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LLee  CCoorrrreecctteeuurr    

ddee  FFrraanncckk  EE..  RRoossss  
sseeccoonnddee  ppaarrttiiee  ::  

encore et à nouveau ! 
V2.0 
 

Par Charles Rydel, 
PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  IInnssttrruummeennttss  ddee  llaa  SSAAFF  

  

  
UUnn  aassttrrooggrraapphhee  eexxoottiiqquuee,,  llee  TTaakkaahhaasshhii  EEppssiilloonn  118800EEDD..  PPhhoottoo  TTaakkaayyuukkii  YYoosshhiiddaa..  

 

 

 

Faire son correcteur de Ross…_   
  

OOUUSS  AALLLLOONNSS  MMOONNTTRREERR  iiccii  qquuee  cc’’eesstt  sseeuulleemmeenntt  llaa  rroouuttiinnee  qquuii  ccoonndduuiitt  ttrroopp  
dd’’aammaatteeuurrss  àà  rrééppéétteerr  ccee  qquu’’iillss  oonntt  ddééjjàà  vvuu  aaiilllleeuurrss,,  ssaannss  ssee  ddoouutteerr  qquu’’iill  eexxiissttee  
ddeess  ssoolluuttiioonnss  pplluuss  ssiimmpplleess  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree,,  ppoouurrvvuu  qquu’’iillss  cchheerrcchheenntt  uunn  ppeeuu  

eett  qquu’’iillss  ssee  ppoosseenntt  lleess  bboonnnneess  qquueessttiioonnss..  CC’’eesstt  ttoouutt  àà  ffaaiitt  llee  ccaass  dduu  ccoorrrreecctteeuurr  ddee  RRoossss,,  
qquuii  nnee  mmaannqquuee  jjaammaaiiss  dd’’êêttrree  pprréésseennttéé  aavveecc  uunnee  lleennttiillllee  nnééggaattiivvee  vveerrss  llee  mmiirrooiirr  pprréésseennttaanntt  
ddeeuuxx  ffoorrtteess  ccoouurrbbuurreess,,  ddiiffffiicciilleess  àà  rrééaalliisseerr  eett  àà  cceennttrreerr..  MMaaiiss  cceellaa  eesstt--iill  vvrraaiimmeenntt  
nnéécceessssaaiirree  ??  RRoossss  ddaannss  ssoonn  aarrttiiccllee  ddee  11993355  ddééjjàà  cciittéé,,  mmoonnttrree  qquu’’iill  eexxiissttee  uunnee  iinnffiinniittéé  ddee  
ssoolluuttiioonnss,,  cceellllee  uuttiilliissééee  ppaarr  BBaaaaddeerr  ppaarr  eexxeemmppllee,,  mmaaiiss  cc’’eesstt  aauussssii  llee  ccaass  ddeess  aauuttrreess  aarrttiicclleess  
qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  lliirree,,  pprréésseennttaanntt  lleess  mmooiinnddrreess  ccoouurrbbuurreess  aauu  gglloobbaallee..    
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MMaaiiss  llaa  qquueessttiioonn  ppoouurr  ll’’aammaatteeuurr  nn’’eesstt  ppaass  llàà..  LLaa  qquueessttiioonn  nn’’eesstt  ppaass  ddee  mmaaxxiimmiisseerr  mmaaiiss  
dd’’ooppttiimmiisseerr,,  llaa  ddiifffféérreennccee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ééttaanntt  ssoouuvveenntt  dduu  sseeccoonndd  oorrddrree,,  aalloorrss  qquuee  llee  
ggaaiinn  eenn  tteemmppss  eett  eenn  ddiiffffiiccuullttéé  ssuurrmmoonnttéé  sseerroonntt  bbiieenn  rrééeellss,,  aabboouuttiissssaanntt  aalloorrss  àà  uunn  pprroodduuiitt  
qquuii  aauu  ffiinnaall  sseerraa  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt,,  mmeeiilllleeuurr..  LLaa  qquueessttiioonn  eesstt  ddee  ttrroouuvveerr  uunnee  ffoorrmmee  qquuii  ssooiitt  
ffaacciillee  àà  rrééaalliisseerr,,  vvooiirree  àà  ttrroouuvveerr  ttoouuttee  ffaaiittee  eett  ddaannss  ccee  ccaass,,  uunnee  ffoorrmmee  ppllaannee  ccoonnccaavvee  eett  
bbiiccoonnvveexxee  sseerraa  llaa  mmeeiilllleeuurr,,  ccaarr  iill  nn’’yy  aauurraa  qquuee  ttrrooiiss  ssuurrffaaccee  àà  ttrraavvaaiilllleerr,,  vvooiirree    ddeeuuxx  
lleennttiilllleess  àà  aacchheetteerr  cchheezz  uunn  ffoouurrnniisssseeuurr  ssppéécciiaalliisséé..  IIll  lliivvrreerraa  eenn  oouuttrree  ddeess  lleennttiilllleess  ttrraaiittééeess  
mmuullttiiccoouucchheess,,  ccee  qquuii  nnee  ppoouurrrraa  qquu’’aamméélliioorreerr  lleess  ppeerrffoorrmmaanncceess……  
  

 

Ross & lentilles standards 
  

NNoouuss  rreepprreennoonnss  nnoottrree  mmiirrooiirr  ddee  226600mmmm  eett  ddee  22000000mmmm  ddee  rraayyoonn  ddee  ccoouurrbbuurree  eett  aalllloonnss  

ccoommppaarreerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppllaann--ccoonnccaavvee  eett  bbiiccoonnvveexxee    aavveecc  llee  BBaaaaddeerr..  PPoouurr  cceellaa  nnoouuss  aalllloonnss  

cchhooiissiirr  ddeeuuxx  lleennttiilllleess  ddee  110000mmmm  ddaannss  llee  ccaattaalloogguuee  ddee  EEddmmuunndd..  RRoossss  nnoottee  qquuee  lleess  

mmeeiilllleeuurrss  rrééssuullttaattss  ssoonntt  oobbtteennuuss  eenn  ssiittuuaanntt  llaa  lleennttiillllee  nnééggaattiivvee  vveerrss  llee  mmiirrooiirr..  NNoouuss  

ssuuiivvrroonnss  ccee  ccoonnsseeiill..  NNoouuss  ccoommmmeenncceerroonnss  ppaarr  ssiittuueerr  llee  bblloocc  àà  uunnee  ddiissttaannccee  dduu  ppllaann  ffooccaall  

mmiinniimmiissaanntt  llaa  ccoouurrbbuurree  ddee  cchhaammpp  eett  ll’’aassttiiggmmaattiissmmee,,  ppuuiiss  nnoouuss  ppoouusssseerroonnss  

ll’’aasspphhéérriissaattiioonn  dduu  mmiirrooiirr  aaffiinn  ddee  ssuupppprriimmeerr  ll’’aabbeerrrraattiioonn  sspphhéérriiqquuee..  UUnnee  ddeerrnniièèrree  

rreettoouucchhee  ddee  ppoossiittiioonn,,  eett  nnoouuss  aauurroonnss  ooppttiimmiisséé  llaa  ccoommbbiinnaaiissoonn  ooppttiiqquuee..    LLeess  ddeeuuxx  

lleennttiilllleess  oonntt  ppoouurr  rrééfféérreenncceess::  FF4488--227711  ppoouurr  llaa  nnééggaattiivvee  eett  FF4488--226611  ppoouurr  llaa  lleennttiillllee  

ppoossiittiivvee..  EElllleess  ssoonntt  ttrraaiittééeess  VVIISS  00°°..  

  

BBaaaaddeerr  EEddmmuunndd  
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RRoossss  BBaaaaddeerr                                                                                                                                                                              RRoossss  EEddmmuunndd  

LLee  ccooeeffffiicciieenntt  ddee  ddééffoorrmmaattiioonn  eesstt  ddee  --11,,1177  sseeuulleemmeenntt..  PPrreemmiièèrree  ccoonnssttaattaattiioonn  ::  llee  

cchhrroommaattiissmmee  eesstt  qquuaattrree  ffooiiss  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  àà  440000nnmm  !!  LLaa  pplluuss  ggrraannddee  ddiissppeerrssiioonn  ddaannss  

cceettttee  zzoonnee  dduu  ssppeeccttrree  ssee  mmaanniiffeessttee  ppaarr  uunnee  ttaacchhee,,  qquuii  ssii  eellllee  eesstt  aacccceeppttaabbllee  ddaannss  llee  rroouuggee  

eett  llee  vveerrtt  ««  ddéébboorrddee  »»  uunn  ppeeuu  ddaannss  llee  bblleeuu..  CCeeccii  eesstt  ddûû  àà  ll’’ééppaaiisssseeuurr  ddee  llaa  lleennttiillllee  

bbiiccoonnvveexxee..    OOnn  ppoouurrrraa  ss’’eenn  aaccccoommmmooddeerr  eenn  ssee  ddiissaanntt  qquu’’aa  cceettttee  lloonngguueeuurr  dd’’oonnddee  

((448866nnmm))  llaa  CCCCDD  àà  ppeerrdduuee  eenn  sseennssiibbiilliittéé  ……  MMaaiiss  rriieenn  nn’’eesstt  ppeerrdduu,,  uunnee  ssoolluuttiioonn  eexxiissttee..        
 

Nouvelles simulations    
  

IIll  ssuuffffiitt  ddee  rrééaalliisseerr  ssooiitt  mmêêmmee  llaa  lleennttiillllee  bbiiccoonnvveexxee  ddaannss  uunn  vveerrrree  uunn  ppeeuu  ddiifffféérreenntt  dduu  

BBKK77,,  jjee  vveeuuxx  ppaarrlleerr  dduu  BB227700  oouu  dduu  ccrroowwnn  oopphhttaallmmiiqquuee  ttyyppee  KK55  dd’’iinnddiiccee  pprroocchhee,,  mmaaiiss  

ddee  ddiissppeerrssiioonn  llééggèèrreemmeenntt  pplluuss  éélleevvééee..  LLee  rrééssuullttaatt  aalloorrss  eesstt  qquuaassii  mmiirraaccuulleeuuxx!!  
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LLee  ccooeeffffiicciieenntt  ddee  ddééffoorrmmaattiioonn  dduu  mmiirrooiirr  eesstt  iiccii  ddee  --11,,1199  eett  llaa  ddiissttaannccee  aauu  ppllaann  ffooccaall  ddee  

5533,,77mmmm..  LLee  cchhrroommaattiissmmee  eesstt  nnuulllliissssiimmee  eett  oonn  sseerraa  lliimmiittéé  ppaarr  llaa  ddiiffffrraaccttiioonn  ssuurr  lleess  ddeeuuxx  

ttiieerrss  dduu  cchhaammpp..  DDeess  rraayyoonnss  ddee  ccoouurrbbuurree  ddiifffféérreennttss  ssuurr  lleess  ddeeuuxx  ffaacceess  ddee  cceettttee  lleennttiillllee  

nn’’aammèènneenntt  ppaass  dd’’aamméélliioorraattiioonnss  nnoottaabblleess..  LLaa  sseeccoonnddee  lleennttiillllee  bbiiccoonnvveexxee  ppoouurrrraa  êêttrree  

uullttéérriieeuurreemmeenntt  ttrraaiittéé  aannttiirreefflleettss  ppaarr  lleess  ppuurriisstteess..  MMaaiiss  qquuiidd  dd’’uunn  ddiiaammèèttrree  pplluuss  ggrraanndd??  

DDiissoonnss  335500  mmmm  ppaarr  eexxeemmppllee,,  oouuvveerrtt  àà  FF//22,,99……  LLee  cchhaammpp  aauu  ppllaann  ffooccaall  eesstt  ddee  2200mmmm..  
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NNoouuss  uuttiilliissoonnss  mmaaiinntteennaanntt  uunnee  lleennttiillllee  EEddmmuunndd  ppllaann--ccoonnccaavvee,,  ddee  --112255  mmmm  ddee  ffooccaallee  eett  

ddee  5500mmmm  ddee  ddiiaammèèttrree  ddee  rrééfféérreennccee  FF4488--227722,,  ttrraaiittééee  aannttiirreefflleettss  VVIISS  00°°  ((mmooiinnss  ddee  4400€€))..  

LLaa  lleennttiillllee  bbiiccoonnvveexxee  eesstt  eenn  ccrroowwnn  oopphhttaallmmiiqquuee  KK55  oouu  BB227700  ddee  66  mmmm  dd’’ééppaaiisssseeuurr..  LLee  

mmiirrooiirr  eesstt  hhyyppeerrbboolliiqquuee  aavveecc  uunn  ccooeeffffiicciieenntt  ddee  ddééffoorrmmaattiioonn  ddee  --11,,2288..  LLaa  ddiissttaannccee  aauu  

ppllaann  ffooccaall  eesstt  ddee  6688,,44  mmmm..  LLaa  ttaacchhee  aauu  bboorrdd  dduu  cchhaammpp  ddee  1100  mmmm  eesstt  ddee  2200µµ..  LLee  

pprroobbllèèmmee  mmééccaanniiqquuee  iiccii  eesstt  eexxttrrêêmmee  ppuuiissqquu’’iill  ffaauuddrraa  mmaaiinntteenniirr  llaa  mmiissee  aauu  ppooiinntt  àà  ++--2200µµ  

mmaaiiss  lleess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  eexxcceeppttiioonnnneellss..  IIll  eexxiissttee  uunn  llééggeerr  cchhrroommaattiissmmee  ddee  ppoossiittiioonn,,  llee  

cchhaammpp  eesstt  ppllaann  eett  ll’’aassttiiggmmaattiissmmee  ttrrèèss  ffaaiibbllee..  CCoommppttee  tteennuu  ddee  ssoonn  pprriixx,,  ccee  ccoorrrreecctteeuurr  

ppeerrmmeett  dd’’oobbtteenniirr  ddee  ttrrèèss  bbeeaauuxx  rrééssuullttaattss  ddaannss  cceett  eennsseemmbbllee  ttrrèèss  lluummiinneeuuxx  oouuvveerrtt  àà  FF//22..99  

eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  eenn  ddééccaallaanntt  llaa  mmiissee  aauu  ppooiinntt..  
 

Ross et matériaux éxotiques__ 
  

IIccii  nnoouuss  aalllloonnss  eexxaammiinneerr  ll’’eeffffeett  ddee  vveerrrreess  EEDD,,  ddee  qquuaarrttzz  oouu  eennccoorree  ddee  vveerrrreess  àà  ffoorrttss  

iinnddiicceess,,  uuttiilliissééss  ccoommmmee  ccoorrrreecctteeuurrss..  VVooyyoonnss  ccee  qquu’’iill  ppeeuutt  eenn  êêttrree  dd’’aabboorrdd  aavveecc  uunn  

ccoorrrreecctteeuurr  eenn  FFPPLL5533,,  llee  vveerrrree  EEDD  ddee  OOhhaarraa,,  llee  pplluuss  uuttiilliisséé  ppoouurr  lleess  lluunneetttteess  aappoo  eett  ppaarr  

CCaannoonn..    SSoonn  pprriixx  eesstt  ddee  ((sseeuulleemmeenntt  !!))  1155  ffooiiss  llee  pprriixx  dduu  BBKK77..  VVooiiccii  lleess  ppeerrffoorrmmaanncceess  

qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  aatttteennddrree  dd’’uunn  aassttrrooggrraapphhee  oouuvveerrtt  eennccoorree  uunnee  ffooiiss  àà  FF//44  aavveecc  ssoonn  mmiirrooiirr  ddee  

225500  mmmm..  LLee  ccooeeffffiicciieenntt  ddee  ddééffoorrmmaattiioonn  iiccii  eesstt  ddee  --11,,229955..  
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OOnn  ppeeuutt  ccoommppaarreerr  ddee  ddrrooiittee  àà  ggaauucchhee  rreessppeeccttiivveemmeenntt,,  llaa  ccoommbbiinnaaiissoonn  BBKK77  &&  KK55  ((àà  

ggaauucchhee))  eett  llaa  ccoommbbiinnaaiissoonn  aavveecc  llee  vveerrrree  EEDD  FFPPLL5533  ((àà  ddrrooiittee))  àà  llaa  mmêêmmee  éécchheellllee..  LLeess  

rrééssuullttaattss  aavveecc  llee  vveerrrree  EEDD  ssoonntt  mmeeiilllleeuurrss  eett  ssaannss  ddoouuttee  eennccoorree  aamméélliioorraabbllee,,  llee  cchhaammpp  

ss’’éétteennddaanntt  eenn  oouuttrree  aauu--ddeellàà  ddee  ++--00,,66°°  jjuussqquu’’àà  ++--00,,7755°°..  LLee  cchhrroommaattiissmmee  eesstt  nnuull  ssaauuff  eenn  

ppoossiittiioonn,,  mmaaiiss  ttrrèèss  ffaaiibbllee..  AAuu  cceennttrree,,  ll’’aabbeerrrraattiioonn  sspphhéérriiqquuee  eesstt  nnuullllee..  CCeettttee  ccoommbbiinnaaiissoonn  

eesstt  ddoonncc  ppoossssiibbllee  ppoouurr  llee  vviissuueell,,  yy  ccoommpprriiss  ppllaannééttaaiirree..  CC’’eesstt  ssaannss  ddoouuttee  ppoouurrqquuooii,,  eenn  

pplluuss  ddee  ll’’aarrgguummeenntt  mmaarrkkeettiinngg,,  vveerrrree  EEDD==qquuaalliittéé,,  TTaakkaahhaasshhii  ll’’aa  uuttiilliisséé  ssuurr  ssoonn  

aassttrrooggrraapphhee..  CCeellaa  ddiitt,,  ccee  vveerrrree  eesstt  ffrraaggiillee  eett  aallttéérraabbllee,,  nnéécceessssiittaanntt  uunnee  ttrraaiitteemmeenntt  ssppéécciiaall..    

  

  

IIll  eesstt,,  ddee  ttoouuttee  ffaaççoonn,,  hhoorrss  ddee  ppoorrttééee  ddeess  aammaatteeuurrss..  QQuu’’eenn  sseerraaiitt--iill  mmaaiinntteennaanntt  ddee  

ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  qquuaarrttzz,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ttrraannssppaarreenntt  aauu  UUVV  ??  
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LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  qquuaarrttzz  aauu  cceennttrree  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  eexxcceelllleennttss  eenn  vviissuueell,,  vvooiirree  ééggaall  oouu  

mmeeiilllleeuurr  qquuee  llee  FFPPLL5533,,  ccoommmmee  nnoouuss  llee  ddiisseenntt  lleess  ssppoottss  ddiiaaggrraammmmee  àà  ddrrooiittee,,  ssaannss  

ssuusscceeppttiibbiilliittéé  aauuxx  aaggeennttss  eexxttéérriieeuurrss..  DDaannss  lleess  ddeeuuxx  ccaass,,  oonn  aa  ooppttiimmiisséé  ssuurr  qquuaattrree  

ssuurrffaacceess  aaffiinn  ddee  ttiirreerr  llee  mmaaxxiimmuumm  ddee  cceettttee  ccoommbbiinnaaiissoonn..  IIll  nnoouuss  rreessttee  eennccoorree  àà  vvooiirr  ccee  

qquuee  ddoonnnneerraa  uunn  vveerrrree  ddee  ffoorrtt  iinnddiiccee  ddaannss  cceettttee  ccoommbbiinnaaiissoonn..  NNoouuss  aavvoonnss  cchhooiissii  llee  vveerrrree  

NN--LLAAFF3344,,  nndd==  11,,777722  &&  VV==4499,,66  ..  IIccii,,  kk==--11,,3322  eett  FF//DD==44..  

  

  

CCeettttee  ccoommbbiinnaaiissoonn,,  ssaannss  ddoouuttee  aamméélliioorraabbllee,,  eesstt  llééggèèrreemmeenntt  ddééffeeccttuueeuussee  ddaannss  llee  bblleeuu,,  eenn  

ttoouutt  ccaass  mmooiinnss  bboonnnnee  qquuee  llee  qquuaarrttzz..  AAuuccuunnee  ddee  cceess  ttrrooiiss  ccoommbbiinnaaiissoonnss  eexxoottiiqquueess  

nn’’aatttteeiinntt  jjuussqquu’’àà  pprreeuuvvee  dduu  ccoonnttrraaiirree,,  lleess  ppeerrffoorrmmaanncceess  dduu  ccoorrrreecctteeuurr  FF22//BBKK77  pprréésseennttéé  

ddaannss  llaa  pprreemmiièèrree  ppaarrttiiee,,  qquuii  sseerraa  ddoonncc  llee  ffaavvoorrii  ppoouurr  lleess  ccoorrrreecctteeuurrss  àà  ddeeuuxx  lleennttiilllleess..  
 

Une combinaison exotique et… étonnante !__ 
  

LLee  ccoouuppllee  NN--ZZKK77  ddee  SScchhootttt  &&  NN--FFPPLL5522  ddee  HHooaarraa  eesstt  ccoonnnnuu  ppoouurr  sseess  ccaappaacciittééss  àà  

ffoorrmmeerr  uunnee  ccoommbbiinnaaiissoonn  aappoocchhrroommaattiiqquuee..  NNoouuss  mmoonnttrroonnss  iiccii  lleess  ttrrèèss  bboonnnneess  

ppeerrffoorrmmaanncceess  ddee  ccee  ccoouuppllee  ddaannss  uunnee  ccoommbbiinnaaiissoonn  ««  eexxoottiiqquuee  »»,,  uuttiilliisséé  eenn  ttaanntt  qquuee  

ccoorrrreecctteeuurr  ddee  cchhaammpp  ssuurr  uunn  aassttrrooggrraapphhee  ddee  225500  mmmm  oouuvveerrtt  àà  FF//44  ..  SSaannss  ddoouuttee  cceettttee  

ccoommbbiinnaaiissoonn  eesstt--eellllee  uuttiilliissééee  ssuurr  lleess  aassttrrooggrraapphheess  TTaakkaahhaasshhii..  LLee  ccooeeffffiicciieenntt  ddee  

ddééffoorrmmaattiioonn  dduu  mmiirrooiirr  iiccii,,  eesstt  ddee  --11,,5577..  LLee  cchhaammpp  cchhooiissiitt  ppeerrmmeett  ddee  ccoouuvvrriirr  uunn  cchhaammpp  

ddiiaammééttrraall  ddee  22,,2277°°,,  ssooiitt  4400  mmmm,,  cc’’eesstt  llaa  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  llee  mmiirrooiirr  eesstt  ssii  ddééffoorrmméé..    

  

CC’’eesstt  llee  mmeeiilllleeuurr  ccoorrrreecctteeuurr  eennvviissaaggéé  iiccii,,  mmaaiiss  uunnee  vvaarriiaannttee  DDiijjoonn  aavveecc  cceess  vveerrrreess  ddeevvrraaiitt  

aauussssii  êêttrree  eexxcceelllleennttee,,  vvooiirree  mmeeiilllleeuurree..  OOnn  nnoottee  llee  rreeccuull  qquuii  eesstt  ttrrèèss  ggrraanndd  ddaannss  cceettttee  

ccoommbbiinnaaiissoonn::  110022  mmmm..  EEllllee  ppeerrmmeett  dd’’eennvviissaaggeerr  aavveecc  sséérréénniittéé  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  ddiivveerrss  

aacccceessssooiirreess  aauu  pprriixx  ddee  ddeeuuxx  lleennttiilllleess  ddee  7700  mmmm  ddee  ddiiaammèèttrree  uuttiillee,,  ccee  qquuii  eenn  ffaaiitt  uunnee  

ccoommbbiinnaaiissoonn  dd’’uunn  ccooûûtt  éélleevvéé,,  ssaauuff  àà  êêttrree  rrééaalliisséé  eenn  ppeettiittee  sséérriiee..  
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On voit ici les caractéristiques excellentes de ce correcteur sur un champ de 40 mm, 
plus de 2°, mais pas fondamentalement meilleures que le Dijon que j’ai présenté. Il est 
clair que la banalité des verres fera préférer le Dijon sauf s’il est nécessaire d’avoir un 
fort recul. On pourrait obtenir l’apochromatisme formel, mais cette solution détériore 
l’astigmatisme et ne présente qu’un intérêt purement théorique ou marketing pour 
montrer une belle courbe aux gogos dans une publicité. Enfin, les deux longueurs 
d’onde extrêmes ici sont de 400 nm et 1µ, ce qui est remarquable, car les images feront 
moins de 10µ en bord de champ. 
 

  

 

 

Conclusions__ 
  

CCeettttee  ccoommbbiinnaaiissoonn  iinnjjuusstteemmeenntt  ddééccrriiééee  ppaarr  ddeess  ppuurriisstteess,,  rreeccèèllee  uunn  ffoorrtt  ppootteennttiieell  ppoouurrvvuu  

qquuee  ll’’oonn  nnee  ss’’aarrrrêêttee  ppaass  aauuxx  cchheemmiinnss  rreebbaattttuuss..  UUnn  ttrroopp  ggrraanndd  eexxoottiissmmee  nn’’eesstt  ppaass  

ffoorrccéémmeenntt  ddee  mmiissee  eett  uunnee  ccoommbbiinnaaiissoonn  àà  ddeeuuxx  vveerrrreess  llééggèèrreemmeenntt  ddiifffféérreennttss  tteell  qquuee  BBKK77  

eett  BB227700,,  ddoonnnneerraa  ddee  ttrrèèss  bboonnss  rrééssuullttaattss  ppoouurr  uunn  eeffffoorrtt  mmiinniimmee  ddee  ttaaiillllee  dd’’uunnee  lleennttiillllee  

bbiiccoonnvveexxee,,  qquuii  ppoouurrrraa  êêttrree  llee  ccaass  éécchhééaanntt  aaccqquuiiss  cchheezz  uunn  ooppttiicciieenn..    

  

SSiinnoonn  ddeess  lleennttiilllleess  ssuurr  ééttaaggèèrree  ppeerrmmeetttteenntt  ddééjjàà  dd’’oobbtteenniirr  ddeess  rrééssuullttaattss  hhoonnoorraabblleess  ssaannss  

eeffffoorrtt,,  aavveecc  ll’’aavvaannttaaggee  dd’’uunn  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ssuurrffaaccee  ppoouurr  uunn  ssuurrccooûûtt  mmooddeessttee..  LLaa  ppaallmmee  

rreevviieenntt  iiccii  nnoonn  aauuxx  vveerrrreess  eexxoottiiqquueess  ((bbiieenn  qquuee  llee  qquuaarrttzz  ssooiitt  iinnttéérreessssaanntt  aavveecc  ssaa  

ttrraannssppaarreennccee  UUVV)),,  mmaaiiss  bbiieenn  àà  llaa  ssaaggee  ccoommbbiinnaaiissoonn  FF22  &&  BBKK77  qquuii  eellllee  ddoonnnnee  

dd’’eexxcceelllleennttss  rrééssuullttaattss,,  aaiinnssii  qquu’’aauu  ccoorrrreecctteeuurr  ddee  JJeeaann  DDiijjoonn  mmooddiiffiiéé  aaffiinn  ddee  ffaacciilliitteerr  ssaa  

rrééaalliissaattiioonn,,  cciittééss  ddaannss  llaa  pprreemmiièèrree  ppaarrttiiee..    



 10 

  

PPoouurr  lleess  aammaatteeuurrss  qquuii  nnee  rreeggaarrddeenntt  ppaass  àà  llaa  ddééppeennssee,,  uunnee  ccoommbbiinnaaiissoonn  eexxoottiiqquuee,,  mmaaiiss  

dd’’uunn  pprriixx  éélleevvéé,,  aassssoocciiaanntt  FFPPLL5533  eett  NN--ZZKK77,,  ppeerrmmeettttrraa  aauussssii  dd’’aavvooiirr  dd’’eexxcceelllleennttss  

rrééssuullttaattss  ssuurr  uunn  cchhaammpp  ttrrèèss  llaarrggee..  

 
Un photo de Takayuki Yoshida avec l’Epsilon 180ED, North America. On note malgré tout un halo bleu autour 

des étoiles les plus brillantes, signe d’un léger chromatisme dans cette région du spectre. En revanche elles sont 

nettes jusqu’à dans les coins. 

 

 

Optics:Takahashi Epsilon 180ED, NJP Mount 

Camera: SBIG STL-11000M, Astronomik LRGB filter 

Camera: SBIG STL-11000M, Astronomik LRGB filter 

Exposure: L=100min,R=G=B=20min 

Software: Stellaimage5, PhotoshopCS 

Location: Kami Village, Nagano Prefecture, 2007 

Le site très remarquable de Takayuki Yoshida : 

http://www.takayuki-astro.com/  

 


