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A long time ago in a galaxy far, far away....

...ve vesnici 13 km od Brna se psal rok 2008...



Canon 400D, Canon 50 mm f/1.8, ISO1600, 15sec, 10. 5. 2008

Mléčná dráha Hvězdokupa

Satelit

Emisní mlhovina



BATTLING THE NOISE

A lot of other astro stuff here: http://crcs.cz/astro



Dark horse observatory

Types of noise (= unwanted signal)

 Caused by digital chip

● Random noise

● Salt-and-pepper noise (hot pixels)

● Dark current (chip heating, quantization…) 

 Caused by optics

● Vignetting, optical deformations…

● “Dirt” on optics

 Caused by surrounding environment

● Plane, satellite, movement…

● Air turbulences…

 Cause by post-processing

● JPEG artefacts…

 Read more at https://en.wikipedia.org/wiki/Image_noise



Suppress the noise

 Prevent noise to be captured

● Lower ISO

● Cooling of the chip

● Clear optics

 Remove the noise after capture in post-processing

● Median of pixels, outlier elimination…

● Compensate for noise (flat, dark frames)

 Increase signal to noise ratio

● Increase the visibility of a target object so noise become 

less visible

● Average or add N multiple frames

● signal to noise improves with square root of N

● Make black&white, change resolution…



LET’S START WITH TOOLS!

Definitely not exhaustive, but …



1. Pohyb hvězd, meteory
2. Planetární fotografie

3. Hluboký vesmír



Předpřipravené balíky pro zpracování

 Sada návodů, software, data… http://crcs.cz/astro

 Jupiter (video, Registax)

● http://www.fi.muni.cz/~xsvenda/astro/jupiter.zip

 Měsíc (video, Registax)

● http://www.fi.muni.cz/~xsvenda/astro/moon.zip

 Star trails (snímky, StarTrails/StarStax)

● http://www.fi.muni.cz/~xsvenda/astro/trails.zip

 Můžeme také pořídit video uvnitř

● (Canon) EOS Camera Movie Record

● http://sourceforge.net/projects/eos-movrec/

● (Nikon) DCamCapture

● http://www.bernd-peretzke.de/index.php/dcamcapture-en

 Nebo větší množství jednotlivých snímků z jednoho místa

http://crcs.cz/astro
http://www.fi.muni.cz/~xsvenda/astro/jupiter.zip
http://www.fi.muni.cz/~xsvenda/astro/moon.zip
http://www.fi.muni.cz/~xsvenda/astro/trails.zip
http://sourceforge.net/projects/eos-movrec/
http://www.bernd-peretzke.de/index.php/dcamcapture-en


POHYB HVĚZD



Startrails, meteory - postup 

 Pod oblohou (jedna noc)

1. Umístění na klasický stativ (tripod)

2. Širokoúhlá objektiv (10-20mm), kompozice

3. Přiměřené ostření na hvězdy a dominantu

4. Pořízení jednotlivých expozic (cca 30 sekund, řádově stovky)

● ISO400-800 dle oblohy a světelnosti objektivu 

 U počítače

5. Manuální oprava rušivých snímků (letadla, satelity) klonovacím 

razítkem

6. Složení do jediného snímku (maximální pixel, StarTrails/StarStaX)

7. Volitelně time-lapse video

 Reference

● Jak fotografovat pohyb hvězd, Petr Švenda, Zoner Blog

● http://www.milujemefotografii.cz/jak-fotografovat-pohyb-hvezd

http://www.milujemefotografii.cz/jak-fotografovat-pohyb-hvezd


Startrails







Možný výsledek večerního focení…



PLANETÁRNÍ FOTOGRAFIE



Planetární fotografie



Planetární fotografie - postup

 Pod oblohou (1-2 hodiny)

1. Umístění na klasický stativ nebo lépe paraktickou montáž

2. Typicky použito delší ohnisko objektivu (> 500-3000mm)

3. Velmi precizní ostření (živý náhled výhodou)

4. Pořízení videa (2 minuty) nebo jednotlivých expozic (stovky)

● expozice ne delší než 1/100 sekundy (turbulence atmosféry)

● ISO volit co nejmenší tak, aby byl objekt dostatečně jasný

 U počítače

5. Automatická registrace mikro-posunů (Registax)

6. Automatický výběr nejlepších snímků (Registax)

7. Složení vybraných snímků (stovky) do jediného snímku (průměr)

8. Doostření (wavelet transformace)

 Reference

● Jak fotografovat Měsíc II a III, Petr Švenda, Zoner Blog, 

http://www.milujemefotografii.cz/jak-fotografovat-mesic-ii, 

http://www.milujemefotografii.cz/jak-fotografovat-mesic-iii

http://www.milujemefotografii.cz/jak-fotografovat-mesic-ii
http://www.milujemefotografii.cz/jak-fotografovat-mesic-iii


Canon 500D, ISO200, 1/200s, Canon EF 70-200@200 f/4











900 x 1/80 sec



1080 x 1/125 sec









Jupiter



HLUBOKÝ VESMÍR



Deepsky (galaxie, mlhoviny) - postup

 Pod oblohou (až několik nocí)

1. Ustavení paralaktické montáže

2. Nalezení a zaostření na cílový objekt

3. Pořízení jednotlivých expozic (1-4 minuty, řádově stovky)

4. Pořízení temných snímků (šum, vadné pixely snímače)

 U počítače

5. Odstranění poškozených snímků (letadla, satelity, mraky, posun)

6. Kalibrace expozic s využitím temných snímků (DSS, Iris)

7. Registrace hvězd (kompenzace nedokonalého sledování)

8. Sečtení snímků (součet fotonů pro každý pixel přes všechny 

expozice)

9. Dodatečné úpravy v Photoshopu (zvýšení kontrastu, korekce 

hvězd, zvýraznění tmavých partií...)

 Reference 

http://www.saratogaskies.com/articles/cookbook/index.html

http://www.saratogaskies.com/articles/cookbook/index.html


Pořízení jednotlivých expozic

Dark frame

Light frame

Dark horse observatory

Flat frame



Sečtení snímků



Dodatečné úpravy



DeepSkyStacker.free.fr (DSS)

 http://flintstonestargazing.com/2009/06/26/my-quick-

deepskystacker-tutorial/ (DSS tutorial)

 Open lights, darks...

 Check all

 Register 

 Stack

http://flintstonestargazing.com/2009/06/26/my-quick-deepskystacker-tutorial/
















Základní prvky postupného zlepšení

 Delší čas kumulované expozice 

● větší množství dílčích expozic

● sekundy desítky hodin

 Paralaktická montáž

● kompenzace pohybu hvězd

● možnost delší dílčí expozice

 Lepší optické vybavení

● větší světelnost objektivu, kresba

 Lepší snímací zařízení

● odstranění UV/IR-cut filtru

● menší šum snímače (lepší snímač, nižší teplota)

 Lepší zpracování (zkušenost)



Přelety ISS

F = 800mm F = 1600mm



Děkuji za pozornost

Otázky




