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Моментите на астрономическите явления са дадени в българско официално време. Изключения са малко на брой случаи, в които са посочени моменти
по UTC, като това е изрично указано. Моментите на видимите от България
явления са изчислени за Астрономическата обсерватория на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с координати 42° 40′ 55″N и 23° 20′ 40″E
(λ в часови единици 01h 33m 22.7s).

НАЧАЛО НА СЕЗОНИТЕ,
ПЕРИХЕЛИЙ И АФЕЛИЙ НА ЗЕМЯТА
Астрономическа пролет: 20 март, 17h 33m (пролетно равноденствие)
Астрономическо лято: 21 юни, 12h 13m (лятно слънцестоене, най-дългият
ден в годината, траещ 15 часа и 20 минути за София)
Астрономическа есен: 23 септември, 04h 03m (есенно равноденствие)
Астрономическа зима: 21 декември, 23h 48m (зимно слънцестоене, най-късият ден в годината, траещ 09 часа и 03 минути за София)
Земята ще бъде в перихелий (в най-близката до Слънцето точка от своята
орбита) на 4 януари в 08h 52m, при разстояние Земя–Слънце 147 105 052 км.
По време на своя перихелий нашата планета се движи най-бързо по орбитата
си – със скорост 30.29 km/s.
Земята ще бъде в афелий (в най-отдалечената от Слънцето точка на своята
орбита) на 4 юли в 10h 10m, при разстояние до Слънцето 152 098 455 км. По
време на афелия Земята се движи най-бавно по орбитата си – със скорост
29.29 km/s.
През 2022 г. лятно часово време (с 1 час напред) ще се въведе на 27 март
(неделя) в 03h 00m.
Връщането към зимно часово време ще стане на 30 октомври (неделя) в
h
04 00m.
Дните на астрономията през 2022 г. ще бъдат 7 май – пролетен, и 1 октомври – есенен.
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ФАЗИ НА ЛУНАТА, ПЕРИГЕИ И АПОГЕИ,
ДРУГИ ЛУННИ ЯВЛЕНИЯ 2022 г.
Таблица 1. Лунни фази за 2022 г.

Пълнолунието на 14 юни в 14h 51m ще предхожда с 11 часа и 32 минути
перигея на Луната на 15 юни в 02h 23m (вж. и табл. 2). При близки във времето
пълнолуние и перигей или новолуние и перигей настъпва явлението суперлуние (подробности – в текста по-долу).
Още по-близки във времето ще бъдат перигеят на Луната на 13 юли в
h
12 09m и пълнолунието в 21h 37m на същата дата – с разлика 9 часа и 28 минути.
Новолунието на 2 януари в 20h 33m ще настъпи 19 часа и 32 минути след
перигея на същата дата в 01h 01m. В края на годината новолунието на 23 декември в 12h 17m ще предхожда с 22 часа и 17 минути перигея на 24 декември в
10h 34m. Това принципно са също суперлуния, макар че при новолуние Луната
не може да се наблюдава, поради което не се очаква те да бъдат обявени по
медиите.
Най-далечният апогей на Луната за 2022 г. – на 29 юни в 09h 10m (табл. 3),
ще настъпи само 3 часа и 18 минути след новолунието на същата дата в
05h 52m. При близки във времето апогей и пълнолуние (или апогей и новолуние) говорим за явлението микролуние (Микро Луна).
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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 (Супер Луна). 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 смята 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 намалява вечер до
настъпването на нощния мрак и бавно нараства рано сутрин до момента на
изгрева. Това е времето на полумрака, наричан 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 математическия хоризонт. През това време при ясно небе и на открито човек с нормално
зрение може да работи и да различава цветове, без нужда от изкуствено осветление, Към края на гражданския полумрак работата на открито вече е затруднена, 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 математическия хоризонт. Около този момент при ясно небе и в отсъствието на Луната,
видимостта е намалена до степен различаване на силуети на различни предмети. Хоризонтът се разграничава вече трудно, поради което измерването на
височините на звезди за навигационни цели става невъзможно.
Астрономическият полумрак завършва вечер, когато центърът на слънчевия диск слезе на 18° под математическия хоризонт. От този момент при
ясно небе и в отсъствието на Луната от място, отдалечено от светлините на
населени райони, с невъоръжено око могат да се забележат звезди до около
шеста видима звездна величина (6 mag). След края на астрономическия полумрак започва нощният мрак.
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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Границите на трите етапа на полумрака вечер, според положението на Слънцето под хоризонта.
Сутрин етапите на полумрака следват в обратен ред.

Таблица 4. Продължителност на етапите на полумрака през
годината за географската ширина на София
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СЛЪНЧЕВИ И ЛУННИ ЗАТЪМНЕНИЯ
През 2022 г. ще се случат общо четири затъмнения. Две от тях ще бъдат
частични слънчеви – на 30 април и на 25 октомври, а останалите две ще са
пълни лунни – на 16 май и 8 ноември.
От България ще могат да се наблюдават две от затъмненията. Ще видим
началните частични фази на пълното лунно затъмнение на 16 май и ще можем да проследим отначало до край частичното слънчево затъмнение на 25
октомври.
Някои важни понятия, използвани при описанието на затъмненията, като
максимална фаза (magnitude), закрита площ (obscuration) и гама (gamma), са
разяснени в края на тази част.
1. Частично слънчево затъмнение на 30 април
Затъмнението ще се наблюдава от югоизточната част на Тихия океан и
Южна Америка (Чили, Аржентина, Парагвай, Уругвай и Южна Боливия). От
България явлението няма да бъде видимо.
По време на това затъмнение Луната ще бъде близо до възходящия възел
на своята орбита. Максималната фаза ще настъпи 4.7 дни преди лунния апогей. Това затъмнение е № 66 от сарос серия 119, съдържаща общо 71 слънчеви
затъмнения.
Момент на геоцентричното съединение на Луната по еклиптична дължина:
30 април в 23h 28m 05s
Геоцентрични координати на Слънцето и Луната по време на максималната фаза
Слънце: α = 02h 32m 15.6s δ = +14° 57′ 53″
Луна: α = 02h 34m 04.8s δ = +13° 57′ 49″
Съзвездие Овен
Ъгловият радиус на Слънцето по време на затъмнението ще бъде 15′ 52.6″,
а на Луната 15′ 04″.
Характерни моменти на затъмнението
Първи контакт на полусянката на Луната със Земята: 30 април 21h 45m 20s
Максимална фаза: 30 април 23h 41m 26s
Последен контакт на полусянката на Луната със Земята: 1 май 01h 38m 02s
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Максимална фаза на затъмнението: 0.6396 (близо 0.64 диаметъра от слънчевия диск ще бъдат закрити от Луната).
Такава фаза и съответно – закриване до 54.2% от площта на слънчевия диск
ще се наблюдава в 20h 42m UT от място с географски координати 62° 06′ 59″S
и 71° 28′ 50″W (в Тихия океан), при залязващо на хоризонта Слънце.
Гама: –1.1901.
2. Пълно лунно затъмнение на 16 май
От Западна Европа и от Централна и Западна Африка затъмнението ще се
наблюдава рано сутринта на 16 май (понеделник) преди залеза на Луната. От
Северна Америка явлението ще бъде видимо в първите часове на нощта след
изгрева на Луната. Най-удобно затъмнението ще може да се проследи от Атлантика, Южна Америка, югоизточните части на Тихия океан и Антарктика.
От България ще наблюдаваме само началото на явлението. Подробно описание на условията за наблюдение и карти ще намерите по-долу.
По време на затъмнението Луната ще бъде близо до низходящия възел на
орбитата си. Максималната фаза ще настъпи 1.5 дни преди лунния перигей.
Затъмнението е № 34 от сарос серия 131, съдържаща общо 72 лунни затъмнения.
Момент на геоцентричната опозиция на Луната по еклиптична дължина:
16 май в 07h 14m 08s.
Геоцентрични координати на Слънцето и Луната по време на максималната фаза:
Слънце: α = 03h 31m 49.5s δ = +19° 05′ 13″, в съзвездие Овен
Луна: α = 15h 31m 27.8s δ = –19° 19′ 40″, в съзвездие Везни.
Характерни моменти от явлението
Начало на затъмнението от полусянката на Земята (контакт P1): 04h 32m 06s
Начало на затъмнението от сянката на Земята (контакт U1): 05h 27m 54s
Начало на пълната фаза (контакт U2): 06h 29m 05s
Максимална фаза: 07h 11m 31s
Край на пълната фаза (контакт U3): 07h 53m 58s
Край на затъмнението от сянката (контакт U4): 08h 55m 10s
Край на затъмнението от полусянката (контакт P4): 09h 50m 53s
Продължителност на затъмнението от полусянката на Земята: 5 часа, 18
минути и 46 секунди.
14

Продължителност на затъмнението от сянката на Земята: 3 часа, 27 минути
и 16 секунди.
Продължителност на пълната фаза: 1 час, 24 минути и 53 секунди.
Максимална фаза на затъмнението от полусянката на Земята: 2.3726.
Максимална фаза на затъмнението от сянката на Земята: 1.4137 (т.е. Луната ще навлезе с до 1.4 свой диаметъра в земната сянка).
Гама: –0.2532.

Преминаването на Луната през земната полусянка и сянка на 16 май. Моментите P1 и P4 са на
първия и на последния контакт на Луната с полусянката (penumbra). Моментите от U1 до U4 са
на контактите на Луната със сянката (umbra). Затъмнението ще се случи след преминаването на
Луната през низходящия възел ☋ на нейната орбита

Условия за наблюдение от България
В началото на затъмнението от земната полусянка в 04h 32m (контакт P1)
Луната ще бъде на височина 13° над югозападния хоризонт за София и на 10°
за Варна. Тогава все още няма да се забелязва разлика от обичайния вид на
пълната Луна. Яркостта на източния (левия) край на лунния диск ще започне
да спада по-осезаемо с наближаването на първия контакт със земната сянка
(U1) в 05h 28m. Тогава за наблюдател от София Луната ще бъде на височина
едва 5° над хоризонта, поради което е нужно да се избере място за наблюдение с нисък хоризонт в посока югозапад-запад. В момента на залеза на Луната
в 06h 05m (за София) близо половината от нейния диск ще бъде вече покрит
от земната сянка. Поради настъпващата дневна светлина обаче (Слънцето ще
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изгрее в 06h 04m за София) затъмнената част на лунния диск няма да се наблюдава добре до залеза на Луната.
За Източна България условията ще са по-неблагоприятни. За Варна Луната ще залезе в 05h 44m – само 16 минути след началото на затъмнението от
земната сянка. Слънцето ще изгрее за Варна също в 05h 44m. Пълната фаза на
затъмнението няма да може да се наблюдава от България.

Частично затъмнената Луна така както ще се наблюдава над западния хоризонт на 16 май около 05h 40m за наблюдател от района на София. Същата сутрин Слънцето ще изгрее в 06h 04m за
София, така че около половин час по-рано (в началото на гражданския полумрак) затъмнената
част от лунния диск ще бъде все още добре видима
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Лунният диск, навлязъл до половината от диаметъра си в земната сянка на 16 май в 06h 00m –
само 5 минути преди залеза на Луната в 06h 05m за София. Тогава обаче поради вече настъпилата дневна светлина, затъмнената му част няма да може да се наблюдава

3. Частично слънчево затъмнение на 25 октомври
Третото за 2022 г. затъмнение ще се наблюдава от Европа, Североизточна
Африка и Западна Азия. От България явлението ще може да се проследи в
ранния следобед на 25 октомври (вторник).
Това затъмнение се случва, преди Луната да премине през низходящия възел на орбитата си. Максималната фаза ще настъпи 4.2 дни преди лунния перигей. Затъмнението е № 55 от сарос серия 124, съдържаща общо 73 слънчеви
затъмнения.
Момент на геоцентричното съединение на Луната със Слънцето по еклиптична дължина: 25 октомври в 13h 48m 41s.
Геоцентрични координати на Слънцето и Луната по време на максималната фаза
Слънце: α = 13h 59m 20.5s δ = –12° 10′ 17″
Луна: α = 14h 01m 10.9s δ = –11° 14′ 16″
Съзвездие: Дева
Ъглов радиус на Слънцето: 16′ 05.0″
Ъглов радиус на Луната: 15′ 52.6″.
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Характерни моменти от затъмнението
Първи контакт на полусянката на Луната със Земята: 11h 58m 21s
Максимална фаза: 14h 00m 10s
Последен контакт на полусянката на Луната със Земята: 16h 02m 16s.
Максимална фаза на затъмнението: 0.8619 (близо 0.86 диаметъра от слънчевия диск ще бъдат закрити от Луната).
Такава фаза и съответно – закриване до 82.1% от площта на слънчевия диск
ще се наблюдава в 11h 00m UT от място с географски координати 61° 38′ 56″N
и 77° 20′ 37″E (южно от гр. Раадужный, Ханты-Мансийский автономен окръг,
Русия). За наблюдател оттам в посочения момент Слънцето ще бъде залязващо на хоризонта.
Гама: 1.0701.
Условия за наблюдение от България
За София затъмнението ще започне в 12h 27m 16s. Най-голямо закриване на
слънчевия диск – до 32.1% от площта му ще се наблюдава в 13h 36m 39s (максимална фаза 0.436). Тогава Слънцето ще бъде на височина 35° над южния
хоризонт. Краят на явлението за София ще бъде в 14h 45m 59s. Продължителността на затъмнението за столицата ще бъде 2 часа, 18 минути и 43 секунди.
От Източна България затъмнението ще се наблюдава с малко по-голяма
максимална фаза. За Варна тя ще бъде 0.503 (с 39.4% закрита площ на слънчевия диск) и ще настъпи в 13h 42m 41s. Началото и краят на затъмнението за
Варна ще бъдат съответно в 12h 29m 43s и в 14h 54m 45s. Продължителността на
затъмнението там ще бъде 2 часа, 25 минути и 02 секунди.
Нужно е да отправим традиционните в такива случаи предупреждения за защита на зрението и на фотографската техника от опасно силната слънчева светлина! Поставяйте подходящи слънчеви филтри пред
очите си и пред обективите на използваните от вас оптични прибори!
В следващите две карти е сравнена максималната фаза на затъмнението,
както ще изглежда от София и от Варна:
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4. Пълно лунно затъмнение на 8 ноември
Това последно за годината затъмнение ще бъде видимо от Азия, Австралия, Тихия океан, Северна Америка, западните части на Южна Америка и
Арктика. От България явлението няма да се наблюдава.
При това затъмнение Луната ще бъде близо до възходящия възел на орбитата си. Максималната му фаза ще настъпи 5.8 дни преди лунния апогей.
Затъмнението е № 20 от сарос серия 136, съдържаща общо 72 лунни затъмнения.
Момент на геоцентричната опозиция на Луната по еклиптична дължина:
8 ноември в 13h 02m 07s.
Геоцентрични координати на Слънцето и Луната по време на максималната фаза:
Слънце: α = 14h 54m 11.2s δ = –16° 37′ 47″, в съзвездието Везни
Луна: α = 02h 53m 48.1s δ = +16° 51′ 07″, в съзвездието Овен.
Характерни моменти от явлението
Начало на затъмнението от полусянката на Земята (контакт P1): 10h 02m 16s
Начало на затъмнението от сянката на Земята (контакт U1): 11h 09m 14s
Начало на пълната фаза (контакт U2): 12h 16m 41s
Максимална фаза: 12h 59m 11s
Край на пълната фаза (контакт U3): 13h 41m 40s
Край на затъмнението от сянката (контакт U4): 14h 49m 06s
Край на затъмнението от полусянката (контакт P4): 15h 56m 13s
Продължителност на затъмнението от полусянката на Земята: 5 часа,
53 минути и 57 секунди.
Продължителност на затъмнението от сянката на Земята: 3 часа, 39 минути
и 52 секунди.
Продължителност на пълната фаза: 1 час, 24 минути и 58 секунди.
Максимална фаза на затъмнението от полусянката на Земята: 2.4143.
Максимална фаза на затъмнението от сянката на Земята: 1.358.9
Гама: 0.2570.
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Преминаването на Луната през земната полусянка и сянка на 8 ноември. Моментите P1 и P4
са на първия и на последния контакт на Луната с полусянката (penumbra). Моментите от U1
до U4 са на четирите контакта на Луната със сянката (umbra). Затъмнението ще се случи след
преминаването на Луната през възходящия възел ☊ на нейната орбита

За понятията фаза или степен (magnitude) на затъмнение, закрита
площ (obscuration) и гама (gamma)

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
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При лунните затъмнения фазата показва каква част от диаметъра на лунния диск е покрита от
полусянката или от сянката на Земята:
a – затъмнение от полусянката с фаза 0.5;
b – затъмнение от сянката с фаза 0.5.
O – център на лунния диск

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 земната полусянка, 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.
Гама (gamma или γ) при слънчевите затъмнения е разстоянието между оста
на конуса на лунната сянка и центърът на земното кълбо, отчетено в земни екваториални радиуси. Упоменава се за момента на максималната фаза на дадено
слънчево затъмнение, когато гама има най-малка стойност. Например при частичните слънчеви затъмнения гама има стойност по-голяма от 1, тъй като върху
земната повърхност попада полусянката на Луната, но не и нейната сянка.
При лунните затъмнения гама е разстоянието между оста на конуса на
земната сянка и центърът на Луната, отчетено също в земни екваториални
радиуси. Упоменава се за момента на максималната фаза на дадено лунно
затъмнение, когато гама има най-малка стойност.
Ако по време на максималната фаза на дадено затъмнение оста на лунната
сянка преминава южно от земния център, стойността на гама е отрицателна.
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ВИДИМОСТ НА ПЛАНЕТИТЕ
ОТ СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА
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 2022 г. ще бъдат видими Меркурий, Юпитер и Сатурн –
вечер, както и Марс – рано сутрин.
Някои термини, използвани при описанието на планетните конфигурации,
са обяснени в секцията „Планетни конфигурации“ в края на тази част.
Меркурий
Това, което винаги трябва да помним за първата планета, е, че като
най-близка до Слънцето тя се наблюдава трудно и за кратко – вечер след залеза на запад или рано сутрин преди изгрева на изток. Най-удобните моменти
за наблюдение на Меркурий са около датите, когато той се намира на най-голямо ъглово отстояние източно или западно от Слънцето – т.нар. максимални
източни и западни елонгации. Още в началото на 2022 г. ще има такъв удобен
момент – на 7 януари вечерта планетата ще залезе 1 час и 33 минути след залеза на Слънцето (табл. 5).

Таблица 5. Максимални елонгации на Меркурий през годината

Вечерите около 29 април ще бъдат още по-удобни, тъй като тогава залезът
на Меркурий ще закъснява най-много след слънчевия през тази година – до
1 час и 56 минути. Другите по-удобни моменти ще са утрата около 9 октомври
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и вечерите около 21 декември. Освен че в посочените моменти Меркурий е
в максимална елонгация, тогава еклиптиката се издига по-стръмно над хоризонта, което е другата причина за по-дългите интервали време между залезите
(респ. изгревите) на Слънцето и планетата.
Орбиталният период на Меркурий е 87.97 дни, а синодичният – 115.88 дни.
Венера
В началото на годината Венера ще бъде невидима – на 9 януари в 02h 48m тя
ще бъде в долно съединение със Слънцето, т.е. в най-близката до нас точка на
своята орбита. След кратък период на отсъствие най-ярката планета ще започне да се наблюдава отново около средата на януари като Зорница. Отначало
ще се открива трудно в зората сутрин – ниско над югоизточния хоризонт. Гледана през телескоп или с мощен бинокъл, тогава тя ще изглежда като тънък
сърп. В края на януари планетата ще изгрява вече около 2 часа и 12 минути
преди изгрев слънце. Ще се наблюдава удобно с 14.5% осветен диск (все още
тънък сърп) и с яркост –4.6 mag. Малко преди това – на 29 януари рано сутринта Венера, Марс и тънкият сърп на старата Луна ще се наблюдават видимо подредени в права линия, ниско на югоизток.
На 20 март в 11h 25m Венера ще бъде в максимална елонгация – на 46.6°
западно от Слънцето. На тази дата ярката планета ще изгрее 2 часа и 1 минута
преди изгрева на Слънцето. Прави впечатление, че макар тогава Венера да е
в максимална елонгация, нейният изгрев ще изпревари слънчевия с около 11
минути по-малко, отколкото в края на януари! На пръв поглед това противоречи на логиката, но причината е в намаляващия ъгъл между еклиптиката и
хоризонта в утрата от края на януари до 20 март. Всъщност ако по-внимателно
анализираме общия ефект от двете условия, определящи момента на венерийния изгрев – видимото отдалечаване на планетата от Слънцето и споменатото
намаляване на ъгъла на еклиптиката, най-голямото подравняване на изгрева
на Венера преди нейната максимална елонгация ще бъде на 16 и 17 февруари
– с почти 2 часа и 30 минути преди слънчевия изгрев.
Венера ще бъде Зорница дълго време – през цялата пролет и през лятото.
Към края на септември тя ще се наблюдава вече трудно в сутрешната зора. На
23 октомври в 00h 17m планетата ще бъде в горно съединение – в най-отдалечената от нас точка на нейната орбита (оттатък Слънцето). Тогава Венера няма
да бъде видима, но в началото на декември тя ще започне да се появява вечер,
ниско над югозападния хоризонт.
Орбиталният период на Венера е 224.7 дни (0.6152 земни години), а синодичният ѝ период е 583.92 дни.
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Преминаването на Венера в района на разсеяния звезден куп M44 „Ясли“ (или „Кошер“ –
Beehive Cluster) в съзвездието Рак от 14 до 23 август. На 18 август рано сутринта ярката планета ще бъде на около 33′ южно от центъра на купа. На тази дата Венера ще изгрее в 05h 05m за
София, а Слънцето – в 06h 36m. Небесната атракция ще се наблюдава на височина само няколко
градуса над източния хоризонт, до настъпването на зората. Предвид това и за да може да се
види звездният куп М44 е нужно използване на бинокъл или на малък телескоп. Нужно е също
да се избере наблюдателно място с нисък хоризонт в посока изток-североизток. На тази дата
Венера ще бъде с яркост –3.9 mag и с ъглов диаметър 10.4″. Гледана през телескоп нейният
диск ще изглежда почти пълен – 95% осветен. На картата позициите на Венера са означени във
формат месец-ден (mm-dd)

Марс
Той ще може да се наблюдава още в началото на годината – рано сутрин
преди развиделяване, ниско над югоизточния хоризонт. Ще бъде в южната
част на съзвездието Змиеносец. Яркостта му тогава ще бъде около 1.5 mag,
което е малко по-слабо от видимо близката до него червеникава „звезда съперничка“ Антарес, α от съзвездието Скорпион. Условията за наблюдение на
Марс ще се подобряват много бавно – в продължение на почти цяла година и
той ще застане в опозиция (в противостояние на Слънцето) чак на 8 декември
в 07h 42m. Точно в този момент обаче за нашите географски ширини Марс ще
бъде закрит от пълната Луна (вижте раздел „Окултации на планети от Луната“). Около момента на опозицията си Марс ще бъде с яркост –1.9 mag и с
ъглов диаметър 17″.
Орбиталният период на Марс е 686.96 дни (1.88 земни години), а синодичният – 779.96 дни.
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Юпитер и Сатурн
В началото на годината двете гигантски газови планети ще бъдат видими
над югозападния хоризонт веднага след свечеряване. Сатурн ще бъде в съзвездието Козирог, а Юпитер – във Водолей. Във вечерите около 20 януари Сатурн
ще се наблюдава вече трудно, тъй като ще бъде много ниско над хоризонта
след стъмване. Същото ще се случи и с Юпитер, но близо месец по-късно.
Съединението на Сатурн със Слънцето ще бъде на 4 февруари в 21h 05m, а
на Юпитер – на 5 март в 16h 07m.

Небето над югозападния хоризонт на 5 януари при свечеряване с планетите Меркурий,
Сатурн и Юпитер, заедно с тънкият лунен сърп (Луна с 12% осветен диск). Два дни по-късно – на 7 януари в 13h 04m Меркурий ще бъде в максимална елонгация – на 19.2° източно
от Слънцето, което e един от най-удобните моменти за неговото наблюдение през 2022 г.

От около 10 март Сатурн ще започне да изгрява на изток-югоизток, рано
сутрин преди развиделяване. Следвайки дистанцията от близо месец след
него, Юпитер също ще започне да се появява сутрин от около 10 април. От
тази дата в края на нощите ще бъде видим голям парад на планетите – в посока изток-югоизток (вж. раздел „По-атрактивни взаимни съединения на планетите и планетни паради“ на с. 30).
Условията за наблюдение на двете планети ще се подобряват – техните
изгреви ще подраняват все повече през нощите и към края на лятото те ще
бъдат видими около два часа след залез слънце, ниско на изток-югоизток.
Противостоянието на Сатурн ще бъде на 14 август в 20h 10m, а на Юпитер – на
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26 септември в 22h 33m. На тези дати съответните планети ще се наблюдават
най-удобно над южния хоризонт в полунощ, с най-висока яркост и с най-голям ъглов диаметър. При противостоянието си Сатурн ще бъде с яркост 0.3
mag и с ъглов диаметър 18.8″, в съзвездието Козирог. На 26 септември Юпитер ще бъде с яркост –2.9 mag и с ъглов диаметър 49.8″, в съзвездието Риби.
Двете планети ще се наблюдават удобно до края на годината. През декември
те ще бъдат видими високо над южния хоризонт, веднага след свечеряване.
Орбиталният период на Юпитер е 4 335.35 дни (11.87 земни години), а
синодичният му период е 398.86 дни.
Сатурн има орбитален период 10 759.22 дни (29.46 земни години) и синодичен период 378.09 дни.
Уран
Както и през миналата година, синкавата планета ще продължи да се движи бавно в южната част на съзвездието Овен. На 17 април Уран ще бъде на
13′ 20″ северно от звездата ο-Ari, която е с блясък 5.8 mag. Тогава планетата
ще бъде с яркост 5.9 mag и с ъглов диаметър 3.3″. Ще се наблюдава в първата половина на нощите. Немного след това – на 5 май в 10h 21m, Уран ще
бъде в съединение със Слънцето, т.е. недостъпен за наблюдение. С появата
на съзвездието Овен над североизточния хоризонт рано сутрин през юни, ще
започне следващият период на видимост на Уран. Планетата ще бъде в противостояние на 9 ноември в 10h 26m, когато ще бъде с яркост 5.6 mag и с ъглов
диаметър 3.7″. В нощите около тази дата Уран ще се наблюдава най-удобно и
високо над южния хоризонт, около полунощ.
Въпреки че теоретично би следвало Уран да може да се забележи с невъоръжено око, на практика това е невъзможно – той не може да бъде разпознат
сред слабите звезди на Овен. Може да бъде намерен с бинокъл, но след като
първо се запомни добре разположението му сред звездите.
През 2022 г. за нашите географски ширини Уран ще бъде окултиран (закрит) два пъти от Луната – на 15 септември и на 5 декември. За повече подробности вижте раздела „Окултации на планети от Луната“ по-долу.
Уран е наблюдаван за пръв път от английският астроном Уилям Хершел,
който обявява това свое откритие на 13 март 1781 г.
Орбиталният период на тази планета е 30 688.5 дни (84.02 земни години),
а синодичният ѝ период е 369.66 дни.
Нептун
В началото на годината четвъртият газов гигант в Слънчевата система ще се
движи в североизточната част на съзвездието Водолей, с яркост 7.9 mag и с ъглов диаметър 2.4″. На 2 май Нептун ще пресече границата на Водолей с Риби,
но на 18 август ще се върне обратно във Водолей. През цялата 2022 г. Нептун
ще бъде видимо близо до яркия Юпитер, поради което условията за наблюде27

ние на двете планети ще бъдат сходни. На 13 март в 13h 43m Нептун ще бъде в
съединение със Слънцето. На 12 април в 17h 43m той ще бъде в близко съединение по еклиптични дължини с Юпитер (вж. раздел „По-атрактивни взаимни съединения на планетите и планетни паради“). На 17 септември в 01h 21m Нептун
ще бъде в противостояние, с яркост 7.8 mag и с ъглов диаметър 2.4″.
Тази планета може да се наблюдава ефективно само с телескоп при големи
увеличения, макар че теоретично би следвало тя да може да бъде забелязана
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, породени от гравитационното смущение на неизвестната тогава осма
планета. Орбиталният период на Нептун е 60 182 дни (164.8 земни години), а
синодичният му период е 367.49 дни.
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°.
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.
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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 ек29

липтична дължина. По време на съединението двата обекта са видимо близо и
ако са ярки, те привличат погледа към областта от небето, където се намират.
По-атрактивни взаимни съединения на планетите и планетни паради
13 февруари и 12 март – Венера и Марс на отстояния съответно 6.5° и 4°
Ректасцензиите на двете планети ще се изравнят за първи път тази година
на 13 февруари в 03h 18m, когато Венера ще бъде на 6° 35′ северно от Марс. Тогава Венера ще бъде с яркост –4.6 mag, с ъглов диаметър 40.6″ и с 26% осветен
диск (във вид на сърп). Марс ще бъде с яркост 1.3 mag и с ъглов диаметър 4.5″.
От България явлението ще се наблюдава скоро след момента на съединението по ректасцензия – на 13 февруари от изгрева на Марс 2 часа преди началото на деня (от 05h 27m за София), до развиделяване. Тогава двете планети
ще бъдат на ъглово отстояние около 6.5°.
На 12 март в 16h 10m същите планети отново ще бъдат в съединение по
ректасцензии. Тогава Венера ще бъде на 4° 00′ северно от Марс, с яркост
–4.5 mag, с ъглов диаметър 27.3″ и с 45.2% осветен диск. Марс ще бъде с яркост 1.2 mag и с ъглов диаметър 4.9″.
От България явлението ще се наблюдава преди момента на съединението –
на 12 март, от изгрева на Марс 1 час и 53 минути преди изгрева на Слънцето
(от 04h 51m за София), до развиделяване. Тогава двете планети ще бъдат на
отстояние около 4° една от друга.
29 март – Венера и Сатурн на отстояние 2.1°
Тези планети ще бъдат в съединение по ректасцензия на 29 март в 16h 12m,
когато Венера ще бъде на 2° 10′ северно от Сатурн, с яркост –4.3 mag, с ъглов
диаметър 22.4″ и с 54% осветен диск. Сатурн ще бъде с яркост 0.9 mag и с
ъглов диаметър 15.8″.
От България явлението ще се наблюдава на 29 март, от изгрева на Сатурн 1
час и 41 минути преди изгрев слънце (от 05h 33m за София), до развиделяване.
Тогава двете планети ще бъдат на отстояние около 2.1°.
5 април – Марс и Сатурн на отстояние 19′
Ректасцензиите на двете планети ще се изравнят на 5 април в 01h 03m, когато Марс ще бъде на 19′ 15″ южно от Сатурн, с яркост 1.0 mag и с ъглов диаметър 5.3″. Сатурн ще бъде с яркост 0.9 mag и с ъглов диаметър 15.9″.
От България явлението ще се наблюдава часове след момента на съединението по ректасцензия – на 5 април, от изгрева на Марс 1 час и 53 минути
преди изгрев слънце (от 05h 09m за София), до развиделяване. Тогава двете
планети ще бъдат на отстояние 18.5′ една от друга, а на около 7.2° вляво от
тях ще бъде видима Венера. Може да се каже, че това съединение е в начало30

то на атрактивния парад на планетите, който ще наблюдаваме през пролетта
(следват подробности).

Сатурн с по-ярките си спътници и Марс, както ще изглеждат в окуляра на телескоп със зрително
поле 0.4° (без обръщане на образа) на 5 април в 05h 45m. Тогава двете планети ще бъдат на ъглово
отстояние 18′ 27″ и на височина над източния хоризонт 6° за наблюдател от района на София

Планетен парад през април и май
Той ще започне да се наблюдава по-удобно от около 10 април рано сутрин,
ниско над хоризонта в посока изток-югоизток. Ще бъде формиран от пет
планети. Юпитер, Венера и невидимият с невъоръжено око Нептун ще бъдат
в съзвездието Водолей, а Марс и Сатурн – в съседното съзвездие Козирог.
По-късно през април условията за наблюдение на парада ще се подобряват.
Планетите ще изгряват все по-рано преди края на нощите и ще привличат погледа все по-високо над югоизточния хоризонт. В утрата на 25, 26 и 27 април
във видима близост до тях ще бъде лунният сърп. Сутринта на последната от
тези дати Луната ще се наблюдава с 14.4% осветен диск на около 3.5° южно
от Венера и 6° югозападно от Юпитер.
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Парадът на планетите на 27 април около 1 час преди изгрев слънце (около 05h 30m за София), с
тънкия лунен сърп на 3.5° южно от Венера

12 април – Юпитер и Нептун на отстояние 6′
Това съединение няма да може да се наблюдава удобно поради голямата разлика в яркостта на двете планети и поради видимата им близост до Слънцето.
Въпреки това ще дадем обективна информация за събитието, тъй като то едва
ли ще бъде подминато без шум от астролозите, предвид дългия период от близо
12.6 години, през който Юпитер и Нептун се „срещат“ покрай еклиптиката.
На 12 април в 17h 43m двете планети ще бъдат в съединение по еклиптични дължини. Тогава Нептун ще бъде на отстояние 05′ 58″ южно от Юпитер.
Тяхното съединение по ректасцензия ще настъпи няколко часа по-късно – в
23h 03m, когато Нептун ще бъде на 06′ 29″ южно от Юпитер. По същото време
Нептун ще бъде с яркост 8.0 mag и с ъглов диаметър 2.4″, т.е. видим само инструментално. Юпитер ще бъде с яркост –2.1 mag и с ъглов диаметър 33.8″.
Тази огромна разлика в яркостта на двете планети – близо 330 пъти, ще затрудни опитите да бъдат фотографирани едновременно.
На 12 април Юпитер и Нептун ще изгреят около 56 минути преди изгрева
на Слънцето (около 05h 55m за София), когато обаче на изток започва да настъпва зората. Това ще бъде втората причина, силно възпрепятстваща наблюденията. На същата сутрин Слънцето ще изгрее за София в 06h 51m.
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Юпитер с някои от спътниците си и Нептун, както биха изглеждали в окуляра на телескоп със
зрително поле 0.2° (без обръщане на образа) на 12 май в 06h 00m. Тогава двете планети ще бъдат
на отстояние 8′ 13″ една от друга, но много ниско до хоризонта и при вече изсветляващо небе.
Поради това наблюдението на съединението ще бъде почти невъзможно

Нощта на 30 април срещу 1 май – Венера и Юпитер на отстояние 14′
Кулминацията на пролетния парад ще бъде съединението на двете най-ярки планети. Техните ректасцензии ще се изравнят на 30 април в 21h 37m, когато Венера ще бъде на 14′ 49″ южно от Юпитер. Съединението им по еклиптични дължини ще бъде на 1 май в 00h 14m, когато планетите ще бъдат видимо
малко по-близо – на 13′ 50″ една от друга.
По време на тези съединения Юпитер ще бъде с яркост –2.1 mag и с ъглов
диаметър 34.7″. Венера ще бъде с яркост –4.1 mag, с ъглов диаметър 16.9″ и
със 67.5% осветен диск.
От България явлението ще се наблюдава часове след съединенията – на
1 май след изгрева на двете планети около 04h 50m (за София). Тогава те ще
бъдат на отстояние 17′ 53″ една от друга. На същата дата Слънцето ще изгрее
в 06h 23m за столицата, така че двете планети ще могат да се наблюдават едновременно до около 05h 45m в настъпващата зора. Дотогава за наблюдател от
София те ще се издигнат на височина 9.5° над източния хоризонт. След това
в зората ще остане видима само по-ярката Венера. Препоръчително е желаещите да наблюдават явлението да изберат място с нисък източен хоризонт.
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Подходящи за целта ще бъдат също горните етажи на високи сгради. В окуляра на телескоп двете планети заедно ще представляват атрактивна, дълго
запомняща се гледка.
Традиционно по време на съединенията на Юпитер и Венера зачестяват
съобщенията за наблюдавани аномални явления в небето, най-вече от хора,
непознаващи планетите. Можем да очакваме същото и през тази пролет.

Венера и Юпитер както ще се виждат с невъоръжено око над източния хоризонт на 1 май около
50 минути преди изгрев слънце (около 05h 30m за София). Тогава те ще бъдат на ъглово отстояние 18′ 55″. Желателно е обаче наблюденията да започнат по-рано, макар че тогава планетите
ще бъдат по-ниско до хоризонта
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Юпитер с Галилеевите си спътници и Венера, както ще изглеждат в окуляра на телескоп със
зрително поле 0.6° (без обръщане на образа), на 1 май в 05h 20m. Тогава двете планети ще бъдат
на отстояние 18′39″ една от друга и на височина над източния хоризонт 5° за наблюдател от
района на София

29 май – Марс и Юпитер на отстояние 38′
Съединението по ректасцензия на тези две планети ще настъпи на 29 май
в 03h 04m, когато Марс ще бъде на 38′ 02″ южно от Юпитер, с яркост 0.7 mag,
с ъглов диаметър 6.4″ и с 87.5% осветен диск. Юпитер ще бъде с яркост –2.2
mag и с ъглов диаметър 37.0″.
От България явлението ще се наблюдава удобно скоро след момента на
съединението – на 29 май, от изгрева на Марс 2 часа и 40 минути преди изгрев слънце (от 03h 13m за София), до развиделяване. Около 1 час и 30 минути
преди началото на деня двете планети ще бъдат видими на височина 12.5° над
източния хоризонт (в 04h 23m за София). Ще се намират на около 3.5° източно
от пролетната равноденствена точка в съзвездието Риби. Дотогава ъгловото
отстояние между Марс и Юпитер ще е намаляло още – до 37′ 19″.
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Юпитер с Галилеевите си спътници и Марс, така както ще изглеждат в окуляра на телескоп
със зрително поле 0.8° (без обръщане на образа), на 29 май в 04h 23m. Тогава двете планети ще
бъдат на отстояние 37′ 19″ и на височина над източния хоризонт 12.5° за наблюдател от района
на София

29 декември – Меркурий и Венера на отстояние 1.4°
От трите съединения на Меркурий с Венера тази година – на 26 септември,
22 ноември и 29 декември, реално ще може да се наблюдава само последното.
На 29 декември ректасцензиите на двете планети ще се изравнят в 11h 18m,
когато Меркурий ще бъде на 1° 24′ северно от Венера, с яркост 0.4 mag, с ъглов диаметър 8.3″ и с 28.5% осветен диск. Венера ще бъде с яркост –3.9 mag,
с ъглов диаметър 10.4″ и с 96% осветен диск.
От България явлението ще се наблюдава на 29 декември вечерта, след залеза на Слънцето в 17h 01m (за София). Около 40 минути по-късно, като се
използва ярката Венера за ориентир, с бинокъл ще може да се открие Меркурий във все още здрачаващото се небе. Двете планети ще бъдат видими едновременно с невъоръжено око по-късно – във вече напредналия полумрак. Ще
бъдат ниско над югозападния хоризонт в съзвездието Стрелец. Същата вечер
Венера ще залезе в 18h 14m (за София), т.е. удобният за наблюдение интервал
ще бъде кратък. Поради това се препоръчва избор на наблюдателно място с
нисък хоризонт в посока запад-югозапад.
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В последните няколко вечери на декември ярките планети и лунният сърп
ще привличат погледа над югозападния хоризонт, още при свечеряване. Венера и Меркурий ще бъдат видимо близо, много ниско над хоризонта – в съзвездието Стрелец, Сатурн ще бъде в Козирог, а Юпитер – в Риби.

Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн, заедно с 24% осветената Луна на 27 декември около 55
минути след залез слънце (около 17h 55m за София). Най-трудно ще бъде видим Меркурий във
все още здрачаващото се небе, но ярката Венера ще може да се използва като ориентир при
откриването му

Окултации на планети от Луната
1. Окултация на Уран на 15 септември
Закриването на планетата (първият и вторият контакт) няма да може да се
наблюдава удобно поради голямата разлика в яркостта на 78% пълната Луна
и тази на Уран (5.7 mag). Луната ще закрие планетата с осветената страна на
своя диск, който ще бъде с видим диаметър 30′ 46″. Наблюдения с по-голям
успех могат да се проведат при откриването на Уран откъм тъмната страна на
Луната, ако се използва телескоп с голямо увеличение.
За Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски“ закриването на планетата ще започне в 00h 10m 16s на 15 септември (първи контакт), на
позиционен ъгъл (PA) 69°. Поради малкия ъглов диаметър на Уран – само 3.6″,
интервалът време между първия и втория контакт ще бъде само 7.5 секунди.
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Откриването на планетата (трети контакт) за Обсерваторията на СУ ще
започне в 01h 13m 43s, на PA 232°. Уран ще бъде изцяло открит 7.5 секунди
по-късно (четвърти контакт). В този момент Луната ще бъде на височина 36.5°
над източния хоризонт.
За НАОП – Варна първият контакт ще бъде около 00h 12m 51s на PA 73°, а
третият – в 01h 16m 59s, на PA 226°.

Откриването на Уран от Луната – последният четвърти контакт от окултацията на 15 септември
в 01h 13m 51s за наблюдател от Астрономическата обсерватория на СУ. Тогава Луната ще бъде
на височина 36.5° над източния хоризонт. Поради споменатите в текста трудности от цялото
явление ще могат да се наблюдават по-удобно само третият и четвъртият контакт, понеже те ще
бъдат откъм тъмната страна на лунния диск

2. Окултация на Уран на 5 декември
При тази втора за годината окултация на Уран, Луната ще закрие планетата с тясната си тъмна страна. Лунният диск ще бъде 94% осветен и с видим
диаметър 30′ 41″. И в този случай наблюденията ще бъдат затруднени поради
голямата разлика в яркостта на Луната и Уран. Планетата ще бъде с яркост 5.6
mag и с ъглов диаметър 3.6″.
За Астрономическата обсерватория на СУ университет началото на закриването (първи контакт) ще бъде в 18h 23m 32s, на позиционен ъгъл (PA) 48°.
Около 7.5 секунди по-късно Уран ще бъде вече изцяло закрит (втори контакт).
Началото на откриването на планетата (трети контакт) ще бъде около
h
19 30m 47s на PA 248°. Около 7.5 секунди по-късно Уран ще бъде открит изцяло (четвърти контакт).
За НАОП – Варна първият контакт ще бъде около 18h 26m 31s на PA 53°, а
третият – около 19h 36m 32s, на PA 242°.
38

Началото на закриването на Уран от Луната (първи контакт) на 5 декември в 18h 23m 32s за
наблюдател от Астрономическата обсерватория на СУ. Тогава Луната ще бъде на височина 33°
над източния хоризонт. Поради яркия 94% осветен лунен диск, от цялото явление ще могат да
се наблюдават само първият и вторият контакт, при това трудно

3. Окултация на Марс на 8 декември сутринта
Окултацията ще се случи на датата на противостоянието на Марс, което
ще бъде на 8 декември в 07h 42m EET. Тогава планетата ще бъде с яркост –1.9
mag и с ъглов диаметър 17.0″. Луната ще бъде във фаза пълнолуние, с ъглов
диаметър 29′ 55″, в съзвездието Бик.
Характерни моменти от явлението за Астрономическата обсерватория на
СУ „Св. Климент Охридски“, София:
Първи контакт (начало на закриването на Марс): 07h 11m 27s на позиционен
ъгъл (PA) 88°. В този момент за Обсерваторията на СУ двете небесни тела ще
бъдат на височина 7.5° над хоризонта, в посока запад-северозапад.
Втори контакт: 07h 11m 57s. Тогава Марс ще бъде вече изцяло закрит.
Трети контакт: 08h 03m 16s на позиционен ъгъл 267°.
Четвърти контакт: 08h 03m 46s.
По време на последните два контакта Луната и Марс вече ще залязват за
София, а Слънцето вече ще бъде изгряло. Поради това краят на окултацията
няма да се наблюдава от България.
Изгревът на Слънцето на 8 декември за София ще бъде в 07h 44m.
Характерни моменти от явлението за НАОП „Николай Коперник“, Варна:
Първи контакт: 07h 09m 36s на PA 82°, при Луна на височина 5° на запад-северозапад.
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Втори контакт: 07h 10m 06s.
Залез на Луната за Варна: 07h 49m.
Третият и четвъртият контакт няма да могат да се наблюдават.
Изгрев на Слънцето за Варна на 8 декември: 07h 27m.
Следващите две карти показват първия контакт на явлението за Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски“ в София и за НАОП
„Николай Коперник“ Варна:
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ПО-ЯРКИ КОМЕТИ
През 2022 г. се очаква преминаването на няколко комети със средна яркост,
позволяваща те да бъдат наблюдавани с бинокъл или с малък телескоп.
С/2021 A1 (Leonard)
В първите няколко вечери на януари ще изпратим тази комета, която бе
първата открита през 2021 г. Ще се наблюдава обаче трудно – около 18h 00m за
Западна България, много ниско на югозапад, в съзвездието Южна риба. Преди това A1 (Leonard) бе видима с бинокъл до около 10 декември рано сутрин.
Кометата ще премине през перихелия си на 3 януари 2022 г., на разстояние
0.6152 AU (92.03 млн. км) от Слънцето. Най-близо до Земята тя бе на 12 декември 2021 г. – на 0.233 AU (34.86 млн. км).
C/2021 O3 (PanSTARRS)
Тя ще може да се наблюдава в последните вечери на април и в първите на
май, ниско над северозападния хоризонт. C/2021 O3 ще премине през перихелия си на 21 април, на разстояние 0.28758 AU (43.02 млн. км) от Слънцето.
Тогава се очаква кометата да достигне максимална яркост – около 5 mag (видима звездна величина).

Западната част на небето на 20 април 2022 г. около 1 час и 15 минути след залез слънце (около 21h 30m за София) с видимите пътища на кометите C/2021 О3 (PanSTARRS) и 45P/HondaMrkos-Pajdusakova за края на април и началото на май. Позициите на кометите са означени през
два дни за 21h 30m, във формат месец-ден (mm-dd)
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C/2017 K2 (PanSTARRS)
Към тази комета астрономите проявяват интерес от няколко години. Нейният перихелий ще бъде на 19 декември 2022 г. Тогава тя ще премине на разстояние 1.79695 AU (268.82 млн. км) от Слънцето. Около датата на своя перихелий
C/2017 K2 ще се движи на фона на съзвездията Жертвеник и Паун – ниско
в южната небесна полусфера. Тези съзвездия не могат да се наблюдават от
България, но и от южните ширини кометата ще бъде трудно достъпна – по
същото време Слънцето ще бъде видимо недалеч, в съзвездието Стрелец. От
нашите ширини най-подходящото време за наблюдение на K2 (PanSTARRS)
ще бъдат месеците юли, август и септември. Тогава кометата ще премине през
съзвездията Змиеносец и Скорпион, а нейната яркост се очаква да бъде около
7 mag. Ще бъде видима с бинокъл. В края на септември кометата ще навлезе в
съзвездието Вълк и ще залязва само 1 час и 20 минути след залеза на Слънцето. Тогава ще имаме последна възможност да я видим от България.
C/2017 K2 (PanSTARRS) привлече вниманието на астрономите с факта,
че когато бе открита – на 21 май 2017 г., нейната кома (временната ѝ атмосфера) е била достатъчно голяма, за да бъде забелязана от разстояние 2.4
млрд. км от Слънцето – отвъд орбитата на Сатурн. Откриването на комета
толкова рано преди нейния перихелий предполага големи размери на ядрото
и съответно – ранно формиране на комата около него, под действието на
слънчевите лъчи.

Видимият път на кометата C/2017 K2 (PanSTARRS) от началото на юли до около средата на
октомври 2022 г. Позициите на кометата са означени през 7 дни за 00h EET, във формат месец-дата (mm-dd)
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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 желаем да наблюдаваме, се
пада в тъмната част на денонощието за нашите географски дължини. Часът
на настъпването на максимума се определя на база еклиптичната дължина
на Слънцето λ☉ (давана в градуси), при която се смята, че Земята се намира
в най-гъстата част на метеорния рой, пораждащ съответния поток. Ако максимумът 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 визуални наблюдения.
В края на тази част ще намерите разяснения за понятието радиант, както и
полезни препоръки към желаещите да провеждат метеорни наблюдения.
Квадрантиди (QUA)
Mаксимумът на първия метеорен поток за 2022 г. ще бъде на 3 януари около 22h 40m, т.е. при еклиптична дължина на Слънцето λ☉ = 283.15°. Активността на потока, приведена към идеални условия за наблюдение, е около 120
метеора за час (ZHR ~120), но в посочения момент неговият радиант ще бъде
много ниско над северния хоризонт. Това ще намали драстично броят на забелязаните метеори. Тъй като Квадрантиди има кратък интензивен максимум,
желаещите да го видят може да изберат по-тесен интервал за наблюдение –
например от около 21h 30m до към 23h 30m. След това активността ще спада.
Този поток се поражда от метеорни роеве – облаци от космически частици,
отделящи се в космическото пространство от две тела: кометата 96P/Machholz
1 (с орбитален период 5.3 години) и астероидът 2003 EH1 (с орбитален период 5.5 години). Кометата 96P/Machholz 1 за последен път премина през своя
перихелий на 27 октомври 2017 г., а следващият неин перихелий ще бъде на
31 януари 2023 г.
Лириди (LYR)
Максимумът на метеорния поток Лириди тази година ще бъде на 22 април
около 22h българско време (при λ☉ = 32.32°), когато зенитното часово число на
потока достига около 18. По принцип потокът може да се наблюдава след 22h,
когато съзвездието Лира се издига над североизточния хоризонт. Към края на
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нощта радиантът е вече високо в небето. В нощта на 22 срещу 23 април обаче Луната ще изгрее в 03h 05m за София, с 56% осветен диск (фаза последна
четвърт), след което ще затруднява наблюденията. Най-удобни за наблюдение
остават часовете преди лунния изгрев.
Потокът Лириди е активен от 16 до 25 април. Неговото родителско тяло
е дългопериодичната комета C/1861 G1 (Thatcher) /Тачър/, с период 415 г. За
последен път тази комета е преминала през своя перихелий на 3 юни 1861 г.
Ета-Аквариди (ETA)
Потокът е активен от 19 април до 28 май, с максимум за 2022 г. на 6 май
около 11h българско време (при λ☉ = 45.5°). Предвид че съзвездието Водолей,
в което се намира радиантът на потока, изгрява към края на майските нощи,
наблюденията трябва да се проведат също тогава. На 6 май радиантът е близо до звездата η Водолей и за София той ще изгрее около 03h. В нощта на
5 срещу 6 май Луната ще залезе още в 01h 14m за София с 22% осветен диск и
няма да затруднява наблюденията до сутринта. На 6 май Слънцето ще изгрее
за София в 06h 15m, така че визуални наблюдения ще могат да се провеждат
до около 05h. Потокът η-Аквариди се поражда от метеорни роеве, отделящи
се в космическото пространство от Халеевата комета (1P/Halley), която е с
орбитален период около 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 ниския до хоризонта радиант.
Тау-Херкулиди (TAH)
Има шанс най-голямата астрономическа атракция за 2022 г. да дойде от
този малко известен метеорен поток. Той е много слаб – по-скоро теоретично
съществуващ, породен от частици, отделящи се от кометата 73P/SchwassmannWachmann 3. В края на 1995 г. ядрото на тази комета се разпадна на няколко
фрагмента, което предполага отделянето на големи количества прах в космическото пространство. На 25 август 2022 г. кометата 73P ще премине за
пореден път през своя перихелий, но преди това – рано сутринта на 31 май,
се очаква нашата планета да прекоси облаците от прах, отделил се още по
време на това разпадане. Ако тези предвиждания се сбъднат, между 04h 50m и
05h 20m UTC на 31 май може да бъде наблюдаван метеорен дъжд, с активност
до няколко хиляди метеора за час! За съжаление, по същото време за нашите
географски дължини денят вече ще е настъпил. По българско време интервалът ще е между 07h 50m и 08h 20m. Скоростта на навлизане на метеорните тела
в земната атмосфера ще бъде сравнително ниска – около 16 km/s, което ще
доведе до наблюдение на бавни оранжеви метеори. Причината за този цвят ще
бъде по-ниската температура на частиците, нагряващи се от съпротивлението
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на въздуха. Най-подходящите места за наблюдение на явлението ще бъдат западно от България – Югозападна Европа (Южна Испания, Канарските о-ви),
Западна Африка, Атлантика, югоизточните части на Северна Америка и северните части на Южна Америка. Луната няма да затруднява наблюденията.
Ариетиди (ARI)
Потокът е активен от около 14 май до 24 юни, с максимум на 7 юни при
λ☉ = 76.6°. Метеори от него могат да се видят рано сутрин, в съвсем късия
интервал от изгрева на радианта в съзвездието Овен (в 04h 15m за София) до
изсветляването на небето на изток преди изгрева 20-ина минути по-късно.
Зенитното часово число на Ариетиди е около 30 метеора за час, но предвид
ниския до хоризонта радиант и краткото възможно време за наблюдение реално забелязаните метеори следва да са много по-малко. Потокът е труден за
наблюдение и обикновено се определя като дневен.
На 7 юни Луната ще бъде във фаза първа четвърт и ще залезе в 02h 02m за
София, т.е. няма да пречи. На същата дата Слънцето ще изгрее в 05h 49m за София, така че визуални наблюдения ще могат да се провеждат до около 04h 35m.
Родителското тяло на потока не е определено със сигурност. Предположенията са две – астероидът 1566 Icarus или кометата 96P/Machholz.
Юнски Боотиди (JBO)
Този поток е интересен с бавните си ярки жълто-оранжеви метеори. Активен е от 22 юни до 2 юли, с максимум тази година на 27 юни около 14h българско време (λ☉ = 95.7°). Около 27 юни Луната ще изгрява в края на нощите –
във фаза малко преди новолуние, и затова няма да пречи на наблюденията.
Предвид че за България максимумът се пада през деня, най-близкото до него
подходящо време за наблюдение ще бъде на 27 юни вечерта.
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 по-успешно от бързите метеори на повечето други потоци.
Юнски Боотиди се поражда от метеорни роеве, отделили се от кометата 7P/
Pons-Winnecke, с орбитален период 6.4 години. За последен път тази комета
премина през своя перихелий на 27 май 2021 г., а следващият ѝ перихелий ще
бъде на 25 август 2027 г.
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
(λ☉ = 127° и за двата). 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 в началото на август. Макар че зенитното часово
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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 само около 15–20 метеора за час, общо от двата потока. Причината е в
ниските им до хоризонта радианти. През юлските нощи съзвездията Водолей
и Козирог са видими ниско на югоизток в полунощ и ниско на югозапад рано
сутрин преди разсъмване.
В нощите около 30 юли Луната няма да затруднява наблюденията. На
28 юли в 20h 54m тя ще бъде във фаза новолуние.
На 30 юли Слънцето ще изгрее за София в 06h 16m, така че ефективни наблюдения ще могат да се извършват от полунощ до около 05h.
Потокът Южни δ-Аквариди е активен от 12 юли до 23 август. Неговото родителско тяло не е установено със сигурност, но се смята, че е кометата 96P/
Machholz 1 (същата, която поражда и потока Квадрантиди, а вероятно и Ариетиди). Тя има орбитален период от 5.3 години. За последен път тази комета
премина през перихелия си на 27 октомври 2017 г., а следващият ѝ перихелий
ще бъде на 31 януари 2023 г.
Потокът α-Каприкорниди е активен от 3 юли до 15 август и се поражда
от метеорни роеве, отделящи се от кометата 45P/Honda–Mrkos–Pajdušáková,
имаща период 5.25 години. Тази комета ще премине през перихелия си на 26
април 2022 г., което може да бъде причина за повишена активност на потока.
Персеиди (PER)
Максимумът на метеорния поток Персеиди за 2022 г. ще бъде на 13 август
след 04h българско време (при λ☉ около 140°), но за съжаление – при пълна
Луна. Тя ще създава светъл фон на небето и така ще възпрепятства наблюденията.
Поради това, че се случва в удобно за наблюдение време – във все още топлите августовски нощи, потокът Персеиди традиционно привлича вниманието на много любопитни хора от Северното полукълбо на Земята. Тази година
обаче условията за неговото наблюдение ще бъдат по-добри само до около
9 август, когато Луната ще е под хоризонта в последните часове на нощите.
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 изгрява
за София в 06h 31m, предвид което принципно (в безлунна нощ) ефективни
наблюдения могат да се провеждат до около 05h 20m.
Потокът Персеиди се поражда от метеорни роеве, отделили се от кометата 109P/Swift-Tuttle (Суифт-Тътл). Тя е дългопериодична и преминава през
перихелия на орбитата си веднъж на около 133 години. За последен път 109P
премина през перихелия си на 11 декември 1992 г. От около 17 юли до 24
август всяка година Земята прекосява тези метеорни роеве, поради което в
безлунните нощи от този период можем да видим много метеори. За небесна46

та атракция допринася и фактът, че Персеиди се застъпва по време с описаните по-горе два потока Южни δ-Аквариди и α-Каприкорниди (както и с още
няколко по-слаби), които добавят своя принос.
Ауригиди (AUR)
Този метеорен поток се наблюдава от 28 август до 5 септември, но трудно.
През 2022 г. неговият максимум ще бъде на 1 септември около 12h българско
време, при λ☉ = 158.6°.
За разлика от предни години, за този поток Международната метеорна организация сега прогнозира по-ниско зенитно часово число – само 10. Около
1 септември Луната ще бъде във фази преди първа четвърт и няма да е видима
в последните часове на нощите. Точно тогава съзвездието Колар, с радианта
на потока Ауригиди, ще бъде вече по-високо над източния хоризонт. На 1 септември Слънцето ще изгрее в 06h 51m за София, така че визуални наблюдения
ще са възможни до около 05h 45m.
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 ще затихва с времето.
Дракониди (DRA)
Това обикновено е слаб метеорен поток. Неговият максимум за 2022 г. ще
бъде на 9 октомври около 03h 30m българско време (λ☉ = 195.4°), с около 5–10
бавни червеникави метеора за час. През нощта на 8 срещу 9 октомври обаче
Луната ще бъде пълна и ще направи визуалните наблюдения неефективни.
По-висока активност на потока се наблюдава след скорошно преминаване
на кометата 21P/Giacobini-Zinner през нейния перихелий. За последно такава
повишена активност бе наблюдавана през 2011 и 2012 г. Кометата 21P е с орбитален период 6.6 години и за последен път премина през перихелия си на
10 септември 2018 г. Следващият неин перихелий ще бъде на 25 март 2025 г.
Земята прекосява метеорните роеве, отделящи се от тази комета, в краткия
период от 6 до 10 октомври, когато са активни Дракониди.
Ориониди (ORI)
Максимумът на този метеорен поток е на 21 октомври при λ☉ = 208°, с
около 15 бързи метеора на час. Потокът може да се наблюдава след изгрева на
неговия радиант в съзвездието Орион – от около 22h 40m за София, до сутринта. Тази година на 21 октомври Луната ще изгрее в 03h 04m за София с 20.5%
осветен диск, а на 22 октомври – в 04h 11m, с 12.7% осветен диск. След изгрева
си тя няма да затруднява осезаемо визуалните наблюдения. На 21 октомври
Слънцето ще изгрее в 07h 47m за София, така че ефективни наблюдения ще
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могат да се провеждат до около 06h 40m. Потокът Ориониди е активен от около
2 октомври до 7 ноември. Той, както и описаният по-горе поток η-Аквариди,
се пораждат от метеорни роеве, отделили се от Халеевата комета. Земята преминава два пъти годишно през тях – през пролетта и през есента.
Леониди (LEO)
Потокът Леониди е активен от 6 до 30 ноември, с максимум за 2022 г. на 18
ноември около 01h българско време (при λ☉ = 235.27°). В нощта на максимума
радиантът на потока в съзвездието Лъв ще изгрее около 23h 10m за района на
София. Немного след това – в 00h 53m ще изгрее и Луната с 36.8% осветен диск.
В неголяма степен тя ще затруднява визуалните наблюдения до края на нощта.
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 около 33 години.
Затова през същия период потокът Леониди се наблюдава във вид на метеорни дъждове. Последният такъв бе през 2002 г., с интензивност около 3500
метеора на час.
Геминиди (GEM)
Това е третият и последен високоинтензивен метеорен поток през годината, след Квадрантиди и Персеиди. Наблюдава се от около 4 до 17 декември,
когато Земята прекосява метеорни роеве, отделящи се от астероида 3200 Фаетон. Максимумът на Геминиди за 2022 г. ще бъде на 14 декември около 15h
българско време, при λ☉ = 262.2°. Принципно в момента на максимума активността е над 120 метеора за час, но вечерта на същата дата Луната ще изгрее в
22h 39m за София, със 65% осветен диск и ще затрудни наблюденията.
Радиантът на потока се намира в съзвездието Близнаци, което до края на
нощта ще се издига все по-високо над източния хоризонт.
Урсиди (URS)
Този последен за годината метеорен поток е активен от 17 до 26 декември.
За 2022 г. неговият максимум ще бъде на 23 декември около 00h, при λ☉ =
270.7°. Тогава ще могат да се наброят около 10 средно бързи метеора за час, а
Луната ще бъде в новолуние и няма да затруднява наблюденията.
Родителското тяло на потока е кометата 8P/Tuttle (Тътл), с орбитален период 13.6 години. За последен път тя премина през перихелия си на 27 август
2021 г., а следващият неин перихелий ще бъде на 18 април 2035 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
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и с това възпрепятства визуалното и фотографското регистриране на слабите
метеори. Традиционната препоръка към желаещите да провеждат 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) по време на максимума, 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 от тях 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.
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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ОЧАКВАНО ИЗБУХВАНЕ В ДВОЙНАТА ЗВЕЗДНА
СИСТЕМА KIC 9832227
През 2022 г. има вероятност да станем свидетели на избухване в контактната двойна звездна система KIC 9832227 в съзвездието Лебед, което ще породи
явлението Нова. Тази затъмнително-двойна звезда е отдалечена от нас на около 1840 светлинни години и има много къс орбитален период – около 11 часа.
Очакванията са по време на сливането на двата приближаващи се компонента
да видим избухване с блясък около 2 mag, т.е. колкото на звезда със средна
яркост за невъоръженото око. В момента блясъкът на обекта се променя в границите 12.27 – 12.46 mag, поради което той не може да се наблюдава визуално
с бинокъл или с малък телескоп.
Координати на обекта за епоха 2000:
R.A.: 19h 29m 15.95s;
Dec: +46° 37′ 19.9″.
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Първият стационарен телескоп в България – 6-инчов рефрактор, произведен през 1897 г. от
фирмата Grubb. Намира се в Астрономическата обсерватория на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“. През 2022 г. този инструмент ще навърши почетна възраст 125 години Снимка: Тихомир Начев
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АСТРОФОТОГРАФИЯТА – КРАТЪК ОБЗОР
Макар че астрономията се смята за една от най-древните науки, след
навлизането на фотографията в нея като наблюдателен метод през втората половина на XIX в. настъпва голям подем в познанията ни за природата
на небесните светила. В първите десетилетия на XX в. фотографията дава
своя огромен принос в новите открития относно структурата и мащабите на
Вселената. Главното предимство на фотографските приемници (фотоплаки,
филми и съвременните цифрови сензори) е тяхната способност да натрупват
в продължение на дългото експозиционно време ефекта от слабата светлина, идваща от далечните космически обекти. Това тяхно свойство наричаме
интегрираща способност и благодарение на нея получаваме изображения с
детайли и в цветове, които човешкото око не може да забележи в окуляра на
телескопа. С навлизането на цифровата фотография се появи още едно важно
предимство – днес цифровите изображения могат да бъдат анализирани бързо
и удобно със специализиран софтуер, с цел извличане на точна информация
за обекта. Можем например да измерим прецизно блясъка на звезда (фотометрия) или да получим точните небесни координати на астероид, комета или
друг обект (астрометрия). Освен това фотографските изображения могат да
се съхраняват дълго и на по-късен етап да послужат за сравнение, в търсене
на промени във вида, яркостта или положението на даден обект. Всичко това
доведе до окончателното изместване на човешкото око от фотографските методи, тъй като визуално не сме в състояние да получим стойностна научна
информация – данни за характеристиките на някакъв обект, във вид на числа.
Съществува и т.нар художествена астрофотография, практикувана най-често от астрономите любители. Нейната цел обикновено е получаването на впечатляващи цветни изображения на различни астрономически обекти. Този
тип фотография може да има широко приложение – например за популяризиране на астрономията. В статиите „Към начинаещите астролюбители“ и „Любителската астрофотография – средство за популяризиране на астрономията“
в нашето предишно издание „Гид на любителя астроном 2019“ тази тема е
разгледана обстойно.

Възможни обекти за фотографиране
Най-достъпните за фотографиране небесни явления са слънчевите изгреви и залези, които могат да се снимат с обикновен фотоапарат, без нужда от
специални средства. Това дава широко поле за изява на творческите ви способности, макар че този тип снимки са по-скоро красиви пейзажи и трудно
могат да се определят като астрофотографии. Безспорно е обаче, че снимки с
подобно съдържание могат да имат висока художествена стойност.
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Луната е обект, който рано или късно хвърля предизвикателство към всеки
любител на астрофотографията. Тя предлага много възможности за постигане
на интересни резултати. Получаването на детайлни фотографии на лунната
повърхност обаче изисква използване на по-специална техника – телеобективи или телескопи с дълги фокусни разстояния, монтирани на екваториална
глава, с функция за проследяване на движението на обектите поради видимото въртене на небесната сфера (т.нар. водене). За още по-голяма прецизност
се налага дори това водене да бъде леко забавено – с около 33′ на час спрямо
нормалната му ъглова скорост, поради обикалянето на Луната около Земята с
близо 13.2° за денонощие.
Планетите – може би следващите обекти, към които ще насочите обективите си, предлагат също много и разнообразни възможности за експериментиране. Видимите сближавания (съединенията) на две или повече ярки планети,
или на дадена планета с Луната, са атрактивни явления, които могат да се
фотографират успешно дори с нормални и широкоъгълни фотообективи. За
целта са нужни експозиции с времетраене до няколко секунди, неизискващи
водене и други специални методи на работа. Тези явления могат да се включат много сполучливо в съдържанието на нощни пейзажи – заедно с градски
светлини, силуети на планински върхове или на дървета от близкия план. Ако
обаче желаете да получите детайлни снимки на планетите в голям мащаб, ще
ви бъде необходима мощна висококачествена оптика, както и нужните умения
за работа с нея, но най-вече – търпение, докато постигнете първите си добри
резултати.
Звездите – най-вероятно именно те са причината, поради която сте решили да упражнявате това хоби. Те са достъпни за всеки фотоапарат, позволяващ снимане с дълги експозиции, особено ако същият е монтиран на
екваториална установка с водене. Ако не разполагате с такава, можете да
получите ефектни снимки с траектории на звезди (т.нар. звездни трекове),
очертани в кадъра поради видимото въртене на небесната сфера по време на
дългата експозиция. Това можете да заснемете лесно с неподвижно закрепен
фотоапарат на обикновен статив. Снимането на дъговидни звездни трекове
в близост до небесния полюс е друга интересна задача. Този красив ефект
може също да бъде включен в съдържанието на нощен пейзаж, ако използвате широкоъгълен обектив с обхват около 80° или повече. По-добрите циф
рови фотоапарати са способни при зададена висока светлочувствителност
на сензора и при работа със светлосилен широкоъгълен обектив да заснемат
успешно звездното небе дори без водене – с експозиции, траещи до около
15–25 секунди. При такива къси времена звездите се изобразяват в кадъра
почти точкови, т.е. съвсем реалистично.
Метеорите, придаващи живот в спокойната картина на звездното небе,
също са достъпни за фотоапарати с късофокусни обективи. Тук обаче успе53

хът ви зависи до голяма степен от късметa, който може да бъде значително
по-голям, ако използвате няколко фотоапарата, насочени към различни части
на небето. Вероятността за успех нараства многократно, ако работите по време на максимума на някой от по-активните метеорни потоци през годината –
Квадрантиди, Персеиди, Геминиди или друг. Тогава можете да насочите няколко фотоапарата с широкоъгълни обективи встрани от радианта на потока,
т.е. встрани от тази точка на небето, спрямо която изглежда, че метеорите се
разлитат във всички посоки. Това предполага, че ще заснемете „по-дълги“
метеори – такива с по-дълги траектории по небето.Трябва да знаете обаче, че
в кадрите ще се регистрират успешно само тези метеори, достигнали яркост,
съизмерима с тази на ярките планети. При метеорни снимки традиционно се
използва по-висока светлочувствителност на сензора на цифровия фотоапарат или се работи с по-светлочувствителен филм.
Изключително ефектни метеорни фотографии могат да се направят със
свръхширокоъгълни фотообективи тип „рибешко око“ (Fish-eye), имащи ъглов обхват около 180°. С такъв обектив може да се фотографира наведнъж
целият небосвод, което значи, че всички появили се метеори ще попадат в
обхвата. Поради много късите фокусни разстояния на тези обективи – около
и под 10 mm, кадрите ви ще бъдат впечатляващи дори без водене. Ефектът
би бил още по-силен, ако в съдържанието се включат детайли от хоризонта –
планини, дървета, далечни нощни светлини, човешки силуети и др. Можете
да постигнете по-стойностни резултати, ако работите съвместно с други фотографи, отдалечени от вас в различни посоки на разстояния 60–80 км – т.нар.
базисна метеорна фотография. Ако се анализират кадри с изображения на
един и същ метеор, заснети едновременно от поне два наблюдателни пункта
с известно разстояние между тях (т.нар. база), по регистрираната от кадрите
разлика в положението на метеора на фона на звездите може да се изчислят
реалната височина и посоката на неговия полет. Ако пред единия от фотоапаратите се монтира обтуратор – въртяща се перка, закриваща обектива през
равни интервали време (например 10 пъти в секунда), то по накъсването на
заснетата метеорна траектория може да се изчисли ъгловата, а след това – и
реалната скорост на метеорното тяло в земната атмосфера. Всичко това обаче
изисква сериозна подготовка и добра координация между отделните екипи по
време на заснемането.
Звездни купове, дифузни мъглявини и галактики – обектите, които ви карат
да затаявате дъх зад окуляра, са достъпни за фотографиране с по-светлосилни
обективи, при водене с екваториална глава. Красиви фотографии на по-ярките
области от Млечния път, както и на най-ярките мъглявини и звездни купове,
можете да получите дори с нормален или с широкоъгълен светлосилен фотообектив, ако снимате с експозиции от няколко десетки секунди до няколко
минути. За целта светлочувствителността на сензора трябва да се повиши до
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степен, при която печелим повече детайли в кадрите си, но при приемливо
ниво на т.нар. топлинен шум. Ако екваториалната глава може да води добре
по-дълго време или ако имаме автогидиране, можем да изберем друга стратегия – да намалим светлочувствителността на сензора до нива почти като
за дневни снимки (например до 400 ISO) и да компенсираме това с по-дълги
експозиции. Тогава топлинният шум ще намалее още и ще бъде почти незабележим.
С широкоъгълен или свръхширокоъгълен светлосилен обектив (Fish-eye)
можете да получите интересни панорами с Млечния път, като работите в много ясна и безлунна лятна или есенна нощ.
Една често срещана грешка сред начинаещите в това хоби е мисълта, че с
по-дългофокусни обективи или с по-голям телескоп могат да получат по-детайлни изображения на мъглявини, звездни купове и галактики. Това обаче
не е толкова лесно! По-дългофокусният телескоп обикновено е с по-малка
светлосила, освен ако не е голям скъп инструмент. При фотографиране с него
е необходимо много прецизно водене, което най-често е извън възможностите
на начинаещите любители или на една собственоръчно конструирана екваториална монтировка. За да се получи добра снимка с такъв телескоп или с голям телеобектив, ще е необходима дълготрайна експозиция, по време на която
могат да се допуснат немалко грешки – в точността на воденето, вибрации от
вятъра, неволно разлюляване на установката при докосване и пр. Ето защо
често е по-разумно да предпочетете сравнително кратки експозиции с по-късофокусни, но светлосилни обективи, с които ще получите висококачествени
фотографии на интересуващия ви обект и на околното пространство, вероятно осеяно с красиви звездни струпвания.
Кометите – тяхното фотографиране е аналогично с по-горе описаната методика. По-дълготрайните експозиции със светлосилни обективи ще ви покажат
повече детайли от структурата на кометните опашки, но избягвайте прекалено
едрите мащаби, които ще ви покажат само част от опашката, най-вероятно без
детайли и с лош контраст. Ако е възможно, включете кометното изображение
в красив вечерен или утринен пейзаж. Вероятно сте разглеждали впечатляващи кадри на Халеевата комета над утринната зора или на кометата Хейл-Боп
в сиянието на залеза, заснети с нормални и дори със широкоъгълни фотообективи. По-специално внимание на методиките за фотографиране на комети е
обърнато в статията „Кометите – как да ги наблюдаваме и фотографираме“ в
миналогодишното наше издание „Гид на любителя астроном 2021“.
Слънцето предоставя също интересни възможности за астрофотографите. Слънчевите петна, протуберансите и слънчевата корона, видима по време
на пълните слънчеви затъмнения, са винаги интересна тема. Трябва обаче да
бъдете особено внимателни и да предпазвате зрението и техниката си, като
използвате специални слънчеви филтри. В суетата по време на работа начи55

наещият може лесно да бъде изкушен да погледне за кратко през търсача на
телескопа, оставен без защита или закрит с неподходящ филтър, например
за да провери насочването. Такъв момент на непредпазливост може да има
трайни пагубни последствия за зрението – ретината на окото може да изгори
без усещане за болка! Ако още нямате опит и изградени навици в боравенето
с техниката, най-добре оставете слънчевата фотография за по-късно. Получаването на снимки с висока разделителна способност на слънчевите петна
и гранулацията на слънчевата повърхност изисква по-специална техника –
дългофокусен телескоп и филтър, пропускащ светлина само в тесен диапазон
около дължината на червената водородна линия Hα.
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ВАЖНИ ПРИНЦИПИ В ГЕОМЕТРИЧНАТА
ОПТИКА И ВРЪЗКАТА ИМ С ПАРАМЕТРИТЕ НА
АСТРОНОМИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
По време на работа фотографите подбират параметрите и настройките на
своята техника според целите, които са си поставили и според светотехническите условия, в които се намират. При това те често си служат с понятия, като
фокусно разстояние, светлосила, относителен отвор и пр. В астрофотографията доброто познаване на тези и на още някои оптични термини е задължително, което налага да сме запознати с основните принципи в геометричната
оптика. Това помага в случаите, когато трябва да се пресметнат параметрите
на една оптична система преди нейната употреба – нещо, което се практикува често. Ако например избирате телескоп за да упражнявате хобито си, ще
трябва да прецените неговите параметри според задачите, за които смятате да
го използвате. Накратко – без нужният минимум от знания по оптика, успехът ви може да бъде по-скоро плод на случайността. Затова в тази статия ще
разгледаме най-важните характеристики на астрономическите инструменти,
като ще обърнем внимание на някои по-малко известни особености, свързани
с тях.

Фокусно разстояние

Това е разстоянието, на което една събирателна леща или обектив фокусира светлината, идваща от много отдалечен точков светоизточник – например
звезда (фиг. 1). Ако вземем една сферична събирателна леща, която фокусира
светлината след себе си на разстояние, многократно превишаващо собствената ѝ дебелина, можем да кажем, че това е тънка леща. Тогава със задоволителна точност можем да измерим фокусното ѝ разстояние f от нейния екватор
(страничният ѝ ръб), до равнината, в която се построява образът F на светоизточника (фокална равнина). В двете фигури по-долу фокусните разстояния са
предадени скъсени, за да се поберат схемите в по-малка ширина. Теоретично
точковият светоизточник трябва да бъде отдалечен на безкрайност, при което
светлината, идваща от него, е във вид на паралелен сноп лъчи. Много е удобно, ако проектираме слънчевия образ върху екран. Поради голямата отдалеченост на Слънцето разстоянието, на което неговото изображение се построява
зад лещата, практически е равно на нейното фокусно разстояние f. Трябва да
се прави ясна разлика между фокусната точка F и фокусното разстояние f.
Когато се казва например „фокусът е в равнината на CCD матрицата“, става
дума за фокусната точка F. Но ако кажем „този фотообектив е по-дългофокусен“, става ясно, че имаме предвид неговото фокусно разстояние f.
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Фиг. 1. Измерване на фокусни разстояния на тънки сферични лещи
Пример a – при събирателна (конвергентна, положителна) леща: p – главна равнина на лещата;
H – главна точка (проекционен център); F – главен фокус, в който се построява действителният
образ на безкрайно отдалечен точков светоизточник (звезда). Можем да видим този образ ако
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поставим екран във фокуса F; f – фокусно разстояние, отчетено между центърът H на лещата
и фокусната точка F.
Пример b – при разсейвателна (дивергентна, отрицателна) леща. В този случай измерването е
по-трудно поради недействителния (мним) фокус F на лещата. За целта пред последната може
да се постави диафрагма (бленда) с известен диаметър d на нейния отвор, който трябва да бъде
по-малък от диаметъра на измерваната леща. Върху екрана зад лещата предварително се очертава окръжност k с двойно по-голям диаметър 2d. Логично диафрагменият отвор пропуска към
лещата паралелен сноп лъчи с диаметър d. При измерването отдалечаваме или приближаваме
екрана, докато намерим такова разстояние f′ зад лещата, при което окръжността k се оказва изцяло запълнена с разсейващата се светлина. Това означава, че при разстоянието f′ имаме светло
петно върху екрана с диаметър 2d. Тогава разстоянието f′ е равно на фокусното разстояние f
на лещата, отчетено между нейния проекционен център H и мнимия фокус F. С други думи,
обратните продължения на пречупените и разсейващи се след лещата лъчи, представени тук
с прекъснати линии, се събират в мнимата фокусна точка F пред лещата. По тази причина
разсейвателните лещи не са в състояние да построят действителни образи на някакви обекти.
За да се извърши по-удобно измерването, е препоръчително диафрагмата пред лещата да бъде
с по-широка периферия, за да засенчва добре екрана и така да можем да виждаме по-ясно само
интересуващото ни кръгло светло петно с диаметър 2d, което е с по-ниска осветеност. За целта
са подходящи например непрозрачните пластмасови шайби от кръглите кутии за DVD или CD
дискове, които имат диаметър d на централния си отвор 15 mm, а външният им диаметър е
около 12 см

Ако направим експеримент с близък светоизточник – запалена лампа или
горяща свещ, намираща се само на няколко метра от нас, действителният и
обърнат образ на обекта ще се построи зад лещата на разстояние, по-дълго от
фокусното f. Това разстояние ще наричаме образно.
Фотографите знаят, че когато снимат близък обект с фотообектив с постоянно фокусно разстояние (твърд обектив), по време на фокусировката се налага последният да се отдалечи от сензора на фотоапарата, за да се получи
ясен образ. Това е също заради по-дългото образно разстояние, в сравнение
с фокусното. Разговорно обаче двете понятия често се смесват. Например нерядко се казва: „фокусът на обектива нараства с приближаването към обекта“.
Всъщност фокусното разстояние на обектива е частен случай на образното
– каквото е то при обект, отдалечен на безкрайност. Именно тази стойност се
декларира като един от основните параметри на фотографските обективи, на
телескопите, окулярите и различни други събирателни системи.
На фиг. 2 е представен геометричният принцип, по който се построява
действителният обърнат образ на близък обект с някакви размери (височина) h.
От всички безброй много лъчи, тръгващи от обекта към лещата, са разгледани три, започващи от неговия връх A. Лъчът l1 отначало е успореден на
оптичната ос, но след пречупването си логично преминава през задния фокус
F′. Лъчът l2 преминава през проекционния център H на тънката леща, без
да се пречупи. Това е т.нар. главен, или основен лъч (principal ray или chief
ray). Лъчът l3 първо преминава през предния фокус F, а след пречупването си
продължава успоредно на оптичната ос. Там където трите преминали лъча
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се пресичат, е върхът A′ на образа. Ако обектът се намира по-далеч пред
лещата от нейното двойно фокусно разстояние 2f (т.е. при a > 2f), неговото
изображение A′ се построява зад лещата на образно разстояние b по-дълго от
фокусното f′, но по-късо от двойното фокусно 2f′ (т.е. f′ < b < 2f′). При това
построение е валидна следната зависимост между размерите h и h′ на обекта
и на неговият образ, според разстоянията a и b:

Фиг. 2. Зависимост между обектното, образното и фокусното разстояние при тънка събирателна леща
A – точка от върха на близък обект
A′ – връх на действителния обърнат образ на обекта
H – главна точка, проекционен център на тънката леща
p – равнина на тънката леща
F и F′ – преден и заден главен фокус (фокусни точки)
f и f′ – предно и задно фокусно разстояние
2f и 2f′ – предно и задно двойно фокусно разстояние
a – обектно (предметно) разстояние – от обекта до проекционният център H на лещата
b – образно разстояние – от центъра H до образа на обекта
h и h′ – размери съответно на обекта и на неговия обърнат действителен образ

откъдето можем да изчислим например размера h′ на образа на обекта:

Така се определя увеличението на образа (в случая – умаляване с h/h′
пъти). За построяването на образа A′ са достатъчни и само два от показаните
три лъча – например главният l2 и един от останалите два.
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Зависимостта между трите разстояния a, b и f се дава с т.нар. основна формула за тънката леща във въздушна среда:

Ако знаем които и да са две от тези разстояния, лесно можем да пресметнем третото:

Тези формули се използват доста често в практиката на оптика.
Можем бързо и с приблизителна точност да измерим фокусното разстояние на тънка събирателна леща и без да използваме „безкрайно отдалечен
точков светоизточник“ или горните формули. За целта можем да проектираме
върху екран образите на някакви контрастиращи или светещи обекти, отдалечени на повече от 1 км от нас. За експеримент можем да използваме като
обекти далечни лампи от нощното градско осветление, чиито образи ще бъдат
ясно видими върху екрана, при липса на силно странично осветление.

Фиг. 3. Бързо ориентировъчно измерване на фокусното разстояние f на тънка събирателна леща,
чрез проектиране на образите на отдалечени обекти върху екран. Самите обекти имат някакви
видими размери и са далеч вляво – извън обхвата на фигурата. Когато разстоянието между
лещата и екрана е такова, че виждаме ясно умалените и обърнати образи A1′ и A2′ на обектите,
можем да считаме със задоволителна точност, че то е равно на фокусното разстояние f
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Тъй като предметите около нас имат видими (ъглови) размери, то техните
умалени и обърнати образи върху екрана ще бъдат с някакви линейни размери (h′ във фиг. 2). Последните зависят от фокусното разстояние f на лещата (обектива), при това право пропорционално. Ако измерим върху екрана
размерите h′ на образите на много отдалечени обекти и след това заменим
лещата с друга – с два пъти по-дълго фокусно разстояние, образите на същите
обекти ще станат два пъти по-големи (2h′). Например слънчевият диск е с ъглов диаметър около 32′ (≈0.53°). При фокусно разстояние f = 500 mm неговото изображение във фокалната равнина (екрана) ще бъде с диаметър 4.65 mm.
При f = 1000 mm ще имаме образ с диаметър 9.3 mm и т.н. Ако знаем ъгловите
размери α на обекта в градуси и фокусното разстояние f на обектива в mm,
можем бързо (на ум) със задоволителна точност да пресметнем линейният
размер h′ на неговият образ в mm:
h′ = f × α/57.296
където числото 57.296 е броят на градусите в 1 радиан. Ако работим в дъгови
секунди, заменяме това число с 206 265 – броят на секундите в 1 радиан. За
точно пресмятане обаче, особено при обекти с големи видими размери, можем да получим h′ така:
h′ = 2 × f × tg(α/2)
където α/2 е половината от ъгловия размер на обекта.

Фиг. 4. Зависимост на фокусното разстояние при сферично огледало от радиуса
на повърхностната му кривина:
О – център на сферата, част от която е вдлъбнатата отразяваща повърхност
S – връх на огледалото (vertice), т.е. центърът на отразяващата повърхност. Този термин се
използва независимо дали огледалото е вдлъбнато или изпъкнало. Използва се също и при
оптичните лещи
p – главна равнина
r – радиус на отразяващата повърхност, като r = OS
D – диаметър на огледалото
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F – главна фокусна точка (образ на звездата)
f – фокусно разстояние, като f = r/2. Всъщност поради оптичния дефект сферична аберация, f
не е точно равно на половината от радиуса r за всички отразени лъчи, но с много добро приближение можем да приемем, че това е така
2f – двойно фокусно разстояние, като 2f = r.
Смята се, че зависимостта f = r/2 е била известна още на учените през Античността (Архимед
и др.)

Дотук изглежда, че можем лесно да измерим със задоволителна точност
фокусното разстояние на тънка събирателна леща или на вдлъбнато огледало.
Обикновено обаче фотографските обективи, окулярите и различни други събирателни системи са сложни – съставени от няколко на брой лещи. При това
техните лещи са изработени от различни типове стъкла или от други прозрачни материали, имащи различни коефициенти на пречупване. Повърхностите
на тези лещи могат да бъдат както сферични, така и асферични. Целта е да се
коригират възможно по-добре оптичните дефекти, характерни за единичната
леща – сферичната аберация, хроматизмът, комата, астигматизмът, дисторсията и сферичното огъване на фокалното поле. На тези недостатъци ще обърнем
по-специално внимание в следващите страници.
За разлика от тънката леща, многоелементните системи имат непренебрежимо голяма собствена дебелина. Например разстоянието между челната и
последната леща на един фотографски обектив може да бъде от няколко сантиметра до няколко десетки сантиметра – при големите телеобективи. При
двуогледалните телескопи, както и при огледално-лещовите (наричани още
катадиоптрични телескопи) имаме голяма дистанция между огледалата. Тогава възниква въпросът откъде точно се отчита фокусното разстояние? Мнозина отговарят прибързано: „от средата на тубуса“, „от позицията на блендата
в обектива“ или „от най-задната негова леща“, но тези отговори могат да се
окажат правилни само в отделни случаи.
За да отговорим коректно на този въпрос и за да разгледаме някои интересни следствия от него, трябва да надникнем за малко и в т.нар. Гаусова
геометрична оптика. Тя е особено полезна в случаите, когато трябва да се
обобщи сложният път на светлината (по-точно – на т.нар. параксиални лъчи)
през дебела оптична система, включително и многоелементна такава. При
преминаването на светлината през дебела леща тя се пречупва два пъти: при
попадането си върху първата повърхност – на прехода от въздушна среда към
стъкло, и втори път – при напускането на лещата, на обратния преход стъкло
– въздух. В горните примери, разглеждайки пречупването през тънка леща, не
вземахме под внимание тази особеност. Тогава тя наистина може да се пренебрегне, но при дебела оптична система картината е значително усложнена и е
нужен метод за обобщаване на ефекта от двете пречупвания.
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Фиг. 5. Елементи на оптична система – дебела леща:
l1 и l2 – противопосочни лъчи, попадащи в лещата успоредно на оптичната ос
l1′ и l2′ – пречупени от лещата лъчи
Q и Q′ – пресечни точки на продълженията от попадащите и пречупените лъчи
p и p′ – предна и задна главна равнина на системата, наричани също главни плоскости (principal
planes). Техните положения се определят от точките Q и Q′
H и H′ – главни точки (principal points), в които оптичната ос пробожда перпендикулярно двете
главни равнини
S и S′ – връхни точки на работните повърхности (върхове, vertices). Физическата дебелина d
на лещата е d = SS′
F и F′ – главен преден и главен заден фокус (главни фокусни точки)
f и f′ – предно и задно фокусно разстояние, отчитани съответно от главните точки H и H′ до
главните фокуси F и F′

Противопосочните лъчи l1 и l2 попадат в двете срещуположни повърхности
на системата, успоредно на нейната оптична ос (фиг. 5). Техните продължения от местата на първото им пречупване, както и продълженията в обратна
посока на вече напусналите лещата, свързани с тях лъчи l1′ и l2′, се пресичат
в точките Q и Q′ (продълженията са представени с прекъснати линии). Тези
две точки определят положенията на предната и задната главна равнина
p и p′, наричани също и главни плоскости. Главните равнини са абстрактни,
геометрично дефинирани обекти, т.е. те не са материални. Точките H и H′, в
които оптичната ос пробожда перпендикулярно главните равнини, се наричат
главни точки. Разстоянията HF и H′F′ са съответно предното и задното фокусно разстояние f и f′ на системата.
Ако разстоянието между главните равнини p и p′ е пренебрежимо малко
в сравнение с фокусните разстояния, системата може да се разглежда като
тънка леща.
В практиката е важно е да се знае, че при използване на многоелементна
(дебела) събирателна система – например фотографски обектив, нейният про64

екционен център е задната главна точка (H′). Например ако снимаме серия
кадри с цел съставяне на панорама – чрез поетапно завъртане на фотоапарата,
последният трябва да се върти около вертикална ос, преминаваща през задната главна точка на обектива. Това е още по-наложително, ако имаме важни или
контрастиращи обекти в близкия план. Обикновените фотографски стативи
нямат възможност за изнасяне на фотоапарата назад спрямо вертикалната ос
на главата, поради което се налага използване на допълнително устройство с
роля на хоризонтална релса.
Реалният път на светлината в една многоелементна събирателна система
(обектив) е доста сложен. Той се изчислява при проектирането на последната
чрез специализиран софтуер. Но въпреки многобройните пречупвания на лъчите през всички лещи винаги можем да намерим положенията на главните
равнини чрез обобщаване на хода на параксиалните лъчи – както във фиг. 5.
Така може да се предвиди точно фокусното разстояние на системата, а оттам
и други нейни параметри. Трябва да отбележим обаче, че за лъчи, попадащи
в системата под големи ъгли спрямо главната оптична ос, понятието „главна
равнина“ губи смисъл, тъй като по описания принцип за тях можем да получим някаква неравна, по-сложна повърхнина.
Във фиг. 6, аналогично на предишния пример, можем да определим положенията на двете главни равнини, от които се отчитат предното и задното
фокусно разстояние. За целта проследяваме продълженията на попадащия в
първата повърхност лъч l1 и на изходния лъч l3′, които са успоредни на оптичната ос. Проследяваме също и продълженията на преминаващите през предния и задния фокус лъчи l3 и l1′ (пунктираните им продължения са по-удобно
видими в пример b). Според вече познатия ни принцип техните пресечни точки Q и Q′ определят местоположенията на главните равнини p и p′.
В пример c е показано как събирателната система може да бъде представена само чрез главните си равнини – нещо, което можем да видим в чертежи и
в техническата документация на различни прибори.
Ако досега описанието на този принцип ви изглеждаше малко скучно, дойде време да разгледаме някои важни от практическа гледна точка следствия
от него. Всеки практикуващ фотограф или астроном се е възползвал от тях,
независимо дали е осъзнавал това.
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Фиг. 6. Път на светлината през четириелементен симетричен обектив в частен случай, при
който обектът A с размер h е отдалечен от предната главна равнина p на дистанция, равна на
удвоеното фокусно разстояние 2f. Тогава действителният обърнат образ A′ на обекта, с размер
h′, се построява на разстояние 2f′ след задната главна равнина p′, също равно на двойното фокусно (2f = 2f′). В такива случаи обектът и неговият образ са в мащаб 1 : 1, т.е. h = h′
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Фиг. 7. Ефективно (еквивалентно) фокусно разстояние на сложна система. Показани са два
примера с изнасяне на задната главна равнина пред и зад система от две лещи:
1 – събирателна (положителна, конвергентна) леща
2 – разсейвателна (отрицателна, дивергентна) леща. Разсейвателните лещи са по-тънки в средата, отколкото в периферията – обратно на събирателните
Q – пресечна точка на попадащия лъч l с продължението от свързания с него пречупен изходящ
лъч l′ (пример a) и на продължението от попадащия лъч l със самия пречупен лъч l′ (пример b).
Аналогично на разгледаните по-горе примери, точка Q определя местоположението на задната
главна равнина p, независимо че тя е извън системата
H – задна главна точка
F – заден главен фокус
f – ефективно фокусно разстояние на цялата система. То е едно и също в примерите a и b
t – разстояние между задната леща и фокалната равнина. То е по-късо от фокусното разстояние
f в пример a и е по-дълго от f в пример b. Понякога разстоянието между последния елемент на
една оптична система и фокалната равнина (фотоприемника) се нарича тираж
Показаните схеми в примерите a и b понякога обобщено се наричат „телеобектив“ и „обърнат
телеобектив“

За разлика от разгледаните преди класически случаи, познати ни също и от
учебниците, фиг. 7 демонстрира как задната главна равнина p може да бъде
изнесена пред система от събирателна и разсейвателна леща или обратно – да
бъде отместена далеч зад нея. Това не е просто суха теория, а на практика
означава, че може да бъде конструиран обектив, при който: a) фокусното раз67

стояние е съизмеримо или дори по-дълго от собствения му тубус и b) фокусното разстояние е много по-късо от физическата дистанция между последния
елемент на обектива и главния му фокус F.
Читателят сигурно вече се досеща, че първият похват се използва при фотографските телеобективи, докато вторият намира приложение при широкоъгълните обективи за SLR и DSLR фотоапарати. При последните трябва да
има свободно пространство от около 4 см зад обектива, за да може да работи подвижното огледало на огледално-рефлексния визьор. При тези широки
обективи фокусните разстояния наистина са по-къси от дистанцията между
гривната на тялото на фотоапарата, служеща за закрепване на обектива, и равнината на сензора. Това разстояние е известно сред фотографите като работна
отсечка, или Flange Focal Distance – FFD. То е различно при различните модели
фотоапарати и обективи. Например за Canon EF и EF-S-mount е 44.0 mm. За
Nikon F-mount е 46.5 mm. За често използваното през последните десетилетия
на миналия век у нас окачване с резба M42×1 (Praktica, Pentacon, Зенит, Pentax,
Contax S и др.) това разстояние бе 45.46 mm. За станалото популярно пак тогава, но често използвано и днес окачване T-mount (Tamron T-400 или T-2) с резба
M42×0.75, тази дистанция е 55.0 mm. Но за споменатите и за други модели фотоапарати с работни отсечки от същия порядък съществуват широкоъгълни и
свръхширокоъгълни обективи с фокусни разстояния само 8–10 mm. Затова, ако
някога сте си задавали въпроса как така изображението, построено от такъв
обектив, изобщо може да достигне равнината на сензора, то отговорът е във
фиг. 7b. С други думи, предната група лещи при тези обективи е с общ разсейвателен ефект, докато в задната група са включени мощни събирателни лещи
и логично тя също е събирателна, при това с доста късо фокусно разстояние.
Трябва да се помни, че работната отсечка (FFD) е параметър както на тялото на фотоапарата, така и на фотографския обектив. Характеристиките и на
двата трябва да бъдат съобразени с нея. Също така трябва да се прави ясна
разлика между трите отделни понятия FFD, фокусното разстояние на обектива и разстоянието между последната му леща и сензора. Последното се упоменава рядко, но може да се окаже важно, ако между обектива и сензора се
намират други оптични или механични елементи.
Случаят, показан във фиг. 7b, може да стане причина за заблуда при измерване на фокусното разстояние на непозната събирателна система – например
на обектив с недекларирани параметри. Ако работещият не е осведомен за
принципите, описани тук, той може да отчете разстоянието t между обектива
и неговия фокус F, като си мисли, че това е фокусното разстояние f. Например
една система от събирателна и разсейвателна леща може да има фокусно разстояние f = 20 см, но общата им главна равнина p може да е отместена толкова
далеч зад тях, че разстоянието t да бъде около 80 см – в пъти по-дълго! Такава
грешка ще се открие едва когато стане ясно, че мащабът на построения образ
от този обектив не съответства на измереното „фокусно разстояние“.
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Когато имаме система от два или повече оптични елемента, както във фиг. 6
и 7, можем да наречем нейното фокусно разстояние ефективно, еквивалентно
или резултантно, тъй като то се определя от фактора на всеки един от съставящите я елементи, както и от разстоянията между тях. Но тъй като най-често
става дума за конкретен прибор – телескоп, фотообектив или др., независимо
колко оптични детайла съдържа той, говорим просто за фокусно разстояние
на дадения прибор.
Ако знаем собствените фокусни разстояния на елементите, участващи в
такава система, както и разстоянията между тях, можем да пресметнем нейното ефективно фокусно разстояние (фиг. 8).

Фиг. 8. Фокусно разстояние на двуелементна система. Успореден светлинен сноп попада в
обектив, съставен от две тънки събирателни лещи. На екрана във фокуса F се проектира образът на отдалечен точков светоизточник (звезда):
Q1 и Q2 – пресечни точки на продълженията от влизащите и пречупените изходящи лъчи. Тези
точки определят положението на общата за системата задна главна равнина p
d – разстояние между лещите
fоб. – фокусно разстояние на обектива, отчетено между главната точка H и фокуса F

Ако собствените фокусни разстояния на двете тънки лещи са съответно f1
и f2, а разстоянието между тях е d, то фокусното разстояние fоб на обектива ще
бъде:

Аналогично можем да пресметнем фокусното разстояние на система от n
на брой лещи, с n-1 дистанции между тях. Фокусните разстояния на разсейвателните лещи се записват със знак минус.
Напълно очаквано, освен във фотооптиката, изнасянето на главната равнина пред или зад оптичната система се прилага при всевъзможни други прибори, включително и при огледалните астрономически инструменти (фиг. 9).
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Фиг. 9. Фокусно разстояние на двуогледален телескоп система Касегрен или Ричи–Кретиен:
1 – главно (първично) вдлъбнато огледало с централен отвор
2 – вторично изпъкнало огледало
Fогл – пряк фокус на главното огледало, в който би се събирала светлината, ако го нямаше вторичното
fогл – собственото фокусно разстояние на главното огледало
F – главен фокус на телескопа
l1 и l2 – лъчи от паралелен светлинен сноп, идващ от звезда и попадащ в главното огледало
l1′ и l2′ – фокусиращи се след вторичното огледало продължения на лъчите l1 и l2
p – главна равнина, изнесена далеч пред оптичната система. Нейната позиция се определя аналогично на вече познатия ни принцип – там, където се окаже пресечната точка Q на попадащия
в телескопа лъч l1 с мисленото продължение в обратна посока на свързания с него фокусиращ
се лъч l1′ (продължението е дадено с червена прекъсната линия)
H – главна точка. В нея оптичната ос пробожда перпендикулярно главната равнина p
f – фокусно разстояние на системата, като f = HF. То може да бъде с дължина, многократно
превишаваща дистанцията между огледалата 1 и 2, т.е. много по-дълго от тубуса на телескопа.
Обикновено f е много по-дълго и от собственото фокусно разстояние fогл на главното огледало.
Колкото ъгълът γ между лъчът l1 и обратното продължение от l1′ е по-малък, толкова фокусното
разстояние f е по-дълго

Демонстрираният във фиг. 9 принцип позволява конструиране на телескопи с фокусни разстояния, много по-дълги от собствените им тубуси. Това
означава по-леки, лесно преносими и по-евтини инструменти, или стационарни такива, изискващи по-малки по размер куполи. Всъщност това далеч
не е била основната цел на оптиците, при проектирането на двуогледалните
системи. Много по-важна задача пред тях е била отстраняването в колкото се
може по-голяма степен на някои оптични дефекти, като сферичната аберация
и комата (фиг. 16), както и огъването на полето на изображението (фиг. 19)
– недостатъци, които споменахме като характерни и за простата сферична
леща. Корекцията на тези аберации се постига чрез придаване на необходимата форма на отразяващите повърхности на огледалата, според предвидения тип оптична система на бъдещия телескоп – Касегрен, Ричи–Кретиен
или др. Това става по време на шлифоването на самите огледала. Според
формата си огледалата могат да бъдат сферични, параболични, хиперболични и елиптични, като изключим плоските отклоняващи. На практика, геоме70

трията на двете огледала се съчетава така, че общият ефект да бъде получаването на образ с възможно по-добро качество, в рамките на предвиденото за
използване фокално поле. Самата идея за система от вдлъбнато и изпъкнало
огледало, коригиращи взаимно своите аберации, предоставя и възможността
за постигане на дълги фокусни разстояния чрез отместване на главната равнина напред.
Този принцип намира широко приложение и при големите професионални
инструменти. Например двуметровият Ричи–Кретиен–Куде (RCC) телескоп в
НАО Рожен, при система Ричи–Кретиен (фиг. 10), е с разстояние между главното и вторичното огледало 3.787 m. Разстоянието от вторичното огледало до
фокалната равнина (т.е. от 2a до F) е близо 5.156 m. Вторичното огледало е
подвижно, с цел възможност за фокусиране. Фокусното разстояние на системата обаче е 16 m – в пъти по-дълго от посочените дистанции. Това означава,
че главната равнина е изнесена на голямо разстояние пред телескопа – практически тя е дори извън неговия купол. При преминаване към система Куде
(фиг. 11) вторичното огледало 2a се сменя с още по-късофокусното 2b чрез
превъртане на носещия ги кръст. Това е причина ефективното фокусно разстояние да стане 72 m, т.е. главната равнина се отдалечава още по-напред.
Тогава обаче нараства и разстоянието между вторичното огледало 2b и фокуса
F′ (Куде-фокус) – то става 18.64 m. Това дава възможност чрез две отражения
от плоските огледала 3 и 4 Куде-фокусът да бъде отведен през тръбните оси
на монтировката до по-долния етаж на сградата. Там той попада в процепа на
внушителен по размери Куде-спектрограф.
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Фиг. 10. Двуметровият RCC телескоп на НАО в система Ричи-Кретиен (RC): 1 – главно хиперболично огледало с диаметър 2 m; 2a – вторично хиперболично огледало с диаметър 73
см; F – RC-фокус. При тази система фокусното разстояние е 16 m, f/8. Относно механиката
и монтировката: n – блок за прикачване на светоприемна апаратура; m – разтоварващ механизъм, носещ главното огледало; d – тръбна деклинационна ос, s – сферичен лагер върху
маслената възглавница a; a′ – южен лагер; sa′ – тръбна часова ос; P – противотежест, балансираща тубуса
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Фиг. 11. При система Куде (Coude) вторичното огледала 2a и 2b са разменени чрез превъртане
на носещия ги кръст („спайдъра“). Куде-огледалото 2b е с диаметър 52 см и с по-късо собствено фокусно разстояние, т.е. по-изпъкнало. Това повишава ефективното фокусно разстояние на
цялата система до 72 m, f/36. Освен това на пътя на светлината се поставя плоското отклоняващо огледало 3, което заедно със също плоското огледало 4 отразява фокусиращия се светлинен
сноп през двете тръбни оси на монтировката, В резултат Куде-фокусът F′ се оказва в помещението на входния блок на голям Куде-спектрограф, инсталиран на долния етаж
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Оптичните аберации – накратко
Първите телескопи-рефрактори били с еднолещови обективи, конструирани по схемата тръба на Кеплер. Те давали образ с много оптични дефекти –
със силна хроматична и сферична аберация. Било нужно да се потърси решение за подобряване на оптичната им система.
През 1675 г. шотландският математик Джеймс Грегори (James Gregory,
1638–1675), същият, който предложил двуогледалната система, известна като
„Телескоп на Грегори“, теоретично доказал възможността да се конструира
двуелементен обектив-ахромат от събирателна и разсейвателна леща.
През 1733 г. английският адвокат Честър Хол (Chester Moore Hall, 1703–
1771) стигнал до извода, че двете лещи на ахромата трябва да бъдат изработени от стъкла с различни показатели на пречупване. Събирателната леща трябва да бъде от обикновено стъкло (крон), а разсейващата – от тежко стъкло,
съдържащо оловен окис (флинт).
Във втората половина на XVIII в. Джон Долънд (John Dollond, 1706–1761)
изработил първите телескопи рефрактори с двуелементни ахроматични обективи. Той забелязал, че дублетът ахромат не позволява пълно премахване на
хроматичната аберация – оставал т.нар. вторичен спектър (остатъчен хроматизъм). Неговият син Питър конструирал по-добре коригиран обектив апохромат, чиято изработка обаче била твърде сложна и скъпа за тогавашната ръчна
технология. Най-големият рефрактор, конструиран от Долънд, е с диаметър
на обектива 10 см (~4 инча).
В следващите фигури са показани споменатите вече оптични дефекти, характерни за единичната сферична леща. От казаното по-горе можем да обоб
щим, че стремежът за тяхното отстраняваме в различните типове оптични
системи е една от главните движещи сили в развитието на оптиката, довели
до днешното нейно високо ниво.
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Фиг. 12. Причината за поява на хроматичната аберация при единична леща. Този дефект е наричан още хроматизъм, или цветна аберация. Поради леко различаващите се фокусни разстояния
за разноцветните лъчи образите на даден обект, които те построяват в съответните цветове, са
в леко различен мащаб. Това като цяло влошава качеството на изображението, а контурите на
по-контрастиращите детайли в него се виждат оцветени в цветовете на дъгата

Фиг. 13. Действие на ахроматичен дублет: Обратната по посока хроматична аберация на втората отрицателна леща до голяма степен коригира тази на първата положителна леща. Различната
оптична плътност на двата типа стъкло, от които са изработени двете лещи, е загатната тук с
различните цветове на последните. За да се подчертае по-добре остатъчният хроматизъм, разликата между фокусите Fg на зелените лъчи и Fbr на сините и червените лъчи е преувеличена.
На практика тя е около 0.0005 × f. Например при фокусно разстояние 1000 mm разликата между двата фокуса ще бъде близо 0.5 mm
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Ахроматичният дублет (фиг. 13) е съставен от събирателна и разсейвателна
леща, имащи еднакви или много близки радиуси на кривините на вътрешните повърхности, с които те контактуват. Двете лещи са слепени с прозрачно
лепило или ако са с по-голям диаметър, между тях се оставя тясна въздушна
междина. Събирателната леща е изработена от кроново стъкло, обикновено
BK 7, с показател на пречупване ne = 1.519 (за зелената линия e на живака с
дължина на вълната λ = 546.07 nm). Кронът има високо число на Абе (коефициент на дисперсията), което за BK 7 на производителя Schott е νe = 63.96.
Високото число на Абе означава, че стъклото е нискодисперсно. Разсейвателната леща е изработена от по-тежко стъкло флинт, съдържащо оловен оксид.
Обикновено то е F2 и има по-висок показател на пречупване ne = 1.624, но
освен това е по-високодисперсно – с по-малко число на Абе νe = 36.11. Тези
характеристики на стъклата коментирахме по-обстойно в статията „Спектроскопия за астрономи любители“ в предишно издание на „Гид на любителя
астроном 2020“. От казаното дотук следва, че ако изработим две триъгълни
призми с абсолютно еднаква геометрия, но едната – от крон, а другата – от
флинт, втората призма ще пречупва светлината на по-голям ъгъл. Освен това
обаче при втората ще забележим по-силно диспергиране на бялата светлина
в цветовете на дъгата, което е нежелан ефект при оптичните лещи. Идеята на
дублета е хроматизмът на събирателната (положителната) леща да бъде компенсиран от този на разсейвателната (отрицателната), тъй като при втората
леща дисперсията е в обратна посока. Този механизъм работи задоволително
добре. Като резултат сините и червените лъчи се събират в един общ фокус, а
спрямо тях зелените лъчи остават леко некоригирани – те се фокусират малко
по-близо зад обектива. Това поражда т.нар. вторичен спектър, или остатъчен
хроматизъм, но въпреки него тази степен на корекция се счита за достатъчно добра в много случаи. Например в приборите за визуални наблюдения,
имащи ахроматични обективи, вторичният спектър е почти незабележим при
оптимални увеличения. Съществуват близки по конструкция обективи – двулещови или трилещови, при които хроматичната аберация е още по-добре
коригирана – сините, зелените и червените лъчи се събират в един фокус.
Това са вече споменатите по-горе обективи апохромати, които обаче логично
са по-скъпи.
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Фиг. 14. Различни варианти на ахроматични дублети: a – на Фраунхофер, подобен на съставените от Хол и Долънд; b – на Щайнхайл, с първа разсейвателна леща от флинт; c – на Бейкър,
с въздушна междина; d – на Литроу, с еднакви радиуси на трите сферични повърхности и с
плоска задна повърхност, което улеснява изработката; e – на Кларк, с широка въздушна междина около 15% от фокусното разстояние на дублета, позволяваща почистване отстрани без
демонтаж на лещите; f – на Гаус, от две менискови лещи; g – на Шевалие, с диафрагма отпред,
използван като пейзажен фотообектив; h – на Кук, с двойно вдлъбнат втори елемент от флинт,
но с по-силно изявена кома и труден за изработка. Първите три дублета са по-добре коригирани
от кома, но не и до степен, позволяваща да се използват като широкоъгълни обективи

Ахроматичният дублет като самостоятелен обектив почти не намира приложение в съвременната фотография, тъй като при него остават недостатъчно
добре отстранени астигматизмът и огъването на полето на изображението.
Поради тези дефекти ахроматът възпроизвежда контрастен образ само около
центъра на фокалната си равнина, т.е. такъв обектив е подходящ за прибор със
сравнително малко зрително поле. Ето защо обективите на биноклите, зрителните тръби и телескопите рефрактори най-често са ахроматични дублети.
Поради сравнително малките ъглови обхвати на тези прибори споменатите
дефекти остават почти незабележими. Освен това малкият брой на лещите,
съставящи ахромата – само две, позволява на приемлива цена да бъдат изработени такива обективи с по-големи диаметри, което означава по-добри характеристики на притежаващите ги прибори.
В конструкцията на различни сложни оптични системи – фотообективи,
окуляри и др., често се срещат слепени двойки лещи, участващи по различен
начин в техните системи. Нещо повече – много от съвременните фотографски
обективи са разработени на база на някои от показаните във фиг. 14 разно77

видности на ахроматичния дублет. Като пример ще посочим системата Двоен
Гаус, характерна за много модели нормални фотографски обективи (фиг. 18).
Разгледаните по-долу видове аберации нямат отношение към дисперсията
на светлината, наблюдаваща се при нейното пречупване, затова те често биват
наричани монохроматични. Такива са сферичната аберация, комата, астигматизмът, пецваловата кривина на полето и дисторсията.

Фиг. 15. Сферична и коматична аберация (кома) при сферична леща
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Фиг. 16. Сферична аберация и кома при сферично вдлъбнато огледало. За да се избегнат тези
дефекти, огледалата се изработват с асферична форма или частично се задиафрагмират

Астигматизмът е друг сериозен недостатък, който кореспондира с показания във фиг. 15 дефект кома, но се проявява най-вече при широкоъгълните
обективи – фотографски или на други прибори, имащи по-широки зрителни
полета. Причината за появата на астигматизма е илюстрирана във фиг. 17. Паралелен светлинен сноп с кръгло напречно сечение, идващ от далечен точков
светоизточник, попада в обектив под ъгъл γ спрямо главната му оптична ос.
Ще проследим как се фокусират лъчите, лежащи в две взаимноперпендикулярни равнини в снопа – в меридионалната равнина a и в сагиталната b, пресичащи се по протежение на неговата ос. Меридионалната равнина е тази, в
която освен оста на попадащия сноп лежи и главната оптична ос на обектива.
За да извършим експеримента, поставяме пред обектива непрозрачна преграда с врязан в нея процеп, след което чрез нейното завъртане на 90° можем да
пропускаме лъчите, лежащи ту в едната равнина, ту в другата. Тогава ще забележим, че лъчите от меридионалната равнина a се фокусират по-близо зад
обектива от тези, лежащи в сагиталната равнина b (т.е. фокусът Fa е по-близо
до обектива от Fb). Ако махнем преградата с процепа, образът на точковия
светоизточник ще наподобява кръстче, на което обаче двете съставящи го
чертички са разделени и лежат в различни фокални равнини, отдалечени на
различни разстояния зад обектива.
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Фиг. 17. Към обяснението за оптичния дефект астигматизъм: a и b – две взаимноперпендикулярни равнини (съответно меридионална и сагитална), пресичащи се по оста на паралелен
светлинен сноп, попадащ в обектива под ъгъл γ. В меридионалната равнина a лежат както оста
на снопа, така и главната оптична ос на обектива. Fa и Fb – несъвпадащи фокуси за лъчите,
лежащи в двете равнини. Разликата в техните фокусни разстояния е df, като същата нараства
бързо при увеличаване на ъгъла γ. Горе вдясно е показан фрагмент от кадър със звездни изображения, които поради астигматизма са се възпроизвели в края на полето във вид на разкривени
кръстчета, описвани понякога по-образно като „летящи птици“

Разликата df между фокусните разстояния за лъчите от двете равнини силно зависи от ъгъла γ, под който светлинният сноп попада в обектива. Например за ахроматичен дублет с фокусно разстояние 300 mm, при ъгъл на попадане γ около 35–40°, разликата df е от няколко милиметра. Причината за това е,
че косо попадащите лъчи срещат по различен начин повърхностната кривина
на обектива в двете взаимноперпендикулярни направления a и b. Това води до
нееднаквото им пречупване и до събирането им в различни фокуси.
Просто устроените обективи – еднолещови, двулещови, включително и
разгледаните по-горе ахроматични дублети, при които астигматизмът не е отстранен достатъчно добре, се класифицират като обективи астигмати. Астиг
матизмът се отстранява трудно чрез сложни комбинации от лещи с различна
форма, изработени от типове стъкла с различни показатели на пречупване, с
цел да бъдат добре отстранени и останалите недостатъци на простата леща.
Притварянето на диафрагмата на фотообектива също намалява астигматизма,
при това доста осезаемо. Съвременните фотографски обективи, съдържащи
три или повече на брой лещи, при които астигматизмът е достатъчно добре
80

коригиран, се класифицират като обективи анастигмати. Те са с по-голяма
светлосила и дават качествено остро изображение по цялата площ на кадъра.

Фиг. 18. Шестлещов анастигмат система Двоен Гаус (Double Gauss lens). Тази конструкция е характерна за много модели нормални фотографски обективи, като вече съществуват подобрени
нейни версии с повече на брой елементи и с повишена светлосила. Малко е трудно да се повярва, че идеята за този обектив произхожда от ахроматичния дублет, предложен от математика
Карл Фридрих Гаус през 1817 г. (фиг. 14f)

Фиг. 19. Огъване на полето на изображението – т.нар. Пецвалова кривина (Petzval field
curvature). Светлинният сноп a, попадащ перпендикулярно в лещата, се фокусира в точка Fa от
основната фокална равнина 1. Наклонените спрямо главната оптична ос снопове b и c обаче (в
червено) се фокусират в равнината 2, която е по-близо до лещата. Трите фокуса Fa, Fb и Fc очер-
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тават сферично огънато образно поле около проекционния център H на системата. На практика
огъването може да не бъде сферично, а с друга форма. Тъй като фотографските приемници са
плоски, този дефект води до нееднаква рязкост на изображението по цялата площ на кадъра.
За отстраняване на кривината на полето често се използват специални коректорни лещи (field
flatteners), монтиращи се близо до фокалната равнина на телескопа. При някои модели обективи, най-задните елементи в техните оптични системи изпълняват ролята на коректор за плоско
поле

Фиг. 20. Дисторсия – изкривяване на геометричните форми на образа, в зависимост
от положението на диафрагмата спрямо обектива:
a – позитивна дисторсия (pincushion distortion – „възглавничка“). При диафрагма зад обектива
страните на правоъгълните обекти се предават огънати към центъра на кадъра;
b – негативна дисторсия (barrel distortion – „бъчва“). При диафрагма пред обектива изкривяването е в обратна посока;
c – отстранена дисторсия чрез симетрично разположение на лещите спрямо диафрагмата, характерно при симетричните обективи
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Диоптър, оптична сила на леща
Когато се говори за единични лещи – например за стъкла за очила, много
често се споменава понятието диоптър. Оптичната сила, или пречупващата
сила D на лещите и изобщо – на рефракторните системи, се измерва в диоптри (dpt):

т.е. D е обратнопропорционално на фокусното разстояние f, взето в метри.
Пречупващата сила на събирателните (конвергентните) лещи се отчита в
диоптри с положителна стойност. Такива са например стъклата на очилата,
коригиращи далекогледство. При разсейвателните (дивергентните) лещи е обратно – пречупващата им сила се дава с отрицателен знак. Такива са лещите
на очилата за корекция на късогледство.
Примери: събирателна леща с фокусно разстояние 1 m има пречупваща
сила +1 dpt. Събирателна леща с f = 0.5 m е със сила +2 dpt. Нормален фотографски обектив с фокусно разстояние 50 mm има пречупваща сила +20 dpt.
Обектив на микроскоп с f = 5 mm има сила +200 dpt. Дъждовна капка с фокусно разстояние по-късо от 1 см има пречупваща сила над 100 диоптъра.
Разсейвателна леща с f = –0.5 m има пречупваща сила –2 dpt, а такава с
f = –0.2 m е от –5 dpt.
Бърз и лесен начин да пресметнем наум диоптрите на леща е, като разделим
числото 100 на нейното фокусно разстояние в сантиметри. Например събирателна леща с f = 40 см има пречупваща сила +2.5 dpt, тъй като 100/40 = 2.5. Тук
числото 100 е броят на сантиметрите в 1 m.
Нищо не пречи да опишем фокусното разстояние на вдлъбнато или изпък
нало огледало както при лещите – с неговата реципрочна стойност в диоптри. Трябва обаче да правим разлика от някои случаи, в които диоптърът се
използва за описание на кривината на дъга или някаква извита повърхност.
Например за окръжност с радиус 0.25 m можем да кажем, че същата има кривина от 4 диоптъра.
При описанието на параметрите на сложни оптични системи – обективи,
окуляри и др., пречупващата им сила в диоптри рядко се упоменава. Декларирането на техните фокусни разстояния е по-практично.
Лупа, проектиране на образ с увеличение, светлинен микроскоп и
афокални системи
На пръв поглед изглежда, че тези понятия стоят малко далеч от астрономическата оптика, но това са основни принципи, използващи се както в нея,
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така и във всевъзможни други оптични уреди. Например много прибори за
точни измервания са снабдени с оптични устройства, помагащи при отчитането на показанията по техните скали. Такива се срещат при различни теодолити, гониометри, инструментални микроскопи, до скалите на координатните
кръгове при някои телескопи, в аналитичните везни – оптиката, проектираща
подвижните им скали и пр. Най-общо тези устройства представляват един тубус, в който е монтирана събирателна леща или по-сложен окуляр. През него
работещият вижда скала за отчитане на някаква величина или друг интересуващ го обект под увеличение – като през лупа. При необходимост от по-голямо увеличение приборът може да бъде снабден със зрителна тръба, с оптична
схема на светлинен микроскоп. В тези случаи в предния фокус на окуляра
на микроскопа могат да бъдат монтирани мерителни мрежи или разграфени кръстове за точно отчитане на линейни или ъглови размери. Например
окулярните глави на инструменталните микроскопи са снабдени с щрихови
мрежи и скали за отчитане на разстояния, както и на ъгли между контурите на
измерваните обекти.

Фиг. 21. Микрометричен окуляр и поглед през него. Такива и подобни устройства са полезни
в решаването на широк кръг задачи – при измерване на линейните размери на малки обекти
под микроскоп или на ъгловите размери на далечни обекти през телескоп. Отчитането се
извършва както по скалата, видима в окуляра, така и по нониуса на микрометричния винт, показан в лявото изображение. Първо се определя константата на обектива на прибора, с който
ще се работи (неговото увеличение). 1 – неподвижна милиметрова скала; 2 – мерителен кръст,
задвижван от микрометричния винт
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Лупа
Ако използваме една събирателна леща като обикновена лупа за четене
(като увеличително стъкло), ние я държим на дистанция a от разглеждания
обект, при която виждаме най-ясно увеличения негов образ (фиг. 22). Разстоянието а обикновено е малко по-късо от фокусното разстояние f на лещата.
За да обясним построяването на образа в този случай, трябва да проследим
хода на поне два лъча, започващи от върха A на обекта: Единият лъч е избран
така, че първоначално е успореден на оптичната ос, а след пречупването си
преминава през задния фокус F′. Другият лъч преминава през центъра на лещата (главен лъч). Увеличеният недействителен и прав образ, имащ видим
размер h′, се построява от продълженията в обратна посока на пречупените
през лещата лъчи. Тези продължения се събират във върха A′ на образа и са
представени във фигурата с прекъснати линии.
Дистанцията a зависи от това колко е отдалечено окото на наблюдателя от
лупата и евентуално от налична при него зрителна недостатъчност – далекогледство или късогледство. Забележете, че светлинният сноп след лупата,
отиващ към окото на наблюдателя, е леко разходящ, което не е необичайно.
Когато разглеждаме близки до нас предмети, светлината от тях попада в очите ни също във вид на разходящи снопове. Тогава настъпва процес, наречен
акомодация – вътреочните ни лещи променят формата си, за да фокусират на
по-къса дистанция, и отново виждаме ясен образ.

Фиг. 22. Ход на светлината през събирателна леща, използвана като обикновена лупа
(увеличително стъкло)

Увеличението M на лупата (в пъти – x) се определя чрез съпоставяне на
нейното фокусно разстояние f с приетото за стандартно разстояние на най-ясно виждане отблизо, което е 250 mm:
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Като тук f се взема в милиметри. Например леща с фокусно разстояние
f = 100 mm (т.е. с пречупваща сила 10 dpt), използвана като лупа, ще ни дава
увеличение 2.5 пъти, тъй като 250/100 = 2.5. Става ясно, че така пресметнатото увеличение е твърде относително, защото не всички хора предпочитат да
четат от разстояние 250 mm. Нищо не пречи обаче да пресметнем аналогично
увеличението на лупата спрямо друго, предпочитано от нас разстояние.
Проектиране на образ с увеличение
Във фиг. 23 леща проектира образа на обект с размер h, отдалечен на разстояние а пред нея (предметно или обектно разстояние). Обърнатият образ
на обекта е с по-голям размер h′ и се построява на разстояние b зад лещата
(образно разстояние). При такава проекция с увеличение обектът се намира
между предния фокус F и точката F2 в края на предното двойно фокусно разстояние 2f, т.е. 2f > a > f. Разстоянието b обаче, на което се построява образът,
е по-дълго от задното двойно фокусно разстояние 2f′. При прожекционните
обективи разстоянието b може да бъде от порядъка на десетки метри – например колкото е дълъг киносалонът.

Фиг. 23. Ход на светлината при проекция с увеличение

Правилото за построяване на образа в този случай е аналогично на описаното към фиг. 2, но тук резултатът е увеличен образ: От върхът A на обекта
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избираме три лъча, първият от които l1 е успореден на оптичната ос. Вторият
l2 (главният лъч) преминава през центъра на тънката леща. Третият лъч l3 преминава през предния фокус F, преди да достигне лещата. След пречупването
си първият лъч l1′ преминава през задния фокус F′. Главният лъч l2′ се движи в първоначалното си направление, а третият l3′ – успоредно на оптичната
ос. Там, където трите преминали лъча се събират, се построява върхът A′ на
действителния обърнат образ на обекта.
Ако знаем фокусното разстояние f на лещата и едно от двете разстояния a
или b, можем да пресметнем другото:

Като знаем a, b и размера h на обекта, можем да получим размера h′ на
неговия образ по вече познатата ни формула:

откъдето можем да пресметнем увеличението M при проекцията (в пъти):

Този принцип е също често срещан при много оптични прибори. На практика така работят прожекционните обективи на киномашините и изобщо –
обективите на всички апарати, проектиращи образ с увеличение върху екран.
На същия принцип работят и обективите на микроскопите.
Светлинен микроскоп
Обектив на микроскоп построява обърнат действителен образ на обект с
размер h (микроскопски препарат или др.), с няколкократно увеличение – до
размер h′ (фиг. 24). Този образ се построява в равнина, отдалечена зад обектива на разстояние b и съвпадаща с предния фокус Fок на окуляра. Както в
разгледания по-горе случай, обектът се намира на разстояние a пред обектива,
което е по-дълго от фокусното му разстояние fоб, но по-късо от двойното фокусно 2fоб (т.е. 2fоб > a > fоб). Наблюдателят вижда образ с размер h″, допълнително увеличен от окуляра – като през лупа. Този недействителен краен образ
се построява от продълженията на напускащите окуляра лъчи (продълженията са представени с прекъснати линии).
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Фиг. 24. Схема на светлинен микроскоп

Увеличението Mоб (в пъти), давано само от обектива при проекцията, ще
бъде:

Увеличението на окуляра Mок ще бъде:

където fок е фокусното разстояние на окуляра в милиметри. Общото (крайното) увеличение Mобщо на микроскопа ще бъде:
Mобщо = Mоб × Mок
Става ясно, че оптичната система на микроскопа е съставна – комбинация
от разгледаните по-горе два примера: Проектирането на образ с увеличение
е принцип, валиден за обектива, а окулярът действа като лупа. По-долу ще
видим как цялата зрителна тръба на микроскопа на свой ред може да намери
приложение при някои методи на работа с астрономически инструменти.
Афокални системи
Ако имаме сложна оптична система, в която попада паралелен светлинен сноп, като напускащата я светлина е също във вид на паралелен сноп,
казваме, че системата е афокална (нефокусираща). Може да се каже още, че
фокусът на тази система е безкрайно отдалечен, или че нейното фокусно
разстояние е равно на безкрайност. Такъв случай имаме например при сис88

тема от две събирателни лещи, при които задният фокус на първата леща
съвпада точно с предния фокус на втората, т.е. тези лещи са конфокални. На
пръв поглед такава система може да изглежда безсмислена, но с нея можем
да промени диаметъра на изходния светлинен сноп спрямо този на входния – например с цел да разширим паралелен сноп лазерна светлина. Освен
това в концепцията се предполага, че след афокалната система се намира
втора, която вече е способна да построи действителен образ, използвайки
изходния паралелен сноп на афокалната. В ролята на такава втора система
много често е човешкото око. Всякакви видове зрителни тръби на различни
оптични прибори, фокусирани на безкрайност, представляват афокални системи, защото при такава фокусировка светлината напуска техните окуляри
във вид на паралелен сноп. Тук не обсъждаме варианти, при които тръбата
е насочена към близък обект или когато наблюдателят промени леко фокусировката, за да компенсира свой зрителен недостатък – късогледство или
далекогледство.

Фиг. 25. Схема на Галилеева зрителна тръба (1609)

Галилеевата тръба, наричана също и галилеоскоп (фиг. 25), е типичен
пример за афокална система. Тя е просто устроен телескоп с неголямо увеличение. Обективът и окулярът са от единични лещи – съответно събирателна и разсейвателна. По-дългофокусната от тях е събирателната (обективът).
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Увеличението M (в пъти) на Галилеевата тръба, както и на всяка друга афокална система се пресмята лесно с отношението на диаметъра D на обектива
към диаметъра d на изходния светлинен сноп след окуляра, при условие че
тръбата е насочена към далечен точков светоизточник (звезда) и е фокусирана
по него:
M = D/d
Диаметрите D и d определят съответно входната и изходната зеница на
системата (наричани още входен и изходен отвор), защото диаметърът D на
обектива логично определя и този на входящия светлинен сноп. Обикновено
D се знае, но на практика е много по-трудно да се измери с достатъчна точност диаметърът d на изходната зеница. Като имаме предвид, че D/fоб = d/fок,
където fоб и fок са фокусните разстояния на обектива и окуляра, по-лесно е да
пресметнем увеличението M чрез отношението между последните:
M = fоб /fок
Тъй като при Галилеевата тръба окулярната леща е разсейвателна, т.е. с
фокусно разстояние с отрицателна стойност, при горното пресмятане трябва
да вземем неговата абсолютна стойност.
При зрителните тръби и бинокли със система на Галилеева тръба много
често диаметърът d на изходната зеница значително превишава този на зеницата на човешкото око. Това е така заради слабото увеличение, характерно за
тези прибори. Например при диаметър на обектива D = 30 mm и увеличение
M = 3x, ще имаме изходна зеница с d = D/M = 10 mm. Това е около 1.5 пъти
повече от диаметъра на зеницата на окото след адаптация към мрака (тогава тя
се разширява до около 7 mm). Това обаче е допустимо, тъй като такива прибори
– най-вече детски и театрални бинокли – се използват денем или в условия, в
които светлината е предостатъчна. При опит да се постигне голямо увеличение
с Галилеева тръба, когато изходната зеница става съизмерима или по-малка от
зеницата на окото, се появяват оптични изкривявания, които рязко влошават качеството на образа. Това все пак може да се преодолее, като заменим несъвършения еднолещов обектив с коригиран ахроматичен дублет, но се явява и още
едно неудобство: при големи увеличения зрителното поле на прибора се стеснява. Тогава през разсейвателната окулярна леща наблюдателят вижда светлия
отвор на обектива доста умален – като отдалечено малко кръгче, в рамките на
което се вижда обектът или част от него. В този случай работата с Галилеевата
тръба става доста неудобна. При нея ширината на зрителното поле зависи не
само от увеличението, но и от диаметъра D на обектива. Щом се достига до
нужда от обектив с голям диаметър, при това коригиран от аберации, то подобре да заменим разсейвателната окулярна леща с какъвто и да е съвременен
окуляр и да получим далеч по-удобен за използване прибор, работещ на прин90

ципа на Кеплеровата тръба (фиг. 26). При нея образът е обърнат, но за разлика
от тръбата на Галилей ширината на зрителното поле при дадено увеличение на
прибора зависи от диаметъра на окуляра, а не от този на обектива.
Въпреки изброените несъвършенства, оптичната система тип Галилеева
тръба все още намира приложения. Освен в малките модели бинокли, тръбите
търсачи на някои любителски телескопи са също на този принцип. Съществуват и хирургически очила с прикрепени в долната им част малки галилеоскопи, даващи неголямо, но полезно по време на работа увеличение. Може
би най-голямото предимство на тази система е, че при нея няма обръщане на
образа и съответно – не се налага неговото изправяне с призми или с допълнителна система лещи. Това прави Галилеевата тръба по-къса и лека.
Тръбата е наречена в чест на Галилео Галилей (1564–1642), макар че тя не
е изобретена от него. На 7 януари 1610 г. Галилей за пръв път използва такава
зрителна тръба за астрономически наблюдения. С нея той прави редица открития и поставя началото на телескопичната ера в астрономията.

Фиг. 26. Схема на тръба на Кеплер с окуляр от двойно изпъкнала леща (1611)

Съвременните телескопи рефрактори работят на принципа на тръбата на
Кеплер. При тях обективът и окулярът са събирателни системи от два или
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повече елемента, а не единични лещи – както по времето на Кеплер. Обективите обикновено са ахроматични дублети (фиг. 13 и 14) или апохромати,
а окулярите – сложни системи от три или повече лещи (фиг. 27). Целта е да
бъдат отстранени възможно по-добре разгледаните по-горе видове оптични
аберации, за да виждаме качествен образ. Тъй като обективът обръща обрат
но образа, биноклите и зрителните тръби имат допълнителна призмова или
лещова изправяща система.

Фиг. 27. Принципна схема на съвременна зрителна тръба с двуелементен обектив ахромат
и с окуляр от няколко елемента (трилещов Келнер)

Разтълкуваните по-горе понятия входна и изходна зеница, както и методите за пресмятане на увеличението са валидни и при тръбата на Кеплер, респ.
и при съвременните телескопи, при поставен окуляр на тях.
Ако работим с инструмент, при който можем да сменяме различни окуляри, добре е да помним зависимостта между диаметърът D на обектива,
увеличението M на инструмента и диаметърът d на неговата изходна зеница:
d = D/M. Целта е да не допускаме случай, при които диаметърът на изходната
зеница става по-голям от този на зеницата на човешкото око след адаптацията
му към нощния мрак (т.е. d не трябва да превишава 7 mm). Ако това се случи,
на практика няма да използваме ефективно възможностите на инструмента,
тъй като в нашето око ще влиза само част от целия светлинен поток, осигурен
от обектива. Например за телескоп с диаметър на огледалото D = 140 mm минималното увеличение Mмин, което можем да използваме без загуби на светлина, е около 20 пъти, защото:
Mмин = D/7 = 140/7 = 20x
Имайте предвид също, че при по-възрастните хора зениците на адаптираните им към мрака очи са с диаметър по-малък от 7 mm. Всъщност при
по-дългофокусните телескопи дори с най-слабите окуляри трудно можем да
получим увеличения, по-малки от праговото Mмин.
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Фиг. 28. Схема на първият телескоп на постоянен фундамент в България, произведен от фирмата
„Grubb“ и монтиран през 1897 г. в Астрономическата обсерватория на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“. Негова снимка можете да видите на с. 51. Той е рефрактор с диаметър
на обектива 6 инча. Двете помощни зрителни тръби на инструмента са показани отделно
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Фиг. 29. Афокални двуогледални системи – телескопи на Мерсен: 1 – главно сферично или
параболично огледало с централен отвор; 2 – вторично силно параболизирано огледало, вдлъбнато (пример a) или изпъкнало (пример b); S1 и S2 – връхни точки на огледалата (центрове на
работните им повърхности); f1 и f2 – фокусни разстояния съответно на главното и на вторичните огледала. И в двата примера фокусите на двете огледала съвпадат в точка F, поради което
светлината напуска системата във вид на паралелен сноп

Двуогледалните телескопи на Мерсен (Marin Mersenne, 1588–1648), (фиг. 29)
са нещо като огледални аналози на зрителните тръби на Галилей и Кеплер.
През тях наблюдателят ще вижда увеличен образ без нужда от окуляр, тъй
като светлината напуска системата във вид на паралелен сноп. Тези телескопи обаче не са се наложили в практиката по няколко причини: Работата с
тях при големи увеличения би била некомфортна – както и при Галилеевата
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тръба. Освен това наблюдателят ще вижда през цялото време отражението на
централното препятствие (вторичното огледало и носещите го разтяжки) в
центъра на зрителното поле, което определено ще е проблем. В допълнение,
образът ще бъде деформиран към края на полето, тъй като тези системи не
са добре коригирани от някои аберации. Независимо от това телескопите на
Мерсен служат като базови модели в разработката на нови огледални системи – например за бъдещи големи космически телескопи. В такива проекти се
търси компромис между голямо по диаметър, но лесно за изработване главно
огледало – сферично или елиптично (т.е. недобре коригирано от аберации) и
геометрията на останалите по-малки оптични елементи, които трябва компенсиращо да отстранят аберациите на главното огледало. Успешното решение на една такава задача означава по-приемлива цена на проекта и по-голям
шанс за неговата реализация.
Основните типове оптични системи – обобщение
Принципите на работа на всички оптични прибори се основават на една от
разгледаните дотук оптични системи, условно разделени на четири типа. Те
са дефинирани според разстоянието от системата до обекта и от системата до
образа на обекта. В по-сложните прибори е възможна комбинация от две или
повече от тези системи. Ето ги накратко, за да се сравнят разликите между тях:
1. Фотографски обектив: обектът е безкрайно отдалечен, а неговият
действителен образ се построява на определено крайно разстояние след оптичната система, равно на нейното фокусно f (фиг. 1а и 3). На този принцип
работят обективите на всички фотоапарати, видеокамери, телескопи астрографи и подобни, когато са насочени към много далечни обекти. Същото се
отнася и за човешкото око.
2. Проекционна оптична система: обектът е отдалечен на определено
крайно разстояние пред системата и действителният му образ се построява
на определено крайно разстояние след нея. Може да се каже, че този случай
е по-реалистичният вариант на първия, защото на практика всички обекти,
които виждаме с очите си или към които насочваме фотообектива, отстоят от
нас на някакви пределни разстояния. Типични примери са случаите, в които разстоянията обектив–обект и обектив–образ имат сравнително неголяма,
обозрима разлика – например при фотографиране на близки обекти или при
прожекционните апарати (мултимедийни проектори, диапроектори, щрайб
проектори, фотоувеличители и подобни). При последните образът се проектира с увеличение върху сравнително близък екран (фиг. 23). Частен случай
имаме при обект, разположен в двойното фокусно разстояние 2f на оптичната
система (фиг. 6). Тогава неговият действителен образ се построява на същото
разстояние след системата, като размерите на обекта и на образа са еднакви.
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3. Телескоп: обектът е безкрайно отдалечен от оптичната система и неговият образ се построява също в безкрайността. Тук става дума за афокална
система, при която попадащият в обектива сноп лъчи и напускащият окуляра
сноп са паралелни. На този принцип работят всички телескопи с окуляри, независимо рефрактори или рефлектори, с обърнат или с прав образ – тип Галилеева тръба (фиг. от 25 до 28). Същото се отнася и за двуогледалните системи
на Мерсен (фиг. 29).
4. Микроскоп: обектът е на определено крайно разстояние пред оптичната
система, а образът му се построява в безкрайността. Това е така, защото светлината напуска окуляра на прибора във вид на паралелен сноп. При микро
скопите обектът се намира между предния фокус и предното двойно фокусно
разстояние на обектива (фиг. 24).
Тези системи са обратими или могат да преминават от една в друга. Например ако в задния фокус на фотографския обектив поставим обект и го осветим
подходящо, неговият образ ще се построи в безкрайността, а обективът ще
работи като прожекционен.
Принципно е възможно преминаване от системата телескоп към микроскоп и обратно. Ако фокусираме един телескоп по много близки обекти, удължавайки разстоянието обектив–окуляр, колкото е нужно, ще достигнем до дефиницията за микроскоп (вижте т. 4), макар и с дългофокусен обектив.
Апертура, относителен отвор и светлосила
Апертурата на обектива е неговият отвор – входната зеница на системата,
като се има предвид неговият диаметър D. Ако обективът има диафрагма (бленда), апертурата му се определя от действащия отвор на диафрагмата, какъвто
е той в момента. По-големият по диаметър обектив събира повече светлинна
енергия от обекта (звездата) за единица време, защото в него попада светлинен
сноп с по-голямо сечение. Така голямата апертура ни позволява да забележим
в окуляра по-слаби звезди. Звездната величина на най-слабите звезди, които
можем да видим през телескопа, определя неговата проникваща способност.
Относителен отвор (относителна апертура)
Това е отношението D/f на диаметъра на обектива към неговото фокусно
разстояние. Можем да го запишем и като правилна дроб с числител единица и
знаменател – реципрочното отношение f/D, показващо колко пъти фокусното
разстояние е по-дълго от диаметъра на обектива (т.е. относителното фокусно
разстояние):
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Сред параметрите на фотографската и астрономическата оптика винаги
фигурира означението f/N (f/number, f-ratio или focal ratio), в което N = f/D,
но посочването на относителния отвор във вида 1:N, срещащо се повече в
по-старата литература, като че ли е по-практично. Например телескоп с фокусно разстояние 2000 mm и диаметър на обектива 200 mm ще има относителен отвор 1:(2000/200) = 1:10. Затова в документация му ще видим означението 1:10 (произнася се „едно към 10“) или f/10.
Светлосила
Това е способността на един обектив да възпроизведе във фокалната си
равнина изображение с определена осветеност. Нека да припомним, че светлината се разсейва с квадрата на изминатото от нея разстояние (закон за обратните квадрати). Например ако увеличаваме разстоянието между светоизточник и осветяван от него екран, осветеността върху последния ще спада
бързо с квадрата на нарастващото разстояние. Този принцип е в сила при много явления и процеси както в природата, така и в техниката. Светлосилата на
един обектив също е свързана с него. Ако през телескоп наблюдаваме обект
с някакви видими размери (площен обект) и удължим двукратно фокусното
разстояние на обектива с леща на Барлоу, теоретично ще намалим осветеността на образа във фокалната равнина 4 пъти. Ако фотографираме обекта, ще
трябва компенсиращо да удължим експозиционното време 4 пъти. Ще постигнем същия ефект и ако намалим двукратно диаметъра на действащия отвор
на фотографски обектив, като свием диафрагмата му. Повече подробности за
методите за постигане на по-дълги или по-къси ефективни фокусни разстояния, практикувани при работа с телескоп, ще намерите в темата „Промяна на
фокусното разстояние на сложна оптична система“.
Теоретично светлосилата е число S, правопропорционално на квадрата на
диаметъра D на обектива и обратнопропорционалнo на квадрата на фокусното му разстояние f:

Ако използваме тази формула, следва да умножим получения резултат по
коефициент τ, характеризиращ пропускливостта (прозрачността) на обектива.
Стойността на този коефициент е по-малка от единица, но обикновено е близка
до единицата, особено за огледалните телескопи. При тях светлината се отразява най-често двукратно от висококачествени огледални повърхности, без да
преминава през много на брой или дебели абсорбиращи я стъклени елементи.
Обикновено обаче за светлосилата се съди косвено – по отношението f/D,
което в практиката е най-често използвано. Тъй като светлосилата е в пряка
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връзка с относителния отвор на обектива, двете понятия често се смесват.
Вече споменахме, че при използване на средства за постигане на по-дълги или по-къси фокусни разстояния – лещи на Барлоу, фокални редуктори и
др., се променя съотношението между диаметъра D на обектива и полученото
ефективно (еквивалентно) фокусно разстояние fеф. Като се знае последното,
по описания по-горе начин може да се пресметнат новополученият относителен отвор и светлосилата на променената система. Тези стойности трябва да
се имат предвид в преценката на експозиционните времена, особено ако се
фотографират слаби площни обекти (комети, дифузни мъглявини, галактики
и др.). Ето конкретен числов пример:
Работим с телескоп с диаметър на обектива D = 200 mm и с фокусно разстояние f = 1000 mm, т.е. с относителен отвор 1:5 (f/5). С леща на Барлоу (или
по друг начин) постигаме ефективно фокусно разстояние fеф = 3000 mm, като
сме сигурни, че диаметърът на лещата е достатъчен, за да пропусне целия
светлинен поток, идващ от обектива. Първо търсим новополучения относителен отвор на така променената система:

т.е. 1:15. За да пресметнем с колко пъти е намаляла геометричната светлосила
на инструмента, разглеждаме отношението между квадратите на знаменателите на двете дроби, изразяващи новополучения относителен отвор и собствения относителен отвор на обектива 1:5:

т.е. сега светлосилата е 9 пъти по-малка. Тази светлосила, получена след добавянето на средство за промяна на фокусното разстояние, можем условно да
наречем ефективна (или действителна, резултантна) – Sеф. Нейното отношение спрямо собствената светлосила Sоб на обектива можем да получим и като
пресметнем Sоб и Sеф чрез фокусните разстояния fоб и fеф, като използваме и
диаметъра на обектива D:

след това разделяме по-голямото число на по-малкото:
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Резултатът е същият като в горния пример.
При фотографски наблюдения трябва да коригираме експозиционното време, като вземем под внимание деветократно намалената ефективна светлосила. Ако например при снимане в прекия фокус на телескопа, за получаването
на оптимално експониран образ на даден обект е била нужна експозиция от
2 s, то след трикратното удължаване на фокусното разстояние, необходимото
експозиционно време вече ще бъде 2 × 9 = 18 s. Забележете, че резултатът 9
в този пример всъщност е равен на квадрата от удължаването на фокусното
разстояние в пъти (в случая 3 пъти, като 9 = 32). Това е най-бързият начин да
прецените нужната корекция на експозиционното време.
Когато променяме диаметъра на диафрагмения отвор на един фотографски
обектив, движейки пръстена на диафрагмата му, ние променяме относителния
отвор, а следователно – и светлосилата на обектива. Самата скала на диафрагмата е разграфена в стойности, като 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и 32, които са знаменатели на относителните отвори 1:1.4, 1:2, 1:2.8 и т.н., наричани
стандартни диафрагмени числа (или f-stops). Стойностите на тези числа
са така подбрани, че всяко от тях дава действащ отвор с два пъти по-малка
светлосила от лявостоящото число, респ. с два пъти по-голяма светлосила от
следващото число вдясно. Например при промяна на относителния отвор от
1:4 на 1:5.6 (т.е. с един f-stop) светлосилата на обектива намалява два пъти.
Ако свием диафрагмата до следващата стандартна стойност 1:8 (т.е. бленда 8),
намаляваме светлосилата с още два пъти, или спрямо първоначалната стойност 1:4 ще имаме вече четирикратно понижена светлосила (фиг. 30).

Фиг. 30. Сравнение на светлосилата на два обектива с различни относителни отвори (или на
един и същ обектив при два различни отвора на диафрагмата). Тъй като отношенията 1:4 и 1:8
се различават двукратно, на пръв поглед изглежда, че те подсказват разлика в светлосилата
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също 2 пъти. Левият отвор обаче, който е двойно по-голям по диаметър, има 4 пъти по-голяма
площ (лице). Тъй като обективът приема светлината именно чрез повърхностната си площ,
левият обектив ще осигурява 4 пъти по-голяма светлосила, т.е. при него образът ще бъде
4 пъти по-светъл. Най-бързо можем да пресметнем разликата в светлосилата, като разделим
знаменателите на двата относителни отвора – по-големия на по-малкия, след което повдигаме
резултата на квадрат. В случая имаме 8/4 = 2 и 22 = 4 пъти разлика

След казаното дотук е важно да се осмисли фактът, че докато звездната
величина на най-слабите звезди, които можем да забележим в окуляра на телескопа, теоретично зависи само от диаметърът D на обектива, то осветеността на образите на площните обекти – тези, имащи непренебрежимо големи
ъглови размери, зависи от светлосилата, респ. от отношението f/D. Поради
голямата си отдалеченост звездите са точкови обекти, така че попадащата в
обектива светлина от една звезда се фокусира в съвсем малка област от фокалната равнина, имаща диаметър от порядъка на микрони. С други думи,
звездният образ е почти точков, поради което количеството светлинна енергия, събираща се в него, се определя само от диаметъра на обектива.
За разлика от звездните изображения, тези на мъглявините, галактиките,
планетите и другите обекти, имащи някакви ъглови размери, логично имат
определени площи във фокалната равнина на телескопа. Това означава, че
светлината от един такъв обект, попаднала в обектива, се разпределя върху
цялата площ на неговия образ.
Пример: насочили сме два телескопа към дифузната мъглявина M 42 в
съзвездието Орион. И двата инструмента имат относителни отвори 1:8 (f/8),
като обаче единият е с диаметър на обектива 100 mm и фокусно разстояние
800 mm, а другият – с диаметър 200 mm и фокусно разстояние 1600 mm. Тъй
като мъглявината е площен обект, теоретично нейният образ ще бъде с една и
съща осветеност във фокалните равнини на двата телескопа, поради еднаквата им светлосила. Наистина обективът на по-големия инструмент има 4 пъти
по-голяма светлосъбираща площ, но при него двукратно по-големият като мащаб образ на мъглявината е също с 4 пъти по-голяма площ. Затова разпределението на светлинната енергия върху образа на този обект ще бъде както в
малкия телескоп.
При звездите като точкови обекти обаче ще имаме разлика – през по-големия прибор ще можем да видим 4 пъти по-слаби звезди, поради коментираната четирикратна разлика в площите на двата обектива. Други разлики, които
ще имаме, са два пъти по-широкото зрително поле на малкия телескоп и съответно – два пъти по-голямото увеличение, давано от големия, но при еднакви
параметри на техните окуляри.
В таблицата, която следва, са дадени граничните видими звездни величини
[mag] според диаметъра D на обектива при визуални наблюдения, т.е. вече
споменатата проникваща способност на телескопа. Стойностите в третата ко100

лона са приблизителни, тъй като граничната звездна величина зависи от редица условия – от отразяващата способност на огледалата, от броя и дебелината
на оптичните елементи, работещи в преминала светлина (лещи, призми), от
височината на обекта над хоризонта, от турбулентността на атмосферата по
време на наблюдението и пр.
Най-ярките звезди, които можем да видим по небето, са с блясък около
0 mag, а най-слабите – около 6 mag. Звезда от всяка следваща звездна величина има 2.51 пъти по-нисък блясък. Например звезда от 4 mag е 2.51 пъти
по-слаба от звезда от 3 mag. Разлика от 5 звездни величини (например от 0 до
5 mag) означава ≈100 пъти разлика в блясъка, тъй като 2.515 = 99.6. При десетократно различаващи се диаметри на обективите – например тези с D = 5
и 50 см (двата реда с червен шрифт в таблицата), светлосъбиращата площ на
по-големия обектив е 100 пъти по-голяма и той ще ни покаже 100 пъти по-слаби звезди, което е равно на коментираната разлика от 5 звездни величини (в
случая 11 и 16 mag за двата обектива).

На уеб адрес https://www.cruxis.com/scope/limitingmagnitude.htm можете да
намерите онлайн калкулатор за граничната видима звездна величина (Online
Telescope Limiting Magnitude Calculator), в който се вземат под внимание много условия, които потребителят въвежда, с цел по-обективна оценка.
Промяна на фокусното разстояние на сложна оптична система
В стремежа си да разширят възможностите на своите телескопи астролюбителите използват някои похвати за постигане на по-дълги или по-къси фо-

кусни разстояния, с цел промяна на мащаба на образа върху фотоприемника,
респ. на увеличението при визуални наблюдения. По-горе вече коментирахме как се променя светлосилата на системата при такава промяна. Най-често
се практикуват три метода: 1) постигане на по-дълго фокусно разстояние с
леща на Барлоу или с телеконвертор, 2) допълнително увеличение на образа
с проекционен окуляр и 3) постигане на по-късо фокусно разстояние с фокален редуктор (телекомпресор). По-долу са разгледани подробно и трите похвата. Трябва да помним обаче, че разделителната способност на телескопа
зависи от диаметъра D на неговия обектив, затова не можем да очакваме тя
да расте безкрайно с удължаването на фокусното разстояние на системата.
Ъгловата разделителна способност α на телескопа в радиани, за светлина
с дължина на вълната λ = 550 nm (т.е. за жълто-зеления цвят) според т.нар.
лимит на Рейли, е:
α = 1.22 × λ/D
като D и λ са в милиметри (550 nm = 0.00055 mm). За да получим разделителната способност в дъгови секунди, трябва или да умножим резултата по
206 265 – броя на секундите в 1 радиан, или да пресметнем α така:
α = 140/D
При какво фокусно разстояние обаче ще можем да се възползваме найдобре от тази резолюция зависи от други условия – например от големината
на пикселите на матрицата на камерата. Също поради ограничението в разделителната способност при визуални наблюдения няма да забележим много
повече детайли от обекта, ако вдигнем увеличението над 50x за всеки инч от
диаметъра на обектива. Например за обектив с D = 100 mm (≈4 инча) полезното увеличение ще бъде до около 200x, т.е. до около 2 × D при D в милиметри.
1. Работа с леща на Барлоу или с телеконвертор
Английският математик и инженер Питър Барлоу (Peter Barlow, 1776–1862)
предложил метод за постигане на по-дълго ефективно фокусно разстояние от
това на даден обектив. За целта малко преди фокуса на обектива се поставя отрицателен ахроматичен дублет, наричан леща на Барлоу. Дистанцията
между тази леща и обектива, както и пречупващата сила на самата леща определят колко пъти ще бъде увеличено (удължено) фокусното разстояние на
цялата система. Прекомерното му удължаване обаче влошава качеството на
образа, поради което най-често се използват увеличения между 1.5 и 3 пъти.
Предимството на този метод е, че фабрично се гарантира бърз и компактен
монтаж на лещата на Барлоу в окулярния възел на телескопа, без голяма добавена дължина заради нейния тубус. С това се избягва нежелано „провисване“,
ако вместо окуляр в края на тубуса се монтира по-масивна камера.

Фиг. 31. Принцип на действие на лещата на Барлоу
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Във фиг. 31 е илюстриран принципът на метода: Тънката събирателна леща
1 с фокусно разстояние f1 построява образа на много далечен точков обект
върху екран (пример a), т.е. тя изпълнява ролята на обектив на телескоп. На
известно разстояние d след нея поставяме тънката разсейвателна леща 2 в ролята на леща на Барлоу (пример b). Тя има фокусно разстояние f2 с отрицателна стойност. Нейното пречупване води до отместване на образа на дистанция
m по-назад, поради което отдалечаваме екрана също с толкова, докато отново
получим добър фокус. Разстоянието между разсейвателната леща 2 и предишното положение на образа в прекия фокус F на обектива, е a. Разстоянието
между същата леща 2 и новото положение на образа в точка F′, е b. Последното логично е сума от a + m. Не бива обаче да си мислим, че ефективното
фокусно разстояние на цялата система се е повишило само с дистанцията m.
Това е често допускана грешка! Съгласно описания по-горе принцип от Гаусовата оптика пресечната точка Q на попадащия в обектива лъч l и продължението на свързания с него фокусиращ се лъч l′ определя позицията на общата
главна равнина pсис на цялата система. В случая тя се оказва отдалечена доста
по-напред, в сравнение с отместването m до фокуса F′. Така полученото ефективно фокусно разстояние f еф (наричано още еквивалентно или резултантно)
се оказва много по-дълго от физическото отместване на изображението назад.
В пример c е показано как нерядко се означават събирателните и разсейвателните лещи.
Можем да пресметнем ефективното фокусно разстояние f еф на системата
така:
f еф = f1 × b/a
и да видим колко пъти то е по-дълго от собственото фокусно разстояние f1 на
обектива:

където M е увеличението (удължението) в пъти, но валидно само за определено разстояние a. Обикновено лещите на Барлоу се описват с даваното от
тях увеличение M, например 2x или 3x. Много по-рядко се упоменава тяхното
фокусно разстояние (f2). Ако не го знаем, но сме способни да измерим разстоянията a и b, можем да го изчислим по следващата формула, като очаквано
резултатът ще бъде с отрицателен знак:
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За фокусното разстояние на една леща на Барлоу можем да съдим по дължината, измерена в нейния тубус, между самата леща и отвора, в който се
монтира окулярът. Ако лещата е с увеличение 2x, тази дължина е равна или
близка до нейното фокусно разстояние f. Ако лещата е с увеличение 3x, тази
дължина е близка до двойното фокусно разстояние 2f. Изобщо – за леща с
увеличение M пъти дължината е f × (M – 1). Тук се има предвид абсолютната
стойност на фокусното разстояние на лещата, т.е. без знака минус. По същия
начин зависи и образното разстояние b. С други думи, дължината на тубуса на
лещата е равна или близка до разстоянието b.

Фиг. 32. Леща на Барлоу с увеличение 2x. В горния край на нейния тубус има винт за притягане
на поставен окуляр или камера. При това увеличение на лещата дължината на тубуса е близка
до нейното фокусно разстояние

Да разгледаме следния пример: Телескоп система Нютон е насочен към
много отдалечен обект, имащ някакви видими размери (фиг. 33). При нормално използване на инструмента образът на обекта би се построил във фокалната равнина на телескопа и би имал линеен размер h. На дистанция a
пред прекия фокус F обаче е поставена леща на Барлоу, която е причина
изображението да се построи на дистанция m по-назад и да бъде с по-голям
размер h′.
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Фиг. 33. Ход на светлината при телескоп система Нютон, с поставена леща на Барлоу
1 – главно вдлъбнато огледало, най-често параболично, с равнина pогл. и център S
2 – плоско отклоняващо (диагонално) огледало
F – първичен (пряк) фокус на телескопа
k1 и k2 – разстояния съответно от центъра S на главното огледало до центъра на отклоняващото,
и от последното – до фокуса F. Сумата k1 + k2 е равна на фокусното разстояние на телескопа fтел
pбарл – равнина на лещата на Барлоу
h – линеен размер на образа на далечен обект, какъвто би бил в прекия фокус F, т.е. без леща
на Барлоу
h′ – увеличеният размер на образа при удълженото с Барлоу фокусно разстояние. Тогава образът се построява на дистанция m по-назад – в отместена фокална равнина, в която се намира
резултантният фокус F′. Лещата на Барлоу не изправя обърнатия образ

Да предположим, че нямаме информация за параметрите на лещата на Барлоу и трябва сами да ги получим чрез измервания и няколко пресмятания. По
принцип чрез вече познатата ни формула за общото фокусно разстояние на
двулещова система:

можем да пресметнем ефективното фокусно разстояние f еф на телескопа с поставената леща на Барлоу. Тъй като последната е разсейвателна, знакът пред
нейното фокусно разстояние f барл е отрицателен:
106

Но за да се възползваме от тази формула, освен фокусното разстояние
на телескопа fтел е нужно да знаем и това на лещата на Барлоу f барл, както и
дистанцията d по оптичния път между последната и главното огледало 1. На
практика обаче трудно можем да измерим d заради отклоняващото огледало 2.
Едно такова измерване в тубуса на телескопа би било неудобно, неточно и
изобщо – не е добра идея. По принцип d = fтел – a, но точното измерване на
разстоянието a е също проблемно. Най-често то е от порядъка на няколко сантиметра. При по-дълго разстояние a (т.е. при по-късо d) увеличението на лещата на Барлоу е по-голямо, и обратно. На практика е по-лесно да измерим
разстоянието b между лещата и отместената на дистанция m образна равнина,
но само това не е достатъчно.
Можем да определим увеличението M на лещата директно – по разликата
в размерите h и h′ на две изображения на далечен обект, заснети съответно без
и със леща на Барлоу. За целта можем да заснемем Луната или някоя двойна
звезда, след което да отчетем размерите на двата образа в брой пиксели. Тогава увеличението M (в пъти) ще бъде;
M = h′/ h = b/a
откъдето при вече измереното разстояние b можем да намерим a:
a = b/M
Но от примера във фиг. 31 следва, че M = 1 – b/fбарл, откъдето можем да
намерим фокусното разстояние на лещата на Барлоу:

След като вече знаем увеличението (удължаването на фокусното разстояние) M в пъти, пресмятаме и ефективното фокусно разстояние f еф:

Ако вместо камера в края на тубуса на лещата на Барлоу поставим окуляр
с фокусно разстояние fок, увеличението V (в пъти) при визуални наблюдения
ще бъде:
V = fеф /fок
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Проблемната за измерване дистанция d между главното огледало и лещата
на Барлоу можем да пресметнем и така:

като фокусното разстояние на телескопа fтел в лявата част се взема със знак
минус. Също отрицателен знак стои навсякъде пред фокусното разстояние на
лещата на Барлоу.
При известна дистанция d можем да пресметнем фокусното разстояние
fбарл на лещата и по следния начин:

Числови примери:
Имаме телескоп с фокусно разстояние fтел = 1000 mm. На разстояние
a = 25 mm пред първичния му фокус F е поставена леща на Барлоу с фокусно разстояние fбарл = –50 mm (т.е. с пречупваща сила –20 диоптъра). Тогава
образната равнина се отмества назад с дистанция m = 25 mm и разстоянието
b между нея и лещата на Барлоу става b = a + m = 50 mm. Увеличението на
лещата ще бъде M = b/a = 50/25 = 2x, а ефективното фокусно разстояние ще
бъде fеф = fтел × M = 2000 mm. Дистанцията между обектива на телескопа и
лещата на Барлоу ще бъде d = fтел – а = 1000 – 25 = 975 mm. При това свое
двукратно увеличение тубусът на лещата на Барлоу ще бъде с дължина, равна
на fбарл и също – на разстоянието b.
Ако искаме със същата леща да постигнем увеличение M = 4x, т.е. до
fеф = 4000 mm, трябва да преместим последната напред към обектива, увеличавайки разстоянието a теоретично до 37.5 mm. Дали това ще е възможно зависи от диапазона на хода на фокусера. Тогава разстоянието b от лещата до образната равнина ще се увеличи на 150 mm – според зависимостта
b = fбарл × (M – 1) и ще се наложи да добавим удължителни тръби до позицията на окуляра или камерата. Ако обаче лещата не е разчетена да работи
при такова голямо увеличение, ще имаме влошаване на качеството на образа. Лещите на Барлоу, предвидени да работят при по-големи увеличения, са
триелементни – с по-добре коригирана хроматична аберация. Освен това при
четирикратно по-дългото ефективно фокусно разстояние светлосилата на цялата система ще намалее 42 = 16 пъти спрямо собствената светлосила на телескопа. При 16 пъти по-тъмен образ в окуляра няма да сме в състояние да
наблюдаваме слаби площни (протяжни) обекти, а при фотографски наблюдения ще трябва да увеличим експозиционните времена близо 16 пъти.
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Фиг. 34. Фотографски телеконвертор, удължаващ фокусното разстояние на фотообективите 2x.
Той може да се използва и на телескоп аналогично както леща на Барлоу

Фотографските телеконвертори са също отрицателни (разсейвателни)
системи, но за разлика от лещите на Барлоу, те са по-сложни като конструкция – съставени са от няколко лещи. Поради това, освен че са коригирани
от хроматизъм, можем да очакваме от тях добра корекция и по отношение
на другите видове аберации. Затова си струва да се експериментира дали с
такъв конвертор ще получим добро плоско поле, с по-малко кома в краищата
на изображението. Трябва обаче да осигурим дължината на задната работна
отсечка (образното разстояние b), като поставим нужните удължителни тръби
до окуляра или камерата. Ако използваме тяло на фотоапарат със същия тип
окачване като това на телеконвертора, грижата ни отпада, тъй като декларираното увеличение на телеконвертора е съобразено с работната отсечка на
фотоапарата FFD (Flange Focal Distance), независимо че използваме телескоп.
2. Използване на окулярна проекция (окулярно увеличение)
При този метод образът, построен в прекия фокус на телескопа, се проектира във втора образна равнина с увеличение, което става с качествен окуляр,
фотообектив или с друга събирателна система, добре коригирана от оптични
аберации.
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Фиг. 35. Ход на светлината при телескоп система Нютон, с добавена окулярна проекция
pогл – равнина на огледалото
F – пряк (първичен) фокус на телескопа
pпр – главна равнина на проекционния окуляр
h – линеен размер на образа на много далечен обект, имащ някакви видими размери. Този образ
е във фокалната равнина на телескопа (в прекия фокус)
h′ – размер на образа, проектиран втори път с обръщане от проекционния окуляр. Той лежи във
втора фокална равнина (върху сензора на камерата) и е с допълнително увеличение M = h′/h
пъти

Фокусните разстояния на телескопа и на проекционния окуляр се знаят. На
фиг. 35, както и в разгледания по-горе случай с лещата на Барлоу, фокусното
разстояние на телескопа fтел е сума от отсечките k1 и k2. Ако се знае разстоянието b от главната равнина pпр на проектиращия окуляр до вторичния увеличен образ във фокуса F′, лесно ще намерим разстоянието a от равнината на
окуляра до първичния образ във фокуса F:
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където fпр е фокусното разстояние на проекционния окуляр. Трябва да се помни, че а е по-дълго от fпр. Този случай съответства напълно на илюстрирания
във фиг. 23 пример за проекция с увеличение на образа. Разстоянията a и
b са аналогични съответно на предметното и образното разстояние, дадени
в същата фигура. Увеличението Mпр (в пъти), получено при проекцията на
окуляра, може да се отъждестви с удължаването на фокусното разстояние при
лещата на Барлоу. То ще бъде:

Също както в примера с лещата на Барлоу, можем да пресметнем ефективното фокусно разстояние fеф на цялата система, като умножим фокусното
разстояние на телескопа по увеличението, получено при проекцията:
fеф = fтел × Mпр
Ако вместо камера в края на удължения тубус поставим втори окуляр, за
да наблюдаваме визуално, увеличението V (в пъти), което ще получим тогава,
ще бъде:
V = fеф/fок = fтел × Mпр/fок
където fок е фокусното разстояние на втория окуляр – този пред окото на наблюдателя.
Става ясно, че тръбичката с двата окуляра наподобява зрителна тръба на
светлинен микроскоп (фиг. 24). Тук проекционният (първият) окуляр влиза в
ролята на обектив на микроскопа.
Окулярите имат много характеристики, от които най-важни са фокусното
разстояние и видимото зрително поле (apparent field of view). Това е ъгловият
диаметър на светлия кръг, който виждаме през окуляра, като го доближим до
окото си. Видимото (собственото) поле на окуляра обаче не бива да се бърка с ефективното зрително поле на целия прибор – телескоп или бинокъл.
Последното е много по-малко. Връзката между двете полета е увеличението
на прибора. Например телескоп с увеличение 100x, с окуляр Ерфле, който
има видимо поле около 60°, ще бъде с ефективно зрително поле 0.6°, защото
60/100 = 0.6 (т.е. разделяме видимото поле на окуляра, на увеличението на
прибора в пъти). Както и при фотографските обективи, по-сложните многолещови окуляри са по-добре коригирани от оптични дефекти, като сферич111

на и хроматична аберация, астигматизъм, дисторсия и др. Те също така имат
по-широки видими полета, което ги прави много удобни за използване.

Фиг. 36. Схеми на най-разпространените видове окуляри, обичайно използвани на астрономичес
ки инструменти и в микроскопията. Същите влизат в конструкцията на бинокли, зрителни тръби
и различни други прибори. В скоби са дадени приблизителните стойности на видимите зрителни
полета на окулярите, които зависят от диаметрите на полевите им диафрагми. На свой ред, диаметърът на последните е съобразен с конструкцията на всеки тип окуляр и със степента, в която
неговата оптична система е коригирана от астигматизъм, хроматизъм и изкривяване на полето на
изображението. С други думи, по-съвършените системи окуляри имат по-широки видими полета

От казаното по-горе следва, че не всички окуляри са достатъчно качествени, за да бъдат използвани като проекционни. Ако окулярът е просто устроен,
например двулещов – на Хюйгенс или Рамсден (фиг. 36), неговите оптични
дефекти ще се проявяват силно. При проекция с такъв окуляр веднага ще забележим хроматичната аберация, която води до оцветяване на контурите на
образа в цветовете на дъгата. Не може да се иска високо качество и от триле112

щовите окуляри Келнер и RKE. По-голям шанс за добър резултат има при симетричния Пльозл и при ортоскопичния окуляр на Абе. Съществуват и сложни
свръхширокоъгълни окуляри, като Pentax XW (с поле 70°), Nagler (82°) и Ethos
(100°), които обаче са по-масивни и не са удобни за използване като проекционни. При проекция с увеличение на образа изискванията към качествата
на проектиращата система са твърде високи. Поради това някои производители са разработили специални окуляри, разчетени да запазват доброто качество
на образа след проектирането му във втора образна равнина с няколкократно
увеличение. Тези окуляри се използват нерядко във фотомикрографията (при
снимане през микроскопи). На фиг. 37 са показани три такива, които съвсем
успешно могат да се използват за окулярна проекция на телескоп.

Фиг. 37. Специални проекционни окуляри (фотоокуляри) MF-Projektiv на Carl Zeiss, използвани във фотомикрографията за допълнително увеличение на образа, построен от обектива на
микроскопа. Върху тях като мащаби са изписани увеличенията, които дават – съответно 10:1,
6.3:1 и 4:1, но при спазване на разстояние от 150 mm между образната равнина на микроскопния обектив и фокалната равнина на камерата. Нищо не пречи същите окуляри да се използват
и на телескоп – за постигане на големи увеличения с окулярна проекция. Трябва само да се
изработят нужните удължителни тубуси и приспособления за техния монтаж

Една добра идея е вместо проекционен окуляр, да използваме обектив от
микроскоп с увеличение неповече от 10x, тъй като обективите на микроскопите са проектирани да работят точно в същия режим – проекция с увеличение
на образа. Резултатът ще бъде още по-добър, ако обективът е план апохромат,
т.е. с плоско поле и добре коригиран от хроматична аберация. Ако обективът
е по-стар модел и е предвиден да работи при стандартна дължина на тубуса на
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микроскопа 160 mm, ще трябва да осигурим тази задна работна отсечка чрез
удължителни тръби или гривни за макрофотография. Камерата или вторият
окуляр се монтират в края на удължаващите тръби. Съвременните обективи за
микроскопи са разчетени да работят при задна отсечка, равна на безкрайност,
т.е. светлинният сноп след тях е паралелен, което налага в тубуса на микроскопа да се монтира допълнителна събирателна леща – т.нар. тръбна леща.
Ако използваме такъв обектив, ще е нужно след него да поставим малък по
диаметър положителен ахроматичен дублет в ролята на тръбна леща. В този
случай мащабът на образа върху сензора на камерата ще се определя от отношението на фокусното разстояние на дублета към това на микроскопния
обектив. Разбира се, може да опитате и без „тръбната леща“ – като разчитате
само на микроскопския обектив и оцените дали качеството на изображението
в този случай ви задоволява.

Фиг. 38. Конструирано от автора устройство за постигане на големи увеличения на телескоп,
чрез използване на микроскопски обектив в ролята на проекционен окуляр. В случая обективът
е апохромат с увеличение 6.3x, валидно при дължина на тубуса след него 160 mm (стандарт при
микроскопите). Числената апертура NA на обектива е 0.2, което позволява той да се използва
на телескоп с относителен отвор до 1:2.45 (f/2.45). При такъв голям отвор на практика отпада
нуждата да се съобразяваме със светлосилата на телескопа, тъй като този обектив винаги ще
бъде в състояние да поеме целия светлинен поток, идващ от обектива на телескопа
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Ако използваният телескоп не е система Нютон, а с „право гледане“ – рефрактор, система Ричи–Кретиен, Шмит–Касегрен и др., едно предимство,
което получаваме при работа с окулярна проекция, е изправянето на обърнатия от телескопа образ. При астрономически наблюдения това може да не
изглежда толкова важно, но при наблюдения на наземни обекти правият образ
е безспорно предимство. Телескопите система Нютон обръщат образа огледално, поради което при тях не можем да се възползваме напълно от това
предимство.
3. Работа с фокален редуктор (телекомпресор)
Фокалният редуктор е система от две или повече лещи с общ фокусиращ
ефект, която се поставя пред прекия фокус на телескоп или зад фотографски
обектив, за да се постигне по-късо ефективно фокусно разстояние. Заедно
с това се повишава светлосилата на цялата система, но намалява диаметърът на централната област от фокалната равнина, където образът е с нужното качество и не е винетиран (не потъмнява към краищата на полето поради
засенчване). Например ако на обектив за огледално-рефлексен фотоапарат с
пълноформатен сензор (full-frame DSLR) поставим адаптер с редуктор, ще
скъсим фокусното му разстояние и ще можем да използваме този обектив на
тяло с по-къса работна отсечка (FFD) – например на безогледален фотоапарат.
Освен това обаче сензорът на последния трябва да бъде с по-малки размери,
за да не хващаме в кадър винетирането към края на полето.
Фокалните редуктори имат функция точно обратна на лещата на Барлоу
или на фотографските телеконвертори. Те не изправят обърнатия от обектива
образ. На пазара се предлага широка гама фокални редуктори за различни видове телескопи – според относителните им отвори и оптичните системи. При
избор на фокален редуктор за даден телескоп, освен степента на редукция на
фокусното разстояние и работното разстояние на самия редуктор, трябва да
съобразим колко широко невинетирано поле ще ни осигури той предвид размерите на сензора на камерата, която смятаме да монтираме на този телескоп.
Важно е да знаем също дали редукторът е проектиран да коригира комата
и кривината на полето, за да подобрява качеството на образа към краищата
на кадъра. Ако телескопът вече е снабден с коректор за плоско поле (Field
flattener) или с кома-коректор, поставянето на фокален редуктор, коригиращ
същите дефекти, ще е уместно, след като първо премахнем монтирания по-рано коректор.
За по-непретенциозни цели – например само за визуални наблюдения, можем да си конструираме сами фокален редуктор, като използваме достатъчно
голям по диаметър положителен ахроматичен дублет. За такъв може да ни
послужи например обектив от бинокъл или от зрителна тръба.
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Фиг. 39. Принцип на действие на фокалния редуктор

На фиг. 39 е разгледан ходът на светлината в оптична система, в която е
включен фокален редуктор: Фокусиращият се след обектива светлинен сноп
се пречупва слабо през втора събирателна система лещи, намираща се на разстояние a пред първичния фокус F на телескопа. Допълнително пречупените
лъчи се събират във фокуса F′, който се оказва отместен на дистанция m пред
първичния фокус. Това означава, че втората група лещи работи като фокален
редуктор. Продълженията от лъчите, попадащи в редуктора, логично се събират в първичния фокус F (представени са със сини прекъснати линии).
Според вече познатия ни принцип, положението на главната равнина pсис
на системата обектив–редуктор се определя от пресечните точки Q1 и Q2 на
продълженията от попадащите в обектива паралелни лъчи с обратните продължения на пречупени от редуктора лъчи. От тази равнина измерваме ефек116

тивното фокусно разстояние fеф до точката F′, като fеф е по-късо от фокусното
fоб на обектива.
Обикновено знаем фокусното разстояние на обектива и на фокалния редуктор fред, както и разстоянието b от редуктора до сензора на камерата, така че
можем да пресметнем ефективното фокусно разстояние fеф на цялата система:

Логично по тази формула можем да пресметнем и полученото фокусно
разстояние при работа с леща на Барлоу. Нужно е само да заменим fред с fбарл,
като запишем последното с отрицателен знак.
Ако знаем дистанцията k между обектива и фокалния редуктор, можем да
пресметнем fеф аналогично на познатата ни формула за фокусно разстояние на
двулещова система:

След поставянето на някои типове окуляри в окулярния възел на телескопа техните полеви лещи се оказват в позиция, в каквато работят фокалните
редуктори. Типичен пример за това е окулярът на Хюйгенс (фиг. 40). След
извършена фокусировка неговата полева леща остава малко пред първичния
фокус F на обектива. Поради това тя леко скъсява фокусното разстояние, което на свой ред повишава немного светлосилата на цялата система.
През 1662 г. холандският физик, математик и астроном Кристиан Хюйгенс (Christiaan Huygens) конструира окуляр, наречен на неговото име. Той
е един от най-просто устроените – съставен само от две събирателни лещи,
но въпреки това все още се използва в различни прибори. Неговата първа
(полева) леща е менискова, или плоско изпъкнала, обърната с изпъкналата
си страна към обектива на телескопа. Втората леща, наричана очна, е плоско
изпъкнала или несиметрично двойно изпъкнала, обърната с по-плоската си
страна към окото на наблюдателя. Фокусните разстояния на полевата и на
очната леща – съответно fпл и fол, са в съотношение 3:1. Разстоянието между
двете лещи е равно на половината от сумата на фокусните им разстояния,
т.е. (fпл + fол)/2.
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Фиг. 40. Ход на светлината при телескоп рефрактор с окуляр на Хюйгенс. Полевата леща на
окуляра е в ролята на фокален редуктор

Ако след фокусировка полевата леща на окуляра се оказва в позиция пред
фокуса на обектива, можем да разглеждаме същата по-скоро като последен елемент на обектива, отколкото като първи на окуляра. Затова както във вече разгледания пример от фиг. 39, на практика ще имаме ефективно фокусно разстояние fеф на системата обектив–полева леща, което ще бъде поне малко по-късо от
собственото фокусно разстояние на обектива fоб. Това ни позволява да пресметнем увеличението M на телескопа по алтернативен начин – като разделим fеф
само на фокусното разстояние fол на очната леща, а не на това на целия окуляр:
M = fеф /fол
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Докато любителските телескопи имат фокусни разстояния от няколко десетки сантиметра до няколко метра, то при професионалните инструменти
f може да достига няколко десетки метра. Затова докато любителите астрономи често използват описаните по-горе методи за постигане на дълги фокусни разстояния – например при лунни и планетни наблюдения, то при професионалните телескопи нерядко се налага точно обратното – скъсяване на
фокусното разстояние, с цел разширяване на зрителното поле. Освен полето
при скъсяването на фокуса се повишава и светлосилата на инструмента, което има решаващо значение при заснемането на по-детайлни кадри на слаби
площни обекти – дифузни мъглявини, галактики, комети и др. За целта на телескопа се монтира фокален редуктор, който обаче за разлика от разгледаните
по-горе примери може да бъде сложно многофункционално устройство. Освен че проектира образа с умаляване във втора фокална равнина, един такъв
редуктор дава възможност за провеждане на различни по тип изследвания на
наблюдавания обект – фотометрични, спектрални, поляриметрични и др. Това
става чрез поставяне на различни оптични компоненти в паралелния светлинен сноп, формиращ се между двата обектива на редуктора (фиг. 41).

Фиг. 41. Принцип на работа на фокален редуктор с проектиране на образа във втора фокална
равнина

Обърнатият образ A с размер h, построен в прекия фокус F на телескопа, се проектира втори път с изправяне във фокуса F′ на фокалния редуктор.
Тъй като фокусното разстояние f1 на първия обектив (наричан колиматор) е
по-дълго от фокусното разстояние f2 на втория (камерния обектив), изправеният образ A′ ще бъде с размер h′, по-малък от h. Понеже е валидна пропорцията
h/h′ = f1/f2
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то за h′ ще имаме
h′ = h × f2/f1
С други думи, образът A′ ще бъде умален h/h′ пъти. Светлината между колиматора и камерния обектив се движи в паралелен сноп. Величината
M = f2/f1 се нарича фактор на редуктора, като M < 1. Тогава ефективното
фокусно разстояние fеф на системата телескоп–редуктор ще бъде:
fеф = fтел × M
като fеф е по-късо от собственото фокусно разстояние fтел на телескопа. Геометричната светлосила на системата телескоп–редуктор ще се повиши (f1/f2)2
пъти спрямо светлосилата на телескопа.
Темата за този тип фокални редуктори ни позволява да надникнем за малко в „кухнята“ на Националната астрономическа обсерватория Рожен и да се
запознаем с начина на работа на двуканалния фокален редуктор „FoReRo-2“,
използван често на двуметровия телескоп.

Фиг. 42. Двуметровият телескоп в НАО Рожен с монтиран на него двуканален фокален редуктор „FoReRo-2“
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Фиг. 43. Двуканалният фокален редуктор „FoReRo-2“ – вид отблизо

След Ричи–Кретиен фокуса FRC на телескопа (фиг. 44) светлината продължава като разходящ сноп, преминавайки през полевата леща 1 и колиматора 2.
Последният е с фокусно разстояние 400 mm. След колиматора светлинният
сноп е вече паралелен и в позиция 3 могат да се поставят светофилтри и други
оптични компоненти, подбрани според методиката на наблюдението. След това
паралелният сноп се разделя на две от цветоотделителя 4 (дихроидно огледало), който пропуска по-дълговълновата светлина през себе си – в червения канал, но отразява по-късовълновата светлина на 90° встрани – към синия канал.
В позиция 4 могат да се поставят различни цветоотделители, пропускащи и
отразяващи светлина в различни спектрални диапазони. След цветоотделителя
светлината преминава през светофилтрите 5 и 6 в двата канала. Светофилтрите
са нарочно леко неперпендикулярни на оптичните оси, за да се избегне появата
на вредни отражения от плоските им повърхности, които могат да попаднат в
камерите. Чрез голям набор от различни светофилтри, поставящи се в позиции
5 и 6, се избират дължините на светлинната вълна, в които ще работят двата
канала. Този избор се прави съобразно целите и методиката на провежданото
наблюдение. Накрая двата паралелни снопа попадат в камерните обективи 7
и 8, които построяват двата образа на изследвания обект във фокусите F′ и
F″, съответно върху сензорите 9 и 10 на двете камери. Последните са модел
iKon-L 936 на фирмата Andor, със CCD-матрици 2048 × 2048 пиксела, тип Back
illuminated (тънки, със задно осветяване), имащи квантова ефективност над
90% за видимата и близката инфрачервена област от спектъра. Тези сензори са
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с размери 27.6 × 27.6 mm и с размер на пикселите 13.5 × 13.5 μm. Двете камери
снимат обекта едновременно. Обективите 7 и 8 (фигури 44 и 45) са с фокусни
разстояния 140 mm, f/2.8 и са оптимизирани да работят в различни спектрални
диапазони. „Червеният“ обектив 7 е оптимизиран за диапазона 587–1014 nm,
а „синият“ обектив 8 – за диапазона 365–436 nm. Предвид отношението между
фокусните разстояния на колиматора 2 и на камерните обективи 7 и 8 редукцията на фокусното разстояние на телескопа е 2.86 пъти, което означава скъсяване
от 16 m (колкото е неговото фокусно разстояние) на 5.6 m. При това скъсяване
относителният отвор на цялата система се променя от 1:8 на 1:2.8, което значи
повишаване на геометричната светлосила 8 пъти.

Фиг. 44. Принципна оптична схема на двуканалния фокален редуктор „FoReRo-2“

Фиг. 45. Двата камерни обектива с фокусни разстояния 140 mm, f/2.8: a – „синият“ обектив
(позиция 8 в схемата по-горе), оптимизиран за диапазона 365–436 nm b – „червеният“ обектив (позиция 7), оптимизиран за диапазона 587–1014 nm
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Оптимизацията се състои в това, че в рамките на посочените спектрални
диапазони няма забележима хроматична аберация, т.е. разноцветните лъчи се
събират в един фокус.
Режимите, в които работи фокалният редуктор „FoReRo-2“, могат да се
променят, като в паралелния сноп (позиция 3) се монтират различни оптични
приспособления. Например чрез т.нар. интерферометър на Фабри-Перо, работещ като настройващ се тесноивичен филтър, могат да се изследват обекти в точно определена много тясна спектрална област, т.е. в монохроматична
светлина. В позиция 3 могат да се монтират и т.нар. призми на Уоластон, използвани при поляриметрични изследвания. Те имат свойството двойно лъчепречупване и разделят светлината на два снопа, поляризирани линейно в
две взаимноперпендикулярни направления. В паралелния сноп могат да се
поставят и т.нар. гризми – спектрографски призми с неголям ъгъл на пречупване, върху едната повърхност на които е формирана прозрачна дифракционна решетка. Тази комбинация от призма и решетка позволява диспергираната
светлина да не се отбива на съществен ъгъл поради пречупването си, както се
получава в класическите призмови спектрографи. По този начин „FoReRo-2“
се превръща в спектрограф с ниска разделителна способност и с „право гледане“ на получените спектри.
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ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ КЪМ КАТЕДРА
„АСТРОНОМИЯ“ ПРЕЗ 2022 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.
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„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 радио телескоп (10-250 MHz), разработен от холандския
Институт по радиоастрономия (ASTRON) за изследване на ранната и далечна Вселена, слънчевата активност и земната атмосфера. LOFAR се състои от
голям брой иновативни наблюдателни станции с антени тип фазирана решетка из цяла Холандия 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
астрономическа обсерватория, БАН, членове на консорциума са Технически
университет – София и катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на
СУ „Св. Климент Охридски“. Уебсайт на проекта: www.lofar.bg
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Магистърска програма
„АСТРОНОМИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА АСТРОНОМИЯТА“
катедра „Астрономия“, Физически факултет,
СУ „Св. Климент 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 Източни 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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