi ultimul 
model de la Minolta, din seria Activa, pe care nu am avut 
ocazia sã-l testez extensiv, dar care pare sã aibe o 
transmisie a luminii îmbunãtãþitã datoritã unui coating 
aparent  superior.

Din punct de vedere mecanic este mai bun decât 
perechea Pentax, corpul este în întregime metalic iar 
construcþia mai atentã la detalii, dar are douã probleme.

Prima este cã deºi focuserul este foarte precis ºi se miºcã 
lin, la cea mai micã presiune exercitatã pe oculare 
imaginea se defocalizeazã (aici mi-aº fi dorit facilitatea de 
blocare a focuser-ului care din pãcate lipseºte).

Aceeaºi problemã ºi cu reglajul dioptriei de pe luneta din 
dreapta, care este unul continuu ºi nu în trepte ca la 
Pentax.

Aceasta pereche este de asemenea diafragmatã în 
interior, iar vopseaua antireflex este un negru mat de o 
calitate mai bunã decât la Pentax.

Ziua oferã imagini foarte frumoase, cu un câmp larg, 
detalii fine ºi claritate foarte bunã în centrul câmpului, o 
mai mare profunzime a câmpului ºi de asemenea o mai Performanþa destul de proastã la marginea câmpului este 
bunã redare a culorilor decât la Pentax. Aberaþia cea mai supãrãtoare atunci când observ câmpuri stelare 
cromaticã pe muchiile cu contrast ridicat este mai redusã dar atâta vreme cît mã limitez sã observ un obiect anume 
decât la Pentax, o combinaþie mai puþin supãrãtoare de (aproape de centrul câmpului), calitatea imaginilor este 
galben ºi violet decât roºul strãlucitor ºi verdele din foarte bunã.
Pentax.

Toate DSO observate arãtau un pic mai bine decât în 
Claritatea ºi contrastul în centrul câmpului sunt excelente, Pentax, cu imagini stelare aproape punctiforme indiferent 
am reuºit la limitã sã separ cele douã componente ale lui de magnitudine.
Mizar chiar cu binoclul nemontat pe trepied. Albireo a fost 

În concluzie este foarte greu sã spui care dintre cele douã foarte uºor de separat în ambele perechi de binocluri.
binocluri este mai bun, fiecare dintre ele avînd propriile 

Din pãcate calitatea imaginii începe sã se degradeze de la puncte forte, în majoritate complementare.
50% spre exteriorul câmpului ajungând sã fie destul de 

Depinde de ce anume vã deranjeazã cel mai mult când proastã la margine. Imaginile stelare începând cu 20% din 
priviþi printr-un binoclu, dar pãrerea mea este cã câmp spre margine sunt foarte neclare ºi prezintã coma. 
amândouã au o calitate foarte bunã ºi cã vã pot oferi multe Acesta este un fapt supãrãtor mai ales atunci cînd îmi 
momente plãcute pentru un preþ relativ decent.folosesc vederea perifericã. Am trecut apoi la Jupiter ºi 

imaginea vãzutã a fost foarte bunã. Discul planetei apare Dacã aveþi comentarii sau vã pot fi de ajutor cu lãmuriri 
rotund ºi am putut detecta cu uºurinþã principalii sateliþi suplimentare vã rog nu ezitaþi sã-mi scrieþi la 
dintre care unul foarte aproape de marginea discului 
planetar. Imaginea avea mai puþine reflexii parazite ºi era 
mai precisã ºi mai contrastantã decât în Pentax. Am trecut 
apoi la Saturn ºi am putut vedea cu uºurinþã separaþia 
între inele ºi discul planetei.

Imaginile lunare au fost precise ºi pline de detalii dar, din 
pãcãte, ghosting-ul din ocularele Minolta este ceva mai 
pronunþat decât în Pentax.

g_izvoranu@yahoo.com

Diametrul obiectivului:50 mm

Grosisment: 12x

Câmp: 5,5°

Pupila de iesire: 4,2 mm

Eye relief: 12 mm

Opticã: Fully multi coated cu

prisme din BAK-4

Corp: din aluminiu îmbrãcat

în cauciuc pentru

protecþie la ºoc.

Greutate: 1000 g

Accesorii: husã, capace de

protecþie pentru

obiective ºi oculare,

curea de purtat la gât
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Recenzii

Este foarte greu sã recenzezi lucrarea celui indicaþiile necesare observãrii corecte a acestor 
care te-a învãþat sã faci primele observaþii de fenomene.
meteori! Dar aceastã nouã apariþie editorialã trebuie Urmeazã prezentarea unei probleme mai 
neapãrat semnalatã cãci este un material cum nu a puþin abordate de cãtre amatorii români: studiul 
mai apãrut în România ºi cred cã este o lecturã curenþilor minori prin metoda trasãrii. ªcoala 
obligatorie pentru oricine este interesat de acest româneascã de meteori nu foloseºte în mod curent 
subiect. acestã metodã deoarece prezintã unele 

Manualul începe cu capitolul Noþiuni incoveniente, corect semnalate de autor. Ar fi fost 
teoretice despre meteori având o interesantã parte poate bine sã se accentueze importanþa deosebitã a 
de terminologie ºi cu o corectã explicare a folosirii acestei metode prin sporul de precizie ºi prin 
fenomenului. Apar ºi exprimãri destul de nepotrivit informaþiile suplimentare pe care le aduce ºi poate 
alese pentru o lucrare de un asemenea nivel atunci cã astfel ar fi fost trezit interesul multora pentru ea.
când autorul defineºte meteorii sporadici sau se Minicapitolul dedicat fotografierii meteorilor 
referã la legãtura dintre culoarea meteorilor ºi mi-a produs o dezamãgire prin mãrimea sa. Un 
compoziþia lor, dar fãrã a afecta caracterul ºtiinþific subiect atît de important nu trebuia expediat în 
corect al textului. În partea a doua, Noþiuni practice numai o paginã chiar dacã existã explicaþia cã va fi 
privind observarea meteorilor, micile “ezitãri în tratat pe larg în cadrul altei broºuri. Nu pot fi de acord 
exprimare” dispar fiind evidentã perfecta stãpânire a nici cu atitudinea discriminatorie cu care este tratatã 
subiectelor abordate. Parcurgerea Elementelor aceastã metodã, citez: “observaþiile vizuale sunt mai 
curenþilor meteorici: radiant, perioadã de activitate, importante” având în vedere cã fotografierea 
strãlucire, vitezã oferã o lecturã instructivã chiar ºi meteorilor, spre deosebire de metodele vizuale, 
pentru cei ce nu au nici un fel de noþiuni de permite obþinerea unor rezultate obiective. Ea aduce 
astronomie. date suplimentare, greu, sau  chiar imposibil de 

Capitolul al treilea explicã foarte clar tot ceea obþinut prin metodele  observãrii vizuale.
ce trebuie sã ºtim ºi sã facem atunci când observãm Anexele de la sfârºitul cãrþii completeazã 
meteorii. Nu lipseºte nici un element, pornind de la foarte bine conþinutul cãrþii, singurul regret ar fi cã nu 
pregãtirile pentru observaþii ºi terminând cu modul existã decât o singurã hartã, cu doar câteva dintre  
de înregistrare a datelor. Excelente precizãrile zonele folosite la determinarea magnitudinii limitã, 
privind materialele necesare! Prelucrarea datelor un mic incovenient, mai ales pentru începãtori.
ºi raportarea rezultatelor este capitolul în care Sã nu omitem preþul extrem de convenabil al 
învãþãm cum sã fructificãm munca de observare a lucrãrii! Acest fapt completeazã atractivitatea ei ºi ne 
meteorilor. De semnalat cã abia acum aflãm determinã sã o recomandãm cu cãldurã!
limpede, din explicaþiile la tabelul privind Rata orarã, 
de existenþa a douã metode de observare vizualã: 
numãrare ºi trasare. Ar fi fost bine sã se precizeze 
acest lucru în capitolul anterior. Problema trasãrii 
este foarte bine tratatã, mai târziu, în capitolul al 
ºaptelea care abordeazã Observarea curenþilor 
minori.

Mi-a fãcut plãcere sã parcurg capitolul 
privind Curenþii meteorici importanþi vizibili din 
emisfera nordicã, o excelentã descriere presãratã 
cu exemple istorice ºi observaþii personale, care ne 
prezintã, la zi, tot ceea ce ce trebuie nepãrat sã 
cunoaºtem despre acest subiect. Capitolul al 
ºaselea îl continuã într-un fel cãci se ocupã de 
partea cea mai spectaculoasã a observaþiilor de 
meteori: Vârful maximului de activitate, ploi ºi 
furtuni de meteori. Sunt inserate reproduceri dupã 
lucrãri de artã ce ilustreazã asemenea fenomene 
extraordinare care au apãrut în decursul istoriei ºi 
care nu au scãpat atenþiei contemporanilor. Partea 
descriptivã se împleteºte cu partea ce cuprinde 
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