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MetódyMetódy
•• Zaostrenie na matniciZaostrenie na matnici

•• Hľadáčik s klasickou matnicouHľadáčik s klasickou matnicou
•• Hľadáčik s mikroprizmovou matnicouHľadáčik s mikroprizmovou matnicou
•• Uhlový hľadáčik so zväčšenímUhlový hľadáčik so zväčšením

•• Automatické zaostrenieAutomatické zaostrenie
•• Podľa veľkosti a viditeľnosti nafotených Podľa veľkosti a viditeľnosti nafotených 

Svetelnosť
Presnosť 

zaostrenia
•• Podľa veľkosti a viditeľnosti nafotených Podľa veľkosti a viditeľnosti nafotených 

hviezdhviezd
•• Séria fotografiíSéria fotografií
•• Živý náhľadŽivý náhľad

•• Využitie refrakčného krížaVyužitie refrakčného kríža
•• Hartmanova maskaHartmanova maska
•• Bahtinova maskaBahtinova maska
•• Programové vyhodnocovanie Programové vyhodnocovanie 

zaostreniazaostrenia

1:2,8 0,05 mm

1:4 0,1 mm

1:5,6 0,2 mm

1:8 0,4 mm

1:11 0,8 mm



Automatické zaostrenieAutomatické zaostrenie

�� Využitie automatického zaostrovaniaVyužitie automatického zaostrovania
�� Vypnúť stalibizáciu obrazuVypnúť stalibizáciu obrazu
�� Zapnúť automatické zaostrenieZapnúť automatické zaostrenie
�� Zaostriť na jasnej hviezdeZaostriť na jasnej hviezde�� Zaostriť na jasnej hviezdeZaostriť na jasnej hviezde
�� Vypnúť automatické zaostrenie Vypnúť automatické zaostrenie 



Zaostrenie na matniciZaostrenie na matnici

�� Klasická matnica Klasická matnica –– problém určiť presnosť zaostreniaproblém určiť presnosť zaostrenia

�� Matnica s mikroprizmouMatnica s mikroprizmou

�� Uhlový hľadáčik Uhlový hľadáčik –– zväčšenie 1,5 zväčšenie 1,5 –– 3x3x



Veľkosť a viditeľnosť hviezdVeľkosť a viditeľnosť hviezd

Treba sa snažiť zaostriť tak, aby boli Treba sa snažiť zaostriť tak, aby boli 
najostrejšie najslabšie hviezdy.najostrejšie najslabšie hviezdy.

Kontrolujeme vždyKontrolujeme vždy
pri maximálnompri maximálnom
zväčšení.zväčšení.



Refrakčný krížRefrakčný kríž

Držiak sek. zrkadla vytvára refrakčný kríž Držiak sek. zrkadla vytvára refrakčný kríž 
okolo svetelných bodov. Toto sa dá využiť okolo svetelných bodov. Toto sa dá využiť 
pre zaostrenie. pre zaostrenie. 



Hartmanova maskaHartmanova maska

Metóda spočíva v umiestnení masky s Metóda spočíva v umiestnení masky s 
2 2 --3 otvormi pred objektívom.3 otvormi pred objektívom.



Bahtinova maskaBahtinova maska

Metóda spočíva v Metóda spočíva v 
umiestnení špeciálnej umiestnení špeciálnej 
masky s pred objektívom.masky s pred objektívom.



Programové vyhodnocovanieProgramové vyhodnocovanie

�� ZaloZaložženené na meraní zvoleného é na meraní zvoleného 
ukazovateľa zaostreniaukazovateľa zaostrenia
�� Priemer hviezdyPriemer hviezdy
�� Maximálna jasnosťMaximálna jasnosť�� Maximálna jasnosťMaximálna jasnosť
�� FWHM FWHM 

�� Merateľne nastavovaná pozícia Merateľne nastavovaná pozícia 
okulárového výťahuokulárového výťahu

�� Automatické zaostrenieAutomatické zaostrenie
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Fotíme Fotíme –– pár poznámokpár poznámok

�� formát RAWformát RAW
�� kompozícia kompozícia –– ohnisková vzdialenosťohnisková vzdialenosť
�� presná pointáciapresná pointácia

kvalitná optikakvalitná optika�� kvalitná optikakvalitná optika
�� dĺžka expozíciedĺžka expozície
�� filtrefiltre
�� orosenie, námraza optikyorosenie, námraza optiky
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Dark frame Dark frame –– fotíme tmufotíme tmu

Pri dlhších expozíciách sa okrem Pri dlhších expozíciách sa okrem 
skutočného obrazu dostáva do snímky aj skutočného obrazu dostáva do snímky aj 
určitá hodnota saturácie jednotlivých pixlov určitá hodnota saturácie jednotlivých pixlov 
daná elektronikou fotoaparátu. daná elektronikou fotoaparátu. daná elektronikou fotoaparátu. daná elektronikou fotoaparátu. 



Dark frame Dark frame –– fotíme tmufotíme tmu

Dark frame je potrebné urobiť za rovnakých Dark frame je potrebné urobiť za rovnakých 
podmienok ako boli pri samotnom fotení. podmienok ako boli pri samotnom fotení. 
Objektív dokonale zakryjeme a exponujeme Objektív dokonale zakryjeme a exponujeme 
pri rovnakej citlivosti rovnakú dobu. Mali by pri rovnakej citlivosti rovnakú dobu. Mali by pri rovnakej citlivosti rovnakú dobu. Mali by pri rovnakej citlivosti rovnakú dobu. Mali by 
sme vytvoriť približne rovnaký počet týchtosme vytvoriť približne rovnaký počet týchto
záberov ako samotných fotiek danéhozáberov ako samotných fotiek daného
objektu, ktorý fotíme.objektu, ktorý fotíme.
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Flat field Flat field –– rovnáme osvetlenierovnáme osvetlenie

Samotná konštrukcia optiky, ale aj Samotná konštrukcia optiky, ale aj 
konštrukcia fotoaparátu spôsobuje konštrukcia fotoaparátu spôsobuje 
nerovnomerné osvetlenie celej plochy čipu.nerovnomerné osvetlenie celej plochy čipu.

Tieto problémy a aj Tieto problémy a aj 
tieň od prachových tieň od prachových 
zrniek odstraňuje zrniek odstraňuje 
flat field.flat field.



Flat field Flat field –– rovnáme osvetlenierovnáme osvetlenie

Flat field získame tak, že nafotíme Flat field získame tak, že nafotíme 
rovnomerne osvetlenú plochu alebo objektívrovnomerne osvetlenú plochu alebo objektív
prekryjeme bielym papierom. Najlepšieprekryjeme bielym papierom. Najlepšie
je odfotiť takto rovnomerne zamračenú je odfotiť takto rovnomerne zamračenú je odfotiť takto rovnomerne zamračenú je odfotiť takto rovnomerne zamračenú 
oblohu. Podmienkou je, aby fotoaparát boloblohu. Podmienkou je, aby fotoaparát bol
spojený s rovnakou optikou ako pri snímaníspojený s rovnakou optikou ako pri snímaní
hviezdneho objektu hviezdneho objektu –– rovnaká poloha, clona.rovnaká poloha, clona.
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Bias Bias –– ošetrujeme neduhy CCDošetrujeme neduhy CCD

Bias Bias –– označujeme určitý posun (offset) označujeme určitý posun (offset) 
signálu zo senzora fotoaparátu, CCD signálu zo senzora fotoaparátu, CCD 
kamery pri nulovej expozícií.kamery pri nulovej expozícií.
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Spočítame, vydelíme, upravíme...Spočítame, vydelíme, upravíme...

Nafotené snímky je potrebné previesť z Nafotené snímky je potrebné previesť z 
Formátu RAW do PNG. Všetky snímky trebaFormátu RAW do PNG. Všetky snímky treba
spracovávať výhradne vo formáte PNG.spracovávať výhradne vo formáte PNG.

Vynikajúci program na toto základné Vynikajúci program na toto základné 
operácie je Subraw (http://canon.unas.cz).operácie je Subraw (http://canon.unas.cz).
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Základná úprava fotiekZákladná úprava fotiek

snímka pred úpravousnímka pred úpravou

Snímka po úpraveSnímka po úprave
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Registrácia Registrácia –– aby všetko pasovaloaby všetko pasovalo

Pre ďalšie spracovania väčšieho množstva Pre ďalšie spracovania väčšieho množstva 
záberov je potrebné tieto posunúť a otočiť tak, aby záberov je potrebné tieto posunúť a otočiť tak, aby 
hviezdy na seba presne pasovali.hviezdy na seba presne pasovali.

Možnosti:Možnosti:Možnosti:Možnosti:
•• PhotoshopPhotoshop
•• RegistaxRegistax
•• RegistarRegistar
•• Picture WindowPicture Window
•• MaxIm DLMaxIm DL
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SpájameSpájame

Spájať viaceré zábery môžeme robiť zSpájať viaceré zábery môžeme robiť z
rôznych dôvodov:rôznych dôvodov:
•• zníženie šumuzníženie šumu

zvýraznenie slabých častí obrazuzvýraznenie slabých častí obrazu•• zvýraznenie slabých častí obrazuzvýraznenie slabých častí obrazu
•• eliminácia preexponovaných častíeliminácia preexponovaných častí
•• mozaikamozaika
•• zvýšenie ostrosti obrazuzvýšenie ostrosti obrazu



Spájanie Spájanie –– zníženie šumuzníženie šumu

Pri spriemerovaní dvoch a viac fotografiíPri spriemerovaní dvoch a viac fotografií
je možné redukovať šum. Miera poklesu je možné redukovať šum. Miera poklesu 
šumu je daná funkciou odmocniny 2, tedašumu je daná funkciou odmocniny 2, teda
Ak spriemerujemeAk spriemerujemeAk spriemerujemeAk spriemerujeme
2 zábery, klesne2 zábery, klesne
šum 1,4 krát, atď.šum 1,4 krát, atď.



Spájame Spájame –– slabé časti obrazuslabé časti obrazu

Základom zvýšenia jasu slabých častí jeZákladom zvýšenia jasu slabých častí je
použitie gama funkcie. Jas jasných častípoužitie gama funkcie. Jas jasných častí
sa zníži a po spočítaní dvoch záberov sasa zníži a po spočítaní dvoch záberov sa
zvýši jas slabých.zvýši jas slabých.zvýši jas slabých.zvýši jas slabých.



Spájame Spájame –– preexponované častipreexponované časti



Spájame Spájame –– mozaikamozaika

Zvýšiť kvalitu fotografií môžeme aj tak, žeZvýšiť kvalitu fotografií môžeme aj tak, že
nafotíme po častiach. Tieto potom spojímenafotíme po častiach. Tieto potom spojíme
do výsledného celku. Taktodo výsledného celku. Takto
môžeme fotiť aj rozsiahlejšiemôžeme fotiť aj rozsiahlejšiemôžeme fotiť aj rozsiahlejšiemôžeme fotiť aj rozsiahlejšie
časti oblohy časti oblohy –– napríkladnapríklad
súhvezdia alebo aj celúsúhvezdia alebo aj celú
Mliečnu dráhuMliečnu dráhu



UkUkážkaážka



UkUkážkaážka



Ďakujem za pozornosť.Ďakujem za pozornosť.Ďakujem za pozornosť.Ďakujem za pozornosť.


