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Joseph von Fraunhofer 
(1787 – 1826)

Principais linhas do espectro solar segundo Fraunhofer

αH H e K656nm 393nm

Espectro solar e o espectro das lâmpadas de iluminação pública a base de vapor de HgEspectro solar e o espectro das lâmpadas de iluminação pública a base de vapor de Hg
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fotográfica e uma 
lente de binóculo.
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As direções dependem do 
espaçamento das linhas e do 
comprimento de onda da luz. 

Atuam como elementos 
dispersivos em espectrógrafos e  
monocromadores
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 Apagão
 

ocorre a cada 5.53 anos             
( Daminelli, A.–

 
IAG / USP )

 

Linhas de HeI e NiII
 

em Eta
 Carinae

 
obtidas pelo espectrógrafo 

CCD antes do evento do eclipse da 
estrela companheira.

Apagão
 

ocorre a cada 5.53 anos             
( Daminelli, A.–

 
IAG / USP )











Câmera 
Schmidt

 

Câmera 
Schmidt

Necessidade de mapeamento preciso em 
grandes campos

 

Necessidade de mapeamento preciso em 
grandes campos



Grandes campos são cobertos por espelhos 
esféricos devido a sua simetria em relação ao 
raio de curvatura, no entanto tem 
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colocada no raio de 
curvatura do espelho esférico corrige a 
aberração esférica preservando os grandes 
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de produção da curva 
asférica

 
por desgaste 

sob deformação 
produzida através da 
aplicação de vácuo 
parcial em um lado do 
corretor
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Para F=420mm, d=200mm
 

temos 
um raio de curvatura para a 
ferramenta esférica de 14,81 metros. 
A deformação da placa sob vácuo 
tem uma amplitude de apenas 
0,34mm, insuficiente para a ruptura.

 O método é
 

aplicável até
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F/d

 
= 1.5
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Com a extinção dos filmes 
convencionais a base de prata , 
as câmeras digitais tomam seu 
lugar com algumas vantagens...

 Tempos de exposição curtos, 
alta sensibilidade e possibilidade 
de tratamento numérico das 
imagens em softwares especiais
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Cannon 20Da –
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para Astronomia Telescópio Newtoniano 450mm f/4.5  R.Marcon

 
1998
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Centaurus

 

A  Radiogaláxia

 

em Centauro     R.Marcon

 

4x5min Cannon20Da



52 Cygni
 

e Nebulosa Resto de Supernova
 

na constelação de Cisne



Nebulosa escura Cabeça de Cavalo em Órion



Nebulosa da Lagoa em 
Sagitarius



Nebulosa Planetária Helix
 

-
 

Aquarius



Nebulosa do Caranguejo -
 

Taurus



Aglomerado Globular Ômega Centauri



Galáxia Espiral M83
 

em Hydra



Galáxia Espiral M66
 

em Leão



Stellafane
 

-
 

ATM 

http://stellafane.org/

Rede de Astronomia Observacional

http://www.rea-brasil.org/

Espectroscopia, CCD e Astronomia

http://www.astrosurf.com/~buil/

Rogério Marcon

http://www.astroimagem.com/
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