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1ο ΜΕΡΟΣ
Λήψη των light, flat, dark και bias φωτογραφιών (frames)

Αρχικά, ας διευκρινίσουμε ότι δεν νοείται αστροφωτογραφία δίχως τα λεγόμενα διορθωτικά αρχεία 
(calibration frames). Ο λόγος είναι ότι φωτογραφίζοντας σε ιδιαίτερα σκοτεινές συνθήκες, εξαιτίας της 

τεχνικής ανεπάρκειας όλων των σημερινών φωτογραφικών συστημάτων, πρέπει να λύσουμε ένα σημαντικό 
πρόβλημα: τον ΟΠΤΙΚΟ ΘΟΡΥΒΟ. Τα διορθωτικά αρχεία (calibration frames) είναι ένα από τα μέσα που 

χρησιμοποιούμε ώστε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο



Η Γη κινείται;

…κι άλλο ΠΡΟΒΛΗΜΑ…



Εκτός από το εμπόδιο του θορύβου, στην Αστροφωτογραφία καλούμαστε να λύσουμε ένα ακόμη 
πρόβλημα. Αφού, όπως είπαμε, φωτογραφίζουμε πολύ αμυδρά αντικείμενα που βρίσκονται στο σκοτάδι, 

αναγκαστικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. Με άλλα λόγια, το λεγόμενο 
κλείστρο της κάμερας θα πρέπει να παραμείνει ανοικτό από λίγα δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά της 
ώρας ώστε να καταγράψει το λιγοστό φως. Αυτό δεν θα ήταν καθόλου πρόβλημα αν ο στόχος μας ήταν 
ακίνητος: θα το λύναμε εύκολα με τη χρήση ενός απλού τριπόδου. Όμως εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με 
ακίνητους στόχους αλλά με ΔΙΑΡΚΩΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, μιας και η συνεχής κίνηση της Γης γύρω 
απ' τον άξονά της καταγράφεται στη φωτογραφία ως κίνηση του ίδιου του φωτογραφιζόμενου αντικειμένου 

και θα πρέπει να την αντισταθμίσουμε 

Χωρίς αντιστάθμηση Με αντιστάθμηση



Λύσεις στο πρόβλημα της ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

Προφανώς, θα πρέπει με κάποιο τρόπο η κάμερά μας ν’ ακολουθεί τη φαινόμενη κίνηση του στόχου μας, 
με άλλα λόγια θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας μηχανισμός που να αντισταθμίζει - εξισορροπεί την κίνηση 

της Γης.  

• (1) Η πρώτη λύση ακούει στο όνομα Tracking (παρακολούθηση - ιχνηλάτηση) και είναι ικανοποιητική 
όταν η φωτογραφία μας καλύπτει ένα αρκετά ευρύ μέρος του ουρανού (π.χ. όταν φωτογραφίζουμε ένα 
τμήμα του ουρανού ή του γαλαξία μας με έναν απλό φωτογραφικό φακό). Επιτυγχάνεται με διάφορους 
τρόπους και απαιτεί κάποιον έξτρα εξοπλισμό: είτε έναν star-tracker (αστροστάτη) ή τη χρήση της ίδιας 
της βάσης (mount) ενός τηλεσκοπίου που έχει δυνατότητα tracking. Να πούμε εδώ ότι για φωτογραφική 

λήψη του γαλαξία με ευρυγώνιο φακό δεν χρειάζεται τίποτα απ’ όλα αυτά. Ένα απλό τρίποδο αρκεί! 

• (2) Αν τώρα ο στόχος μας είναι τέτοιος που απαιτεί (ας μου επιτραπεί η λέξη) να “ζουμάρουμε” σε ακόμη 
μικρότερο μέρος του ουρανού, τότε αντί για φωτογραφικό φακό, συνδέουμε την κάμερα με το 

τηλεσκόπιο και καταφεύγουμε στην τεχνική του Auto-Guiding (αυτόματης-οδήγησης) η οποία είναι ας 
πούμε ένα tracking υψηλής ακρίβειας και απαιτεί επιπλέον εξοπλισμό, γνώση και χρόνο. Ξεφεύγει όμως 

απ’ το θέμα μας και δεν θα την αναλύσουμε εδώ.  



Το συγκεκριμένο project για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα εστιάζει στο Μεγάλο Νεφέλωμα του Ωρίωνα 
(Μ42) το οποίο αν και ονομάζεται “Μεγάλο” δεν παύει να είναι ένας σχετικά μικρός στόχος. Επειδή λοιπόν 
το μικρό φαινόμενο μέγεθός του Μ42 μας απέκλεισε τη δυνατότητα χρήσης φωτογραφικού φακού, μας 
επέβαλλε να συνδέσουμε την κάμερα με το τηλεσκόπιο, το οποίο παίρνει το ρόλο του φωτογραφικού 

φακού. Όμως, όπως θα δούμε, η υλοποίηση του project έγινε με τον πλέον παράδοξο τρόπο: όχι με auto-
guiding, αλλά με απλό tracking μέσω της ίδιας της βάσης (mount) του τηλεσκοπίου, αφού δεν υπήρχε η 

δυνατότητα και ο εξοπλισμός για auto-guiding. 

Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το απλό tracking που κάνουν οι περισσότερες βάσεις των τηλεσκοπίων δεν 
είναι σχεδιασμένο για φωτογράφηση αλλά για οπτική παρατήρηση (ακριβώς επειδή η φωτογράφηση απαιτεί 

πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια). 

Μεγάλος ο Ωρίωνας, μικρός ως στόχος



SNR (Signal to Noise Ratio)

Μικρότερο SNR = πολύς οπτικός θόρυβος Μεγαλύτερο SNR = λιγότερος οπτικός θόρυβος

Λόγος Σήματος προς Θόρυβο



Πως βελτιώνουμε το SNR

• Στακάροντας (συνενώνοντας) 
περισσότερα frame 

• Φωτογραφίζοντας με μεγαλύτερες 
χρονικές εκθέσεις 

• Έχοντας το μικρότερο δυνατό f/ratio 
στο τηλεσκόπιο ή το φωτογραφικό μας 
φακό 

• Χρησιμοποιώντας κάμερα με 
μεγαλύτερο Quantum Efficiency (QE)

• Βρίσκοντας σκοτεινότερους ουρανούς 

• Φωτογραφίζοντας κοντά στο ζενίθ 

• Χρησιμοποιώντας ειδικά φίλτρα για τη 
φωτορύπανση 

• Χρησιμοποιώντας κάμερα με 
χαμηλότερο θόρυβο

Ενισχύοντας το σήµα  
(δηλ.την χρήσιµη 
οπτική πληροφορία)

Μειώνοντας 
τον οπτικό θόρυβο



• Βρίσκοντας σκοτεινότερους ουρανούς 

• Φωτογραφίζοντας κοντά στο ζενίθ 

• Χρησιμοποιώντας ειδικά φίλτρα για τη 
φωτορύπανση 

• Χρησιμοποιώντας κάμερα με 
χαμηλότερο θόρυβο

• Στακάροντας (συνενώνοντας) 
περισσότερα frame 

• Φωτογραφίζοντας με μεγαλύτερες 
χρονικές εκθέσεις 

• Έχοντας το μικρότερο δυνατό f/ratio 
στο τηλεσκόπιο ή το φωτογραφικό μας 
φακό 

• Χρησιμοποιώντας κάμερα με 
μεγαλύτερο Quantum Efficiency (QE)

Τι εφαρμόστηκε απ’ όλα αυτά στο 
συγκεκριμένο project



Ο λόγος; ποτέ δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα…



Εξοπλισμός
Μπορεί να έχει δεκάδες διαφορετικές παραλλαγές

Canon EOS 6D T-ADAPTER & T-RING REMOTE CONTROL Celestron  
CST 9.25’’ Alt-Az



Ένα από τα 25 light frames (κυρίως φωτογραφίες) που θα χρησιμοποιήσουμε. Οι λήψεις έγιναν από την Αθήνα σε 
συνθήκες μέγιστης φωτορύπανσης. Γι αυτό το λόγο ο ουρανός φαίνεται να έχει αυτή τη μωβ-κοκκινωπή απόχρωση



Λίγο zoom για να δούμε το ονομαζόμενο “τραπέζιο” του Μ42 αλλά και τη διόγκωση των άστρων λόγω ελλιπούς 
εξοπλισμού (π.χ. έλλειψη ισημερινής στήριξης και auto-guiding). Όμως αυτό δεν μας πτοεί!



Ας δούμε τώρα λίγες πληροφορίες γι αυτή την εικόνα



Έκθεση 14’’, ISO3200, f/10  (δεν χρησιμοποιήθηκε Focal Reducer/Corrector)



O φάκελος με τα 25 light αρχεία μας. Συνολικός χρόνος έκθεσης περίπου 6 λεπτά



Πάμε τώρα στα λεγόμενα Calibration frames ή διορθωτικά αρχεία (flat, dark, bias). Να εδώ φάκελος με τα 20 flat 
αρχεία μας.



Ο φάκελος με τα 18 dark αρχεία μας. Τα dark μειώνουν το θόρυβο που παράγει η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
(κυρίως η υψηλή)



Και τέλος, ο φάκελος με τα 32 bias ή offset αρχεία μας (το ότι φαίνονται κάθετα δεν παίζει ρόλο). Τα bias 
μειώνουν το θόρυβο που παράγεται από τον ίδιο τον αισθητήρα και τα ηλεκτρονικά μέρη της κάμερας



Τα flat αρχεία τα φωτογραφίζουμε με φως ημέρας, συνήθως την επομένη των κυρίως 
λήψεων, βάζοντας ένα τεντωμένο λευκό t-shirt μπροστά από το τηλεσκόπιο. 

Σημαδεύουμε καθαρό ουρανό και θέτουμε την έκθεση της κάμερας έτσι, ώστε να έχουμε 
ένα μέσο ιστόγραμμα που δεν “αγγίζει” το δεξί και το αριστερό του όριο. Θέτουμε το ίδιο 
ISO με τα light αρχεία μας. Επίσης, η ακριβής θέση της κάμερας επάνω στο τηλεσκόπιο 
αλλά και η θέση του κουμπιού εστίασης του τηλεσκοπίου πρέπει να παραμείνουν όπως 
ακριβώς ήταν την ώρα της λήψης των light αρχείων. Παίρνουμε τουλάχιστον 20 flats



Να πως φαίνεται ένα από τα flat αρχεία του project μας



Εδώ (για λόγους κατανόησης) το κάναμε σκόπιμα πιο φωτεινό, ώστε να έρθουν στο φως οι ατέλειες της εικόνας 
που πρόκειται να διορθώσει. Τα flat αρχεία χρησιμεύουν γιατί αφαιρούν από την εικόνα τα σημάδια από τη σκόνη 

και τις ακαθαρσίες που επικάθονται στον αισθητήρα της κάμερας. Μειώνουν επίσης το λεγόμενο vignetting 
“βινιετάρισμα” (σκοτείνιασμα) στα άκρα της εικόνας



Εδώ έχουμε μια ακόμη πιο εύγλωττη περίπτωση flat αρχείου, από ένα άλλο project. Στη δεξιά εικόνα το έχουμε 
επεξεργαστεί λιγάκι, ώστε να φανούν οι βρομιές και η σκόνη του αισθητήρα (donuts)



Αριστερά βλέπουμε την αντίστοιχη εικόνα από το ίδιο project, χωρίς flat διόρθωση, και πάλι ελαφρώς 
επεξεργασμένη ώστε να φανούν οι ατέλειες που κρύβει. Δεξιά βλέπουμε την ίδια εικόνα μετά τη διόρθωση μέσω 

flat αρχείων. Βλέπουμε καθαρά ότι τα flat frames ελαχιστοποιούν αυτού του είδους τα προβλήματα



Πάμε τώρα στο επόμενο είδος calibration frames, τα λεγόμενα dark frames. Εδώ βλέπουμε πως φαίνεται ένα απ’ 
αυτά (το λέει άλλωστε και τ’ όνομά του)



Τα dark frames τα παίρνουμε έξω στο πεδίο, συνήθως μετά τη λήψη των light, κι αυτό γιατί πρέπει να τα τραβάμε 
στην ίδια θερμοκρασία περιβάλλοντος με τα light. Βάζουμε το καπάκι στο τηλεσκόπιο και τραβάμε τουλάχιστον 
20 απ’ αυτά, διατηρώντας τον ίδιο χρόνο έκθεσης και το ίδιο ISO με τα light. Άρα, η λήψη τους απαιτεί αρκετό 

χρόνο



Φτάσαμε τώρα στο τελευταίο είδος calibration frames. Να λοιπόν πως φαίνεται ένα από τα bias ή offset αρχεία 
μας. Μαύρα κι αυτά, οπτικά δεν φαίνεται να έχουν καμία διαφορά από τα dark που είδαμε πριν λίγο



Στα bias ή offset δεν παίζει ρόλο η θερμοκρασία περιβάλλοντος, γι αυτό τα παίρνουμε είτε στο πεδίο μετά τη 
λήψη των light, ή την άλλη μέρα στο σπίτι, βάζοντας το καπάκι στο τηλεσκόπιο και θέτοντας την κάμερα στη 

γρηγορότερη ταχύτητα έκθεσης. Επίσης, θέτουμε το ίδιο ISO με τα light. Φωτογραφίζουμε κι εδώ τουλάχιστον 
20 αρχεία. Η διαδικασία λήψης τους είναι πανεύκολη και δεν απαιτεί χρόνο



Ένα όµορφο τοπίο
με φωτογραφική αξία για τη συνέχεια της παρουσίασης

Γη και Ουρανός



Συνοψίζοντας
Μέχρι εδώ, μιλήσαμε για τον εξοπλισμό, για το πρόβλημα της κίνησης 

της Γης, για το πρόβλημα του οπτικού θορύβου καθώς και για το 
μέλημά μας για το δυνατό υψηλότερο SNR (λόγος σήματος προς 
θόρυβο). Δείξαμε ακόμη πώς τραβάμε τα light frames (δηλ. τις 

βασικές φωτογραφίες μας) αλλά και τα calibration frames (δηλ. τα 
διορθωτικά αρχεία): flat, dark και bias, κι εξηγήσαμε το ρόλο που 

παίζουν αυτά



2ο ΜΕΡΟΣ
Προ-επεξεργασία (pre-processing) 

Πρόκειται για τη διαδικασία ενοποίησης των 25 light, 20 flat,18 dark 
και 32 bias αρχείων μας σε μία και μοναδική φωτογραφία, την 
οποία θα επεξεργαστούμε (στο 3ο ΜΕΡΟΣ) ώστε να μας δώσει την 

τελική αστροφωτογραφία



Βλέπουμε 2 φωτογραφίες με το ιστόγραμμα της κάθε μίας ακριβώς από κάτω. 
Μια Α/Μ φωτογραφία αποτελείται από πάρα πολλούς διαφορετικούς τόνους: σκοτεινούς, γκρίζους και φωτεινούς.  
Ιστόγραμμα ονομάζεται η γραφική απεικόνιση των τόνων μιας φωτογραφίας. Αριστερά του ιστογράμματος 

απεικονίζονται οι πιο σκούροι τόνοι, δεξιά οι πιο φωτεινοί, και στην ενδιάμεση διαδρομή οι πολυάριθμοι τόνοι του 
γκρι. Το ύψος του γραφήματος σε κάθε μία απ’ αυτές τις τονικές περιοχές, αντιστοιχεί στην ποσότητα των 

εικονοστοιχείων (pixel) που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη τονική περιοχή

Τι είναι το Ιστόγραμμα



Παρατηρούμε την εικόνα αριστερά, και το ιστόγραμμά της στο πάνω πλαίσιο του δεξιού εργαλείου. Μία πολύ λεπτή 
πυραμίδα στ’ αριστερά του ιστογράμματος (σκοτεινή πλευρά) μας δείχνει την κατανομή των τόνων αυτής της 

εικόνας που είναι όλοι προς τη σκοτεινή πλευρά (σχεδόν μαύρη εικόνα). Οι τόνοι αυτοί είναι τόσο σκοτεινοί που δεν 
γίνονται καν αισθητοί από τα μάτια μας. Ως πληροφορία, είναι όμως υπαρκτοί στα δεδομένα του αρχείου μας



Εδώ βλέπουμε την ίδια εικόνα, έχοντας τεντώσει, τραβήξει ή στρετσάρει όπως λέμε το ιστόγραμμά της (αυτό 
γίνεται με κάτι σαν το εργαλείο “levels” του Photoshop). Παρατηρώντας το ιστόγραμμα αυτής της εικόνας, 
διαπιστώνουμε πως έχει μετατραπεί σ’ ένα πολύ πλατύτερο βουναλάκι που εκτείνεται σε πολύ περισσότερες 

τονικές περιοχές σχεδόν στη μέση (και λίγο προς τη σκοτεινή) πλευρά του ιστογράμματος



Αυτά περί ιστογράμματος. Πάμε τώρα στο PixInsight (υπάρχουν εκδόσεις για Windows, Mac και Linux)



Ανοίγουμε την καρτέλα Format Explorer



Η καρτέλα εμφανίζεται με ματζέντα χρώμα αριστερά. Την ανοίγουμε και πατάμε RAW, μιας και όλες οι 
φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει είναι σε RAW format. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δε νοείται σοβαρή 

φωτογραφία με DSLR πέρα από το RAW. Τραβάμε πάντα σε RAW γιατί έτσι κερδίζουμε το μέγιστο δυναμικό εύρος 
και τη μέγιστη ευελιξία για τη μετέπειτα επεξεργασία της εικόνας



Στο παράθυρο που εμφανίζεται, πατάμε Pure Raw



Πατάμε το μικρό τοξάκι που έχω τονίσει με κίτρινο χρώμα πάνω δεξιά, ώστε να κλείσει το παράθυρο



Ανοίγουμε τώρα το script Batch Preprocessing (ομαδική προ-επεξεργασία)



Εμφανίζεται το παράθυρο του εργαλείου Batch Preprocessing



Εδώ θα βάλουμε όλες τις εικόνες μας (light και calibration frames) πατώντας τ’ αντίστοιχα κουμπάκια. Ξεκινάμε με 
τα light αρχεία μας



Πάμε στο φάκελο με τα light αρχεία μας



Τα επιλέγουμε όλα και πατάμε κάτω δεξιά το κουμπάκι Open



Βλέπουμε στην καρτέλα αριστερά τα light frame που φορτώθηκαν



Επιλέγουμε επάνω αριστερά την καρτέλα Flats και πατάμε κάτω το κουμπάκι Add Flats



Πάμε και βρίσκουμε το φάκελο των flats και τον ανοίγουμε



Με τον ίδιο τρόπο, τα επιλέγουμε όλα και πατάμε Open



Βλέπουμε ότι φορτώθηκαν στην καρτέλα flats



Την ίδια διαδικασία κάνουμε για τα darks, φορτώνοντάς τα στην αντίστοιχη καρτέλα τους με το κουμπάκι τους



Όπως επίσης και για τα bias. Εδώ ολοκληρώσαμε το φόρτωμα όλων μας των αρχείων



Τώρα πατάμε το κουμπάκι του πεδίου Registration Reference Image, ώστε να ορίσουμε ένα αρχείο αναφοράς, 
με το οποίο θα ευθυγραμμιστούν όλα τα άλλα



 Επιλέγουμε λοιπόν μία εκόνα light που ξέρουμε ότι είναι καλή και έχει ξεκάθαρα, στρογγυλά άστρα (όχι οβάλ)



Πατάμε τώρα το κουμπάκι στο πιο κάτω πλαίσιο Output Directory ώστε να ορίσουμε το φάκελο μέσα στον οποίο 
θέλουμε να δημιουργηθούν τα νέα αρχεία αυτής της διαδικασίας



Πατάμε κάτω αριστερά New Folder για να δημιουργήσουμε ένα νέο φάκελο



Στο παραθυράκι που εμφανίζεται γράφουμε το όνομα που θέλουμε να έχει ο νέος φάκελος



Τον ονομάζουμε πχ EEAE και πατάμε Create και Open 



ΟΚ, ορίστηκε κι αυτό. Τσεκάρουμε τώρα οπωσδήποτε την επιλογή CFA Images (έχει να κάνει με το de-bayering)



Τώρα πατάμε το κουμπάκι Integration parameters



Κάνουμε κλικ μέσα στο πεδίο επιλογής Rejection algorithm



Επειδή στο project μας έχουμε πάνω από 15 light frames, επιλέγουμε εδώ τον αλγόριθμο Linear Fit Clipping. Αν 
επιλέξουμε λάθος αλγόριθμο, τότε λίγο αργότερα κατά τη διαδικασία των Diagnostics το ίδιο το πρόγραμμα θα 
μας ειδοποιήσει. Όπως καταλαβαίνουμε, ο αλγόριθμος που θα επιλέξουμε εξαρτάται από τον αριθμό των light 

frame που διαθέτουμε



Πατάμε λοιπόν το κουμπί Diagnostics και το script κάνει όλους τους διαγνωστικούς ελέγχους. Αν μας βγάλει 
μηνύματα λάθους, τα διαβάζουμε και αυτό μας καθοδηγεί. Για ν’ αποφύγουμε τα λάθη, οι light εικόνες μας πρέπει 

να είναι παρόμοιες, δηλαδή να απεικονίζουν την ίδια περιοχή τ’ουρανού και να μην έχουν μεγάλες αποκλίσεις 
μεταξύ τους



Τα διαγνωστικά μας είναι OK



Οπότε ήθρε η στιγμή να τρέξουμε το script, πατώντας το κουμπί Run



Εμφανίζεται το παράθυρο διαδικασιών όπου κάνει τις προγραμματισμένες λειτουργίες



Η διεργασία τρέχει και μπορεί να κρατήσει από λίγα λεπτά έως αρκετή ώρα, εξαρτάται από τον αριθμό και το 
μέγεθος των αρχείων αλλά και από την ταχύτητα του υπολογιστή μας



Η διεργασία του συγκεκριμένου project κράτησε περίπου 14 λεπτά. Όταν τελειώσει η διαδικασία, το script μας 
πηγαίνει εκεί απ’ όπου ξεκινήσαμε. Πατάμε Exit, και Yes στο μήνυμα επιβεβαίωσης που ακολουθεί



Πάμε τώρα στο μενού File, Open για ν’ ανοίξουμε αυτό που μόλις δημιουργήσαμε



Ανοίγουμε το φάκελο EAEE που δημιουργήσαμε πριν λίγο



Βλέπουμε ότι εκεί μέσα έχουν δημιουργηθεί 4 νέοι φάκελοι, ανοίγουμε αυτόν που ονομάζεται master



Μέσα σ’ αυτόν υπάρχουν επίσης 4 νέα αρχεία της μορφής .xisf, εμείς ανοίγουμε το light-BINNING_1.xisf



Αυτό μας ανοίγει 4 εικόνες. Πολύ καλά μέχρι εδώ. Κλείνουμε λοιπόν τις 3 μπροστινές και κρατάμε την πίσω-πίσω



Αυτή φέρει το όνομα light-BINNING_1_Integration και αν όλα έχουν πάει καλά, σε λίγο θα μας δείξει τι κρύβει. 
Πάντως το ότι είναι μαύρη με λίγα φωτεινά στίγματα, είναι απόλυτα φυσιολογικό μιας και όλες οι 

αστροφωτογραφίες στο τέλος του pre-processing κάπως έτσι δείχνουν. Η πληροφορία είναι κρυμμένη στα 
σκοτεινά μέρη της εικόνας, και τώρα εμείς θα τραβήξουμε, δηλ. θα τεντώσουμε ή αλλιώς θα στρετσάρουμε 

(stretching) το ιστόγραμμά της, ώστε να την φέρουμε πρόσκαιρα στο φως



Το στρετσάρισμα θα γίνει αρχικά σ’ ένα εικονικό επίπεδο, δηλαδή δεν θα μεταβάλλουμε την πληροφορία του 
αρχείου. Με άλλα λόγια, αυτό το ψευτο-τρετσάρισμα θα γίνει μόνο και μόνο για να δούμε τι κρύβει η εικόνα στις 

σκοτεινές περιοχές της. Η διαδικασία γίνεται από το μενού Image, STF AutoStretch, αλλά μπορεί να γίνει 
ευκολότερα πατώντας το κουμπάκι  που θα δούμε στην επόμενη καρτέλα



Είναι το κουμπάκι  STF Auto-strech που βρίσκεται πάνω δεξιά και φέρει το σύμβολο της πυρηνικής ενέργειας.  
Το πατάμε και…



…να’ τη λοιπόν! Μπορεί η εικόνα χρωματικά να είναι εντελώς λάθος, αυτό όμως είναι αναμενόμενο. Ένα έμπειρο 
μάτι μπορεί αμέσως να δει ότι ο πλούτος της πληροφορίας του νεφελώματος είναι εδώ, κι αυτό είναι το ζητούμενο



Πατάμε το κουπάκι κάτω αριστερά στην εικόνα για να τη μεγαλώσουμε



Η διαδικασία του Batch Preprocessing script που τρέξαμε πριν, έχει σκοπό να επεξεργαστεί σωστά και χωρίς 
απώλειες την πληροφορία (των light, flat, dark και bias frames) και να την εξάγει σε μία και μοναδική εικόνα, ή, 
για να είμαστε πιο ακριβείς, έχει σκοπό να εξάγει την πληροφορία σε κάθε ένα από τα τρία κανάλια που συνθέτουν 

μια ψηφιακή εικόνα RGB όπως αυτή. Ας δούμε όμως λίγα πράγματα για το τι ακριβώς είναι μια εικόνα RGB



RGB = Red Green Blue (Κόκκινο Πράσινο Μπλε). Στη 
χρωματική θεωρία σε επίπεδο ακτινοβολίας όπως εδώ, 
αυτά είναι τα τρία βασικά χρώματα. Ο συνδυασμός 
τους μας δίνει τα τρία συμπληρωματικά (Cyan 

Magenta Yellow), και οι μικρές διαφοροποιήσεις και 
επιμέρους συνδυασμοί όλων αυτών μπορούν 

θεωρητικά να μας δώσουν ολόκληρη την παλέτα του 
χρωματικού φάσματος



Στην πράξη, μια ψηφιακή εικόνα RGB (αριστερά) είναι ο 
συνδυασμός τριών επιμέρους μονοχρωματικών εικόνων - 

καναλιών που καθένα απ’ αυτά αντιστοιχεί σ’ ένα απ’ τα βασικά 
χρώματα (μεσαία στήλη). Για λόγους ευκολίας και 

απλοποίησης, συνηθίζουμε να παρουσιάζουμε τα τρία κανάλια 
ως ασπρόμαυρες εικόνες (δεξιά στήλη). Σ’ αυτές τις 

ασπρόμαυρες εικόνες η πληροφορία του καναλιού στο οποίο 
αντιστοιχούν καταγράφεται με λευκό, και η μη-πληροφορία με 

μαύρο



Άλλο ένα παράδειγμα εικόνας RGB ανοιγμένης στο Photoshop.  
Βλέπουμε κάτω δεξιά τα τρία επιμέρους κανάλια που τη συνθέτουν



Red



Green



Blue



Ας επιστρέψουμε τώρα στη φωτογραφία μας. Εδώ, προφανώς η ισορροπία των επιμέρους καναλιών R, G, B είναι 
λάθος (υπερτερεί το κόκκινο) και θα πρέπει να τη διορθώσουμε. Γι αυτό, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να 

χωρίσουμε την εικόνα μας στα τρία επιμέρους κανάλια R, G και B



Δίνουμε λοιπόν Image, Extract, Split RGB Channels



Και να τα τρία κανάλια R, G, και Β



Τ’ απλώνουμε λίγο στο χώρο για να φαίνονται καλύτερα



Όπως είδη είπαμε, από δω και μπρος θα χρειαζόμαστε συχνά - πυκνά το STF Auto-Strech για να ψευτο-
στρετσάρουμε την εικόνα μας ώστε να μας αποκαλύπτεται η κρυμμένη πληροφορία. Έχοντας λοιπόν κάνει κλικ 
επάνω στην αριστερή εικόνα (R) ώστε να την επιλέξουμε, πατάμε το κουμπάκι STF Autostretch πάνω δεξιά



Το Auto-Stretch στρετσάρει εικονικά το ιστόγραμμα και μας αποκαλύπτει την κρυμμένη πληροφορία



Επιλέγουμε τώρα τη δεξιά εικόνα (G) πατώντας πάνω της κι επαναλαμβάνουμε το Auto Stretch



Αυτό μας αποκαλύπτει κι εδώ την κρυμμένη πληροφορία



Το ίδιο κάνουμε και στην τρίτη εικόνα (B)



Νά τη κι αυτή



Τώρα θα πρέπει να φέρουμε τις τρεις εικόνες-κανάλια σε ισορροπία, ώστε να εξαλείψουμε τη λάθος κόκκινη 
απόχρωση της φωτογραφίας μας. Ανοίγουμε λοιπόν το εργαλείο Linear Fit



Εμφανίζεται το παραθυράκι του



Πατάμε το κουμπάκι δεξιά του, ώστε να ορίσουμε μία εικόνα αναφοράς με την οποία θα ισοσταθμιστούν οι άλλες 
δύο



Στο νέο παραθυράκι που εμφανίζεται, επιλέγουμε την εικόνα αναφοράς



Αυτή θα είναι το κανάλι Green (G) που συνήθως περιέχει την περισσότερη πληροφορία. Το επιλέγουμε



OK



Πατάμε τώρα πάνω στην εικόνα Red (R) ώστε να την επιλέξουμε και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ισοστάθμισης



Προσοχή τώρα: στο παραθυράκι του εργαλείου Liner Fit υπάρχει ένα τριγωνικό συμβολάκι



Το πιάνουμε με το ποντίκι μας, το σέρνουμε και το αφήνουμε πάνω στην επιλεγμένη εικόνα (R)



Η διαδικασία της ισοστάθμισης έγινε, αλλά όπως βλέπουμε χρειάζεται εκ νέου STF AutoStretch ώστε να μας γίνει 
εμφανές. Το πατάμε (πάνω δεξιά)



Η εικόνα εμφανίζεται. Ίσως το μάτι μας να μην αντιλαμβάνεται τη διαφορά, όμως σε επίπεδο πληροφορίας του 
αρχείου η διαφορά είναι υπαρκτή



Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία, αφού πρώτα έχουμε κάνει κλικ επάνω στην εικόνα του μπλε καναλιού (Β) 
ώστε να την επιλέξουμε. Σέρνουμε λοιπόν κι εδώ το τριγωνάκι και το αφήνουμε επάνω στην εικόνα



Αυτή η εικόνα δεν σκούρυνε τόσο πολύ όπως η προηγούμενη (συμβαίνει), εντούτοις το AutoStretch χρειάζεται



Το πατάμε, και βλέπουμε κι εδώ την αλλαγή στην εικόνα μας που γίνεται φωτεινότερη



Τώρα λοιπόν που ισοσταθμίσαμε τις τρεις εικόνες-κανάλια R, G και B, θα ανοίξουμε ένα άλλο εργαλείο που θα 
κάνει την αντίστροφη διαδικασία: θα τις συνενώσει σε μία νέα εικόνα RGB



Αυτό βρίσκεται στη διαδρομή: Process, ColorSpaces, ChannelCombination



Ανοίγει το παράθυρο του εν λόγω εργαλείου, στο οποίο θα ορίσουμε τις τρεις εικόνες R, G και B



Ξεκινάμε με την R



Το εργαλείο είναι αρκετά “έξυπνο” ώστε να την βρει από μόνο του, κι εμείς κάνουμε OK



Αφού επαναλάβουμε την ίδια ρουτίνα διαδοχικά για τις εικόνες G και B…



…σε λίγο θα είναι φορτωμένες κι αυτές στ’ αντίστοιχα πεδία. Πατάμε λοιπόν το στρογγυλό κουμπάκι Apply Global



Αυτό ήταν! Κατά πάσα πιθανότητα έχουμε μπροστά μας την τελική εικόνα του Pre-Processing. Για να δούμε… 
καταφέραμε να συνενώσουμε μ’ επιτυχία 95 φωτογραφίες (25 light, 20 flat,18 dark και 32 bias) σε μία και 

μοναδική φωτογραφία;



Πριν την αποκάλυψη με το STF AutoStretch, κλείνουμε τις τρεις επιμέρους εικόνες-κανάλια αφού δεν μας 
χρησιμεύουν πια



Ώρα για το τελικό (;) Auto Stretch. Πατάμε το γνωστό κουμπάκι πάνω δεξιά



Όντως! Το Auto Stretch αποκαλύπτει την τελική φωτογραφία του Pre-processing στην οποία βλέπουμε ότι τα 
χρώματα είναι τώρα πολύ πιο ισορροπημένα. Ο πλούτος της πληροφορίας που κρύβει αυτή η φωτογραφία βγαίνει 

πρόσκαιρα στο φως. Δουλειά μας (στο 3ο ΜΕΡΟΣ) είναι αυτό τον χρωματικό και τονικό πλούτο να τον 
αποκαλύψουμε, να τον προβάλλουμε και να τον τονίσουμε με τρόπο οριστικό



Και βέβαια για να μη χάσουμε τη δουλειά που έχουμε ήδη κάνει πάμε στο Image, Identifier



Εδώ θα δώσουμε ένα νέο όνομα στην εικόνα μας ώστε να μας είναι περισσότερο οικείο από αυτό το απρόσωπο 
Image08



Την ονομάζουμε λοιπόν ORION_M42_EEAE και πατάμε ΟΚ



Και τώρα θα τη σώσουμε στο σκληρό μας δίσκο: μενού File, Save As…



Έχει πάρει ήδη τ’ όνομα, πατάμε λοιπόν Save



Στο παράθυρο αποδεχόμαστε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις και πατάμε OK



Κάπου εδώ φαίνεται πως ολοκληρώσαμε και το 2o ΜΕΡΟΣ (Pre-processing)…



…και την επόμενη φορά, στο 3ο ΜΕΡΟΣ θα μιλήσουμε για το post-processing, δηλ για την τελική επεξεργασία 
αυτής της εικόνας ή για το πως θα αναδείξουμε την πληροφορία της (χρώμα, κοντράστ, υφή) ώστε να φτάσουμε 

στο στόχο της τελική μας αστροφωτογραφίας



Ας θυμηθούμε όμως από που ξεκινήσαμε σήμερα,



που έχουμε φτάσει ως τώρα με το pre-processing,



και που προσδοκούμε να καταλήξουμε την επόμενη φορά με το post-processing!



Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας! 


