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Всички моменти на астрономическите явления, посочени тук, са в българско официално време. Моментите на явленията, видими от България, са
изчислени за Астрономическата обсерватория на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“, с координати 42° 40′ 54.7″ N и 23° 20′ 40.3″ E (λ в
часови единици: 01h 33m 22.7s).

НАЧАЛО НА СЕЗОНИТЕ,
ПЕРИХЕЛИЙ И АФЕЛИЙ НА ЗЕМЯТА

Астрономическа пролет: 20 март, 11h 37m (пролетно равноденствие)
Астрономическо лято: 21 юни, 06h 32m (лятно слънцестоене, най-дългият
ден в годината, траещ 15 часа и 19 минути)
Астрономическа есен: 22 септември, 22h 21m (есенно равноденствие)
Астрономическа зима: 21 декември, 17h 59m (зимно слънцестоене, най-късият ден в годината, траещ 09 часа и 02 минути)
Земята ще бъде в перихелий (в най-близката до Слънцето точка от своята
орбита) на 2 януари в 15h 50m, при разстояние Земя – Слънце 147 093 163 км.
По време на перихелия си нашата планета се движи най-бързо по орбитата
си – със скорост 30.29 км/s.
Земята ще бъде в афелий (в най-отдалечената от Слънцето точка на своята
орбита) на 6 юли в 01h 27m, при разстояние до Слънцето 152 100 527 км. По
време на афелия си Земята се движи най-бавно по орбитата си – със скорост
29.29 км/s.
През 2021 г. лятно часово време (с 1 час напред) ще се въведе на 28 март
в 03h 00m.
Връщането към зимно часово време ще стане на 31 октомври в 04h 00m.
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ФАЗИ НА ЛУНАТА, ПЕРИГЕИ И АПОГЕИ,
ДРУГИ ЛУННИ ЯВЛЕНИЯ 2021 г.
Таблица 1. Лунни фази за 2021 г.

Пълнолунието на 27 април в 06h 31m ще предхожда с 11 часа и 54 минути перигея на Луната в 18h 25m на същата дата (вж. табл. 2). При близки във
времето пълнолуние и перигей или новолуние и перигей настъпва явлението
суперлуние (подробности – текста по-долу).
Още по-близки във времето ще бъдат перигеят на Луната на 26 май в 04h 53m
и пълнолунието в 14h 14m на същата дата – с разлика 9 часа и 21 минути.
Новолунието на 4 декември в 09h 43m ще предхожда с 2 часа и 19 минути
перигея на същата дата в 12h 02m. Това принципно също е суперлуние, макар
че при новолуние Луната не може да се наблюдава.
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Таблица 2. Перигеи на Луната

Таблица 3. Апогеи на Луната
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Супер Луна (перигейна сизигия в системата Земя–Луна–Слънце) имаме
при близки във времето пълнолуние (или новолуние) и перигей, т.е. когато
Луната се приближава най-много до Земята, обикаляйки я по своята елиптична орбита. Времето между две последователни преминавания на Луната през
перигея е средно 27.55455 дни – т.нар. аномалистичен месец. Времето между
две последователни едноименни лунни фази (например от новолуние – до
следващото новолуние) е средно 29.53059 дни – синодичен месец. Разликата
между двата типа месеци се натрупва във времето и води до съвпадение на
пълнолуние (или новолуние) с перигей веднъж на близо 411.8 дни. Но въпреки този дълъг интервал, на практика всички пълнолуния, случващи се при
разстояние Земя – Луна по-малко от 360 000 км, се обявяват в медиите като
суперлуния. Поради това в годината могат да бъдат обявени две или три съседни пълнолуния за суперлуния.
Суперлунията при близки във времето новолуние и перигей не могат да се
наблюдават, поради което обикновено те не се обявяват.
При суперлуние с невъоръжено око не е възможно да се отчете разлика
във видимия диаметър на Луната. Тогава той е с близо 7% по-голям от случая, когато нашият естествен спътник е на средно разстояние от Земята (на
384 403 км). При суперлуние Луната е с яркост около 16% по-висока от средната, но тъй като няма с какво да сравним тази повишена яркост, не можем да
оценим разликата визуално.
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ЕТАПИ НА ПОЛУМРАКА
За продължителност на деня се приема времето от изгрева до залеза на
Слънцето за дадено географско място, но известно време преди изгрева и след
залеза земната повърхност се осветява от разсеяна слънчева светлина, идваща от горните слоеве на атмосферата. Тази осветеност бавно нараства рано
сутрин до момента на изгрева и бавно намалява вечер до настъпването на
нощния мрак. Това е времето на полумрака, наричано още сумрак или здрач.
Полумракът се подразделя на три етапа: граждански, навигационен и астрономически.
Гражданският полумрак започва вечер от момента на залеза на Слънцето
и завършва, когато центърът на слънчевия диск слезе на 6° под хоризонта.
Около края на гражданския полумрак работата на открито и различаването на
цветовете на естествена светлина са вече затруднени, а по небето се забелязват най-ярките звезди и планети. Препоръчително е уличното осветление да
се включва около края на гражданския полумрак.
Навигационният полумрак (популярен още като морски полумрак) завършва вечер, когато центърът на слънчевия диск слезе на 12° под хоризонта.
Около този момент при отсъствието на Луната човешкото зрение трудно различава самия хоризонт, поради което измерването на височините на звезди за
навигационни цели е вече невъзможно.
Астрономическият полумрак завършва вечер, когато центърът на слънчевия диск слезе на 18° под хоризонта. От този момент, от място, отдалечено
от светлините на населени райони и при отсъствие на Луната, с невъоръжено
око могат да се забележат звезди до около шеста видима звездна величина
(6 mag).
В края на нощта трите етапа на полумрака следват в обратен ред. Първо
започва астрономическият – при Слънце на 18° под хоризонта. Следва навигационният – при Слънце на 12° под хоризонта. Последен започва гражданският полумрак – при Слънце на 6° под хоризонта. Полумракът завършва с
изгрева на Слънцето.
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Таблица 4. Продължителност на етапите на полумрака през
годината за географската ширина на София

12

СЛЪНЧЕВИ И ЛУННИ ЗАТЪМНЕНИЯ
През 2021 г. ще се наблюдават общо четири затъмнения – две слънчеви и
две лунни. Слънчевите затъмнения ще бъдат пръстеновидно и пълно, а лунните – пълно и частично с голяма фаза.
Някои важни понятия, използвани при описанието на затъмненията, като
максимална фаза (magnitude) и закрита площ (obscuration), са разяснени в
края на тази част.
1. Пълно лунно затъмнение на 26 май
Първото затъмнение за 2021 г. ще бъде видимо от Източна Азия, Австралия, Тихия океан, Антарктика, западните части на Северна и Южна Америка.
От България явлението няма да може да се наблюдава.
По време на затъмнението Луната ще бъде близо до низходящия възел
на орбитата си. Максималната фаза ще настъпи 0.4 дни след перигея на Луната. Това явление се случва по време на описаното по-горе суперлуние на
26 май. Затъмнението е № 55 от сарос серия 121, включваща общо 82 лунни
затъмнения.
Момент на геоцентричната опозиция на Луната по еклиптична дължина:
26 май в 14h 13m 52s.
Геоцентрични координати на Слънцето и Луната по време на максималната фаза:
Слънце: α = 04h 14m 03.6s δ = +21° 12′ 25″, в съзвездие Бик (Телец)
Луна: α = 16h 14m 37.8s δ = –20° 44′ 15″, в съзвездие Скорпион.
Характерни моменти от явлението
Начало на затъмнението от полусянката на Земята (контакт P1): 11h 47m 39s
Начало на частичните фази (контакт U1): 12h 44m 59s
Начало на пълната фаза (контакт U2): 14h 11m 27s
Максимална фаза: 14h 18m 43s
Край на пълната фаза (контакт U3): 14h 25m 58s
Край на частичните фази (контакт U4): 15h 52m 26s
Край на затъмнението от полусянката (контакт P4): 16h 49m 47s.
Продължителност на затъмнението от полусянката на Земята: 5 часа,
02 минути и 09 секунди.
Продължителност на затъмнението от сянката на Земята: 3 часа, 07 минути
и 27 секунди.
Продължителност на пълната фаза: 14 минути и 31 секунди.
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Максимална фаза на затъмнението от полусянката на Земята: 1.954.
Максимална фаза на затъмнението от сянката на Земята: 1.009.

Преминаването на Луната през земната полусянка и сянка на 26 май. Моментите P1 и P4 са на
първия и последния контакт на Луната с полусянката (penumbra). Моментите U1, U2, U3 и U4
са на контактите на Луната със сянката (umbra)

2. Пръстеновидно слънчево затъмнение на 10 юни
Затъмнението ще се наблюдава като частично слънчево от по-голямата
част на Северна Америка (без югозападните ѝ части), Централна и Северна
Европа и почти цяла Азия (без югоизточните ѝ части, Индия и Арабския п-в).
Ивицата на пръстеновидното затъмнение ще премине през Северна Канада –
о-в Елисмиър, о-в Гренландия и Източна Русия. От България явлението няма
да може да се наблюдава.
По време на това затъмнение Луната ще бъде близо до възходящия възел
на своята орбита. Максималната фаза ще настъпи 2.3 дни след апогея на Луната през месец юни. Това затъмнение е № 23 от сарос серия 147, включваща
общо 80 частични и пръстеновидни слънчеви затъмнения.
Пръстеновидните слънчеви затъмнения се случват, когато Луната е близо
до апогея на своята орбита, т.е. когато тя е далеч от Земята. Тогава нашият
естествен спътник е с по-малък видим диаметър и по време на пълната фаза
на затъмнението не успява да закрие изцяло Слънцето. Поради това периферията на слънчевия диск остава видима като ярък пръстен около Луната.
Момент на геоцентричното съединение на Луната по еклиптична дължина:
10 юни 2021 в 13h 52m 38s.
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Геоцентрични координати на Слънцето и Луната по време на максималната фаза:
Слънце: α = 05h 15m 31.4s δ = +23° 02′ 37″
Луна: α = 05h 14m 53.6s δ = +23° 51′ 22″
Съзвездие Бик (Телец).
Ъгловият радиус на Слънцето по време на затъмнението ще бъде 15′ 45.2″,
а на Луната 14′ 46.8″.
Характерни моменти на затъмнението
Начало на частичните фази: 11h 12m 21s
Начало на пръстеновидното затъмнение: 12h 49m 48s
Максимална фаза: 13h 41m 57s
Край на пръстеновидното затъмнение: 14h 33m 51s
Край на частичните фази: 16h 11m 22s.
Максимална фаза на затъмнението: 0.944.
По време на максималната фаза ще бъдат закрити 89.0% от площта на
слънчевия диск, а останалите 11% от нея ще бъдат видими като пръстен около Луната.
Пръстеновидно затъмнение с максимална продължителност 3 минути и
51 секунди ще се наблюдава в 13h 41m 58s от място с географски координати
80° 49′ 24″ N и 66° 46′ 30″ W – в Северния ледовит океан, между северозападните брегове на о-в Гренландия и източните брегове на о-в Елисмиър, Северна Канада. Там ивицата, от която ще може да се наблюдава пръстеновидното затъмнение, ще бъде широка 527 км.
3. Частично лунно затъмнение на 19 ноември
Това е второто лунно затъмнение за годината. Ще бъде видимо от западната част на Атлантическия океан, Северна Америка, Южна Америка, Тихия
океан, Австралия, Източна Азия и Арктика. От Северна Европа (Скандинавския п-в и Британските о-ви) ще могат да се наблюдават само началните частични фази на затъмнението от сянката. От България явлението няма да се
наблюдава.
При това затъмнение Луната ще бъде близо до възходящия възел на орбитата си. Максималната фаза ще настъпи 1.7 дни преди лунния апогей през
ноември. Затъмнението е № 45 от сарос серия 126, включваща общо 70 лунни
затъмнения.
Момент на геоцентричната опозиция на Луната по еклиптична дължина:
19 ноември 2021 в 10h 57m 27s.
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Геоцентрични координати на Слънцето и Луната по време на максималната фаза:
Слънце: α = 15h 39m 50.9s δ = –19° 32′ 33″, в съзвездието Везни
Луна: α = 03h 40m 24.8s δ = +19° 09′ 15″, в съзвездието Бик (Телец).
Характерни моменти от явлението
Начало на затъмнението от полусянката на Земята (контакт P1): 08h 02m 09s
Начало на частичните фази (контакт U1): 09h 18m 43s
Максимална фаза: 11h 02m 55s
Край на частичните фази (контакт U4): 12h 47m 07s
Край на затъмнението от полусянката (контакт P4): 14h 03m 44s .
Продължителност на затъмнението от полусянката на Земята: 6 часа, 01
минута и 35 секунди.
Продължителност на затъмнението от сянката на Земята: 3 часа, 28 минути
и 24 секунди.
Максимална фаза на затъмнението от полусянката на Земята: 2.072.
Максимална фаза на затъмнението от сянката на Земята: 0.974 (т.е. затъмнението ще бъде почти пълно).

Преминаването на Луната през земната полусянка и сянка на 19 ноември. Моментите P1 и P4
са на първия и последния контакт на Луната с полусянката (penumbra). Моментите U1 и U4 са
на първия и последния контакт на Луната със сянката (umbra)
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4. Пълно слънчево затъмнение на 4 декември
Последното за 2021 г. затъмнение ще се наблюдава като частично слънчево от Южна Африка, южните части на Атлантическия океан и Антарктика. Ивицата на пълното затъмнение ще може да се проследи само от Антарктика. От о-в Ливингстън, където се намира българската антарктическа база
„Св. Климент Охридски“, затъмнението ще се наблюдава като частично с голяма фаза (подробности – по-долу). От България явлението няма да може да
се наблюдава.
При това затъмнение Луната ще бъде близо до низходящия възел на орбитата си. Максималната фаза ще настъпи само 0.1 дни преди лунния перигей.
Това явление съвпада с коментираното по-горе суперлуние по време на новолунието на 4 декември. Затъмнението е № 13 от сарос серия 152, включваща
общо 70 слънчеви затъмнения.
Момент на геоцентричното съединение на Луната със Слънцето по еклиптична дължина: 4 декември 2021 в 09h 43m 01s.
Геоцентрични координати на Слънцето и Луната по време на максималната фаза:
Слънце: α = 16h 43m 32.4s δ = –22° 16′ 29″
Луна: α = 16h 42m 35s δ = –23° 13′ 22″
Съзвездие: Змиеносец.
Ъглов радиус на Слънцето: 16′ 13.6″.
Ъглов радиус на Луната: 16′ 44.7″.
Характерни моменти от затъмнението
Начало на частичните фази: 07h 29m 16s
Начало на пълната фаза: 09h 00m 07s
Максимална фаза: 09h 33m 28s
Край на пълната фаза: 10h 06m 34s
Край на частичните фази: 11h 37m 29s.
Максимална фаза на затъмнението: 1.037.
Пълна фаза с максимална продължителност 01 минута и 54 секунди
ще може да се наблюдава в 09h 33m 30s от място с географски координати
76° 47′ 42″ S и 46° 16′ 48″ W – в Западна Антарктика. За това място височината на Слънцето над хоризонта по време на пълната фаза ще бъде 17°. Ширината на ивицата, от която ще може да се наблюдава пълното затъмнение, ще
бъде 418.7 км.
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От българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ на о-в Ливингстън затъмнението ще се наблюдава като частично слънчево, с начало в
06h 30m 53s UTC и край в 08h 07m 57s UTC. Максимална фаза на затъмнението
с покритие на слънчевия диск 95% ще се наблюдава оттам в 07h 18m 47s UTC.
Тогава Слънцето ще бъде на височина 04° 25′ над хоризонта.

Почти напълно затъмненото Слънце на 4 декември в 07h 18m 47s UTC (09h 18m 47s българско време) за наблюдател от българската изследователска антарктическа база „Св. Климент Охридски“
на о-в Ливингстън (координати: 62° 38′ 29″ S, 60° 21′ 53″ W)

За понятията фаза или степен (magnitude) на затъмнение и закрита
площ (obscuration)
Тъй като Земята хвърля полусянка и сянка, при лунните затъмнения се посочват два магнитуда, валидни към момента на максималната фаза на затъмнението: penumbral magnitude – максимална фаза от полусянката и umbral
magnitude – максимална фаза от сянката.
Ако лунният диск е в полусянката, но не е навлязъл в земната сянка, за
umbral magnitude се дава отрицателна стойност, показваща колко лунни диаметъра остават между края на лунния диск и границата на земната сянка.
Ако целият лунен диск се намира в полусянката или в сянката на Земята,
съответната максимална фаза има стойност 1 или по-голяма от 1.
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Разликата между фазата (или степента, magnitude) и закритата площ (obscuration в %) при
слънчевите затъмнения е, че фазата показва каква част от диаметъра на диска на затъмняваното
тяло (Слънцето) е покрит от затъмняващото тяло (Луната). Тук за сравнение е даден пример със
слънчево затъмнение с фаза 0.5 (a) и с 50% закрита площ на слънчевия диск (b).
O – център на слънчевия диск
r – радиус на слънчевия диск

При лунните затъмнения фазата показва каква част от диаметъра на лунния диск е покрита от
полусянката или сянката на Земята:
a – затъмнение от полусянката с фаза 0.5
b – затъмнение от сянката с фаза 0.5
O – център на лунния диск
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ВИДИМОСТ НА ПЛАНЕТИТЕ ОТ СЛЪНЧЕВАТА
СИСТЕМА
Някои термини, използвани при описанието на планетните конфигурации,
са обяснени в секцията „Планетни конфигурации“ в края на тази част.
Марс, Венера и Меркурий
Първо нека да напомним, че планетите от Меркурий до Сатурн включително могат да се наблюдават с невъоръжено око, като ярки звездоподобни
обекти. В началото на 2021 г. ще бъдат видими само две от тях. Веднага след
свечеряване над южния хоризонт ще се наблюдава Марс – в съзвездието Риби,
а около час и половина преди изгрев слънце ще изгрява Венера, като Зорница.
След 20 януари обаче Венера ще стане трудно достъпна в зората сутрин. На
26 март тя ще бъде в най-отдалечената спрямо нас точка от своята орбита –
оттатък Слънцето, в т.нар. горно съединение.
Преди това Венера ще бъде в съединение със Сатурн – на 6 февруари, и
с Юпитер – на 11 февруари. Тези две съединения обаче ще се наблюдават
изключително трудно – ниско до югоизточния хоризонт и във вече доста напредналата зора преди изгрев слънце. Наблюдения ще са възможни по-скоро
само с телескоп, насочващ се по координати или управляван електронно.
На 6 февруари Венера и Сатурн ще изгреят само 28 минути преди Слънцето – в 07h 07m за София. Те ще бъдат на ъглово отстояние 23.3′. На 11 февруари
Венера и Юпитер ще изгреят също в 07h 07m за София, с отстояние между тях
35.5′. Двете съединения са моменти от малък парад на планетите Меркурий,
Венера, Юпитер и Сатурн, който ще се формира от около началото на февруари до около 20-и същия месец, но който ще остане недостъпен за наблюдения
в сиянието около Слънцето.
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Почти невъзможното за наблюдение съединение на Юпитер и Венера на 11 февруари сутринта.
Тогава двете планети ще изгреят само 22 минути преди Слънцето – в 07h 07m за София и ще
бъдат на ъглово отстояние 35.5′. Откриването им в напредналата зора обаче ще бъде възможно
само с инструмент, насочван електронно или по зададени координати. Наблюдението на другите две планети от малкия парад – Сатурн и Меркурий, ще бъде невъзможно

След дълъг период на отсъствие Венера ще се появи отново в небето като
Вечерница около 10 май. Във вечерите около 17 май Венера, Меркурий и
Марс ще формират втори за годината малък парад, но този път – над западния
хоризонт. Тогава трите планети ще се наблюдават във видима близост в здрачаващото се небе, на фона на съзвездията Бик и Близнаци.
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На 14, 15 и 16 май от около 1 час след залез слънце ще може да се наблюдава красиво видимо
подреждане в почти права линия на Венера, Меркурий и Марс, заедно с тънкия сърп на младата Луна. Явлението ще се вижда ниско над хоризонта в посока запад-северозапад в гаснещото
зарево след залеза. Желаещите да наблюдават небесната атракция трябва да изберат място с
нисък хоризонт в посока запад. Картата показва вида на небето в същата посока на 14 май
около 21h 40m, за наблюдател от района на София. Използването на бинокъл ще ви помогне да
откриете планетите по-рано в стъмващото се небе

Най-удобно Венера ще се наблюдава във вечерите около 29 октомври. На
тази дата ярката планета ще бъде в максимална елонгация – на 47° източно от
Слънцето. Но тъй като в октомврийските вечери еклиптиката сключва малък
ъгъл спрямо хоризонта, дори и на тази дата Венера ще залезе сравнително
скоро – около 2 часа и 13 минути след залеза на Слънцето.
Орбиталният период на Венера е 224.70 дни (0.6152 земни години), а синодичният ѝ период е 583.92 дни.
Като най-близка планета до централното ни светило, Меркурий се наблюдава трудно и за кратко – вечер след залеза на запад или сутрин преди зазоряване на изток. Най-удобните моменти за неговото наблюдение са около датите,
на които той се намира на най-голямо ъглово отстояние източно или западно
от Слънцето (т.нар. максимални източни и западни елонгации). Най-удобните
такива моменти през 2021 г. ще бъдат вечерите около 24 януари и 17 май, както и утрата около 25 октомври. Орбиталният период на Меркурий е 87.97 дни,
а синодичният – 115.88 дни.
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Таблица 5. Максимални елонгации на Меркурий през годината

Марс ще продължи да се вижда вечер до около средата на юли. На 13 юли
веднага след свечеряване той ще бъде на 29′ 21″ от Венера. Това видимо сближаване ще може да се наблюдава от място с нисък западен хоризонт. Съединението по ректасцензия на двете планети ще бъде на същата дата около 09h 30m,
когато Марс ще бъде на 30′ южно от Венера. От началото на декември Марс
ще започне да се наблюдава рано сутрин, ниско над югоизточния хоризонт,
в съзвездието Везни. През 2021 г. Червената планета няма да премине през
опозиция (противостояние).
Орбиталният период на Марс е 686.96 дни (1.88 земни години), а синодичният му е 779.96 дни.
Във вечерите на 22, 23 и 24 юни ниско над хоризонта в посока запад-северозапад ще се наблюдава преминаване на Марс пред яркия разсеян звезден
куп М44 Ясли (Beehive Cluster) в съзвездието Рак. На 23 юни вечерта Червената планета ще бъде почти точно пред центъра на този куп. Явлението ще се
наблюдава малко трудно, тъй като Марс и M44 ще бъдат на височина около 7°
над хоризонта, веднага след свечеряване (около 22h 30m за София). Ще бъде
нужен бинокъл и наблюдателно място с нисък хоризонт, достатъчно отдалечено от нощните светлини на градовете.
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Марс на фона на звездния куп М44 Ясли в съзвездието Рак, на 23 юни около 1 час и 30 минути
след залез слънце (около 22h 30m за София). Явлението ще се наблюдава на височина около 7°
над хоризонта, в посока запад-северозапад

Венера на фона на звездния куп М44 в съзвездието Рак на 2 юли около час и половина след залез слънце. Явлението ще се наблюдава много ниско до хоризонта, в посока запад-северозапад
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Още едно подобно явление ще се случи на 2 и 3 юли, когато Венера ще
бъде на фона на същия звезден куп, макар и встрани от неговия център. Във
вечерите на тези дати обаче съзвездието Рак ще бъде много ниско на запад-северозапад веднага след свечеряване. Затова явлението ще бъде видимо на
височина само 2° над хоризонта, поради което ще е нужно използването на
бинокъл или на малък телескоп, от място с много нисък западен хоризонт.

Марс и Венера няколко часа след съединението си на 13 юли, така както ще се виждат около 1
час и 20 минути след залез слънце (около 22h 25m за София). Тогава двете планети ще бъдат на
около 2° над западния хоризонт, на ъглово отстояние 29′ 21″ една от друга. Тяхната яркост обаче ще бъде твърде различна: 1.8 mag за Марс и –3.9 mag за Венера (с разлика близо 190 пъти).
Ъгловите диаметри на планетите ще бъдат малки, поради тяхната отдалеченост: 3.8″ за Марс
и 11.8″ за Венера. Младата Луна ще бъде в същата част на небето, с 14% осветен диск (тесен
сърп). Явлението ще може да се наблюдава от място с нисък западен хоризонт

Юпитер и Сатурн
Двете гигантски газови планети ще започнат да изгряват в края на нощите
през втората половина на март. Тогава около час и половина преди изгрева на
Слънцето те ще са видими ниско над югоизточния хоризонт, в съзвездието
Козирог. Тъй като на 21 декември 2020 г. двете планети бяха в съединение с
голямо видимо сближаване (само на около 6′), през март тази година те все
още ще бъдат видимо близки. В края на нощите на 6 и 7 април изтъняващият
лунен сърп ще се наблюдава близо до тези планети в съзвездието Козирог. По
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подобен начин ще виждаме трите небесни светила към края на нощите на 4 и
5 май, на 31 май и на 1 юни.

Юпитер, Сатурн и Луната над югоизточния хоризонт в края на нощта на 6 април. На същата
дата в 11h 29m Луната ще бъде в съединение със Сатурн, а на 7 април в 10h 17m – с Юпитер

Както и през миналата година, през летните и есенните нощи Юпитер и
Сатурн ще се наблюдават удобно над южния хоризонт, съответно в съзвездията Водолей и Козирог. Юпитер ще бъде в противостояние (в опозиция)
на Слънцето на 20 август в 03h 28m, а Сатурн – 18 дни по-рано, на 2 август в
09h 14m. Към края на ноември и в първата половина на декември Юпитер, Сатурн и Венера ще привличат погледа вечер над югозападния хоризонт.
Юпитер има орбитален период 4335.35 дни (11.87 земни години) и синодичен период 398.86 дни.
Сатурн е с орбитален период 10 759.22 дни (29.46 земни години) и със
синодичен 378.09 дни.
Уран
Слабата синкава планета ще продължи бавно пътя си в южната част на
съзвездието Овен, с яркост около 5.7 mag. В началото на 2021 г. Уран ще бъде
видимо близо до слабата звезда HD14203 от Овен, имаща блясък 7.8 mag. В
началото на юли планетата ще бъде до звездата Omi Ari (5.8 mag), а в края на
годината – до жълтеникавата звезда 29 Ari (6.0 mag). Тогава може да се опита
чрез визуални наблюдения с телескопда се долови разликата в цветовете на
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Уран и тази звезда. И двата обекта са с близка яркост. Координатите на 29 Ari
към епоха 2000 са RA: 02h 32m 54.1s и DEC: +15° 02′ 05.2″.
На 5 ноември в 01h 58m Уран ще бъде в противостояние (в опозиция) на Слънцето, на координати (към епоха 2000) RA: 02h 40m 40.3s и DEC: +15° 10′ 39.3″.
В нощите около тази дата планетата може да се наблюдава с яркост 5.6 mag и
с ъглов диаметър 3.7″. Луната няма да пречи на наблюденията.
Макар че теоретично би следвало Уран да може да бъде забелязан с невъоръжено око, на практика това е невъзможно – той не може да бъде разпознат
сред слабите звезди в тази част на небето. Може да се опита да бъде намерен с
бинокъл, след като предварително се запамети разположението му сред звездите в южната част на Овен.
Уран е наблюдаван за пръв път от английския астроном Уилям Хершел,
който обявява това свое откритие на 13 март 1781 г.
Орбиталният период на Уран е 30 688.5 дни (84.02 земни години), а синодичният му период е 369.66 дни.
Нептун
Четвъртият газов гигант в Слънчевата система ще се движи бавно в североизточната част на съзвездието Водолей, с яркост около 7.9 mag и ъглов диаметър 2.4″. В началото на 2021 г. Нептун ще се наблюдава на 37′ югозападно
от звездата 96 Aqr, имаща блясък 5.6 mag. В началото на юли планетата ще е
видима до звездата HD221801 (7.2 mag), а в края на годината – на 23′ от звездата HD220785 (8.2 mag).
На 14 септември в 12h 21m Нептун ще бъде в противостояние на Слънцето,
с яркост 7.8 mag и с ъглов диаметър 2.5″. Тогава той ще бъде на координати
(към епоха 2000) RA: 23h 30m 36.14s и DEC: –04° 26′ 53.1″.
Тази планета може да се наблюдава ефективно само с телескоп, макар че
теоретично би следвало да може да се забележи и с бинокъл.
Нептун е наблюдаван за пръв път от немския астроном Йохан Годфрид
Гал на 23 септември 1846 г., на позиция само с 1° разлика от предварително изчислената от френския математик и астроном Юрбен Льоверие. Години
преди това друг френски астроном – Алексис Бувар, допуска съществуването
на планета отвъд Уран, поради наблюдаваните промени в орбитата на самия
Уран, предизвикани от гравитационното смущение на неизвестната дотогава
осма планета.
Орбиталният период на Нептун е 60 182 дни (164.8 земни години), а синодичният му период – 367.49 дни.
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Планетни конфигурации

Планетите се наблюдават винаги близо до еклиптиката или на самата нея.
Причината за това са неголемите наклони на техните орбити спрямо равнината на земната орбита, наричана еклиптична равнина.
Когато една вътрешна (долна) планета е в максимална източна или в максимална западна елонгация (Greatest eastern / western elongation), тя се наблюдава
най-дълго време вечер след залеза на Слънцето, респ. сутрин преди изгрева.
Гледан през телескоп в тези моменти, дискът на планетата изглежда осветен
наполовина. По време на максималните си елонгации Меркурий се наблюдава
на ъглови отстояния между 18° и 28° от Слънцето, а Венера – на отстояния
между 45° и 47°.
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Когато една вътрешна планета е в долно (вътрешно) или в горно (външно) съединение със Слънцето (Interior / Superior conjunction), тя се намира в
най-близката до нас, респ. в най-отдалечената от нас точка от своята орбита.
Около тези моменти планетата не може да се наблюдава, тъй като се губи в
сиянието около Слънцето.
Когато една външна (горна) планета е в източна квадратура (Eastern
quadrature), тя се наблюдава в първата половина на нощта, в посока на 90°
източно от вече залязлото Слънце. Ако една външна планета е в западна квадратура (Western quadrature), тя е видима във втората половина на нощта, на
90° западно от още неизгрялото Слънце.
Когато една външна планета е в противостояние на Слънцето (Opposition),
тя се наблюдава възможно най-добре – в полунощ, над южния хоризонт. Около този момент планетата е най-близо до Земята, поради което се вижда с
най-голям ъглов диаметър и с най-висока яркост.
Когато една външна планета е в съединение със Слънцето (Conjunction), тя
се намира в най-отдалечената от нас точка на своята орбита и не може да се
наблюдава, понеже се губи в сиянието около централното ни светило.
Съединение на две планети или на планета с Луната имаме, когато се изравнят техните ректасцензии или еклиптични дължини. При описанието на
такива явления следва да се уточни дали съединението е по ректасцензия или
по еклиптична дължина. По време на съединението двата обекта са видимо
близо и ако са ярки, те привличат погледа към областта от небето, където се
намират.
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ЯРКИ КОМЕТИ
Към момента на съставянето на този раздел, за 2021 г. не се очакват преминавания на комети, с яркост, позволяваща да бъдат наблюдавани удобно с
невъоръжено око или с бинокъл.
67P/Чурюмов–Герасименко
Тази комета се очаква да достигне яркост около 8 mag (видима звездна
величина) през ноември и декември, когато ще може да бъде забелязана с
мощен бинокъл.
67P/Чурюмов–Герасименко бе цел на космическия апарат Розета, изстрелян от ЕКА на 2 март 2004 г. След 10 години пътуване той влезе в орбита
около ядрото на тази комета и на 12 ноември 2014 г. спусна върху неговата
повърхност апарата Филе.
67P е късопериодична комета, с орбитален период 6.4 години. Поредното
ѝ преминаване през перихелия ще бъде на 2 ноември 2021 г., на разстояние
от Слънцето близо 181 100 000 км. Кометата е открита от руските астрономи
Клим Чурюмов и Светлана Герасименко на 23 октомври 1969 г., по снимки,
заснети през септември същата година.

Видимият път на кометата 67P/Чурюмов–Герасименко от средата на октомври 2021 до около
края на януари 2022 г. Положенията на кометата са отбелязани във формат месец-дата (mm-dd)
през 5 дни, за 04h българско време. През последните месеци от годината съзвездията Близнаци
и Рак, през които ще премине 67P, са най-високо в небето към края на нощите. В статията
„Пътищата на кометите“ в тази книга ще намерите таблица с ефемериди за тази комета, съответстващи на датите, указани в картата
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ПО-АКТИВНИ МЕТЕОРНИ ПОТОЦИ
При планирането на наблюдения на метеорни потоци по време на техните
максимуми трябва да се съобразим с три важни условия: Първо трябва да
проверим дали максимумът на потока, който искаме да наблюдаваме, се пада
в тъмната част на денонощието за нашите географски дължини. Ако се пада
през деня, преценяваме кое е най-близкото до него удобно време за наблюдение – в началото или в края на най-близката нощ. Второто важно нещо е да
изберем време за наблюдение, когато т.нар. радиант на метеорния поток е над
хоризонта. Колкото по-високо в небето е радиантът, толкова по-голям брой
метеори ще видим от дадения поток.
Третото, но не най-маловажно условие се отнася за Луната. Ако тя е над
хоризонта и във фаза близка до пълнолуние, ще създава светъл фон на небето,
при който не могат да се извършват ефективни наблюдения.
В края на тази част ще намерите разяснения за понятието радиант, както и
някои препоръки към желаещите да провеждат метеорни наблюдения.
Квадрантиди (QUA)
Типичен пример за лошо съчетание на гореописаните условия ще имаме
при този поток, който е първият от трите най-активни потока през годината.
Квадрантиди е активен в самото начало на януари и има доста кратък максимум, траещ по-малко от половин час. За 2021 г. максимумът се пада на 3 януари около 16h 30m, което означава, че от България няма да можем да го наблюдаваме поради дневната светлина. В страните източно от нас условията също
няма да са добри – на същата дата Луната ще бъде със 77% осветен диск и ще
е видима през втората половина на нощта, когато радиантът се издига високо
над хоризонта.
Принципно по време на максимума т.нар. зенитно часово число на Квадрантиди е около 120 (≈ 120 метеора за час при идеални условия за наблюдение). Този поток се поражда от метеорни роеве – облаци от космически
частици, отделящи се при разпадането на две тела: кометата 96P/Machholz 1
(с орбитален период 5,3 години) и астероидът 2003 EH1 (с орбитален период
5.5 години).
Лириди (LYR)
Максимумът на Лириди тази година ще бъде на 22 април около 16h българско време, със зенитно часово число около 18. Освен че за нас се пада през
деня, максимумът е в период, когато Луната е във фаза около 2 дни след първа
четвърт и силно ще затруднява наблюденията. По принцип потокът може да
се наблюдава след 22h, когато съзвездието Лира се издига над североизточния
хоризонт. В края на нощта радиантът е вече високо в небето.
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Потокът е активен от 16 до 25 април. Родителското му тяло е дългопериодичната комета C/1861 G1 (Thatcher) /Тачър/, с период 415 г. За последен път
тази комета е преминала през перихелия си на 3 юни 1861 г.
Ета-Аквариди (ETA)
Потокът е активен от 19 април до 28 май, с максимум за 2021 г. на 6 май
около 06h българско време. Предвид че съзвездието Водолей, в което се намира радиантът на потока, изгрява към края на майските нощи, наблюденията се
провеждат също тогава. На 6 май радиантът е близо до звездата η от Водолей,
като за София той изгрява около 03h. В нощта на 5 срещу 6 май Луната ще изгрее в 04h 18m за София с 28% осветен диск и малко ще затруднява наблюденията. Тя ще бъде във Водолей. На 6 май Слънцето ще изгрее в 06h 15m за София,
така че ефективни наблюдения ще могат да се провеждат до около 04h 50m,
т.е. до малко след изгрева на Луната. Освен последната, в края на същата нощ
над югоизточния хоризонт ще бъдат видими Юпитер и Сатурн – съответно в
съзвездията Водолей и Козирог.
Потокът η-Аквариди се поражда от метеорни роеве, отделящи се в космическото пространство при разпадането на Халеевата комета (1P/Halley), която
има орбитален период от близо 76 години. Зенитното часово число на потока
при неговия максимум е между 40 и 85 – вариращо в различни години, но
реално от нашата страна могат да се видят около 15–30 бързи бели метеора за
час, поради ниският до хоризонта радиант. За 2021 г. се оказва благоприятен
фактът, че момента на максимума е много близо до краткия интервал време
преди зазоряване, когато потокът ще може да се наблюдава.
Юнски Боотиди (JBO)
Този поток е интересен с бавните си жълто-оранжеви метеори, които често
са ярки „болиди“. Активен е от 22 юни до 2 юли, с максимум на 28 юни. На
тази дата обаче Луната ще бъде почти пълна, поради което условията за наблюдение няма да са добри.
Активността на потока по време на максимума варира в широки граници
през различни години, но дори и при ниска активност, ярките бавни метеори
се фотографират много по-успешно. Поради това принципно потокът привлича вниманието на много астролюбители. Юнски Боотиди се поражда от метеорни роеве, формирали се при разпадането на кометата 7P/Pons-Winnecke, с
орбитален период 6.4 години.
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Южни делта-Аквариди (SDA) и Алфа-Каприкорниди (CAP)
Това са два потока с близки радианти, намиращи се съответно в съзвездията Водолей и Козирог. Максимумите на двата потока съвпадат и са на
30 юли. Метеорите им са бавни, жълтеникави, като нерядко са много ярки
– „болиди“. Наблюдават се най-добре във втората половина на нощите около
края на юли и началото на август. Макар че зенитното часово число на Южни
δ-Аквариди е около 25, а на α-Каприкорниди – около 5, по време на техните
максимуми от нашите географски ширини могат да се наброят около 15–20
техни метеора общо за час. Причината е, че радиантите на двата потока са
ниско над южния хоризонт. През юлските нощи съзвездията Водолей и Козирог са видими ниско на югоизток в полунощ и ниско на югозапад рано
сутрин преди развиделяване.
В нощта на 29 срещу 30 юли Луната ще изгрее в 23h 57m за София с 66%
осветен диск. Това осезаемо ще затруднява наблюденията, но тъй като метеорите на двата потока са ярки, ще могат да бъдат забелязани въпреки светлия
небесен фон, създаден от Луната.
На 30 юли Слънцето ще изгрее за София в 06h 16m, така че ефективни наблюдения ще могат да се извършват от полунощ до около 04h 50m. Могат да
се проведат наблюдения и през следващата нощ – на 30 срещу 31 юли, когато
Луната ще изгрее за София в 00h 18m с 56% осветен диск – във фаза последна
четвърт.
Потокът Южни δ-Аквариди е активен от 12 юли до 23 август. Неговото
родителско тяло не е установено със сигурност, но се счита, че това е кометата
96P/Machholz 1 (същата, която поражда и потока Квадрантиди). Тя има орбитален период 5.3 години.
Потокът α-Каприкорниди е активен от 3 юли до 15 август и се поражда
от метеорни роеве, отделени при разпадането на кометата 45P/Honda–Mrkos–
Pajdušáková, имаща период 5.25 години.
Персеиди (PER)
Максимумът за 2021 г. на този най-популярен метеорен поток ще бъде в
интервала от 22h на 12 август до 01h на 13 август. В същата нощ Луната ще
залезе в 22h 51m за София с 20% осветен диск, след което условията за наблюдение ще бъдат много добри. Радиантът на потока се намира в съзвездието
Персей, което до края на нощта ще се издига все по-високо над хоризонта. На
13 август Слънцето ще изгрее за София в 06h 31m, така че ефективни наблюдения ще могат да се провеждат до около 05h 15m.
Потокът Персеиди се поражда от метеорни роеве, отделящи се от кометата
109P/Swift-Tuttle (Суифт-Тътл). Тя е дългопериодична комета, преминаваща
през своя перихелий веднъж на близо 133 години. За последен път 109P пре33

мина през перихелия си на 11 декември 1992 г. От около 17 юли до 24 август
всяка година нашата планета прекосява тези метеорни роеве, поради което в
нощите на тези дати можем да видим повече на брой „падащи звезди“. Персеиди е най-активният метеорен поток през лятото – с около 100 бързи бели
метеора за час по време на своя максимум. Той се застъпва по време с описаните по-горе два потока Южни δ-Аквариди и α-Каприкорниди, поради което
безлунните нощи към края на юли и в първата половина на август са изключително богати на метеори.
Поради това, че се случва в удобно за наблюдение време – във все още
топлите августовски нощи, потокът Персеиди привлича вниманието на много
астролюбители и любопитни хора от Северното полукълбо на Земята.

Положението на радианта на метеорния поток Персеиди над североизточния хоризонт на
12 август в 23h, за наблюдател от района на София. Препоръчително е от около този момент – от
залеза на Луната в 22h 51m, да се провеждат наблюдения поне до един-два часа след полунощ,
до когато се очаква да продължи максимумът. До края на нощта радиантът ще се издига все
по-високо над хоризонта, с което условията за наблюдение ще се подобряват

Ауригиди (AUR)
Този метеорен поток е със средна активност и се наблюдава от 28 август до
5 септември. През 2021 г. неговият максимум ще бъде на 1 септември около
06h 00m българско време. Има обаче предположения за повишена активност
около 00h 30m, когато, за съжаление, радиантът на потока в съзвездието Колар
ще е твърде ниско – току-що изгрял над североизточния хоризонт.
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Международната метеорна организация определя за този поток зенитно
часово число ≈ 50 (около 50 бързи метеора за час, приведено към идеални
условия за наблюдение). Остава обаче уговорката, че това число не е сигурно.
На 1 септември Луната ще изгрее в 00h 47m за София с 35% осветен диск и
осезаемо ще затруднява наблюденията. На същата дата Слънцето ще изгрее в
06h 51m за София, така че наблюдения ще са възможни до около 05h 30m.
Родителското тяло на Ауригиди е кометата C/1911 N1 (Kiess), която премина през перихелия си на 30 юни 2011 г. Тя има много дълъг период – според
различни източници между 1800 и 2500 години. Това дава основание да се
очаква, че активността на Ауригиди бавно ще затихва с годините.
Ориониди (ORI)
Максимумът на този метеорен поток е на 21 октомври, с около 15 бързи метеора за час. Тази година обаче Луната ще бъде пълна по време на максимума
и това няма да позволи ефективни наблюдения.
Потокът е активен от 2 октомври до 7 ноември. Ориониди, както и описаният по-горе поток η-Аквариди, се пораждат от метеорни роеве, отделящи се
от Халеевата комета. Земята преминава два пъти в годината през тях – през
пролетта и през есента.
Дракониди (DRA)
Това обикновено е слаб метеорен поток, чийто максимум за 2021 г. ще бъде
на 8 октомври около 21h 30m, с около 5 бавни червеникави метеора за час. Вечерта на 8 октомври Луната ще залезе в 20h 14m за София със 7% осветен диск
и няма да затруднява наблюденията..
По-висока активност на потока се наблюдава след скорошно преминаване
на кометата 21P/Giacobini-Zinner през нейния перихелий. За последно такава
повишена активност се е наблюдавала през 2011 и 2012 г. Кометата 21P е с
орбитален период 6.6 години и за последно премина през перихелия си на
10 септември 2018 г. Земята прекосява метеорните роеве, отделили се от нея
през краткия период от 6 до 10 октомври, когато са активни Дракониди.
Леониди (LEO)
Потокът Леониди е активен от 6 до 30 ноември, с максимум на 17 ноември.
На тази дата обаче Луната ще бъде пълна и ще възпрепятства наблюденията.
Принципно по време на максимума на Леониди могат да се наброят около
15 бързи синьо-зеленикави метеора за час. Родителското тяло на потока е кометата 55P/Tempel-Tuttle (Темпъл-Тътл), имаща период близо 33 години. Затова
през същия период потокът Леониди се наблюдава във вид на метеорен дъжд.
Последният такъв бе през 2002 г. с интензивност около 3500 метеора за час.
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Геминиди (GEM)
Това е третият високо интензивен метеорен поток през годината. Наблюдава се от около 4 до 17 декември всяка година, когато Земята прекосява метеорни роеве, отделили се от астероида 3200 Фаетон. Максимумът на потока за
2021 г. ще бъде на 14 декември около 09h. Това означава, че от нашата страна
е най-добре да се провеждат наблюдения в последните часове на нощта 13
срещу 14 декември. През същата нощ Луната ще залезе в 03h 04m за София със
78% осветен диск и до сутринта условията за наблюдение ще бъдат отлични.
Радиантът на потока се намира в съзвездието Близнаци, което до края на нощта ще се издига все по-високо над хоризонта. Международната метеорна организация (IMO) предвижда най-висока активност за годината именно на този
поток. Определеното от нея зенитно часово число е 150 (около 150 метеора за
час при идеални условия за наблюдение).
На 14 декември за София Слънцето ще изгрее в 07h 49m, така че ефективни
наблюдения ще могат да се извършват до около 06h 30m.

Източната част на небето в нощта на 13 срещу 14 декември около 23h и положението на радианта на метеорния поток Геминиди в съзвездието Близнаци. Желателно е наблюденията да
започнат от около този момент и да продължат до края на нощта, до когато активността на
потока ще нараства
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Урсиди (URS)
Последният за годината метеорен поток се наблюдава през ясните и мразовити зимни нощи, подобно на първия – Квадрантиди. Урсиди е активен от
17 до 26 декември, с максимум на 22 декември, когато принципно могат да се
видят около 10 средно бързи метеора за час. Тази година обаче пълната Луна
ще попречи на наблюденията.
Родителското тяло на този поток е кометата 8P/Tuttle, имаща орбитален
период 13.6 години. За последен път 8P премина през перихелия си на 27
януари 2008 г.

Важни понятия и препоръки при наблюдения на метеорни потоци
При планирането на метеорни наблюдения трябва да се съобразим с Луната, която при фаза около пълнолуние създава повишена осветеност на небето
и с това възпрепятства визуалното и фотографското регистриране на слабите
метеори. Традиционната препоръка към желаещите да проведат метеорни наблюдения, е да изберат място, достатъчно отдалечено от нощните светлини на
градове и селища. Най-добри условия предлагат високопланински местности
в ясни и безлунни нощи.
Метеорните наблюдатели трябва да са запознати и с две важни понятия –
какво означава радиант на метеорен поток и зенитно часово число (ZHR).
Радиантът на даден метеорен поток е малка област от небето, спрямо
която изглежда, че метеорите се разлитат във всички посоки наоколо. Ако
наблюдаваме метеорен поток и внимателно нанасяме върху звездна карта траекториите на забелязаните метеори, то техните продължения в посока назад
(обратно на движението на метеорите) ще се пресекат в радианта. Метеорните потоци носят имената на съзвездията, в които се намират техните радианти по време на максимумите им. Например радиантът на потока Персеиди
(PER) се намира в съзвездието Персей (Perseus), на потока Геминиди (GEM) –
в съзвездието Близнаци (Gemini) и т.н. Изключение прави метеорният поток
Квадрантиди (QUA), наречен на вече несъществуващото съзвездие Квадрант
(Quadrans Muralis), което се е намирало между фигурите на Голямата мечка,
Воловар, Херкулес и Дракон.
Наблюдателите обаче не трябва да си мислят, че всички метеори от даден
поток се появяват само в съзвездието, в което е неговият радиант. При организирани групови наблюдения практиката е наблюдателите да сядат с гръб един
към друг, така че всеки наблюдател да оглежда определена област от небето.
Така цялата група ще може да регистрира всеки метеор, появил се в която и
да е част на небосвода.
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Зенитното часово число на даден метеорен поток (Zenithal Hourly Rate –
ZHR) определя неговата активност, т.е. колко метеора могат да бъдат видяни
по време на максимума, приведено към време един час. Например ако за 15
минути забележим 10 метеора, можем да кажем, че активността на потока е
около 40 метеора за час. Активността, указана в астрономическите календари чрез ZHR, обаче би била реална само при идеални условия за наблюдение – в много ясна и безлунна нощ, ако радиантът на потока е в зенита, ако
отброяваме всички появили се метеори по целия небосвод (което не е във
възможностите на сам наблюдател) и пр. Такива условия на практика рядко са
налице, поради което реално наблюдаваната активност на метеорните потоци
е по-ниска от стойностите на ZHR, давани за тях. От голямо значение е на
каква височина над хоризонта се намира радиантът на даден поток по време
на наблюдението. Ако радиантът е под хоризонта – още неизгрял или вече
залязъл, метеори от този поток не могат да се наблюдават.
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Метеор на фона на Млечния път, 5 август 2020 г. НАО Рожен. Снимка: авторът

ВОДЕНЕ, ГИДИРАНЕ И КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ
Упражнявайки астрофотографията като хоби, любителят астроном рано
или късно ще стигне до извода, че за да може да фотографира астрономически
обекти с дълги експозиции, му е нужен статив с т.нар. екваториална глава.
Тази глава позволява екваториално монтиране на телескоп и насочването му
към интересуващите ни обекти по две оси. По време на подготовката на техниката за наблюдения главната ос на главата се насочва към северния или към
южния небесен полюс (според това в кое полукълбо се намираме) и остава
ориентирана така през цялото време на работа. Тази ос се нарича полярна,
или часова. Втората ос е перпендикулярна на часовата и се нарича деклинационна. За България северният небесен полюс се намира на височина около
43° над северния хоризонт и затова часовата ос се фиксира под този наклон.
Това обаче може да изглежда странно за съвсем начинаещите астролюбители
и за някои фотографи, които биха очаквали ориентация като при фотографските стативи – с въртене на прибора около вертикална и хоризонтална ос.
Такъв вариант наистина съществува, но в астрофотографията той не е особено практичен. За да стане ясно защо и изобщо – за да може астролюбителят
да работи правилно със своя телескоп, е нужно първо да бъде запознат с основните понятия в сферичната астрономия. Всъщност ние вече споменахме за
небесните полюси, ето повече за тях.
Небесни полюси и небесен екватор: Ако мислено удължим безкрайно
много земната ротационна ос в двете срещуположни посоки – над северния
и над южния географски полюс, тя ще прободе въображаемата небесна сфера
в две срещуположни точки – в северния небесен полюс NCP (North Celestial
Pole) и в южния небесен полюс SCP (South Celestial Pole). Често за краткост
тези полюси се отбелязват само с N и S, но не бива да се бъркат географските.
Заради въртенето на Земята на нас ни изглежда, че небесната сфера се върти
около тази ос, в посока от изток – към запад. Поради това в общия случай
виждаме как Слънцето, Луната, планетите и по-голямата част от звездите изгряват и залязват.
Както знаем от географията, равнината на земния екватор е перпендикулярна на земната ротационна ос и разделя Земята на две половини – Северно
и Южно полукълбо. Ако мислено разширим тази равнина безкрайно много,
така че да се разпростре далеч извън земното кълбо, тя ще раздели също на
две половини и небесната сфера. Голямата окръжност, в която екваториалната равнина разделя небесната сфера, се нарича небесен екватор (Celestial
equator).
Казано с други думи, небесният екватор се намира точно над земния, тъй
като е неговата централна проекция върху небесната сфера. Но същият е без41

крайно далеч (безкрайно високо над нас), защото небесната сфера е безкрайно
голяма. По тази причина, където и да се намира един наблюдател по земното
кълбо, за него небесният екватор винаги ще преминава през точките изток и
запад на хоризонта.
Особен случай имаме, ако наблюдателят е на някои от двата полюса на
Земята – например на северния. Тогава за него небесният екватор ще съвпада
с математическия хоризонт, а северният небесен полюс NCP ще бъде в зенита. В този случай наблюдателят ще вижда само едната небесна полусфера (в
случая – северната) и всички небесни светила от нея ще бъдат незалязващи.
Съответно небесните светила от невидимата за него южна небесна полусфера ще бъдат неизгряващи. Поради денонощното въртене на Земята, за този
наблюдател всички видими астрономически обекти ще обикалят около вертикална ос, движейки се успоредно на хоризонта.
Друг частен случай имаме, когато наблюдателят е стъпил на земния екватор. Тогава за него, освен през точките изток и запад на хоризонта, небесният
екватор ще преминава и през най-високата точка в небето – зенита Z. С други
думи, наблюдателят ще бъде в самата екваториална равнина. Тогава за него
небесните полюси NCP и SCP ще съвпадат съответно с точките север и юг
на хоризонта, а всички небесни светила – и от двете небесни полусфери, ще
бъдат изгряващи и залязващи.
Ако нашият наблюдател се отправи на път, например на север от екватора,
за него северният небесен полюс NCP ще започне да се издига над северния
хоризонт, а зад него небесният екватор ще се снишава към южния хоризонт.
Ако наблюдателят се установи на място със северна географска ширина φ, то
за него северният небесен полюс NCP ще бъде на височина h = φ над северния хоризонт (фигурата по-долу). В същото време небесният екватор за него
ще се издига над южния хоризонт до височина 90° – φ. За България средната
географска ширина φ ср. = 42° 44′ N, което означава, че северният небесен полюс се намира на същата височина над северния хоризонт, средно за страната.
Следователно небесният екватор се издига над южния хоризонт до височина
90° – φ ср. = 47° 16′ средно. Също така всички небесни светила, намиращи се
на ъглово отстояние до около φ ср. (до около 42° 44′) от северния небесен полюс NCP, за нас са незалязващи. Съответно всички небесни светила, намиращи се в рамките на същото ъглово отстояние около южният небесен полюс
SCP, за нас са неизгряващи.

42

Зависимостта между географската ширина φ на наблюдателя и височините, на които се намират
небесният полюс и небесният екватор за него, е подробно обяснена в текста. Небесният екватор
минава винаги през точките изток (E) и запад (W) на хоризонта, независимо къде по земното
кълбо се намира наблюдателят. Небесният меридиан, който е централна проекция върху небесната сфера на географския меридиан, на който се намира наблюдателят, минава през двата
небесни полюса NCP и SCP, през точките юг и север на хоризонта, през зенита Z и надира Z′.
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Средната височина h ср. на северния небесен полюс за България е равна на средната географска
ширина за страната: 42° 44′ (подробности в текста). Полярната звезда може да бъде открита
лесно, като разстоянието между звездите β и α от върхът на „черпака“ на Голямата мечка се
нанесе мислено около 4.5 пъти. Към 1 януари 2021 г. Полярната звезда се намира на 00° 38′ 39″
от северния небесен полюс NCP
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При алт-азимуталната монтировка телескопът се насочва по две взаимноперпендикулярни оси:
вертикална – за движение по азимут и хоризонтална – за установяване на нужната височина.
Тази монтировка не е подходяща за фотографиране на астрономически обекти с дълги експозиции, тъй като се налага трудно за контролиране водене и по двете оси. Освен това се получава
завъртане на изображението в равнината на камерата (т.нар. въртене на полето). Независимо от
това, най-големите съвременни телескопи са на алт-азимутални монтировки, заради голямата
им тежест. Движението при тях се управлява от компютри, коригиращи насочването едновременно и по двете оси. Освен това светоприемната апаратура във фокалната равнина бавно се
завърта около оптичната ос, с което се компенсира въртенето на полето.
При екваториалната монтировка т.нар. часова ос винаги стои насочена към небесния полюс.
Чрез въртене около нея телескопът се насочва на часовия ъгъл, на който се намира обекта по
време на наблюдението (подробности – в текста по-долу). Насочването по деклинация се извършва по другата ос, наречена деклинационна. Екваториалната монтировка е най-подходяща
за астрофотография, тъй като воденето на телескопа се извършва чрез въртене само около часовата ос, при което не се получава въртене на полето.

След като обяснихме зависимостта между географската ширина на мястото и височината на небесния полюс, можем отново да се върнем към екваториално монтирания телескоп и към особеностите при работата с него. Самият
термин „екваториално монтиране“ означава, че часовата ос на монтировката
е ориентирана успоредна на земната ротационна ос. Заради видимото въртене на небесната сфера, по време на наблюдения на астрономически обекти,
телескопът трябва да се върти бавно около часовата си ос към запад, за да не
излезе избраният обект от зрителното му поле. Това движение се нарича водене. При фотографиране на обекти с дълги експозиции от десетки секунди или
минути, воденето трябва да бъде синхронизирано много точно с денонощното
въртене на небесната сфера. Причината е, че ако по време на дългата експозиция, образът върху сензора на камерата се отмести, дори съвсем малко, това
ще го деформира и ще го направи негоден за използване. Бавното и равномерно въртене на часовата ос при воденето трябва да бъде с ъглова скорост 15°
за час или 1 оборот за денонощие (по-точно 360° за едно звездно денонощие,
което трае 23 часа, 56 минути и 4 секунди). Задвижването на часовата ос става
чрез електронно управляван стъпков или синхронен електродвигател с редуктор, монтирани в екваториалната глава. При по-малки самоделни установки
воденето може да се извършва от часовников механизъм с достатъчно голям
въртящ момент или от електродвигател, чиято скорост се управлява с малък
ръчен пулт. Водене с подобни самоделни устройства обаче се практикува
все по-рядко, тъй като те изискват непрекъснато визуално гидиране – проследяване на фотографирания обект (или на избрана видимо близка до него
звезда) по време на дългите експозиции. Тази процедура подлага на сериозно
изпитание зрението и търпението на фотографа, особено ако той е неопитен.
Най-често гидирането се извършва през отделна зрителна тръба с голямо увеличение и окуляр с кръст, наричана гид или гидескоп. Гидът се монтира па45

ралелно на телескопа, през който ще фотографираме. Проследяването е с цел
да се забележат и коригират навреме евентуални отклонения в точността на
воденето, причинени например от неравномерна скорост на електродвигателя, задвижващ часовата ос. Това лесно може да се получи, ако управляваме
двигателя с несъвършена самоделна електроника. Друга възможна причина
за отклонение е обирането на механични луфтове, ако телескопът не е добре
балансиран. Затова трябва да имаме възможност да коригираме забелязаните
малки избързвания или изоставания на телескопа чрез пулта, който държим в
ръка, докато гидираме. Всъщност самата дума „гидиране“ идва от английската guiding – „насочващ“, като в случая се има предвид контролирано водене
на телескопа. Има и по-лесен вариант, при който можем да водим без гидиране, но с повишен риск от възникване на грешка. Това се прави при снимане
с по-кратки експозиции, след като от опит знаем, че за даденото време на
експониране, воденето на телескопа остава приемливо добро, без никакви корекции. Изискванията към точността на воденето обаче са много по-високи
при работа с дългофокусни телескопи или фотографски телеобективи, които
обикновено са и по-тежки. В тези случаи гидирането е задължително.
Ако имате идея да гидирате визуално, кръстът, разположен в предния фокус на окуляра на гида, трябва да бъде съставен от тънки нишки и да е осветен странично със слаба светлина – например от светодиод. Обикновено се
предвижда възможност чрез потенциометър да може да се регулира токът, минаващ през светодиода и съответно – осветеността на кръста. Ако не е предвидена възможност за осветление, кръстът може да се изработи от ивици от
непрозрачен материал с ширина 0.3–0.4 mm, за да се открояват добре на фона
на нощното небе след адаптирането на зрението към мрака. Препоръчително
е окулярът на гида да бъде с по-голямо очно разстояние, за да се избегнат неволни докосвания до него, при които установката може леко да се разлюлее.
По-дългофокусните окуляри обикновено са с по-големи очни разстояния, което ги прави подходящи, но тогава, за да се постигне нужното голямо увеличение за гидиране, обективът на гида трябва да е по-дългофокусен или да се използва окулярна проекция. Принципно колкото по-голямо е увеличението на
гида, толкова по-отрано ще забелязвате настъпващите отклонения в скоростта
на воденето и по-навреме ще ги коригирате. Така ще получавате по-качествени изображения на обектите, които фотографирате. Друго възможно решение:
ако ще работите с паралелно прикрепен към телескопа фотоапарат с телеобектив, може да гидирате през самия телескоп – при по-голямо увеличение. Така
няма да ви е нужна втора зрителна тръба за гид.
При фотографиране на обекти, видими ниско до хоризонта, често ще ви се
струва, че воденето е много неточно. Например ако обектът клони към залез,
ще изглежда, че телескопът води бързо и ще се налага често да го забавяте.
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Освен това ще забележите отклонение и по деклинация – като че ли часовата
ос не е правилно ориентирана към небесния полюс. Това се дължи на атмосферната рефракция, която с приближаването към хоризонта видимо повдига
все повече образа на обекта и изглежда сякаш че той се забавя, преди да залезе. Затова е нужно да имате възможност за фини корекции в насочването и
по деклинационната ос.

Поглед в окуляр за гидиране: След като изберете звезда, по която ще водите телескопа, разфокусирайте я леко, така че да изглежда в окуляра като неголямо кръгче. Идеята е да може
на фона на това кръгче да се наблюдава центърът на окулярния кръст. Ориентирайте последния по меридиана и паралела на водещата звезда чрез околоосно завъртане на окуляра. Преди
да стартирате дългата експонация за обекта, чрез леки корекции от ръчния пулт центрирайте
добре кръста върху кръгчето на звездата, така че последното да изглежда разделено на 4 еднакви малки сектора. При точно водене секторите ще остават симетрични един на друг. Всяка
появила се асиметрия между тях обаче ще говори за настъпило отклонение. При асиметрия от
двете страни на меридианно ориентираната нишка имате промяна в скоростта на воденето. При
асиметрия спрямо паралелната на екватора нишка имате отклонение по деклинация, например
поради неточно ориентиране на часовата ос към полюса.
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Екваториално монтираният 50/70 см Шмит телескоп на НАО Рожен. Неговото сферично огледало е с диаметър 70 см и с фокусно разстояние 172 см, а корекционната пластина, монтирана
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в предния край на тубуса, е с диаметър 50 см. Поради голямата си светлосила (f/3.4) този телескоп е изключително подходящ за фотографиране на комети, дифузни мъглявини и по-близки
галактики.
Главни компоненти: 1 – часова ос; 2 – скала за часовия ъгъл; 3 – деклинационна ос; 4 – скала
за деклинацията; 5 – главен тубус; 6 – гид (зрителна тръба за визуално гидиране); 7 – офсетна
система, позволяваща отместване на окулярния кръст на гида по x и y чрез микрометричните
винтове a и b, завъртането му на произволен позиционен ъгъл по скалата c, както и избор на
най-удобно работно положение на окуляра за гидиране d; 8 тръба-търсач, улесняваща насочването към обекта, ако той е ярък; 9 – ръкохватки на винтовете за фини корекции на насочването
и на спирачките, блокиращи свободното движение на телескопа по двете му оси; 10 – ръкохватка за насочване на телескопа по часов ъгъл; 11 – противотежести, балансиращи тежестта
на тубуса.
Ако фотографираме комета с много дълги експозиции, за тяхното времетраене най-вероятно
тя ще покаже непренебрежимо видимо движение на фона на звездите (sky motion). Тогава ако
гидираме по звезда, кометното изображение в кадрите ще се влоши. В такива случаи е силно
препоръчително да се гидира по самата комета. Но ако нейният вид и яркост не позволяват
това, офсетната система 7 на гида позволява индиректно водене по кометата, при това също
в синхрон с нейното видимо преместване на фона на звездите. Процедурата обаче е „висш
пилотаж“ във визуалното гидиране и е била приложима по-скоро в ерата на химическата фотография – когато се е работило с експозиции дълги десетки минути, върху фотографски плаки.
Въпреки това методът е интересен и може да ви даде полезни идеи:
Първо е нужно да се проучи каква е ъгловата скорост на видимото движение на кометата
в ″/min и неговата посока (позиционният му ъгъл в °) за датата и часа, когато ще я фотографираме. След това можем да пристъпим към работа – включва се воденето с обичайната му скорост
и телескопът се насочва към кометата. Преди началото на дългата експозиция, кръстът на гида
се центрира върху видимо близка звезда. По време на гидирането обаче, след добре преценен
неголям интервал време, се прави леко отместване на кръста с микрометричните винтове, в
посока обратна на видимото преместване на кометата. Това отместване е с толкова дъгови секунди, с колкото се премества самата комета на фона на звездите, за същия интервал време.
Заедно с това, чрез компенсираща фина корекция в насочването на телескопа, водещата звезда
се задържа в центъра на отмествания кръст (или насочването на телескопа се коригира веднага
след отместването на кръста). Тази процедура се повтаря през цялото време на дългата експозиция и така отместваният на малки стъпки телескоп следва видимото движение на кометата на
фона на звездите. Ако работещият е опитен, той може да извършва двете корекции – на кръста
и на телескопа, на по-малки и по-чести стъпки.
Днес този телескоп е оборудван с много по-светлочувствителна цифрова камера, поради което
дори най-дългите експозиции не превишават няколко минути. За това време воденето се запазва достатъчно добро, без изобщо да е нужно гидиране.

Днес любителите астрономи използват автоматично гидиране, при което
човешкото око е заменено от малка цифрова камера, монтирана на мястото
на окуляра на гида. Но все пак би било добре, ако всеки начинаещ астролюбител се опита поне веднъж да гидира визуално, за да разбере по-добре
принципа на процеса и да придобие представа, колко висока точност е нужна при него.
Всъщност принципът на автоматизираното гидиране е същият, различни
са само средствата за неговото реализиране. Малката гидираща камера също
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следи избрана звезда, която е видимо близо до снимания обект. Можем да
наречем тази звезда водеща, гидираща или контролна. Аналогично, както и
при визуалното гидиране, ако по време на воденето се получи избързване или
изоставане на телескопа спрямо видимото въртене на небесната сфера, образът на водещата звезда върху сензора на камерата леко ще се отмести. Това
ще предизвика реакция на софтуера, управляващ процеса, и той бързо ще коригира настъпилото отклонение, чрез стъпковия електродвигател на часовата
ос. При тази корекция образът на водещата звезда ще се върне обратно на
първоначалната си позиция в полето на малката камера и след това системата
ще бъде в готовност да реагира при следващо отклонение.
Става ясно, че автоматизираното гидиране е саморегулиращ се процес с
обратна връзка – обикновено през компютър с инсталиран специален софтуер
(например свободната за използване програма „PHD Guiding“, достъпна на
уеб адрес http://www.stark-labs.com/phdguiding.html). Достатъчно добро водене за любителски цели е например такова с грешка около 3–5″ RMS/min (Root
Mean Square/min). Ефикасността на гидирането обаче до голяма степен зависи от една настройка, за която вече споменахме – точното насочване на часовата ос към небесния полюс. Понякога това се постига след доста трудоемка
процедура – според устройството и възможностите на екваториалната глава
(следващата фигура).

Принципна схема на екваториална глава с полярен търсач (Polar finder), улесняващ насочването на часовата ос към небесния полюс. В тръбната часова ос на главата е монтирана малка
зрителна тръба, даваща неголямо увеличение. В предния фокус на нейният окуляр се намира
плоскопаралелно стъкло, с нанесени върху него (в случая) фигури на по-известните околополярни съзвездия. При подготовката за работа в началото на нощта, часовата ос се завърта така,
че начертаните в окуляра фигури на Голямата мечка и Касиопея (показани вдясно) да се окажат
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ориентирани по същия начин, както в момента се виждат тези съзвездия на небето. След това
с леки корекции в насочването на часовата ос, чрез съответните винтове на главата, се цели
образът на Полярната звезда да се вкара в малкото кръгче, предвидено за нея (надписано като
„Polaris“). Когато това стане, часовата ос е вече достатъчно точно насочена към северния небесен полюс и наблюденията могат да започнат.
Има две особености, които трябва да се имат предвид при тази процедура: не бива да очакваме,
че през окуляра на полярния търсач ще видим самите съзвездия Голяма мечка и Касиопея, за да
ги съпоставим точно с техните фигури, изчертани на стъклото. Полярният търсач има зрително
поле само няколко градуса и това е невъзможно.
Обърнете внимание, че малкото кръгче, предвидено за Полярната звезда, е нанесено от другата
страна на небесния полюс NCP, указан в центъра на стъклото с кръстче. Реално Полярната звезда се намира спрямо полюса в посока към съзвездието Касиопея. Това обръщане е направено,
защото самият полярен търсач обръща образа – като тръба на Кеплер.
Освен кръгчето за Полярната звезда, в случая е отбелязана позиция и за звездата τ от южното
съзвездие Октант, тъй като е предвидена възможност за ориентиране на часовата ос и към южния небесен полюс – ако сме в Южното полукълбо на Земята

Описаните до тук понятия и процедури са от полза при подготовката за
наблюдения и при гидирането, по време на фотографиране, но за да насочва
своя телескоп към различни астрономически обекти, астролюбителят трябва
да познава координатните системи, използвани в астрономията. Те са две основни – хоризонтална и екваториална.
В хоризонталната координатна система (фиг. на с. 52) ъгловото отстояние h между математическия хоризонт и едно небесно светило (обект) се нарича височина, или алтитуда (Altitude) на обекта – ъгълът, запълнен в розово.
Тя може да бъде от 0 до 90°, т. е. от самия хоризонт до най-високата точка в
небето – зенита Z. Ъгловото отстояние z от обекта до зенита се нарича зенитно отстояние (Zenith distance), като z = 90° – h. Използването на зенитното
отстояние в някои случаи е по-практично.
Ъгловото отстояние A по математическия хоризонт между южната му точка S и вертикалната проекция на небесното светило е астрономическият
азимут на обекта (Astronomical Azimuth) – ъгълът, запълнен в по-тъмнозелено. Той може да бъде от 0 до 360° и се отчита в посока юг – запад – север –
изток – юг. Съществуват още геодезически и метеорологически азимут, които
се отчитат в същата посока, но с начална точка север. Геодезическият азимут
е по-често използван, поради което с него понякога се описват посоки и към
астрономически обекти.
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Хоризонтални координати

Вече стана ясно, че екваториално монтираните телескопи са по-практични
и затова, както и по други причини, в астрономията най-често се използва
екваториалната координатна система (фигурата по-долу). В нея положението на всеки астрономически обект върху небесната сфера се описва с две
координати – ректасцензия и деклинация, които са донякъде еквивалентни на
географската дължина и ширина.
Ректасцензията (Right Ascension – R.A. или RA) на даден обект е ъгловото отстояние α по небесния екватор, между пролетната равноденствена точка
γ и меридиана на обекта (ъгъла, запълнен в синьо). Ректасцензията се измерва
в часови единици – от 0 до 24 часа и много по-рядко се упоменава в градуси.
Ректасцензията нараства в посока, обратна на видимото денонощно въртене
на небесната сфера.
Деклинацията (Declination – DEC) на даден обект е неговото ъглово отстояние δ от небесния екватор (ъгълът запълнен в розово). Тя се измерва в градуси, от 0 до +90° към северния небесен полюс NCP и от 0 до –90° към южния
SCP. Понякога е удобно да се използва т.нар. полярно отстояние на обекта
(Polar Distance), което е ъгловото отстояние p от небесния полюс до обекта,
дадено в градуси (ъгълът запълнен в сиво). Полярното отстояние p = 90° – δ.

52

Екваториални координати

Северният небесен полюс NCP се намира на 0° 38′ 39″ от Полярната звезда
(полярно отстояние на α Малка мечка към 1 януари 2021 г.), приблизително на
линията, съединяваща я със звездата Арктур, α Воловар.
Небесен меридиан (Celestial meridian) се нарича централната проекция
върху небесната сфера на географския меридиан, на който се намира наблюдателят. Можем да си мислим за него като за голям кръг (равнина), разделящ
на две половини както земното кълбо, така и небесната сфера. Поради това е
все едно дали ще го наричаме небесен меридиан или меридиан на мястото
на наблюдение – разговорно астрономите го наричат просто меридианът.
За разлика от меридианите на небесните светила обаче, той е неподвижен за
наблюдателя, т.е. не участва във видимото въртене на небесната сфера. Не53

бесният меридиан е перпендикулярен на хоризонта и на небесния екватор,
поради което за наблюдателя той преминава през северния и южния небесен
полюс, през точките север и юг на хоризонта, през зенита и през надира. Във
фигурата на с. 53 небесният меридиан съвпада с контура, с който е представена небесната сфера.
Часовият ъгъл (Hour angle) на даден обект е ъгловото отстояние θ по небесния екватор, между небесния меридиан и меридиана на обекта (ъгълът,
запълнен в зелено). Той се измерва в часови единици, с начало – небесният
меридиан, по посока на видимото въртене на небесната сфера. Ако обектът
кулминира, неговият часов ъгъл е θ = 0h. Ако обектът е в долна кулминация,
θ = 12h. Западната точка на хоризонта е с θ = 6h, а източната – с θ = 18h.
Местното звездно време S за дадено наблюдателно място може да се пресметне по ректасцензията α и по часовият ъгъл θ на дадена звезда:
S=α+θ
За целта ректасцензията α на звездата се взема от каталог, а часовият ѝ
ъгъл θ се отчита по часовата скала на екваториално монтиран телескоп, насочен към нея. След като вече сме пресметнали актуалното местно звездно
време S за обсерваторията, можем да се подготвим за наблюдение на някакъв
интересуващ ни обект, чиято ректасцензия α ни е известна (вземаме я също
от каталог). За да насочим телескопа към обекта обаче, първо трябва да изчислим на какъв часов ъгъл θ се намира той в момента:
θ=S–α
След това като зададем по координатните скали на телескопа получения
часов ъгъл θ и деклинацията δ на обекта, той трябва да се появи в окуляра.
Часовият ъгъл θ и деклинацията δ съставят т.нар. първа екваториална
координатна система. Ректасцензията α и деклинацията δ съставят втора
екваториална координатна система.
Допреди малко повече от десетилетие, в астрономическите обсерватории
у нас описаната по-горе процедура нерядко се извършваше ръчно – преди
самите наблюдения. Първо телескопът се насочваше към позната ярка звезда
– с известна ректасцензия α и според нейния актуален часов ъгъл θ се пресмяташе местното звездно време S. Веднага след това, за удобство, се сверяваше
часовник с полученото звездно време. Но тъй като последното изпреварва
„обикновеното“ слънчево време с 3 минути и 56 секунди за 24 часа (защото с
толкова звездното денонощие е по-кратко от слънчевото), то един обикновен
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часовник, сверен по звездно време, започва да изостава спрямо него. Все пак
за недълъг интервал време това изоставане е пренебрежимо – с около 0.16 s
за 1 минута. После астрономът изчислява актуалния часов ъгъл θ на първия
или на поредния плануван за наблюдение обект, но вече на база на
показваното от часовника звездно време S. Веднага след това телескопът се
насочва според получения часов ъгъл на обекта и неговата деклинация δ. На
практика обаче, тъй като ръчно управляваните професионални телескопи
са тежки инстру-менти, при самото насочване се допуска забавяне със
секунди и съответно – леко сгрешен часов ъгъл. След това той може да бъде
коригиран с пробни кадри, до центрирането на обекта в зрителното поле.
При съвременните телескопи с електронно управление, преди началото на
наблюденията се въвеждат актуални дата и час, както и географските координати на мястото, от което ще наблюдаваме. След това при задаване на α и
δ на избран обект, системата изчислява неговия актуален часов ъгъл θ и насочва телескопа чрез стъпковите електродвигатели на главата. За удобство, в
паметта на управляващата система обикновено са записани астрономически
каталози с много обекти и техните координати, които могат да бъдат лесно
заявявани.
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КОМЕТИТЕ – КАК ДА ГИ НАБЛЮДАВАМЕ И
ФОТОГРАФИРАМЕ
Появата на ярка комета в нощното небе е привличала вниманието на хората още в дълбока древност. Те отбелязвали тези явления в летописи, тълкували ги като знамения и изпитвали различни емоции от вида им, според
разбиранията и суеверията тогава. Най-често шествието на ярка комета по
небето било свързвано с предстоящи природни бедствия, епидемии, бунтове,
смърт на владетели и всевъзможни други беди.
В наше време преминаването на ярка комета също е значимо събитие, ангажиращо многочислена армия от астрономи – професионалисти и любители,
както и множество любопитни хора. Пристигайки от тъмните и студени предели на Слънчевата система, тези странни обекти, с непредсказуемия си вид
внасят разнообразие в спокойната картина на звездното небе. Всяка комета
е уникална с някакви свои отличителни белези – с развитието на комата и
опашките си, с небесния си път и с яркостта си. Затова проследяваме и фотографираме кометите в продължение на много нощи, черпейки ценни сведения
за тях и трупайки лични впечатления.
Кометите са космически странници – малки тела с размери до няколко десетки километра, съставени от аморфен лед, примесен с прах и скални късове. Те населяват далечните райони на Слънчевата система – пояса на Кайпер
отвъд орбитата на Нептун и още по-далечния облак на Оорт, за който се счита, че е съставен от милиони кометни ядра. Кометите обикалят около Слънцето по силно ексцентрични орбити и имат периоди от едва няколко години
до стотици хиляди години. Възможно е някоя комета да премине еднократно през Слънчевата система по отворена параболична орбита, след което ще
започне да се отдалечава безкрайно дълго в междузвездното пространство.
Когато една комета приближи централните части на Слънчевата система, под
действието на слънчевите лъчи и на слънчевия вятър, около нейното ядро се
формира обширна временна атмосфера, наречена кома. Образува се също и
опашка от йонизиран газ (т.нар йонна, или плазмена опашка), а след това и
втора – от прах. Те обаче най-често остават малки и трудно забележими, дори
през мощен телескоп.
Макар че ежегодно през централните части на Слънчевата система преминават няколко десетки комети, доста рядко са случаите, когато някоя от тях
достига висока яркост и развива дълги ясно видими опашки. Наистина, едва
няколко пъти в продължение на един човешки живот могат да се наблюдават
такива космически спектакли! Затова ако ви се удаде случай, не пропускайте
уникалната възможност да се полюбувате на редкия природен дар и да запазите ярки впечатления от него. Обикновено до висока яркост достигат тези
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комети, които с приближаването си към Слънцето отделят голямо количество
прах. Той формира огромна прахова опашка, дълга милиони километри. Точно тази опашка, осветена от Слънцето, прави кометата ясно видима и впечатляваща. Цветът на праховата опашка е бледожълт – близък до този на слънчевата светлина. За разлика от нея йонната опашка свети в синкав оттенък, стига
да е достатъчно ярка, за да бъде забелязана визуално. Синият цвят на йонната
опашка се регистрира най-добре фотографски.
Съвременната фотография ни позволява да запазим трайни спомени от
редките шествия на ярки комети в небето. В тази статия ще насочим вниманието ви към някои техники, приложими по време на подготовката за фотографски наблюдения на комети, както и после – при самото им заснемане.
Надяваме се, че дадените тук примери и съвети ще ви помогнат да заснемете
по-впечатляващи кадри, когато отново станем свидетели на интересна комета.
Хронология на последните най-ярки комети
Нека да хвърлим поглед назад и да си припомним по-забележителните комети, появили се през изминалия близо половин век. На някои от тях вие вероятно сте били преки свидетели. Може би това ще ви върне към спомените
от ученическите ви години, когато за пръв път сте отправили взор към звездното небе. В тази хронология видимите пътища на някои от кометите са описани по-детайлно, за да придобиете представа за характерните условия, при
които се наблюдават достигналите висока яркост комети. Обикновено тогава
те са близо до своя перихелий.
По-възрастните наши читатели вероятно ще си спомнят ярката комета
Икея-Секи – C/1965 S1 (Ikeya–Seki), известна още като Голямата комета от
1965 г. В датата на своя перихелий 21 октомври 1965 г. тя е била само на 1.164
млн. км от Слънцето и се е виждала през деня поради високата си яркост.
Малко преди нейния перихелий обаче, екстремното нагряване от Слънцето
станало причина кометното ядро да се разпадне на три фрагмента. Те продължили движението си по близки траектории и затова кометата е останала ярка.
Към края на октомври тя се е наблюдавала рано сутрин на изток, с красива
дълга опашка. Тази комета е била открита около месец преди да премине през
перихелия си – на 18 септември 1965 г., от японските астрономи Каору Икея
(Kaoru Ikeya) и Цутому Секи (Tsutomu Seki).
През пролетта на 1970 г. се е наблюдавала ярката комета Бенет – C/1969 Y1
(Bennett). Тя е открита от южноафриканския астроном любител Джон Бенет
(John Caister Bennett) на 28 декември 1969 г. и е преминала през перихелия
си на 20 март 1970 г., на разстояние 80.48 млн. км от Слънцето. Малко след
това – на 26 март кометата е преминала най-близо до Земята.
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През 1973 г. се е появила кометата Кохоутек – C/1973 E1 (Kohoutek), която била открита от чешкия астроном Любош Кохоутек (Luboš Kohoutek) на
7 март същата година. Тази комета е преминала през перихелия си на 28 декември 1973 г., на разстояние около 21.3 млн. км от Слънцето. След тази дата
кометата е била наблюдавана с т.нар. антиопашка.
През февруари и март 1976 г. преди изгрев слънце се е наблюдавала кометата Уест – C/1975 V1 (West). Тя е открита от датския астроном Ричард Мартин
Уест (Richard Martin West) на 10 август 1975 г. и се е отличавала с широката си
ветрилообразна прахова опашка. Тази комета е преминала през перихелия си
на 25 февруари 1976 г., на разстояние 29.47 млн. км от Слънцето.

Серия от три кадъра на Халеевата комета, показващи първи моменти от формирането на нейната опашка – 15 ноември 1985 г. Изображенията са получени върху фотоплаки с 50/70 см
Шмит телескоп на НАО Рожен. Снимки: ст.н.с. Виолета Иванова и Бонка Билкина, Институт по
астрономия с НАО при БАН. С любезното съдействие на проф. Драгомир Марчев, Шуменски
университет „Еп. Константин Преславски“

Появата на Халеевата комета – 1P/Halley през 1985 г. бе предшествано
от твърде шумни коментари по медиите, доста от които – с неточна и дори
с противоречива информация. Все пак ставаше дума за най-забележителната комета в историята на астрономията. Естествено тук-там се прокраднаха
обичайните преди подобни явления предсказания за предстоящи бедствия
и дори за края на света. Към края на 1984 г. и през следващата година бяха
изстреляни няколко космически апарата, които трябваше да изследват Ха58

леевата комета отблизо – т.нар. Халеева армада. Това бяха апаратът „Джото“ на ЕКА, двата съветски „Вега-1“ и „Вега-2“, които на път към кометата
преминаха покрай Венера и спуснаха в нейната атмосфера балони с научна
апаратура. Към Халеевата комета потеглиха също и двата японски апарата
„Сакигаке“ и „Суисеи“. Всички тези събития като че ли внушиха у мнозина
очакването, че кометата ще бъде особено ярка и внушителна – може би във
вида, запомнен от предишната ѝ поява през 1910 г. Тя обаче ни се представи
в доста по-скромен вид, като с невъоръжено око се наблюдаваше първо от началото на март до началото на април 1986, рано сутрин преди изгрев слънце.
Най-удобният период бе в края на нощите около 21 март, когато кометата се
появяваше ниско на югоизток в изгряващите съзвездия Стрелец и Скорпион,
т.е. на фона на Млечния път. В края на март обаче в същата част на небето
бе и Луната със 70% осветен диск, което затрудни наблюденията. В крайна
сметка ниското разположение на кометата над южния хоризонт, краткият период на нейната видимост преди зазоряване, все още ярката Луна преди фаза
последна четвърт и лошо съобразените с всичко това наблюдателни програми на кръжоците по астрономия в училищата, както и на отделни групи ентусиасти, провалиха много от плановете за първи наблюдения на 1P/Halley.
Освен това прекаленият шум по медиите като че ли отегчи хората и когато
настъпи кулминацията на явлението, мнозина вече се отнасяха с безразличие към него. През април същата година кометата прекоси съзвездията Вълк,
Кентавър, Хидра и Чаша, след което се наблюдаваше вечер, но все така ниско
над южния хоризонт. През по-голямата част от пролетта на 1986 г. 1P/Halley
бе достъпна за наблюдение по-скоро само с бинокъл и така тя бе видима до
около средата на май, когато вече бе в съзвездието Секстант.
Халеевата комета премина през перихелия си доста по-рано – на 9 февруари 1986 г., на разстояние 87.66 млн. км, или 0.586 AU (астрономически
единици) от Слънцето.
На 20 май 1990 г. астрономът любител Дейвид Леви (David H. Levy) откри нова комета в съзвездието Пегас, която стана популярна като Levy 1990c.
По-късно тя бе означена като C/1990 K1 (Levy). В края на юли същата година
тази комета достигна яркост 6 mag и лесно се откриваше с бинокъл в Пегас.
На 26 август кометата бе най-близо до Земята – на около 64.18 млн. км от нас
и след свечеряване се наблюдаваше в съзвездието Орел. В началото на септември Levy 1990c достигна най-високата си яркост – около 3.5 mag. Тогава тя
бе в съзвездието Стрелец, видимо недалеч от звездния облак M 24. Във вечерна видимост кометата се наблюдаваше до около 20 септември, когато можеше
да бъде забелязана с бинокъл веднага след стъмване, ниско на югозапад – под
фигурата на съзвездието Скорпион. Тогава нейната яркост бе спаднала до около 5 mag. След това Levy се изгуби в сиянието около Слънцето.
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На 24 октомври тази комета премина през перихелия си – на разстояние
около 140.43 млн. км от Слънцето. След това тя бе достъпна за наблюдения от
по-южните географски ширини.

Кометата C/1990 K1 (Levy), известна още като Levy 1990c, на 17 август 1990 г. в 01h 07m UT.
Вижда се метеор успоредно до нейната опашка, а в самата опашка се забелязва усукана струйна структура, вероятно поради околоосното въртене на кометното ядро. Изображението е получено след 20-минутна експозиция върху фотографска плака, с 50/70 см Шмит телескоп на
НАО Рожен. Наблюдатели: доц. д-р Веселка Радева, Морска астрономическа обсерватория и
планетариум към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, и Захари Дончев, астроном в Института по
астрономия с НАО при БАН

Краткото, но атрактивно шествие по небето на кометата Хиакутаке –
C/1996 B2 (Hyakutake), наричана още Голямата комета от 1996 г., бе изненада
за мнозина. Нейната внезапна поява и бързото ѝ преминаване покрай Земята
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като че ли не предоставиха нужното време, за да може тя да се превърне в обект
на по-широк обществен интерес. Тази комета бе открита на 31 януари 1996 г.
от японския любител астроном Юджи Хиакутаке (Yuji Hyakutake) и през март
същата година тя вече бе особено ярка. Около 17 март B2 (Hyakutake) се наблюдаваше ниско над югоизточния хоризонт преди зазоряване, в съзвездието Везни, а на 28 март в края на нощта главата на кометата вече бе видима
над северния хоризонт – на около 12° под Полярната звезда. В същото време
дългата ѝ плазмена опашка достигаше до съзвездието Косите на Вероника.
На 1 май C/1996 B2 (Hyakutake) премина през перихелия си, на разстояние
34.437 млн. км от Слънцето. До края на май нейната яркост спадна бързо.

Кометата C/1996 B2 (Hyakutake) на 25 март 1996 г. в северната част на съзвездието Воловар –
почти на границата му със съзвездията Дракон и Голяма мечка. Фотоапарат Практика с обектив
Мир-1 2.8/37 mm. Експозиция 45 минути (от 00h 30m до 01h 15m UT) на филм Kodak Gold 400
ISO. Астрономическа обсерватория на Авренското плато
Тогава кометата бе много близо до Земята – на 15.26 млн. км, поради което имаше твърде бързо
собствено движение на фона на звездите – около 46.27″/min, в посока север. Това е наложило
закрепване на фотоапарата паралелно до телескоп-рефрактор Zeiss 80 mm, с фокусно разстояние 1200 mm, през който е извършено визуално гидиране по кометната глава. При водене с
такова гидиране логично звездите се изобразяват във вид на трекове. Снимка Валентин Велков,
НАОП „Николай Коперник“ – Варна, с оборудване на същата обсерватория.
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Кометата C/1995 O1 (Hale–Bopp) (Хейл–Боп) в съзвездието Гущер, заснета с 50/70 см Шмит
телескоп на НАО Рожен, на 13 март 1997 г. в 03h 55m UT. Снимка: доц. д-р Веселка Радева,
Морска астрономическа обсерватория и планетариум към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, и
Ташко Вълчев, Институт по астрономия с НАО при БАН

Любителите на звездното небе ще запомнят пролетта на 1997 г. с ярката
и красива комета Хейл–Боп – C/1995 O1 (Hale–Bopp). Тя бе открита около
година и половина по-рано – на 23 юли 1995 г. от американските астрономи
Алън Хейл (Alan Hale) и Томас Боп (Thomas Bopp). В края на зимата и през
пролетта на 1997 г. тази комета се наблюдаваше отлично и остана ярка дълго
време на небето. През февруари и в началото на март тя бе видима над североизточния хоризонт рано сутрин преди зазоряване. По-късно – през март, април и май, Хейл–Боп се наблюдаваше веднага след свечеряване, на запад-северозапад. Тази комета остана в спомените на мнозина с пищната си двойна
опашка – бледожълтеникава прахова и синкава плазмена (йонна), ясно види62

ми дори над ярките светлини на градовете. В небесния път на O1 (Hale-Bopp)
имаше няколко интересни момента, които астрофотографите не пропуснаха
да заснемат: В началото на март кометата премина видимо недалеч от мъглявината Северна Америка – NGC 7000 в съзвездието Лебед, а около 20 март
тя бе видима до ярката галактика M31 в съзвездието Андромеда. Хейл–Боп
премина през перихелия си на 1 април 1997 г., на разстояние 136.732 млн. км
от Слънцето (0.914 AU), а най-близо до Земята тя бе малко преди това – на
22 март, на разстояние 196.72 млн. км (1.315 AU).

Кометата Хейл–Боп, видима между облаци във вечерния полумрак над гр. В. Преслав, 1 април
1997 г. Нейната яркост позволяваше тя да бъде забелязана доста време преди небето да се стъмни напълно. Снимка: авторът

За съжаление това красиво природно явление стана повод за нещастие, в
основата на което стоеше религиозният фанатизъм на неголяма група хора.
На 26 март 1997 г. в щата Калифорния, в ранчото Санта Фе, близо до Сан Диего, 39 души от сектата „Небесна порта“ (известна още като „Райска порта“)
приеха смъртоносна доза отрова, за да... „отпътуват“ със скрития зад кометата
извънземен космически кораб! Преди това сектантите са живели аскетично
в своеобразна комуна, под ръководството на техният духовен водач Маршал
Хърф Епълуайт. Полицията в Сан Диего тогава определи случая като „култово самоубийство“.
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Кометата C/2001 A2 (LINEAR) на 18 юли 2001 г. в 01h UT, заснета с телеобектив Таир-3С,
300/4.5 на филм Fujicolor Superia 800 ISO. Снимка: авторът
Синьо-зеленикавият цвят на кометите е напълно обичаен. В условията на космическия вакуум
някои газове от състава на кометната атмосфера (т.нар. кома) се възбуждат от слънчевия вятър
и светят в зелено. Такива са двуатомният въглерод и цианът. Плазмените опашки на кометите
са синкави, поради синьото светене на йонизирания въглероден оксид CO+. Ако се образува
достатъчно добре видима прахова опашка, тя е с бледожълтеникав оттенък – близък до този на
слънчевата светлина.

Следващата по-ярка комета бе внезапно появилата се Икея–Занг – 153P/
Ikeya–Zhang през пролетта на 2002 г. Тя бе открита на 1 февруари същата
година от китайския астроном любител Занг Дъгингс (Zhang Daqingсе) и от
японския астроном любител Каору Икея (Kaoru Ikeya). Кометата се наблюдаваше над западния хоризонт след залез слънце и през бинокъл представляваше красива, трайно запомняща се гледка. Тя премина през перихелия си на
18 март 2002 г., на разстояние 75.86 млн. км от Слънцето. Макар че нейната
яркост остана скромна, тази комета можеше да се фотографира успешно след
свечеряване над градските светлини, чрез дълги експозиции с неподвижно
закрепен фотоапарат. Нейният небесен път също бе интересен: във вечерите
около 8 април Икея–Занг бе видимо близо до голямата галактика M31 Андромеда. В първите нощи на май, през по-светлосилен телескоп все още можеше
да се забележи нейната изящна тънка опашка. Около средата на май кометата
бе видима недалеч от кълбовидния звезден куп M13 в съзвездието Херкулес.
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Кометата 153P/Ikeya–Zhang в нощта на 3 срещу 4 май 2002 г. в съзвездието Дракон. Макар че
е изминал месец и половина след нейния перихелий, още се забелязва плазмената ѝ опашка.
Обектив Таир 3С 300/4.5, експозиция 15 min на филм Fujicolor Superia 800 ISO. Снимка: авторът

В началото на пролетта на 2004 г. имахме шанс да допълним горната хронология с още две по-забележителни комети. Първата бе C/2002 Т7 (LINEAR),
открита през 2002 г. при наблюдения по проекта LINEAR (Lincoln Near-Earth
Asteroid Research). Астролюбителите я наблюдаваха вечер от средата на февруари до първите нощи на март. След това тази комета навлезе в сиянието около
Слънцето, където бе недостъпна, но около 13 април се появи отново, този път в
утринна видимост. Там където метеорологичните условия позволиха, кометата
можеше да се наблюдава преди зазоряване, но съвсем ниско над източния хоризонт, трудно и за кратко. На 23 април Т7 (LINEAR) бе в перихелия си, с яркост
около 2.5 mag (видима звездна величина). На тази дата тя изгря час и половина
преди Слънцето, но облачното време над страната отне възможността да я наблюдаваме. През този период, макар че бе ярка, кометата можеше да бъде открита само с бинокъл в изсветляващото небе на изток. Тя бе видима така до края
на април, след което отново потъна в сиянието около Слънцето, прекосявайки
бързо съзвездията Кит, Еридан, Заек, Голямо куче и Кърма. В първите нощи на
юни Т7 (LINEAR) се появи за трети път, отново във вечерна видимост – в съзвездието Хидра. Яркостта ѝ вече бе около 5 mag и продължи да спада.
На 5 май 2004 г., след догарянето на залеза, за пръв път от нашите географски ширини можеше да се наблюдава втората очаквана ярка комета за същата
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пролет – C/2001 Q4 (NEAT). Тя се появи ниско над югозападния хоризонт, в залязващото съзвездие Голямо куче, с яркост 1 mag. През следващите няколко вечери кометата се наблюдаваше все по-високо над югозападния хоризонт – тя се
движеше на север към околополярната област на небето, тъй като равнината на
нейната орбита бе с наклон 99.6° спрямо еклиптиката. С бинокъл се виждаше
немного дълга прахова опашка, която обаче се регистрираше далеч по-добре на
снимки, заснети дори с нормален фотографски обектив. На 10 май Q4 (NEAT)
бе видима в съзвездието Малко куче, на височина около 20° над западния хоризонт, веднага след свечеряване. По това време метеорологичните условия над
страната трайно се влошиха и това попречи да наблюдаваме най-интересната
част от пътя на кометата – преминаването ѝ на 14 и 15 май видимо близо до
разсеяния звезден куп M44 – Ясли в съзвездието Рак. На 15 май Q4 (NEAT) бе
в перихелия си – на разстояние около 143.9 млн. км от Слънцето.
В последните нощи на май кометата навлезе в съзвездието Голяма мечка,
където бе видима вечер с бинокъл, на височина около 45° над северозападния
хоризонт. Праховата ѝ опашка вече се забелязваше трудно. Яркостта на кометата бе около 4.5 mag и продължи да спада. В това съзвездие Q4 (NEAT) бе
забележима с бинокъл до около средата на юни 2004 г. Тази комета бе открита
още на 24 август 2001 г. при наблюдения по програмата NEAT (Near-Earth
Asteroid Tracking program).

Кометата C/2001 Q4 (NEAT) на 8 май 2004 г. вечерта над Преславската планина. По време на
двуминутната експозиция фотоапаратът е воден синхронно с видимото въртене на небесната
сфера, поради което образите на дървета в близкия план, осветени от градските светлини, изглеждат разтеглени. Снимка: авторът
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Кометата C/2001 Q4 (NEAT) на 19 май 2004 г. в съзвездието Рак. Във вечерите около тези дати
тя бе забележима с невъоръжено око. Обектив Pentacon 200/4 MC, филм Fujicolor Superia 800
ISO. Снимка: авторът

Кометата C/2001 Q4 (NEAT), както се виждаше с невъоръжено око на 20 май 2004 г. вечерта, на
фона на звездите от съзвездието Рак. Обектив Takumar 50/1.4, филм Fujicolor Superia 800 ISO.
Снимка: авторът

67

Случи се така, че през същата пролет неочаквано се появи трета ярка комета. На 23 март 2004 г. австралийският любител астроном Уилям Бредфилд
(William Bradfield) откри нова комета, която бе наречена на неговото име –
C/2004 F4 (Bradfield). Скоро след това тя стана ярка. На 17 април тази комета
премина през перихелия си – на 25.13 млн. км от Слънцето. От България F4
(Bradfield) можеше да се наблюдава след 23 април, сутрин при зазоряване,
заедно с вече споменатата комета C/2002 Т7 (LINEAR) – и двете в съзвездието
Риби. Настъпилото тогава заоблачаване над страната обаче попречи на наблюденията. Времето позволи да зърнем кометата на Бредфилд едва в последните
утра на април, когато тя бе видимо близо до звездата Мирах – β от съзвездието
Андромеда. Нейната яркост вече бе спаднала и тя можеше да бъде открита в
настъпващата зора само с мощна зрителна тръба. Въпреки това на снимки с
дълги експозиции кометата все още се регистрираше с дълга, макар неярка
опашка.

Кометата C/2004 F4 (Bradfield) /Бредфилд/ преди зазоряване на 29 април 2004 г. над купола
на Астрономическия център към Шуменския университет. Поради дългата 20 s експозиция,
заснета с неподвижно закрепен фотоапарат, изображенията на звездите и на кометата са издължени в неголеми трекове. Обектив Takumar 50/1.4. Снимка: авторът
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Кометата C/2004 Q2 (Machholz) вечерта на 8 януари 2005 г. при видимо близкото си преминаване до разсеяния звезден куп Плеяди – M45 в съзвездието Бик. Обектив Таир-3C 300/4.5 MC,
филм Konica Centuria Super 1600, експозиция 7 min. Снимка: авторът

Кометата МакНот – C/2006 P1 (McNaught) в началото на 2007 г. бе огромна
изненада за всички астрономи. Тя премина през перихелия си на 12 януари
2007 г. на разстояние 25.544 млн. км от Слънцето (0.170754 AU) и можеше да
се наблюдава от България само на 13 януари след залез слънце, много ниско
и за кратко над западния хоризонт. След тази дата кометата бе достъпна от
по-южните географски ширини, откъдето бе наблюдавана в най-пищният си
вид – с огромна, извита и ветрилообразно надиплена прахова опашка.
Тази комета бе открита на 7 август 2006 г. от австралийския астроном Робърт МакНот (Robert McNaught). Можете да разгледате великолепни фотографии на C/2006 P1 (McNaught) на уеб адрес http://www.spaceweather.com/
comets/gallery_mcnaught_page12.htm
Кометата P1 (McNaught) ще бъде запомнена като една от най-ярките през
XX в.
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Кометата 17P/Holmes след нейното избухване на 24 октомври 2007 г., когато в продължение
само на две денонощия тя изхвърли голямо количество прах и газ. Осветеният от Слънцето
огромен облак, формирал се около кометното ядро при това изхвърляне, стана причина 17P
внезапно да повиши яркостта си близо 470 000 пъти – от 17 mag преди избухването, до 2.8 mag
след него. Това позволи в нощите около 26 октомври кометата да може да се наблюдава с невъоръжено око, като звездоподобен обект в съзвездието Персей. Опашка не се наблюдаваше, тъй
като тогава 17P/Holmes бе почти в опозиция спрямо Слънцето и за нас опашката оставаше зад
кометната глава
17P/Holmes е късопериодична комета – с орбитален период 6.9 години. Тя е открита на 6 ноември 1892 г. от английския астроном любител Едуин Холмс (Edwin Holmes).
Изображението обхваща поле 72′ × 48′ и е получено след комбиниране на кадри, заснети в B, V
и R филтри, с 50/70 см Шмит телескоп на НАО Рожен и CCD камера SBIG STL 11000M. Снимка
и цифрова обработка: доц. д-р Евгени Овчаров, катедра „Астрономия“ при СУ „Св. Климент
Охридски“

Още една сравнително ярка комета, открита от същия астроном, премина
по небето през лятото на 2010 г. – C/2009 R1 (McNaught). Тя бе открита на
9 септември 2009 г. и премина през перихелия си на 2 юли 2010 г., на разстояние 60.59 млн. км от Слънцето. Най-удобно тази комета се наблюдаваше
рано сутрин преди зазоряване на 21 и 22 юни, когато фотографски лесно се
регистрираше нейната дълга плазмена опашка. Кометата бе красива гледка в
окулярите на бинокъл.
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Кометата C/2009 R1 (McNaught) рано сутринта на 21 юни 2010 г., заснета от НАО Рожен.
Фотоапарат Canon EOS 350D, обектив Revuenon Auto 135/2.8. Снимка: авторът

В края на 2011 г. друга комета внезапно прикова вниманието на астрономите – C/2011 W3 (Lovejoy), открита на 27 ноември 2011 г. от австралийския
астроном любител Тери Лавджой (Terry Lovejoy). Тази комета премина през
перихелия си на 16 декември 2011 г. само на 0.00555 AU от Слънцето, което
значи около 830 000 км от неговия център. Но като се има предвид, че слънчевият радиус е близо 695 000 км, реално кометата е преминала само на около
135 000 км от слънчевата повърхност. Поради тази непосредствена близост,
около момента на перихелия кометното ядро е било подложено на особено
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силно облъчване с видими и инфрачервени лъчи – с мощност 44.4 мегавата на
всеки квадратен метър от неговата повърхност, обърната към Слънцето. Под
действието на тази енергия от ядрото се изпари голямо количество вещество,
което формира дълга красива прахова опашка. Комети като тази, които преминават много близо до Слънцето, са наричани от астрономите „докосващи
Слънцето“ (Sungrazing comets). Въпреки тези екстремни условия W3 (Lovejoy) оцеля и се наблюдаваше най-добре от южните географски ширини около
и след 21 декември 2011 г.

Кометата C/2011 L4 (PanSTARRS) вечерта на 20 март 2013 г. видима през разкъсана облачност над София, жк Младост-2. Фотоапарат Canon EOS 350D, обектив Takumar 50/1.4 при f/2.
Снимка: авторът

Кометата C/2011 L4 (PanSTARRS) привлече вниманието на астролюбителите през пролетта на 2013 г. Тя бе открита на 6 юни 2011 г. при наблюдения
по програмата Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response
System). Тази комета премина през перихелия си на 10 март 2013 г., на разстояние 45.12 млн. км от Слънцето. Вечерта на същата дата тя можеше да се
наблюдава за пръв път от нашата страна, но трудно и за кратко – до около
50 минути след залез слънце. Тогава кометата можеше да бъде открита много ниско над западния хоризонт, но само с бинокъл или с телескоп. С всяка
следваща вечер условията за наблюдение на C/2011 L4 принципно се подобряваха – нейният залез закъсняваше все повече след слънчевия, но метеоро72

логичните условия над страната трайно се влошиха. Една от малкото удали се
възможности за наблюдения бе вечерта на 20 март 2013 г., когато през разкъсаните облаци се видя, че кометата все още бе достатъчно ярка, за да може да
бъде лесно забелязана с бинокъл. Така тя можеше да се наблюдава дори над
ярките градски светлини. На 22 март L4 (PanSTARRS) навлезе в съзвездието
Андромеда и след тази дата тя можеше да се наблюдава както вечер след залез
слънце – ниско на северозапад, така и рано сутрин преди зазоряване – на североизток. Това даде възможност в началото и в края на нощите от 3 до 6 април
да се проследи видимото преминаване на кометата покрай ярката галактика
М31 Андромеда – събитие, което астрофотографите очакваха с нетърпение.
На 30 април L4 (PanSTARRS) навлезе в съзвездието Цефей и с това завърши
най-интересната част от нейния видим път.

Последната възможност да станем свидетели на преминаването на C/2011 L4 (PanSTARRS)
видимо близо до галактиката M31 Андромеда (долу на снимката) бе рано сутринта на 6 април
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2013 г., когато метеорологичните условия най-после позволиха това. Атракцията можеше да
се наблюдава с бинокъл ниско над североизточния хоризонт, до около един час преди изгрев
слънце – на фона на вече изсветляващото небе. Фотоапарат Canon EOS 350D, обектив Zeiss
Sonnar 135/3.5. Снимка: авторът

Кометата C/2012 S1 (ISON) в утринната зора на 21 ноември 2013 г., заснета от Шуменското
плато. Светлият обект, прозиращ през облаците по-ниско и вляво от кометата, е изгряващият
Меркурий. Виждат се нощните светлини на промишлената зона на гр. Шумен. Фотоапарат
Canon EOS 350D, обектив Takumar 50/1.4 при f/2. Снимка: авторът
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Кометата C/2012 S1 (ISON) бе открита на 21 септември 2012 г. от Виталий
Невский (Беларус) и Артём Новичонок (Русия), след което се изказаха много
оптимистични прогнози за нейната яркост. Причината бе, че тази комета е
също „докосваща Слънцето“ (Sungrazing) – с перихелийно разстояние едва
0.01244 AU (1.861 млн. км). Кометата трябваше да премине през перихелия
си на 28 ноември 2013 г., но при своето приближаване към Слънцето нейното
ядро се изпари поради голямата доза лъчиста енергия, попадаща върху него
(над 8800 kW/m2). Най-добра възможност за наблюдение на S1 (ISON) имаше
преди това – рано сутринта на 22 и 23 ноември 2013 г., когато обаче метеорологичните условия позволиха наблюдения само от някои части на страната.
Така бляскавите прогнози за яркостта на тази комета не се сбъднаха.
Една от най-богатите на астрономически явления година бе 2020-а – с общо
6 затъмнения, от които 4 лунни и 2 слънчеви, с интересни съединения на ярки
планети и с няколко закривания на планети от Луната. Никой обаче не очакваше, че на 27 март космическият телескоп „Wide-field Infrared Survey Explorer“
(WISE) ще открие комета, която няколко месеца по-късно ще формира дълга
прахова опашка и ще се превърна в най-ярката комета за последните 18 години – след 153P/Ikeya–Zhang от пролетта на 2002 г. Така се появи C/2020 F3
(NEOWISE). Тя премина през перихелия си на 3 юли, на разстояние 0.2947
AU от Слънцето (≈ 44 млн. км). Астролюбителите в България успяха да фотографират за пръв път тази комета в края на нощите около 7 юли, когато F3
(NEOWISE) изгряваше малко след 04h и бе видима ниско над североизточния
хоризонт, преди настъпването на деня. Нейната яркост тогава бе около 1 mag.
В края на нощите около 10 юли кометата изгряваше вече по-рано и около 04h
бе добре видима в североизточната част на съзвездието Колар. Наблюдавана с
бинокъл, C/2020 F3 бе особено впечатляваща със златистата си прахова опашка. Йонна опашка обаче не се забелязваше визуално. Дори на единични кадри,
заснети с добър фотоапарат – с експозиции около 20 s, се регистрираше само
праховата опашка. Тъй като се преместваше на север – към съзвездието Рис,
след 11 юли F3 (NEOWISE) започна да се наблюдава и вечер след залеза на
Слънцето, ниско на север – северозапад. Яркостта на кометата спадаше бавно
и тя можеше да се наблюдава с бинокъл до около края на юли, когато вече бе
в съзвездието Голяма мечка.
C/2020 F3 (NEOWISE) бе удостоена с повече обществено внимание, след
като започна да с е вижда вечер – след около 12 юли, макар че до тогава нейната яркост бе спаднала. За това допринесе фактът, че през топлите юлски
вечери повече хора бяха под открито небе. Медиите също отразиха явлението, показвайки красиви фотографии на кометата. По традиция, останала
от Средновековието обаче, не липсваха хора, които свързаха появата на F3
(NEOWISE) с коронавирусната пандемия, която се разпространи по цял свят
през пролетта на 2020 г.
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Кометата C/2020 F3 (NEOWISE) при зазоряване на 9 юли 2020 г. – поглед от Шуменското плато.
Снимка: авторът
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Кометата C/2020 F3 (NEOWISE) рано сутринта на 9 юли 2020 г. над гр. Шумен. Вдясно се
вижда скоро изгрялата Венера. Обектив Sigma 17-70 mm f/2.8-4, фотоапарат Canon EOS 60D.
Снимка: авторът

Източници на информация за комети
Днес всеки астроном любител може да намери данни за стотици комети –
орбитални елементи, ефемериди, актуални снимки и пр. от сайтове като следните:
Седмична информация за ярки комети от Aerith.net: http://www.aerith.net/
comet/weekly/current.html
Видимост на кометите през идните месеци, Aerith.net: http://www.aerith.
net/comet/future-n.html
Актуална информация за комети: http://kometen.fg-vds.de
Ярки комети днес: https://theskylive.com/#brightest_comets
и още няколко други.
Нека обаче да препоръчаме на любителите астрономи една чудесна българска книга, която може би ще откриете във вашата библиотека под заглавие
„Срещи с кометите“, с автори Н. Николов, В. Голев и В. Рачева. Книгата е
издадена през 1986 г. и е посветена основно на Халеевата комета, но остава
актуална с това, че дава чудесни отговори на всевъзможни въпроси на тема
комети, каквито може да си зададе един астролюбител. В книгата е отделено
внимание на природата на кометите и на процесите, наблюдаващи се при тяхното приближаване към Слънцето. Представени са сведения от древни комет77

ни наблюдения, включително и хронология на преминаванията на Халеевата
комета, с начало около 1000 г. пр.Хр. Освен това книгата запознава читателя
с интересни факти от историята на астрономията, като много сполучливо е
предадена атмосферата от времето на описаните събития.

Избор на наблюдателно място
Преди да пристъпите към фотографиране на дадена комета, трябва да изберете подходящо наблюдателно място. Ако смятате да включите кометата като
част от утринен или вечерен пейзаж, ще трябва да изберете мястото внимателно, като имате предвид не само нейната височина над хоризонта във времето,
когато ще снимате, но и разположението на други обекти, които предвиждате
да включите в кадър. Добре е, ако направите това възможно по-отрано – като
отидете на оглед до считаното за подходящо място още през деня. Ще трябва
да изберете такава позиция за фотографския статив, от която небето в интересуващата ви посока (на съответния азимут и височина) да не бъде закрито от
дървета, планински възвишения, сгради и други високи предмети. Ще бъдете
по-уверени, ако използвате компас, снабден с клинометър, чрез който можете
да измервате азимути и ъглова височина. Така по-точно ще прецените профила на хоризонта в интересуващата ви посока. Необходимо е да се съобразите
също с твърдостта и с наклона на терена, върху който смятате да разположите техниката си. Преценете дали избраната местност няма да се окаже сред
смущаващи ярки светлини нощем и дали силни пориви на вятъра няма да
попречат на вашата работа, особено ако сте високо в планината. След като
веднъж уточните позицията си, когато настъпи часът на наблюдението, няма
да губите ценно време в подготовка и ще бъдете много по-спокойни по време
на снимките.
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Ако ще фотографирате комета от непозната местност, добре е още през деня да я посетите,
за да прецените височината и профила на хоризонта. За целта трябва предварително да сте
направили справка с някой по-добър компютърен планетариум, като Cartes du Ciel, Stellarium
или друг, кога, в каква посока и на каква височина ще бъде видима кометата. След това с компас, подобен на показания, може да измерите азимутите и ъгловите височини на планински
върхове, дървета и други високи обекти пред вас. Това ще ви помогне още преди свечеряване
да изберете най-доброто място, където ще разположите техниката си. Нещо повече – ако съставите скица на изгледа пред вас, дори с грубо нанесени скали за измерените азимути и височини
на обектите и с положението на кометата в предвиденото за снимки време, вие на практика
предварително композирате кадрите си. Така ще имате достатъчно време за обмисляне на евентуални промени
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Фотографиране
На пръв поглед фотографирането на комети като че ли не е проблем. Когато са слаби – около 8 mag, далеч преди перихелия си или доста след него,
обикновено кометите са достатъчно високо над хоризонта до няколко часа след
залез слънце или също толкова време преди изгрева. Тогава лесно можем да ги
снимаме с фотографски телеобектив, прикрепен паралелно към екваториално
монтиран телескоп, или през самия телескоп. Воденето и гидирането се извършват както е описано в статията „Водене, гидиране и небесни координати“,
При фотографиране на комети обаче е за предпочитане телескопът да бъде
воден по самата комета – ако нейният вид и яркост позволяват това. Причината е, че кометите имат сравнително бързо собствено движение на фона на
звездите (sky motion) и понякога след експозиция с времетраене дори само
няколко десетки секунди, образът на кометата се оказва „размазан“, ако сме
водили по звезда.

Кометата 103P/Hartley 2 на 25 октомври 2010 г. Това цветно изображение е комбинирано от
21 монохромни кадъра, заснети със сравнително кратки експозиции през стандартни фотомет-
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рични BVR светофилтри. Поредицата кадри е заснета от автора с 50/70/172 см Шмит телескоп
на НАО Рожен и CCD камера FLI PL 16803
Астрокамерите, използвани за научни цели, имат монохромен сензор, пред който най-често
е монтиран филтърен блок, позволяващ смяна на различни светофилтри. Тъй като кометата е
имала голямо видимо движение на фона на звездите, при композирането на цветното изображение, отделните монохромни кадри са съпоставени по образа на кометата, а не по звездните
изображения. Логично при това образите на звездите се възпроизвеждат като къси трекове. Тъй
като по 1/3-та от общия брой кадри са били последователно заснети през син (B), зелен (V) и
червен (R) светофилтър (т.е. по 7 кадъра за всеки цвят), звездните трекове са в три цвята по
дължина. Снимка и цифрова обработка: авторът

Процедурата по заснемането на пръв поглед не изисква сериозна подготовка, но при липса на такава, в последният момент можем да бъдем изправени
пред неочаквани трудности.
От представената по-горе хронология на ярките комети през изминалия
близо половин век става ясно, че Кометите са най-ярки около датата на своя
перихелий – когато са най-близо до Слънцето, или в близко до това време –
когато преминават най-близо до Земята. Затова ако една комета достигне висока яркост, най-често тя се вижда за кратко и ниско над хоризонта – или във
вечерното сияние, когато залязва скоро след Слънцето, или при зазоряване сутрин, когато изгрява малко преди да настъпи денят. Тогава можете да опитате
да намалите ефекта от светенето на небето, като поставите пред фотообектива син светофилтър. Така ще погасите в известна степен червено-оранжевата
светлина от зората. Разбира се това ще тонира снимката в синьо, но ще се
откроят повече детайли от кометната опашка.
Друг типичен проблем е, че невинаги в населените райони видимостта
ниско до хоризонта е добра. Почти винаги ще се налага да потърсите подходящо място далеч извън града – където въздухът е по-прозрачен, липсват ярки
нощни светлини и хоризонтът не е закрит от сгради. Може да предпочетете
високопланинска местност, до която се пътува дълго и където ще бъдете лишени от някои удобства – например от мрежово ел. захранване за телескопа.
Тогава е нужно да носите със себе си алтернативни източници на електроенергия, обикновено – акумулатори.
Ярките комети лесно се фотографират с по-кратки експозиции – от 10 секунди до около 1 минута. Такива експозиции не изискват дълго водене на
фотоапарата. Ако работите с широкоъгълен фотообектив, можете да снимате
с такива експозиции дори с неподвижен фотоапарат, монтиран на обикновен
фотографски статив. В стремежа си да регистрирате повече детайли обаче,
вероятно ще предпочетете телеобектив, но тогава станалата по-дълга кометна
опашка може да не се побере в кадър. В такива случаи са за предпочитане
по-късофокусните телеобективи – с фокусни разстояния 150, 135 или дори
само 80 mm. Добре е при композицията на кадъра да оставите главата на ко81

метата в единия му край, така че опашката да пресича полето на обектива по
дължина или по диагонал. Бъдете сигурни, че върху снимката ще се регистрират по-слаби и невидими при визуални наблюдения части от кометните
опашки.

Наблюдавана визуално, опашката на една комета винаги изглежда по-къса, отколкото се изобразява в дълго експонираните кадри. Затова при фотографиране на ярка комета с дългофокусен обектив трябва да се предвиди повече място в кадъра за нейната опашка. Комета C/2020 F3
(NEOWISE), 9 юли 2020. Снимка: авторът

Ако пред вас се разкрива красива нощна панорама с далечни градски светлини, с планински върхове или силуети на близки дървета, можете да включите кометата в красив вечерен или предутринен пейзаж, като се върнете към
идеята да снимате с неподвижно закрепен фотоапарат на обикновен статив.
Тогава можете да използвате нормален или дори широкоъгълен светлосилен
обектив и вероятно точно тези ваши кадри ще бъдат най впечатляващи!
Продължителността на експозицията в такива случаи трябва да бъде съобразена с фокусното разстояние на фотообектива и с деклинацията на кометата – нейното ъглово отстояние от небесния екватор. Поради земното въртене,
след дълга експозиция с неподвижен фотоапарат звездите ще са изобразени в
кадъра като дъгички или чертички – т.нар. звездни трекове. Затова при снима82

не на нощни пейзажи със звездно небе, някои фотографи използват правилото
на числото 500. Според него ако разделим числото 500 на фокусното разстояние на обектива, взето в милиметри, ще получим максимално допустимото
експозиционно време в секунди, което можем да използваме. Тогава няма да
има забележимо разтегляне на звездните изображения в неприятни трекове.
Един пример: използваме широкоъгълен фотообектив с фокусно разстояние
16 mm. Според коментираното правило максималното експозиционно време,
което можем да си позволим, е около 30 s, тъй като 500/16 = 31.25. Не е препоръчително обаче да се доверяваме сляпо на това правило, тъй като то не
отчита влиянието на деклинацията на обекта и е по-скоро валидно в най-общия случай. По-опитните фотографи знаят, че ако снимат звездно небе с фотоапарат, имащ сензор например APS-C Canon, то при фокусно разстояние
16 mm и експозиция 30 s се получават неголеми, но все пак добре забележими звездни трекове. Последните биха проличали още повече, ако откопираме
снимката в голям формат. За да избегне този проблем, фотографът трябва да
скъси експозицията до около 23 s и затова изглежда, че правилото с числото
500 е подвеждащо. Това ни кара да вземем под внимание още едно условие,
което в немалка степен повлиява крайния резултат – отношението на размерите на сензора на фотоапарата (например неговия диагонал) към фокусното
разстояние на обектива. Нека да разгледаме следния пример:
Работим с фотоапарат със сензор APS-C Canon, с размери 22.2 × 14.8 mm.
Тези размери са близо 1.62 пъти по-малки от размерите на пълноформатен
сензор 36 × 24 mm, наричан много често „full-frame“ сензор (преди години
кадър с този размер бе наричан „лайка-формат“). Диагоналът на APS-C сензора е 26.7 mm, а на пълноформатния сензор – 43.3 mm. Отношението на фокусното разстояние на нашия обектив към диагонала на APS-C сензора ще
бъде 16/26.7 = 0.6. По същия начин обаче ще се отнася обектив с фокусно
разстояние 26 mm към диагонала на пълноформатен сензор, защото 26/43.3
е също равно на 0.6. Можем да получим същия резултат по-бързо, като умножим фокусното разстояние на нашия обектив по вече споменатото число
1.62. Имаме 16 × 1.62 = 25.92 ≈ 26 mm. Разговорно фотографите наричат числото 1.62 „кроп-фактор 1.6“ и така бързо привеждат фокусните разстояния на
своите обективи към еквивалентни такива, спрямо размерите на стандартния
пълноформатен кадър, който бе масово използван в ерата на аналоговата фотография.
Сега можем да проверим дали правилото на числото 500 ще даде по-реалистично експозиционно време, ако вместо истинското фокусно разстояние
16 mm на нашия обектив, използваме приведеното към „full-frame“ фокусно
разстояние 26 mm. Имаме 500/26 = 19.2 s, което е по-скоро малко песимистичен резултат, тъй като реално с този обектив можем да си позволим експозиция до около 23 s, без да имаме неприятни трекове. За да получим ре83

зултат по-близък до установения от опит най-добър компромис, трябва или
да разделим числото 600 на приведеното фокусно разстояние 26 mm (имаме
600/26 = 23.08 s), или да разделим изглеждащото най-подходящо кръгло число
360 на истинското фокусно разстояние 16 mm (имаме 360/16 = 22.5 s). Така
за матрици с „кроп фактор 1.6“, вместо 500, можем да използваме числото
360. Ако обаче със същия обектив ще фотографираме околополярната област
на небето, където всички обекти са с голяма деклинация, можем да завишим
експозиционното време около 2 пъти. Тези преценки важат за матрици с големина на пикселите около 4 μm, каквито имат много от съвременните добри
фотоапарати.
След определянето на продължителността на експозицията, трябва да определим и отвора на диафрагмата на обектива (блендата). По аналогия със
зеницата на човешкото око, колкото по-отворена е диафрагмата, толкова повече светлина влиза във фотообектива и толкова по-осветено изображение ще
получим. Но не бива да забравяме, че ако отворим максимално диафрагмата,
в краищата на кадъра ще получим некачествени звездни изображения, поради
оптичните дефекти кома и астигматизъм. Затова винаги е добре, ако диафрагмата се притвори леко. Например ако максималният възможен относителен
отвор е 1:2 (f/2), би било добре да намалим отвора с поне един стоп – до 1:2.8
(f/2.8), макар че така ще намалим двукратно светлосилата на обектива.
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Оптичните дефекти кома (коматична аберация) и астигматизъм
Показани са увеличени фрагменти от краищата на два кадъра със звездни изображения, взети
от горните им леви ъгли. Кадрите са заснети с два фотообектива с различни фокусни разстояния, при максимално отворени диафрагми:
a – фрагмент от кадъра заснет с обектив с фокусно разстояние 80 mm при относителен отвор 1:2.8 (f/2.8). Около по-ярките звезди комата е ясно проявена във вид на типичните за нея
ексцентрични ореоли, придаващи на тези звезди кометоподобна форма. Всъщност точно този
вид на дефекта е дал името му, тъй като на гръцки κομήτης (kometes) означава „с коса“ (звезда
с коса). Вижда се също, че външните контури на ореолите са червено оцветени, поради хроматичната аберация на обектива. Този дефект се изчиства в голяма степен ако свием немного
блендата – например до следващото по-високо стандартно диафрагмено число.
b – фрагмент от кадъра, заснет със широкоъгълен обектив, с фокусно разстояние 24 mm, при
относителен отвор 1:1.4 (f/1.4). Тук ясно се проявява дефектът астигматизъм, който кореспондира с комата, но изобразява звездите във вид на разкривени кръстчета, или както понякога
по-образно се описва този дефект – като „летящи птици“, насочили се към края на кадъра. И
този дефект се изчиства значително, ако се затвори леко диафрагмата. Затова фотографът е принуден често да прави компромис между желаната от него максимална светлосила на обектива
и ограничаването на тези дефекти чрез неголямо свиване на блендата.
Примерите показват, че докато при дългофокусната оптика се проявява предимно комата, то
астигматизмът е типичен при широкоъгълните светлосилни обективи.
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Освен тази компромисна настройка, трябва да направим още една подобна – да изберем светлочувствителността на сензора на фотоапарата, отчитана
в ISO. Тук би било добре, ако имаме придобит опит от работа с конкретния
модел фотоапарат, за да знаем при каква най-висока светлочувствителност,
нивото на т.нар. топлинен шум е приемливо и не влошава прекалено много
качеството на получените изображения. Топлинният шум, както и шумът, добавен при изчитането на сигнала (т.е. при източването на електричните заряди, натрупани в пикселите на матрицата по време на експозицията), водят до
характерна зърнимост на изображението, която личи най-добре във фона (в
небето). Различните модели фотоапарати имат различно ниво на шума, проявяващ се най-вече при дълги експозиции със зададена висока светлочувствителност на сензора. Нивото на шума зависи още от продължителността на
експозицията и от околната температура по време на заснемането. Казано
накратко, колкото е по-несъвършен сензорът на един фотоапарат и колкото
по-високо ISO сме задали от настройките му, толкова повече шум ще има в
нашите кадри.
Начините, чрез които можем да редуцираме шума, ще обсъдим в бъдеща
наша статия, а сега нека се върнем отново към методиката на заснемането.
Вече коментирахме метода с паралелното прикачване на фотоапарат към
екваториално монтиран телескоп, което би ви позволило многократно да увеличите времетраенето на експозициите, докато водите прецизно телескопа.
Но ако снимате с нормален или с широкоъгълен фотообектив и в кадрите ви
попадат например далечни планински силуети, открояващи се по хоризонта,
или обекти от близкия план, не бива да забравяте, че техните изображения ще
се размият заради воденето. Този неприятен ефект ще бъде още по-видим, ако
пред вас има далечни градски светлини или някакви други осветени обекти.
В такива случаи можете да експериментирате с техника на затъмнение,
като например втори човек закрие с неголям матовочерен сенник далечните
светлини под нивото на хоризонта. Необходимо е сенникът да се придържа
неподвижно на известно разстояние пред фотообектива – на около 50 см, и да
се внимава той да не закрива части от небето. В това време спокойно можете
да експонирате с водене, в продължение например на 3–4 минути при ниска
светлочувствителност (400 или 800 ISO), за да не получите голям топлинен
шум. Няколко секунди преди края на експозицията премахнете сенника, за
да се експонират и осветените детайли под хоризонта. В това време вашият
помощник може да освети с електрическо фенерче обектите от близкия план,
за да се изобразят в кадъра по-добре и в цветове. По този начин върху вашата снимка ще остане леко размазан единствено самият хоризонт, което обаче
няма да е толкова очебийно. Можете да снимате с водене и без да закривате
обектите под хоризонта, но преди или след това е нужно с неподвижен фото86

апарат (при изключено водене) да заснемете отделен кадър само за обектите
под хоризонта. След това трябва софтуерно да комбинирате изображенията –
нещо, което днес се практикува често.
Ако се работи с много късофокусен обектив – с фокусно разстояние 10 mm
или по-късо, е възможен следният компромис: След експозиция с водене
около минута-две, линията на хоризонта и обектите под нея няма да бъдат с
много влошен контраст, особено ако в близкия план отсъстват ярко осветени
детайли. Впрочем с такъв обектив можете да изберете по-лесния обратен подход – да експонирате с неподвижен фотоапарат целия изглед пред вас за време
40–50 s. При това фокусно разстояние и след такава къса експозиция няма да
получите забележими звездни трекове, а обектите от близкия план ще са ясно
изобразени. При този вариант, вместо тежък екваториално монтиран телескоп
за водене на фотоапарата, ще ви е нужен само обикновен фотографски статив.
Друга честа практика е заснемането на десетки кадри с по-кратки експозиции без водене на фотоапарата, които след това се съвместяват един спрямо
друг до точно съвпадение на звездните изображения в тях. След това така напаснатите кадри се комбинират софтуерно в едно крайно по-детайлно изображение. Това е добър начин да се справите с шума, който в крайното изображение е силно потиснат или почти напълно липсва. Намаленият шум позволява
да извършите някои допълнителни софтуерни обработки, като например нелинейно повишаване на контраста, с цел да се проявят по-добре някои слаби
детайли в небето – Млечният път, зодиакалната светлина или опашките на
заснетата комета.
Този стил на работа обаче не помага за съвместяването на бавно движещото се звездно небе по време на дългите експозиции, с неподвижния профил
на хоризонта и с обектите от близкия план. За решаването на този проблем се
прибягва до по-сложна софтуерна обработка или до използване на софтуер,
в който са предвидени специални функции за това – например свободната за
сваляне програма Sequator (https://sites.google.com/site/sequatorglobal/).
Може би ще се запитате дали е удачно заради няколко кадъра, заснети с
нормални и широкоъгълни фотообективи, изискващи сравнително кратко водене, да се пренася цял телескоп на екваториална монтировка и всички аксесоари към него? В допълнение, често ще се сблъсквате с проблема, че паралелно прикаченият към телескопа фотоапарат почти винаги е неподходящо
наклонен спрямо хоризонта, понеже е ориентиран по небесните меридиани.
Почти винаги единият от долните ъгли на кадъра е отрязан от хоризонта, освен когато телескопът е насочен на юг или на север.
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Проблемът с различната ориентация на фотоапарата спрямо хоризонта при екваториален монтаж (вдясно). При такова окачване фотоапаратът се оказва завъртян спрямо хоризонта, като завъртането е най-голямо при насочване на изток или на запад. За справяне с проблема трябва да
се конструира шарнирно захващане за фотоапарата или последният да се монтира до телескопа
посредством глава за фотографски статив, имаща нужните свободи на движение

Ефекти от описания по-горе проблем
Вляво: мъглявината M 42 Орион при изгрев. Поради наклонения спрямо хоризонта фотоапарат,
паралелно прикачен до телескопа, силуетите на дърветата (боровете) са наклонени. Последните
са също и разтеглени по посока на воденето. Снимка от района на НАО Рожен.
Вдясно: снимка през отворения купол на 15 см Zeiss Meniscus телескоп на Астрономическия
център при Шуменския университет. Фотоапаратът и тук е бил монтиран паралелно на телес-
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копа (от страната на противотежестите), но последният е бил насочен на югоизток – преди
меридиана. Затова процепът на купола и хоризонтът навън изглеждат наклонени.

След тези и други трудности вероятно ще се замислите дали не бихте могли да си конструирате някаква опростена и лесно преносима монтировка, която успешно да замени тежкия телескоп – ако ще се снима само с фотообективи и с краткотрайно водене. Може би конструирането на такава ще ви коства
седмица-две работа, но след това ще я използвате с години! В случай че не
сте решени да си закупите някои от вече наличните на пазара т.нар. стар-тракери (Star trackers), които наистина са лесно преносими и удобни за ползване,
подходът „направи си сам“ също може да бъде успешен. Жертвайки около
седмица време, през 1994 г. авторът конструира приспособление, монтиращо
се върху статив и позволяващо фини корекции в насочването по две оси – по
азимут и височина. Така фотоапаратът остава правилно ориентиран спрямо
хоризонта, а воденето се извършва чрез два винта с фина резба и гъвкави
валове. За гидиране се използва неголям далекоглед 20×50, снабден с окуляр
с кръст. Неговото увеличение се оказа достатъчно, за да се гарантира добро
водене на фотоапарат с нормален или с широкоъгълен обектив. Установката
позволява да се коригира насочването веднъж на всеки 2–3 s, но работещият
може да си позволи „почивки“ до 5–6 s, без това да се отрази на качеството на
заснетото изображение. Още първите пробни експозиции с времетраене 2 минути бяха успешни. Оказа се, че т.нар. въртене на полето – неприятен ефект,
който се получава при водене от алт-азимутална монтировка, не се проявява
чувствително при експозиции до около минута-две. Неудобно бе единствено
непрекъснатото визуално гидиране през окуляра, но при такива кратки експозиции процедурата не бе уморяваща.
Като допълнителна екстра бе предвидена възможност, чрез добавяне на
още един елемент към статива, монтировката да може да се накланя към небесния полюс и да се превръща в екваториална. Така фотографът може да си
позволи по-дълги експозиции, поради липсващото тогава въртене на полето.
Главните цели при конструирането на такова устройство е то да може да
се пренася лесно – в багажник на кола или дори на ръка. Да може да се монтира само за няколко минути и веднага след това да бъде готово за работа.
Закрепването на фотоапарата и намирането на достатъчно бляскава звезда,
удобна за гидиране (или насочването на гида към самата комета) отнемат още
няколко минути. Така един астролюбител, живеещ в неголям град, може да
излезе в неговите покрайнини с цялата необходима техника, събрана в два
сака. Времето, нужно за отиването до наблюдателното място, за заснемането
на желаните кадри и за връщането, може да бъде например около 1.5–2 часа.
Не е нужно да се задълбочаваме върху конструкцията на тази установка –
ако пожелаете да си изработите такава, решенията ви ще зависят до голяма
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степен от наличните около вас материали. Ще обърнем внимание само на някои особености, от които зависи удобството при работа:

Първото самоделно преносимо устройство на автора за кометна фотография, 1994 г. При него
воденият фотоапарат остава правилно ориентиран спрямо хоризонта – хоризонтално (вляво)
или вертикално (вдясно). Установката е предназначена за фотографиране на обекти, видими на
неголяма височина над хоризонта

Най-добре е ако монтирате гидиращия далекоглед на височината на очите.
Фотоапаратът може да е закрепен по-ниско – все пак установката е предназначена за фотографиране на обекти, видими не твърде високо над хоризонта.
Така гъвкавите винтове за корекциите по двете оси и самият фотоапарат ще
бъдат лесно достъпни за ръцете, а над гида няма да има други части, ограничаващи полезрението ви.
В тази установка бе предвидена възможност за работа с някои стари модели огледално-рефлексни фотоапарати, с т.нар. шахтови визьори. Тогава гидиращият далекоглед се монтира ниско до фотоапарата, за да може фотографът
удобно да поглежда във визьорната шахта отгоре. Шахтовите визьори имаха предимството, че поради отсъствието на пентапризма, поглъщаща голям
процент от светлината, изображението върху матовото стъкло бе по-светло.
Това определено помагаше при работа нощем, но времето на този тип фо90

токамери отмина. След навлизането на цифровата фотография вероятността
някой астролюбител да пожелае да работи отново с такава техника е съвсем
хипотетична.
Днес на пазара могат да се намерят много повече части и материали, подходящи за конструиране на подобно устройство – стъпкови електродвигатели,
електронни и механични елементи. С тях сравнително лесно бихте могли да
си сглобите тракер с далеч по-удобно управление от това на описаната механична установка. Ако например конструирате управляемо електрическо задвижване на часовата ос и настроите неговата скорост да е синхронна с тази на
видимото въртене на небесната сфера, при снимане с фотообективи с фокусни
разстояния до около 80–100 mm, практически няма да имате нужда от визуално или автоматично гидиране. При такива къси фокусни разстояния и при
работа със сравнително кратки експозиции една лека неточност в скоростта
на електродвигателя няма да доведе до забележимо влошаване на заснетите
изображения.
Алтернативата – зарисовките
В ерата на модерната цифрова фотография идеята да се правят зарисовки
на астрономически обекти изглежда странна, но все пак тя има някои предимства, доказали се във времето. В древността свидетелите на ярки комети
неведнъж са прибягвали до този способ. В желанието си да предадат информация за тези мистериозни обекти към идните поколения, те са пресъздавали
образите им в картини, достигнали до нас (някои от тях могат да бъдат разгледани на уеб адрес https://en.wikipedia.org/wiki/Great_comet#List_of_great_
comets ).
Зарисовки на астрономически обекти са правени до навлизането в употреба на фотографските методи в астрономическите наблюдения към края
на XIX в. Например ирландският астроном Уилям Парсънс (William Parsons,
1800–1867), изследвайки различни мъглявини с построения от него най-голям
за времето си телескоп – с диаметър на огледалото 1.8 m, внимателно е нанасял в рисунки всички детайли от структурата на мъглявините, които е успявал
да забележи в окуляра.
Рисуването дава възможности за регистриране на различни детайли от
обекта, които трудно биха се възпроизвели едновременно в един кадър – например ако са с твърде различна яркост. Динамичното човешко зрение и нашата способност да интерпретираме видяното също могат да се окажат полезни,
например за целите на популяризиращи астрономията проекти. Използвайки
тези особености, един астролюбител може да пресъздаде в рисунка детайлите, които преди това внимателно е обследвал през телескопа при различни
увеличения и през различни светофилтри. После той може да включи обекти
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от близкия план, с което да придаде по-висока художествена стойност на рисунката си.
За да бъдем по-изчерпателни, нека накрая да обърнем внимание на един
по-скоро психологически казус: Когато в небето се появи ярка комета и знаем, че всяка нощ към нея са насочени хиляди очи, бинокли и телескопи, че я
снимат стотици фотоапарати и медиите разпространяват информация за нея,
интересът ни към явлението като че ли започва да отслабва. Някак свикваме с
мисълта за него и след броени дни то може да ни изглежда дори леко отегчаващо. Това, както и всекидневните ни ангажименти, умората вечер и винаги
недостигащото време могат да спънат иначе добре замисления ни план – да
излезем извън града с приятели, за да се полюбуваме на небесния феномен.
Какво обаче няма да получим, ако не осъществим това свое намерение? На
първо място и в личен план губим красивите и трайни спомени, които бихме
придобили и по-късно бихме споделяли с приятелите си. Ще пропуснем да
покажем рядкото явление на децата си и с това да обогатим техните познания
за Вселената. Ще се лишим също и от собствени фотографии от събитието,
които бихме ценили повече от хилядите снимки в интернет, най-малкото защото ни напомнят за познати хора и места. Ето защо всяко усилие да бъдем
свидетели на такова уникално явление си струва, а съпровождащите го дребни неудобства… след време те просто се забравят.
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ПЪТИЩАТА НА КОМЕТИТЕ
Орбиталните елементи и ефемериди – как да ги тълкуваме
В древността са съществували различни представи за природата на кометите – някои от тях стояли твърде далеч от истината и били гарнирани с немалка доза мистицизъм, но други звучат учудващо реалистично дори днес.
Аристотел например твърдял, че кометите са „огнени факли“, възпламеняващи се в областта над атмосферата. В подобен смисъл за средновековното християнство кометите били „гъст дим от човешки грехове“. Анаксагор и
Демокрит смятали, че кометите са съставени от „сраснали се две или повече
звезди“, които обединяват светлината си. Впечатляващо верни и пророчески
обаче били думите на Сенека (I в. пр.Хр.): „Аз не мога да се съглася, че кометата е само един запален огън, това по-скоро е едно от вечните творения на
природата... Кометата има собствено място между небесните тела... Тя описва
своя път и не гасне, а само се отдалечава. Нека сега не се учудваме, че законите за движението на кометите още не са разгадани, ще дойде време, когато
упоритият труд ще ни открие скритата сега истина... Само след дълъг ред
поколения ще постигнем това, което сега не знаем. Ще дойде време, когато
потомците ни ще се чудят, че не сме знаели такива прости, ясни и естествени
истини“. Сенека забелязал, че кометите участват във видимото денонощно
въртене на небесната сфера заедно с останалите небесни светила. Той споменава за Аполоний Миндий (Apollonius of Myndus, IV в. пр.Хр.), който научил
от халдейските жреци, че пътищата на кометите не се виждат изцяло, защото
лежат в най-висшите области на небето, а се наблюдават само когато кометите
слизат в ниските им части. Тази древна представа може да има съвсем реалистично съвременно тълкуване, защото наистина докато бродят в далечните
тъмни краища на Слънчевата система, кометите са невидими за нас. Когато
обаче те приближат централното ни светило, под действието на неговите лъчи
и на слънчевия вятър се формират временните кометни атмосфери и опашки.
Благодарение именно на тях кометите стават забележими.
Един любител астроном може дълго време да наблюдава и да фотографира
интересни комети, без да се запита, какъв е реалният вид и ориентация на
техните орбити в пространството. За обикновено наблюдение е достатъчно да
вземем актуалните координати на някоя по-ярка комета и да направим справка със звездната карта в коя част на небето се намира тя. След това можем да
насочим телескоп към нея, като зададем в системата му за управление вече известните координати, или можем да открием кометата с бинокъл, като внимателно претърсим съответната област от небето, ориентирайки се по звездите.
След време обаче се забелязват някои особености в поведението на комети93

те – те често сменят посоките на видимите си движения, променят и скоростта си на фона на звездите. Редуват се периоди, през които една и съща комета
се наблюдава по различен начин – например отначало вечер, след което за
няколко дни е недостъпна в сиянието около Слънцето, а след това се появява
сутрин. Когато една комета е близо до своя перихелий, често се налага да я
потърсим в още неугасналото зарево на залеза или в края на нощта – в настъпващата утринна зора. Така рано или късно се достига до въпроса, на какво се
дължи всичко това? Ако любителят вече си е задал този въпрос, значи е време
да се откъсне за малко от суетните си занимания с техниката и да надзърне в
една интересна област от астрономията – небесната механика. В процеса на
търсене на различни отговори, той ще се запознае със законите, управляващи
движението на небесните тела, и с начините, по които можем да опишем техните орбити. Така астролюбителят ще се научи да възприема Слънчевата система като работещ механизъм и с малко въображение ще може сам да прогнозира условията, при които ще извършва бъдещите си наблюдения. Затова
нека хвърлим повече светлина върху елементите на кометните орбити, въз
основа на които се изчисляват т.нар. ефемериди – таблични данни, описващи видимите положения на дадено небесно тяло, през определен интервал от
време. В таблиците с ефемеридите се описват и още някои параметри, пряко
касаещи условията за наблюдение на обекта, но на тях ще се спрем по-късно.
Орбиталните елементи са:
1. Дължина на голямата полуос на орбитата – а (Semi-major axis). Упоменава се за периодичните комети и се дава в астрономически единици AU (1
AU = 149 597 871 км). Периодичните комети имат затворени орбити (подробности по-долу) и в означенията им фигурира буквата P, например 1P/Halley,
73P/Schwassmann-Wachmann и пр. За разлика от тях, означенията на непериодичните комети започват с буквата C, например C/1995 O1 (Hale-Bopp).
2. Перихелийно разстояние – q (Perihelion distance). Това е разстоянието
от Слънцето O до най-близката до него точка π от орбитата на небесното тяло,
наречена перихелий (фиг. на с. 95). Перихелийното разстояние q се дава също
в астрономически единици.
3. Ексцентрицитет на орбитата – е (Eccentricity of orbit). Това е параметър, описващ вида на орбитата. Ако тя е затворена – кръгова или елиптична,
ексцентрицитетът е равен на разстоянието CO, разделено на голямата полуос
a на елипсата (първата фигура). Ако е = 0, орбитата е по окръжност. Ако e има
стойност между 0 и 1, орбитата е елиптична. При e = 1 имаме параболична
орбита, а при e > 1 – хиперболична. При последните два типа небесното тяло
преминава еднократно покрай Слънцето и продължава към безкрайност, т.е.
тези орбити са отворени.
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Елементи на затворена орбита:
a – голяма полуос на орбитата; q – перихелийно разстояние; b/a – ексцентрицитет (e)

Елементи на орбитата, описващи нейната ориентация в пространството:
i – наклон на орбитата спрямо еклиптичната равнина
S1 и S2 – низходящ и възходящ възел (понякога се бележат съответно със символите и )
Ω – дължина на възходящия възел, в случая Ω > 180°
ω – аргумент на перихелия, в случая ω > 180°
Тук е представен случай, при който кометата първо преминава през низходящия възел S1 ( ) на
своята орбита, достига перихелийната точка π, намираща се под (южно от) еклиптичната равнина, след което преминава през възходящия възел S2 ( ) и се издига над еклиптичната равнина
(северно от нея). Тъй като посоката на движение на кометата съвпада с посоката на обикалянето на Земята около Слънцето, наклонът на кометната орбита i е със стойност по-малка от 90°
(подробности в текста)
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4. Наклон на орбитата – i (Inclination of orbit). Това е наклонът на равнината на кометната орбита спрямо равнината на земната орбита, т. е. спрямо
еклиптичната равнина. Дава се в градуси. Ако кометата обикаля около Слънцето в посоката, в която и Земята обикаля около него, наклонът i има стойност
по-малка от 90°. Ако обаче посоките са противоположни, i > 90°. Гледано откъм север, Земята и останалите планети обикалят Слънцето в посока, обратна
на движението на часовниковите стрелки.
5. Дължина на възходящия възел (Longitude of the ascending node). Равнините на земната и на кометната орбита се пресичат в линията на възлите
S1S2 (втората фигура). Възлите са два – това са точките, в които орбитата на
небесното тяло пробожда еклиптичната равнина, например слизайки под нея
(южно) – през низходящия възел S1 и издигайки се над нея (северно) – през
възходящия възел S2. В литературата тези възли понякога се означават с два
специфични символа – съответно и , напомнящи змии или дракони. Те
имат връзка с древно поверие, според което слънчевите затъмнения, настъпващи, когато Луната е близо до възлите на своята орбита, са били причинявани от огромен дракон, който поглъщал горещото Слънце, опарвал се е от него
и го е изплювал обратно.
Дължината на възходящия възел се бележи с Ω. Това е ъгълът (в градуси)
между линията, съединяваща Слънцето с пролетната равноденствена точка γ
в съзвездието Риби, и линията, съединяваща Слънцето с възходящия възел S2
на кометната орбита. Този ъгъл лежи в еклиптичната равнина.
6. Параметър на перихелия (или аргумент на перихелия) – ω или w
(Argument of perihelion) е ъгълът между линията, съединяваща Слънцето с
възходящия възел S2 на кометната орбита, и линията, съединяваща Слънцето
с перихелийната точка π. С други думи, това е ъгълът между линията на възлите S1S2 и апсидната линия на орбитата. Този ъгъл се отчита от възходящия
възел, по посока на обикалянето на кометата около Слънцето. Параметърът на
перихелия описва ориентацията на орбитата на небесното тяло в собствената
ѝ равнина, като ъгълът ω лежи в същата тази равнина (а не в еклиптичната).
7. Период на обикаляне на тялото около Слънцето – P, в години. Според третия закон на Кеплер, отношението между третата степен на голямата
полуос a и квадрата на периода P е константа, т. е. a3/P2 = const. Ако изразим
голямата полуос в астрономически единици (AU), а периода – в години, ще

√

имаме a3 = P2 или P = a3. Според периодите си кометите се подразделят на
късопериодични (с P до няколко години) и дългопериодични (с P няколко десетки или стотици години).
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8. Точният момент T, в който небесното тяло преминава през перихелия си π (Date and time of perihelion). Стойностите на тези орбитални елементи можем да въведем в някой от вече многото програмни пакети – виртуални планетариуми, които въз основа на тях ще изчислят и ще ни покажат
видимия път на кометата на фона на звездите или нейното положение на небето в избран от нас момент. По-добрите от тези компютърни планетариуми
имат възможност, по желание на потребителя или автоматично, да актуализират информацията за известните към момента малки тела в Слънчевата система, като за целта изтеглят по интернет бази данни с орбиталните елементи на
стотици комети и на хиляди астероиди.
В уеб сайта на Minor Planet Center (MPC) на адрес https://minorplanetcenter.
net//iau/Ephemerides/SoftwareEls.html могат да се намерят бази данни, предназначени за различни компютърни планетариуми.
Някои астрономи любители предпочитат да използват таблици с готово изчислени ефемериди, например получени чрез ефемеридния генератор в сайта на MPC на уеб адрес https://minorplanetcenter.net//iau/MPEph/MPEph.html.
В него след задаване на име на обекта, начална дата, наблюдателно място и
някои други данни, могат да се получат ефемеридите на произволна комета
или астероид в табличен вид. Ето значението на колоните, които най-често
фигурират в тези таблици:

Ефемериди на кометата 67P/Чурюмов–Герасименко от 16 октомври 2021 до 3 февруари 2022 г.,
генерирани в сайта на MPC. Датите в отделните редове са през 5 дни и съответстват на позициите на кометата, указани в картата с нейния видим път в раздел „Ярки комети“

Първите четири колони са датата Date, часът UT, ректасцензията R.A. [hh
mm ss] и деклинацията Decl. [° ′ ″] на обекта за епоха 2000 г. В следващите
колони са дадени разстоянията от обекта до Земята Delta и от обекта до Слън97

цето r в астрономически единици AU. Следват елонгацията El. [°], т. е. ъгловото отстояние на обекта от Слънцето, и фазовият ъгъл Ph [°], т.е. под какъв
ъгъл Слънцето осветява обекта от наша гледна точка. Фазовият ъгъл може
да има стойност между 0° и 180°. После са колоните с прогнозната яркост
на обекта – интегралната видима звездна величина на кометата m1 и само на
нейната глава m2 (последната невинаги се дава). Прогнозната яркост нерядко
се оказва различна от реалната – възможни са изненади както към по-висока
яркост на кометата, така и към по-ниска. Следват данни за видимото движение на обекта на фона на звездите Sky Motion, което се описва с ъгловата
му скорост в ″/min и с позиционният ъгъл P.A. [°] на посоката на движение.
Позиционният ъгъл около дадена точка от небесната сфера (звезда, центъра
на полето на телескопа или др.) се отчита от линията, свързваща тази точка
със северния небесен полюс, в посока обратна на въртенето на часовниковата стрелка. Например направлението от дадена звезда на изток (накъдето
нараства ректасцензията) е с P.A. 90°.
В таблиците понякога се дава и денонощният паралакс на обекта P [″],
т.е. с колко дъгови секунди кометата видимо се отмества на фона на звездите, поради това, че наблюдателят се движи заедно с въртенето на Земята. С оглед удобство при планирането на реални наблюдения, често се дават хоризонталните координати на обекта в дадените моменти
– азимута Object / Azi. [°] и височината му над хоризонта (т.е. алтитудата) Object / Alt. [°]. Дава се също височината на Слънцето под хоризонта
Sun / Alt. [°] с оглед преценка на етапите на полумрака. Тъй като Луната затруднява наблюденията на комети и астероиди, за да се вземе предвид нейното влияние, се дават лунната фаза Moon / Phase [в десети или %], ъгловото
отстояние между Луната и обекта Moon / Dist. [°] и височината на Луната над
или под хоризонта Moon / Alt. [°].
След като чрез данните от първите колони на таблицата установите положението на кометата на небето, необходимо е да уточните и момента от денонощието, който е най-удобен за извършване на наблюдението. За тази цел са
подходящи въртящите се звездни карти или по-добре – предпочитаният от вас
компютърен планетариум.
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ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ КЪМ КАТЕДРА
„АСТРОНОМИЯ“ ПРЕЗ 2021 Г.

Избрани активни галактични ядра и звезди от Местната група –
астрофизика във времевия домейн
Финансиращ орган: фонд „Научни изследвания“
към Министерството на образованието и науката
(Договор ДН18/10-11.12.2017 г.)
Проектът включва изследване на ярки и силно променливи обекти, като
активни галактични ядра, нови и ярки сини променливи (LBV) звезди. Реализирането на тези изследвания ще стане главно чрез иновативни подходи и
методи като например:
1) Изследване на активни галактични ядра (АГЯ), в частност отражателна
картография чрез широкоивични стандартни и нестандартни средноивични
филтри. Подобна задача ще бъде извършена за пръв път в световен мащаб и
резултатите от нея ще бъдат приложими и към голям брой проблеми от други
области на астрофизиката, като теория на гравитацията и космология.
2) Изследване на ярки сини променливи (LBV) звезди чрез метода на
структурните функции.
3) Изследване на нови в галактиката М31 чрез BVR и H-alpha криви на
блясъка.
4) Използване на получените за основните цели на проектното предложение кадри и за вторични задачи, като например търсене на променливи и астероиди, изследване на променливост на АГЯ и други съвременни задачи.
5) Изследване на други актуални силно променливи обекти чрез иновативни методи, като например фотополяриметрия на АГЯ.
Съществена част в подхода за постигане на изброените изследователски
цели ще бъде реализирането на изцяло дистанционно управляема професионална наблюдателна система. Част от работната програма включва и допълнителни дейности, като сътрудничество с други научни групи, популяризиране
на получените резултати не само пред научната общност, но и пред гражданското общество и представители на бизнеса и индустрията, с оглед на потенциален трансфер и пренос на резултатите.
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Регионален астрономически център за изследвания и образование –
РАЦИО
Финансиращ орган: Национална пътна карта за научна инфраструктура
(2018–2022) към МОН (Договор Д01-383/18.12.2020 г.)
Проектът РАЦИО е инициатива на трите институции в България, в които
се провеждат професионални научни изследвания и се извършва обучение на
студенти по астрономия: Института по астрономия с НАО, катедрата „Астрономия“ на Физическия факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ и Астрономическия център на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Проектът е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура на
Република България и има за цел създаване на нова научна инфраструктура,
базирана на нови телескопи и прилежащата им техника в НАО Рожен, САО
Плана към СУ „Св. Климент Охридски“ и Астрономически център към ШУ
„Епископ Константин Преславски“; поддръжка, ремонт и модернизиране на
наличната и новата научна инфраструктура; осигуряване на по-добри условия
за задълбочени научни изследвания в областта на астрономията; качествено
професионално обучение на студенти и докторанти; връзка с международни
астрономически институции; популяризиране на дейностите на РАЦИО.
„Българска наблюдателна станция на паневропейския нискочестотен
радиотелескоп LOFAR (LOFAR-BG)“
Финансиращ орган: Национална пътна карта за научна инфраструктура
2020–2027 г. към МОН (Договор Д01-389/18.12.2020 г.)
LOFAR e многофункционален, високо иновативен паневропейски разпределен нискочестотен радиотелескоп (10–250 MHz), разработен от холандския
Институт по радиоастрономия (ASTRON) за изследване на ранната и далечна
Вселената, слънчевата активност и земната атмосфера. LOFAR се състои от
голям брой иновативни наблюдателни станции с антени тип фазирана решетка из цяла Нидерландия и част от Европа, свързани с оптична високоскоростна връзка.
Създаване на българска LOFAR станция и участие в мрежата на LOFAR
ще даде отлична възможност на български и чуждестранни учени и студенти
да се развиват и допълнят отличните си оптични изследвания с авангардни
радионаблюдения. Това ще бъде първата LOFAR станция в Южна и Източна
Европа, която ще подобри разделителната способност и покритието на международния LOFAR телескоп.
Проектът е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура на
Република България. Координатор е Институтът по астрономия с Национална
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астрономическа обсерватория при БАН, членове на консорциума са Техническият университет – София и катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Уебсайт на проекта: www.lofar.bg
Магистърска програма
„АСТРОНОМИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА АСТРОНОМИЯТА“
катедра „Астрономия“, Физически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“
През есента на 2020 г. стартира обучението на студентите от петия поред
випуск на магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията“. Обучението е задочно и продължава 4 семестъра. Програмата е
достъпна за кандидати, завършили бакалавърска степен, независимо от специалността. Традиционно всяка година я записват между 10 и 15 студенти на
различна възраст, с разнообразни професии и силен интерес към астрономията.
Магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията“ е интердисциплинарна и обезпечава както овладяването на общи знания
в областта на физиката, математиката, астрофизиката и астрономията, така и
умения за тяхното ефективно разпространение и представяне пред различни
аудитории. Разбирането на основните идеи за строежа на света около нас, зараждането на Вселената и еволюцията ѝ, както и за еволюцията на планетите
в Слънчевата система предоставя уникален поглед за света, в който живеем, и
обуславя широка приложимост на усвоените знания.
Завършилите програмата могат да се реализират в народни обсерватории,
планетариуми, музеи, центрове и организации за популяризиране на наука, а
също и като лектори пред неспециализирана публика: астрономи, специалисти по обработка на данни, научно-технически персонал, популяризатори на
наука.
В първите два семестъра на магистратурата са заложени задължителни
курсове, съдържащи необходимите за всеки астроном базисни знания по математика, физика, метеорология и оптика, а също и основите на теоретичната
и практическата астрономия. През втората година от обучението се разглеждат историческото развитие на астрономията и съвременните ни представи за
близката и далечната Вселена. Основен акцент в програмата е популярното
представяне на актуални астрономически теми и открития. Провеждат се два
практически курса, свързани с наблюдения и астрофотография, в НАО Рожен.
В края на обучението са лекциите на терен по археоастрономия, които се реализират на подбрани тракийски скални паметници в Източните Родопи.
Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа или
държавен изпит. Повече информация може да намерите на:
http://astro.phys.uni-sofia.bg
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Мъглявината Пръстен (М57)
Един от най-красивите и разпознаваеми обекти на нощното небе. Намира се в съзвездието Лира
на около 2500 светлинни години от нас. Дългогодишни наблюдения показват, че мъглявината се
разширява с 20–30 км/s, или 1 дъгова секунда за век.
М57 е чудесен пример за съдбата на Слънцето след около 5 милиарда години. Ядрото ще се
свие в бяло джудже – изключително плътен обект с размерите на Земята. А външната обвивка
от йонизиран газ ще се разширява в продължение на стотици години, докато се разсее в пространството.

Изображението е резултат от BVR кадри, получени с 50/70 cm Шмит телескоп на
НАО Рожен на 3 октомври 2020 г. по време на практиката по Астрофотография на
магистърска програма „Астрономия и популяризация на астрономията“.
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