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Veil nebula
19x2 min
ISO 1600
Canon 5D MK II, Baader
Modified
28/29 iulie 2011
astROmania 2011
Valea Frumoasei
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Mihai Curtaşu

North America Nebula
01/08/2011
Valea Frumoasei, Alba
montura Astrotrac
TT320X-AG
Canon 5d markII, modificat cu filtru
Canon 200mm f/2.8 @ 4
Expunere totală de
27minute la 1250ISO

Vega 143, noiembrie 2011

www.astroclubul.ro

Andrei Juravle

M27
Canon 550D, ISO 1600
Newton 200/1200
NEQ6Pro
timp total expuneri:
2m11s

Vega 143, noiembrie 2011

Astroclubul Bucureşti

Vlad Dumitrescu

Stephan’s Quintet &
NGC7331
Canon 40D
400mm f/4 L DO
ISO800
24 cadre a 90sec.
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Calea Lactee
1/2 august 2011
Valea Frumoasei
astROmania2011
Canon EOS 500D
Samyang 8mm
F3.5@5.6
182+607+1207 sec.
ISO400
Celestron CG-5
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Time lapse
					

artea 1

Marele avantaj al astronomului amator este acela că îşi poate alege domeniile
de interes şi le poate schimba oricând. Societatea în care trăim este în continuă
schimbare şi de aceea putem, dacă dorim, să ţinem pasul cu noul şi noile tendinţe.
Acum vreo 25 de ani profesorul de franceză ne spunea că audiovizualul va înlocui lectura cărţilor. Se pare că are parţial dreptate şi Internetul întăreşte această
tendinţă. Modalităţile “clasice”, text, desen şi fotografie, sunt completate, uneori
chiar înlocuite, de film care are o componentă temporală ce îi conferă dinamism.
În activităţile de popularizare impactul asupra spectatorilor este mult mai mare
chiar.
Sunt foarte multe aspecte de prezentat şi se pot isca discuţii aprinse asupra utilităţii
acestei forme de “observaţii”. Ea pare totuşi o continuare firească a liniei trasate
de “vizual” şi “foto”. Este o posibilitate tentantă să încerci să înlănţui mai multe fotografii într-un film. Astronomia nu oferă prea multe subiecte la care schimbările să
fie suficient de rapide ca durata filmului să nu fie atât de mare încât să plictisească.
Chiar şi eclipsele durează ore întregi şi pentru a fi mai atractive trebuie comprimate
la minute. Să vedem ce subiecte s-ar preta la obţinerea unor filmuleţe. Am zis deja
de eclipse, ar mai fi tranzitele planetelor Mercur şi Venus, mişcarea diurnă a cerului, meteorii, mişcarea pe boltă a asteroizilor şi cometelor, variaţia în strălucire a
stelelor variabile, fazele Lunii, ocultaţiile, rotaţia planetelor şi a sateliţilor acestora
şi altele care nu îmi vin în minte acum. Pentru cei ce fac deja astrofotografie nu
pare un lucru dificil. Dar şi începătorii în foto pot obţine rezultate rapid. Avantajul
major al filmelor este chiar viteza de schimbare a cadrelor - imaginile pot fi şi de o
calitate şi rezoluţie mai mici. Asta nu înseamnă că abandonăm calitatea ci doar că
micile imperfecţiuni din fotogramele componente se observă mult mai greu sau
chiar deloc.
Să vedem cam ce echipament ar fi necesar şi cam care ar fi cerinţele editării video.
Minim ar fi o cameră foto ce permite şi expuneri mai lungi de 1 secundă şi un
trepied. Dacă rafinăm puţin acest minimalism de mare utilitate ar fi o telecomandă
(cu fir sau IR) sau chiar un intervalometru. Pentru prelucrare şi editare un PC cu o
memorie (HDD) generoasă şi câteva programe freeware: Irfanview, Iris, GIMP şi
VirtualDub. Primul program pentru afişarea şi selectarea fotografiilor ce vor alcătui
filmul. Iris este programul de prelucrare de imagine astronomică suficient de flexibil ca ne rezolve problemele specifice. În GIMP se pot edita genericele şi unele
efecte. VirtualDUb este un program foarte simplu de folosit ce “lipeşte” fotografiile
Vega 143, noiembrie 2011

în filmul final şi permite comprimarea lui în diferite formate pentru o transmitere
mai uşoară. Pornind de la minimum putem imagina scenarii în care ar fi nevoie de
montura ecuatorială, DSLR sau cameră CCD, computere foarte puternice cu programe de editare foto şi video profesionale.
Un time lapse porneşte de la un şir de fotografii cu temă astronomică. Cerinţele foto
normale trebuie îndeplinite cu stricteţe: expunere corectă, încadrare “perfectă” a
subiectului şi claritate maximă a imaginii. Trepied rigid ce nu trebuie atins pe tot
parcursul seriei de fotografii. Eventual folosit un lest pentru stabilitate maximă în
cazul unor rafale de vînt. Baterie încărcată şi cel puţin una de rezervă. Cardul de
memorie golit de alte imagini şi cît mai mare posibil. Foarte util ar fi şi un Dew
Heater şi asta implică şi o baterie de 9-12V ca sursă de curent pentru el.
Cu o asemenea dotare minimă am obţinut un film ce ilustrează o noapte din tabăra
astROmania 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=nR4gfXdSeb4

Se vede la un moment dat că imaginile se înceţoşează datorită faptului că s-a depus rouă pe obiectiv (se golise bateria Dew Heaterului din păcate). Faptul că am
fost nevoit sa schimb bateriile se reflectă şi în filmul final cu mici salturi ale poziţiei
stelelor. Salturi atenuate totuşi în post procesare printr-o tranziţie destul de bună
dar care a solicitat timp suplimentar.
La problemele obişnuite în fotografia astronomică se adaugă altele noi mai mult
sau mai puţin importante. Un element definitoriu este timpul. Este necesar un
timp mult mai lung pentru obţinerea rezultatelor dorite. Dacă abordăm un subiect
simplu ca mişcarea diurnă şi dorim ca filmul final să aibă 2 minute atunci se poate
determina durata totală a observaţiilor foto. Transformăm durata în secunde: 2 x
60 = 120. Dacă folosim 10 FPS (frames per second) atunci “necesarul” de imagini
este de cca 1200. Dacă am face expuneri de 30 secunde, fără Noise reduction, am
avea 2 imagini pe minut deci timpul total necesar ar fi 1200 : 60 : 2 = 10 ore! Şi
acesta este doar începutul. Procesarea unui asemenea volum de imagini, crearea
genericului, a tranziţiilor necesare şi unor efecte relativ simple necesită zile întregi
de editare. Sigur, un PC puternic şi programe dedicate scurtează acest timp dar să
nu ne iluzionăm: video este mult mai gurmand cu timpul decât foto. De obicei nu îţi
propui timpul final al filmului căci fenomenul este cel mai important element şi mai
intervin multe imagini create cu ajutorul calculatorului care se adaugă fotogramelor
obţinute pe teren. De exemplu eu folosesc la o tranziţie cca 20 de imagini pentru a
face o trecere destul de lină. Ceea ce la 8 FPS, cât folosesc de obicei, înseamnă 2,5
sec. Şi folosesc cel putin una la generic şi una la final deci am 5 secunde din oficiu.
Mai sunt fotograme importante pe care vrem sa le facem vizibile deci le acordăm
1-2 secunde în loc de 1/8 sau 1/10. În filmul realizat cu ocazia Perseidelor de anul
acesta am mai făcut “zoom” pe zone din cadrele ce conţineau meteori ceea ce a
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prieten, soluţie “de lux” la care pot apela cei care îşi permit. Am încercat şi anul
acesta ceva cu răsărit. Am “trişat” puţin folosind un Canon EOS şi salvând fişiere
RAW - lucru foarte util dacă vrem să schimbăm expunerea făcută pe teren. Totuşi
trecerea la crepuscul am ratat-o şi asta mă va costa probabil cîteva ore de editare
ca să fac trecerea cît mai naturală.

tabăra astROmania
3/4 august 2011
Valea Frumoasei
Canon EOS 350D
Samyang 8mm
F3.5@5.6
ISO800
447 cadre a 30 sec.
combinate în IRIS
trepied foto

Cu o dotare mult mai bună, pe un alt subiect, se poate obţine un film ca acesta:

http://www.youtube.com/watch?v=oSuRdPVXEvs

Film de o calitate excelentă dar care necesită montură ecuatorială, o lunetă foarte
bună şi o experienţă de astrofotograf ce depăşeşte cu mult nivelul de începător.
Mihai Rusie a fotografiat la intervale de 5 minute câte 4 cadre pe care le-a combinat ulterior obţinând imagini finale de o calitate foarte bună. Metodă tipică pentru
un fotograf dar care are drept consecinţă un film ceva mai scurt fiind mai puţine
fotograme disponibile. Şi volumul de muncă pentru un singur cadru e mai mare.

generat foarte multe imagini suplimentare deci multe secunde în plus faţă de ceea
ce am fotografiat. Dar fiecare asemena secundă “m-a” costat cca o oră de editare.
http://www.youtube.com/watch?v=ft-G-ceoQy8

Se observă că filmele mele au sub două minute în ciuda faptului că sunt la 8 FPS;
vara nu ai 9-10 ore de noapte. Poţi ridica puţin miza şi continua şi după începerea
crepusculului astronomic şi chiar să încerci să prinzi şi răsăritul de Soare dar problemele legate de expunerea corectă cresc foarte mult. Este exclus să faci asta
manual, eu am încercat la Perseidele din 2005 şi nu prea mi-a ieşit. Filmul de atunci,
făcut cu un aparat foto compact de 2 megapixeli Canon A60 a fost procesat de un

Chiar dacă facem seria de fotografii cu gândul la un frumos Time Lapse putem
obţine şi alte lucruri. De exemplu, anul trecut, am avut meteori în unele dintre poze.
Sau putem combina în Iris (sau cu StarStaX căruia îi ia doar câteva secunde) astfel
încât să obţinem arcele făcute de stele - vezi şi Vega 139. În imaginea din stânga pe
lângă arce am prins şi “mişcarea nocturnă“ a participanţilor la tabără. Poza nu are
dinamismul filmului dar are farmecul ei şi se poate realiza foarte uşor cu ajutorul
cadrelor gata pregătite pentru film. O altă posibilitate de valorificare a imaginilor
prelucrate ar fi combinarea câtorva dintre ele pentru tipar: din filmul cu eclipsa se
pot lua trei imagini din seria făcută de Mihai şi se poate alcătui un frumos banner
ca cel de jos. Posibilităţi multiple limitate doar de imaginaţia fotografului-cineast.
A face Time Lapse nu e o muncă facilă dar rezultatele finale merită toate eforturile.

Mihai Rusie

Eclipsa de Soare
4 ianuarie 2011
Canon EOS 400D
lunetă C80 ED (f/7.5)
barlow ED 2” 2x
filtru solar Baader
EQ5 nemotorizat
ISO 200
1/100s
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