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Vega no. 109M27

Roiul dublu din Perseu

Adrian Enache
tele Nikkor 180/2.8 ED
cu Nikon D70 la ISO 320
M27 expunere de 120 sec.
Roiul dublu expunere de 180 sec.
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Vega no. 109

Eclipsă parţială de Lună
7 septembrie 2006

Călin Niculae
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Încep cu o metodă la îndemâna oricărui posesor 
al unei camere digitale compacte, a unei mici lu-
nete şi al unui trepied foto. Materialul pe care 
l-am folosit este următorul: aparat foto digital 
de 2 megapixeli (Canon PowerShot A60), lunetă 
D=55mm, F=440mm (Vixen), ocular Plossl 26mm 
(Meade), inele de macro şi adaptoarele M42/
1,25inch şi M42/A60 (vezi articolul din Vega no. 
103). Din motive de comoditate am pus ansam-
blul pe telescopul Celestron C5 care are montură 
ecuatorială dar se pot obţine rezultate la fel de 
bune folosind un trepied foto suficient de rigid.

Condiţiile de fotografiere nu au fost din cele mai 
favorabile. O seară rece de iarnă şi aparatura 
montată pe pervazul de la fereastra camerei duc 
imediat cu gândul la o turbulenţă semnificativă 
dacă nu chiar mare. Aşa şi a fost dar scopul 
meu final nu era obţinerea unei imagini de mare 
rezoluţie ci o fotografie corectă a Lunii aflată în 
faza de Prim Pătrar. Din start am dorit să am 
Luna întreagă în fiecare imagine pentru a evita 
complicaţia alcătuirii unui mozaic.

Sesiunea de fotografiere a durat în jur de o oră şi 
am preferat folosirea pentru achiziţia de imagini 
a programului PSRemote v1.3 în locul soft-ului 
livrat împreună cu camera foto din motive de er-
gonomie. Într-o singură fereastră am toate setările 
posibile, o utilă funcţie de Preview şi posibilitatea 
vizualizării Live. În programul cu care vine came-
ra se regăsesc aceste funcţii dar trebuie jonglat 
cu două ferestre (uneori cu trei) setările fiind 
astfel împrăştiate şi oarecum neclar structurate. 
Primele imagini au fost pentru stabilirea manuală 
a parametrilor expunerii, încadrarea în câmp a 
obiectului şi focusare. De un real ajutor au fost 

Luna 
tehnici simple de fotografiere
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Preview şi histograma afişată după 
achiziţia imaginii. Se pot face serii 
de fotografii la intervalele dorite dar 
pentru a evita umplerea hard disk-
ului cu imagini inutile am preferat 
o monitorizare continuă şi atentă a 
imaginii Lunii in Live Viewfinder şi 
declanşarea manuală în momentele 
favorabile.

Achiziţia imaginilor reprezintă doar 
jumătatea drumului spre obţinerea 
fotografiei finale. Prelucrarea ima-
ginilor este o etapă poate la fel de 
importantă ca şi achiziţia. Începem 
cu alegerea unor imagini bune. Pri-
ma selecţie a redus numărul fişierelor 
de la 120 la jumătate eliminându-se cele 
mişcate, nefocusate sau greşit ex-
puse. Apoi am ales un “etalon” (una 
din primele imagini considerată ca 
foarte bună) şi am comparat cu el 
rapid tot ceea ce a urmat urmărind 
ca un anumit detaliu (un crater mic) 
să fie vizibil. Această a doua triere a 
dus la selecţia finală a şase fotografii 
bune. Am trecut la prelucrare şi a 
fost o ocazie bună să văd cum lucrează 
programul RegiStax aflat la  versiunea 
4. Nu mi-a fost uşor, mai ales în partea 
de aliniere a imaginilor dar după câteva 
încercări am obţinut ceea ce îmi doream. 
Au urmat mici retuşuri în Photoshop şi 
rezultatul final se poate vedea pe pagina 
anterioară.

O altă tehnică de fotografiere a Lunii, cea 
mai simplă de altfel, este cea a fotografi-
erii în focarul instrumentului. Pentru 
ima-ginea alăturată am folosit aceeaşi 
lunetă Vixen cu focala de 440mm şi di-
ametrul de 55mm montată pe un trepied 
foto. De data acesta aparatul foto a fost 
un Canon EOS350D (un reflex digital) şi 
timpul de expunere a fost de 1/30 sec. la 

ISO 100. Fotografia a fost făcută cu oca-
zia ocultaţiei Pleiadelor de către Lună în 
noaptea de 12/13 septembrie 2006. La 
1/30sec. în imagine nu se vede nici măcar 
o stea din M45 aşa că am fot nevoit să 
apelez la o compozitare a imaginii. Aveam 
deja o imagine anterioară a roiului M45 
obţinută tot de pe trepied, cu aceeaşi 
lunetă şi cu acelaşi aparat foto dar cu 
parametrii de expunere total diferiţi: ISO 
800 şi cu un timp de 1 secundă. Pentru 
a adăuga Pleiadele exact în locul în care 
erau la momentul fotografierii Lunii am fo-
losit o imagine suplimentară, de aliniere, 
unde aveam câteva stele din roi şi Luna 
mult supraexpusă (timp de expunere de 
1 sec. la ISO 100). Imaginea de aliniere a 
fost făcută la 40 de secunde după cea în 
care Luna este corect expusă. În Photo-

shop am pus ca bază imaginea de aliniere, 
am suprapus perfect Luna corectă peste 
cea supraexpusă şi apoi Pleiadele la 800 
ISO peste cele 7-8 stele vizibile obţinute 
la 100 ISO. Am şters imaginea de aliniere, 
am uniformizat fondul cerului şi cu încă 
câteva retuşuri elementare am obţinut 
fotografia finală care se apropie de ceea ce 
am observat vizual cu aceeaşi lunetă. 

Pare mai complicat decât este în realitate 
dar sunt convins că oricine lucrează per-
severent şi metodic va obţine rezultate la 
fel de bune în scurt timp. În fond dotarea 
este minimală şi experienţa se acumulează 
rapid cu ajutorul aparatelor foto digitale.

Zoltan DEAK
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