
4η Πανελλήνια εξόρμηςη Εραςιτεχνών Αςτρονόμων 

Πάρνωνασ 9-11 Ιουλίου 2010 

Ρρακτικό εργαςτιρι (Workshop )   :  Λήςε αζηξνθσηνγξαθίαο βαζέσο νπξαλνύ 

 

Παξνπζίαζε : Φαξκαθόπνπινο Αληώλεο – Ηιίαο Νηαγηόγινπ  

(Εξαζηηέρλεο Αζηξνθσηνγξάθνη , κέιε ηνπ Τνκέα Αζηξνθσηνγξαθίαο ηεο Α.Δ.Σ. & κέιε 

ηεο νκάδαο Αζηξνθσηνγξαθίαο avat  Astrovox Astrophotography Team.  

 

To workshop απνηειείηαη από ηξία κέξε :  

 

A) Πξνεηνηκαζία εμνπιηζκνύ 

B) Σηήζηκν εμνπιηζκνύ 

Γ) Γηαδηθαζία Λήςεσλ  

Α) Πξνεηνηκαζία εμνπιηζκνύ   

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί θσηνγξάθηζε βαζέσο νπξαλνύ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά είλαη ν 

ζθνηεηλόο νπξαλόο θαη ην πςόκεηξν. Ο αζηξνθσηνγξάθνο ζα πξέπεη λα ηαμηδέςεη ζηελ 

θαηαιιειόηεξε ηνπνζεζία . Θα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια θαη λα έρεη καδί ηνπ 

όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα ώζηε λα κελ πάεη ρακέλν ην ηαμίδη επεηδή παξόιν πνπ 

γέκηζε έλα πνξηκπαγθάδ δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα γηαηί μέραζε έλα θαιώδην ή έλα 

βαξίδη. 

Πξνηείλνπκε ινηπόλ λα θηηάμεηε  κία ιίζηα κε όια ηα απαξαίηεηα εθόδηα θαη λα θάλεηε  

βάζε απηήο έλα ηειεπηαίν ηζεθάξηζκα πξηλ μεθηλήζεηε. Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα 

από απηά :  

 Σηήξημε ( ζώκα ζηήξημεο,  ηξίπνδν, θαιώδην ηξνθνδνζίαο, βαξίδηα, ρεηξηζηήξην, 

ηξνθνδνηηθό ή ,κπαηαξία) 

 Τειεζθόπην (finder, αληάπηνξεο, dovetail , δαθηύιηνη, νδεγεηηθό) 

 Κάκεξεο ( θάκεξα θσηνγξάθηζεο & νδήγεζεο, θαιώδηα ζύλδεζεο κε 

laptop,ζηήξημε  θαη ηξνθνδνζίαο)      

 Φίιηξα θαη ηξνρόο ( ηξνθνδνηηθό κε θαιώδην, ζύλδεζεο κε laptop) 

 Laptop ( Τξνθνδνηηθό, κπαηαξία , θόθθηλε δειαηίλα) 

 Flat box ( Φιαηόθνπην ή θιαηόραξην κε ην ηξνθνδνηηθό ηνπ)   

 Σεη θαζαξηζκνύ νπηηθώλ & θίιηξσλ (Παλάθη, πγξά, θπζεξό, ζεζνπάξ…) 

 Τξαπεδάθη & θαξέθια ( απαξαίηεηα γηα ηελ νινλπρηία) 

 Κάιπκκα εμνπιηζκνύ ( Αδηάβξνρν & αληειηαθό θάιπκκα ζε πεξίπησζε 

μαθληθήο βξνρήο ή θαη γηα ηελ πξνζηαζία από ήιην θαη αέξα  ζε πεξίπησζε 

πνιπήκεξεο εμόξκεζεο) 

 Κόθθηλνο θαθόο θεθαιήο ( απαξαίηεηνο γηα λα έρεηο ηα ρέξηα ειεύζεξα) 

 Ππμίδα & αιθάδη 

Β) Σηήζηκν εμνπιηζκνύ 

Εάλ ππάξρεη ν ρξόλνο θαιό είλαη ην ζηήζηκν λα γίλεη κε ην θώο ηεο εκέξαο. Η επηινγή 

ηνπ ζεκείνπ ζηεζίκαηνο εμαξηάηε από πνιινύο παξάγνληεο, κεξηθνί από απηνύο είλαη.  

 Να έρνπκε θαιή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνλ ζηόρν πνπ έρνπκε πξνγξακκαηίζεη λα 

θσηνγξαθίζνπκε όζν  αθνξά ηα γύξσ εκπόδηα π.ρ, δέληξα. 

http://www.astrofarma.gr/
http://www.spartastronomy.gr/astrophotos
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 Εάλ δελ είκαζηε κόλνη καο λα θξνληίζνπκε λα κελ ελνρινύκε κε ηα θώηα καο 

ηνπο άιινπο παξαηεξεηέο 

 Εάλ ππάξρεη αέξαο λα πάκε εάλ είλαη δπλαηόλ θάπνπ απάλεκα 

Αθνύ έρνπκε θαηαιήμεη ζην ζεκείν, μεθηλάκε ην ζηήζηκν ηνπ ηξηπόδνπ κε ηελ βνήζεηα ηεο 

ππμίδαο - ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αθόκα εκέξα - ηνπνζεηνύκε ην ηξίπνδν θαηάιιεια 

ζηνλ πνιηθό. Τνπνζεηνύκε ην ζώκα ηεο ζηήξημεο θαη ακέζσο κεηά ηνπνζεηνύκε ηα 

βαξίδηα. Σηελ ζπλέρεηα θνξηώλνπκε όινλ ηνλ εμνπιηζκό. Εθόζνλ είκαζηε ζε ρώκα 

πηέδνπκε θαιά ηα πόδηα ώζηε λα κελ βνπιηάμνπλε ζηελ πνξεία ηεο βξαδηάο θαη 

αιθαδηάδνπκε ηελ ζηήξημε είηε κε ην ελζσκαησκέλν αιθάδη ηεο είηε κε εμσηεξηθό ζε 

πεξίπησζε κε ύπαξμεο. Μεηά ην αιθάδηαζκα μεθηλάκε ην δύγηζκα πνπ είλαη κία από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο ξπζκίζεηο . Πξνζνρή πξηλ μεθηλήζνπκε έρνπκε βάιεη πάλσ όινλ ηνλ 

εμνπιηζκό ( θάκεξεο, θίιηξα, finder,αθόκα θαη ηα θαιώδηα ) θαη έρνπκε αθαηξέζεη ηα 

θαπάθηα ησλ ηειεζθνπίσλ. Επίζεο θξνληίδνπκε νη ζέζεηο ησλ εζηηαζηώλ λα είλαη ζην 

πεξίπνπ εθεί πνπ μέξνπκε όηη εζηηάδνπλ, γηαηί αλ αιιάμεη ζεκαληηθά ε ζέζε ηνπο κεηά ην 

δύγηζκα ε δηαδηθαζία δπγίζκαηνο ζα πξέπεη λα επαλαιεθηεί. Η δηαδηθαζία δπγίζκαηνο 

έρεη ηα παξαθάησ βήκαηα :   

 

    α. Ζφγιςμα ςε Ορθή αναφορά                   β. Ζφγιςμα ςε Απόκλιςη (Α)                            

 

γ)  Ζφγιςμα ςε Απόκλιςη Β ,Γ,Δ                               

   
  

 

 

Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ  μπορείτε να βρείτε ςτον αναλυτικό οδθγό του Άγγελου 

Κεχαγιά ςτο  link : 

http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?t=12312&highlight=%E6%FD%E3%E9%F3%EC

%E1   

 

http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?t=12312&highlight=%E6%FD%E3%E9%F3%EC%E1
http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?t=12312&highlight=%E6%FD%E3%E9%F3%EC%E1
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Πολική ευθυγράμμιςη με πολική διόπτρα  

Μία από τισ ςθμαντικότερεσ εργαςίεσ είναι θ ευκυγράμμιςθ του άξονασ τθσ ορκισ 

αναφοράσ τθσ ιςθμερινισ ςτιριξθσ με τον άξονα τθσ γθσ προσ τον Β.Ρόλο .  

Η παρουςίαςθ είναι βαςιςμζνθ ςτισ ιςθμερινζσ ςτθρίξεισ τθσ Sky Watcher αλλά είναι 

παρόμοια ςε όλεσ τισ ιςθμερινζσ ςτθρίξεισ ανάλογθσ κατθγορίασ  άλλων εταιρειϊν. 

Η ρφκμιςθ γίνεται με τθν βοικεια μιασ πολικισ διόπτρασ και τον πολικό αςτζρα. 

Τοποκετοφμε τον άξονα τθσ απόκλιςθσ ςε κζςθ που να φαίνετε θ πολικι διόπτρα από τθν  

τρφπα που ζχει θ ςτιριξθ για τθν πολικι διόπτρα. Στθν ςυνζχεια προςανατολίηουμε τθν 

ορκι αναφορά βάςθ του ςχιματοσ ενόσ από τουσ δφο αςτεριςμοφσ  ( μεγάλθ άρκτοσ ι 

Καςςιόπθ ) που υπάρχουν ηωγραφιςμζνοι πάνω ςτθν πολικι διόπτρα ϊςτε να φαίνεται 

ςτθν διόπτρα όπωσ φαίνεται ςτον ουρανό. Στθν ςυνζχεια κάνουμε ρυκμίςεισ (πάνω – κάτω) 

από τισ βίδεσ που υπάρχουν ςτθν ςτιριξθ για  να φζρουμε τθν βάςθ ςτισ ςυντεταγμζνεσ  

του γεωγραφικοφ πλάτουσ τθσ περιοχισ μασ και με τισ βίδεσ που υπάρχουν μπροςτά και 

κάτω  που περιςτρζφουν τθν ςτιριξθ δεξιά ι αριςτερά , προςπακϊντασ να βάλουμε ςτο 

κζντρο του μικροφ κφκλου τθσ πολικισ διόπτρασ τον πολικό αςτζρα (Ρροςοχι για να 

μπορζςουμε να κάνουμε τισ ρυκμίςεισ για τθν πολικι ευκυγράμμιςθ κα πρζπει να μθν 

ζχουμε ςφίξει τελείωσ τθν κεντρικι βίδα που κρατάει τθν ςτιριξθ ςτο τρίποδο.) Αφοφ το 

επιτφχουμε λφνουμε τον άξονα τθσ ορκισ αναφοράσ και τον περιςτρζφουμε βλζποντασ 

ταυτόχρονα μζςα από τθν διόπτρα. Η πολικι  

ευκυγράμμιςθ ζχει επιτευχκεί επιτυχϊσ μόνο εφόςον  

ο πολικόσ αςτζρασ περιςτρζφεται πάνω ςτον μεγάλο  

κφκλο τθσ διόπτρασ. Εάν όχι επαναλαμβάνουμε τισ  

ρυκμίςεισ με τισ βίδεσ ζωσ ότου ζχουμε το καλφτερο  

αποτζλεςμα. Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ ςφίγγουμε  

καλά τθν βίδα τθσ ςτιριξθσ ςτο τρίποδο ϊςτε να μθν  

μετακινθκεί θ κζςθ ςτθν πορεία και τζλοσ επανελζγχουμε τθν 

κζςθ του πολικοφ.         
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Ευθυγράμμιςη οπτικών οργάνων 

Μία ακόμα απαραίτθτθ ρφκμιςθ είναι θ ευκυγράμμιςθ των τθλεςκοπίων με τουσ ερευνθτζσ 

τουσ. Η διαδικαςία τθν θμζρα μπορεί να γίνει ςτο πιο μακρινό επίγειο αντικείμενο π.χ. ςε 

ζνα δζντρο ι μία κολϊνα ςτο απζναντι βουνό. Αν ζχει ιδθ νυχτϊςει θ διαδικαςία μπορεί 

να γίνει ςε ζνα από τα φωτεινότερα (άρα και πιο εφκολα ςτον εντοπιςμό τουσ ) αντικείμενα 

του ουρανοφ  π.χ. ςελινθ , πλανιτεσ, πιο λαμπρά άςτρα. 

Στόχοσ είναι ο ερευνθτισ και το τθλεςκόπιο να ζχουν το ίδιο πεδίο. Η εργαςία είναι 

απαραίτθτθ για το επόμενο βιμα που είναι θ  διαδικαςία ςτθν ρομποτικι ςτιριξθ  για τον 

ςχθματιςμό μοντζλου του ουράνιου κόλου. 

Ευθυγράμμιςη ρομποτικήσ ςτήριξησ με ζνα ή περιςςότερα αςτζρια 

Η διαδικαςία αυτι αναφζρεται μόνο ςε ρομποτικζσ ςτθρίξεισ που ςυνικωσ ζχουν ςτθν 

κατοχι τουσ οι αςτροφωτογράφοι. Η διαδικαςία ζχει ςκοπό να δθμιουργιςει θ ςτιριξθ ζνα 

μοντζλο του ουράνιου κόλου βαςιςμζνθ ςε ζνα θ περιςςότερα αςτζρια. Επιγραμματικά και 

γενικά για όλεσ τισ ςτθρίξεισ κα πρζπει να δοκοφν οι ςυντεταγμζνεσ ( γεωγραφικό πλάτοσ 

βορράσ , και γεωγραφικό μικοσ Ανατολι ) τθσ περιοχισ όπωσ και θ ακριβι θμερομθνία και 

ϊρα. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα  προτείνει κάποια αςτζρια και αφοφ κατευκυνκεί ςε αυτά,  

ο χριςτθσ με τθν βοικεια αρχικϊσ του ερευνθτι και ςτθν ςυνζχεια του προςοφκαλμίου τα 

κεντράρει και επιβεβαιϊνει τθν κζςθ τουσ. Μετά από αυτι τθν διαδικαςία θ ςτιριξθ 

μπορεί να εντοπίςει με ακρίβεια τουσ επικυμθτοφσ ςτόχουσ με μια ανάλογθ εντολι από το 

χειριςτιριο. 

 

Γ) Γηαδηθαζία Λήςεσλ 

 

Η ϊρα να ξεκινιςουν οι λιψεισ και  να δοφμε τα πρϊτα φωτόνια του ποκθτοφ αντικειμζνου 

ζφταςε! Αν όμωσ δεν ζχουμε κάνει ςωςτι προετοιμαςία και προγραμματιςμό από πριν δεν 

είμαςτε ακόμθ ζτοιμοι. Ροτζ δεν εξορμοφμε για φωτογράφθςθ χωρίσ πρόγραμμα λιψεων! 

Με τθ βοικεια λοιπόν ενόσ προγράμματοσ πλανθταρίου (Stellarium, Χάρτεσ του Ουρανοφ, 

The Sky κλπ) ι ενόσ χάρτθ αναηθτοφμε κατ’άρχάσ ςτόχουσ που να «ταιριάηουν» ςτον 

ςυνδυαςμό κάμερασ/τθλεςκοπίου μασ. Αυτό αφορά κυρίωσ το πεδίο που καλφπτει ο 

εξοπλιςμόσ, αν δθλ. ζχει ευρφ ι ςτενό πεδίο. Το 99% των γαλαξιϊν είναι μικροί ςτόχοι, 

όπωσ επίςθσ και τα πλανθτικά νεφελϊματα, ζτςι απαιτοφν μεγάλθ εςτιακι απόςταςθ. 

Αντίκετα, τα εκτεταμζνα νεφελϊματα ανάκλαςθσ/εκπομπισ και τα ανοιχτά ςμινθ απαιτοφν 

μεγάλο πεδίο και μικρι εςτιακι απόςταςθ. 

Ρροτιμάμε να φωτογραφίηουμε τα ουράνια αντικείμενα ςτθ «εποχι» τουσ, ο Κφκνοσ πάει 

με τα καρποφηια και όχι με τα τςουρζκια (όπωσ ζκανε ο γράφων..:-) ) . Ζτςι επιλζγουμε 

ςτόχουσ που μεςουρανοφν κατά τα μεςάνυχτα ϊςτε να ζχουμε τθν καλφτερθ δυνατι 

ευκρίνεια και τον μεγαλφτερο διακζςιμο χρόνο.  

Ανάλογα με το διακζςιμο χρόνο προγραμματίηουμε μια ςειρά λιψεων. Ο αρικμόσ τουσ 

κζλουμε να είναι το δυνατόν μεγαλφτεροσ ενϊ θ διάρκεια τουσ κυμαίνεται από 1-2 λεπτά 

ωσ δεκάδεσ λεπτά, ανάλογα το φίλτρο  τθν κάμερα και το bin mode. Το bin mode κακορίηει 
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πόςα pixels του αιςκθτιρα απαρτίηουν ζνα pixel τθσ φωτοργαφίασ, π.χ. οι DSLR ςε raw 

mode λειτουργοφν ςε bin 1x1 (ανάλυςθ φωτογραφίασ = ανάλυςθ αιςκθτιρα), ενϊ ςε μια 

CCD μποροφμε να κάνουμε 4 pixels (2x2) να γίνουν 1 pixel ςτθ φωτογραφία.  Το 

πλεονζκτθμα μεγαλφτερων από 1x1 bin modes είναι θ αυξθμζνθ ευαιςκθςία ενϊ το 

μειονζκτθμα θ μείωςθ τθσ ανάλυςθσ. Συνίςταται το binning να είναι πάντα 1x1 για μζγιςτθ 

ευκρίνεια παρ’όλα αυτά μπορεί κανείσ να χρθςιμοποιιςει bin 2x2 αν ζχει μεγάλθ εςτιακι 

απόςταςθ ι χρειάηεται πολφ μεγάλο χρόνο λιψθσ. Αν ζχουμε ζγχρωμθ κάμερα χωρίσ 

φίλτρα τότε παίρνουμε μια ςειρά ίδιων λιψεων (π.χ. 8λεπτεσ) όςεσ περιςςότερεσ 

μποροφμε. Αν ζχουμε όμωσ μονόχρωμθ με φίλτρα τότε τα πράγματα αλλάηουν πολφ. 

Στθν μονόχρωμθ περίπτωςθ κα κάνουμε μια ςειρά λιψεων με κάκε φίλτρο. Αν κάνουμε 

LRGB φωτογράφθςθ, τότε προτιμάμε να κάνουμε τισ λιψεισ με το φίλτρο L (luminance, 

περιλαμβάνει όλο το ορατό φάςμα και καταγράφει τθ λεπτομζρεια του αντικειμζνου) όταν 

ο ςτόχοσ είναι ςτο ηενίκ, ενϊ για τα υπόλοιπα θ ςειρά προταιρεότθτασ είναι B, G και το R 

τελευταίο. Αυτό ςθμαίνει πωσ, ανάλογα με τθν αρχικι κζςθ του ςτόχου, μπορεί να 

χρειαςτεί να κάνουμε L-B-G-R ι B-L-G-R ι ακόμθ και R-G-B-L-B-G-R! Τα φίλτρα RGB κόβουν 

περιςςότερο φωσ από το L και ζτςι απαιτοφν μεγαλφτερεσ λιψεισ, ενϊ το B ςυνικωσ ακόμθ 

μεγαλφτερεσ από τα άλλα. Μια εναλλακτικι είναι θ λιψθ των RGB ςε bin2x2, οπότε 

μειϊνονται αρκετά οι απαιτοφμενοι χρόνοι. Αν χρθςιμοποιοφμε narrowband φίλτρα (π.χ 

Ηα-Oiii), δίνουμε προταιρεότθτα ςτο φίλτρο που αντιςτοιχεί ςτο πιο πλοφςιο ςτοιχείο του 

αντικειμζνου (ςυνικωσ Ηα αλλά όχι πάντα). 

Η πραγματοποίθςθ των λιψεων γίνεται πολφ πιο απλι αν χρθςιμοποιιςουμε κάποιο 

λογιςμικό μζ ζτοιμο εργαλείο (π.χ. MaximDL / Nebulosity) όπου μποροφμε να ορίςουμε τισ 

λιψεισ (ςειρά, διάρκεια, πλικοσ, φίλτρο κλπ). 

 
Προγραμματισμός λήψεων στο MaximDL 

 
Αν θ κάμερα μασ ζχει ςφςτθμα ψφξθσ με ελεγχόμενθ κερμοκραςία, επιλζγουμε τθν 

χαμθλϊτερθ δυνατι που να μθν δθμιουργεί άλλα προβλιματα (π.χ. υγραςία ι μεγάλθ 

κατανάλωςθ) και ςτθν ίδια κερμοκραςία κα πρζπει να πάρουμε και μια ςειρά dark frames 

(τθν ίδια ι άλλθ βραδυά). 
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Αν είμαςτε ζτοιμοι με όλα αυτά τότε πρζπει να εςτιάςουμε τθν κάμερα. Αυτό μπορεί να 

γίνει είτε με μια μάςκα Bahtinov (http://astrojargon.net/MaskGen.aspx) μπροςτά από το 

τθλεςκόπιο είτε με τθ βοικεια ενόσ εργαλείου που μετράει το FWHM (διάμετροσ του 

άςτρου ςτο μζςο τθσ φωτεινότθτασ, π.χ. MaximDL / Nebulosity). Στθν πρϊτθ περίπτωςθ 

πρζπει να επιτφχουμε ακριβι διχοτόμθςθ του Χ όπωσ φαίνεται ςτο ακόλουκο ςχιμα, ενϊ 

ςτθν δεφτερθ πρζπει να ελαχιςτοποιιςουμε το FWHM. Αποφεφγετε διά ροπάλου τθν 

εςτίαςθ με το μάτι. Καλό είναι να επανεςτιάηουμε περιοδικά – κάκε μια ϊρα – και πάντα 

όταν αλλάηουμε φίλτρο. Η εςτίαςθ είναι ΡΟΛΥ ςθμαντικι και πρζπει να γίνει όςο καλφτερα 

γίνεται. Σε πιο προχωρθμζνο ςτάδιο μποροφμε να εγκαταςτιςουμε αυτόματο ςφςτθμα 

εςτίαςθσ που μασ απαλλάςει από τθν διαδικαςία αυτι. Η εςτίαςθ πρζπει να γίνει ςε 

κάποιο άςτρο μεςαίου μεγζκουσ  (3ου-5ου) κοντά ςτο ςτόχο. 

 

      

Εστίαση με μάσκα Bahtinov 
 

Το επόμενο βιμα είναι το κεντράριςμα/καδράριςμα του ςτόχου, εδϊ το κριτιριο είναι 

κακαρά υποκειμενικό (είμαςτε φωτογράφοι άλλωςτε!). Μπορεί να χρειαςτεί να 

περιςτρζψουμε τθν κάμερα ϊςτε να το επιτφχουμε αλλά αυτό πρζπει να γίνει πριν τθν 

εςτίαςθ. 

Στθ ςυνζχεια πρζπει να εντοπίςουμε και να κεντράρουμε ζνα άςτρο μζςα από το οδθγθτικό 

τθλεςκόπιο (και εδϊ αποφεφγουμε τα πολφ λαμπρά άςτρα) όςο γίνεται κοντά ςτο ςτόχο. 

Ακολοφκωσ εκτελοφμε τθν διαδικαςία guider calibration του λογιςμικοφ οδιγθςθσ. Για 

παράδειγμα, ςτο PHD αρκεί να κάνουμε κλικ πάνω ςτο άςτρο, να ορίςουμε χρόνο ζκκεςθσ 

(π.χ. 1sec) και να πατιςουμε start guiding. Το PHD κα κάνει αυτόματα calibration και κα 

ξεκινιςει τθν οδιγθςθ. Αν το seeing δεν είναι καλό τότε βάηουμε μεγαλφτερο χρόνο 

ζκκεςθσ (3-5sec) ϊςτε να ζχουμε ακριβζςτερθ ζνδειξθ του άςτρου. Μποροφμε επίςθσ να 

ενεργοποιιςουμε το διάγραμμα τθσ οδιγθςθσ (tools) ϊςτε να βλζπουμε τα ςφάλματα. 

http://astrojargon.net/MaskGen.aspx
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Είμαςτε επιτζλουσ ζτοιμοι! Ξεκινάμε τισ λιψεισ και ρίχνουμε που και που μια ματιά ςτο 

διάγραμμα τθσ οδιγθςθσ μιπωσ κάτι πάει ςτραβά. Αν χρειαςτεί να αλλάξουμε κάτι ςτο 

τθλεςκόπιο (φίλτρο, εςτίαςθ) τότε ςταματάμε τθν οδιγθςθ και τθν ξαναξεκινάμε όταν 

είμαςτε ζτοιμοι. Δεν παραλείπουμε να κάνουμε και μια πρόχειρθ προεπιςκόπθςθ των 

λιψεων ϊςτε να βεβαιωκοφμε πωσ δεν ξεχάςαμε κάποια ρφκμιςθ (π.χ. binning). 

Πταν ολοκλθρωκοφν οι λιψεισ (αν φτάςουμε ωσ εδϊ είμαςτε περιχαρείσ!) παίρνουμε μια 

ςειρά flat-frames ςε κάκε φίλτρο. Αυτό το κάνουμε τοποκετϊντασ τεχνθτό φωτιςμό 

μπροςτά ςτο τθλεςκόπιο (φωτιηόμενο flat-box ι flat-panel) και τραβϊντασ λιψεισ ϊςτε θ 

φωτεινότθτα να είναι περίπου 30-50%. Αυτό το ςετ λιψεων κα μασ βοθκιςει κατά τθν 

επεξεργαςία ϊςτε να διορκϊςουμε τον ανομοιόμορφο φωτιςμό των καρζ και να 

αφαιρζςουμε τισ ςκιζσ από τα ςκουπιδάκια ςτα φίλτρα και τον αιςκθτιρα. 

 

Καλζσ φωτογραφίςεισ! 

 

 

 

 


