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� Oppvokst på Stavsjø – et lite tettsted som ligger på
Neshalvøya midt i Mjøsa.

� Interessen for astronomi startet i 4 kl. på
barneskolen.
� Så uten å røpe hvor gammel jeg er, så betyr dette at jeg 
har holdt på med hobbyen i 30 år.

� Rektor Theodor Abrahamsen ved Hamar 
Katedralskole som mentor. Det var også slik jeg ble 
kjent med Birger.

� Studert informatikk ved ØDH (Østfold 
Distriktshøyskole nå Høyskole senteret i Østfold)

� Jobbet med programvareutvikling siden 1993
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� Ekstreme brennvidder (ultra vidvinkel til flere 
meter)

� Ekstreme eksponeringstider (millisekunder til 
titalls timer).

� Ekstreme krav til nøyaktighet og fokus på
detaljer (fokusering, guiding, metodikk)

� Ekstreme temperaturer.

� Ekstreme tider på døgnet ☺
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� CCD (Charged-coupled device)
� Todimensjonal matrise (endimensjonal for f.eks 
faks eller skanner)

� Lysfølsomme punkter (piksler)
� Fotoner genererer elektrisk signal som kan leses ut.
� Dette konverteres igjen til digitale verdier.
� CMOS (Complementary metal–oxide–
semiconductor ) er enn litt annen teknologi for å
gjøre samme oppgave.
� CCD beskrives gjerne som en en litt mer moden teknologi 
og er frem til nå vært foretrukket for astrofoto.

� CMOS krever mindre strøm, har raskere utlesning og er 
rimeligere å produsere. Mest vanlig i digital-kamera.
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� CCD sensor fortsatt 
sort/hvitt

� Bayer filter foran 
CCD brikken.

� Fordeler
� Enkelt å ta fargebilde 

� Ulemper
� Redusert oppløsning

� Egner seg ikke for 
smalbånd

� Mindre kontroll
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� Antall piksler
� Sort/hvitt eller farge
� Størrelse på brikken

� Feltstørrelse

� Pikselstørrelse
� Sampling

� QE (Quantum Efficiency) (Lysfølsomhet)
� Gjerne presentert som en kurve som viser følsomheten ved de 
forskjellige bølgelengder.

� Read noise (utlesningsstøy)
� Dark current (støy knyttet til mørkestrøm)
� Brønndypde
� Antall bit (8, 10, 12, 14, 16)
� ABG/NABG (Antiblooming / Non Antiblooming Gate)
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� Pikselstørrelse

� Samplingsrate

� Størrelse på brikken

� Feltstørrelse
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Camera SBIG STL11000 Integrated guide chip (SBIG ST237)

Pixels x 4008 657

Pixels y 2672 495

Pixel width in u 9 7,4

Pixel height in u 9 7,4

Witdth in mm 36 4,7

Heigth in mm 24,7 3,6

Lens Takahashi E180 ED 500mm f/2,8 Takahashi E180 ED 500mm f/2,8

Focal length in mm 500 500

Sampling x 3'',71 3'',05

Sampling y 3'',71 3'',05

Field width 4°07' 05'',48 0°32' 18'',83

Field height 2°49' 41'',20 0°24' 45'',08



� God kollimering er grunnlaget for å kunne 
utnytte potensiale i det utstyret man har.

� I den grad det er praktisk gjennomførbart –
foreta kollimering med det utstyret som skal 
benyttes for fotografering.

� Dårlig kollimering resulterer i...

� Vanskelig å fokusere

� Tap av skarphet
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� Kritisk fokus 
� CFZ = 4.88 · λ · f 2

� CFZ - Traditional Critical Focus Zone (µm)
λ - wavelength of light (µm)
f - f/ratio (unitless)
4.88 - constant (unitless)
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Depth of focus

Focal ratio Blue Green Red

463 nm 533 nm 685 nm

2 9 µm 10 µm 13 µm

3 20 µm 23 µm 30 µm

4 36 µm 42 µm 53 µm

5 56 µm 65 µm 84 µm

6 81 µm 94 µm 120 µm

7 111 µm 127 µm 164 µm

8 144 µm 166 µm 214 µm

9 183 µm 210 µm 271 µm

10 226 µm 260 µm 334 µm
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Høyt f/tallLavt f/tall

For liten fokusdybdeTilstrekkelig fokus dybde



� Peak value

� FWHM (Full Width Half Maximum)

� Viktig å ikke bruke for sterk stjerne eller for lang 
eksponering slik at man går i metning og hele tiden 
får maksverdier eller en flat topp på stjerneprofilen.

� Heller ikke for kort eksponering slik at seeing skaper 
for store fluktasjoner i målingene.
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� Spider vanes
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� Hartman mask
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� Bahtinov maske
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� Autofocus

� Motorisert 
fokuser.

� Absolutt 
posisjonering

� Temperatur 
kompensering.

� FocusMax
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�� Fokus kan endre seg pgaFokus kan endre seg pga

� Temperatur endringer.

� Mekanisk sig/fleksing avhengig av hvor teleskopet 
peker.
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� Kompensere for...
� Jordrotasjon

� Unøyaktig poljustering

� Mekaniske feil

� Periodiske feil i drev.

� Fleksing

� Atmosfærisk refraksjon

� Egenbevegelse til 
objektet (f.eks. kometer 
og asteroider)

� Seeing
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� Finn maks eksponeringstid som du kan ta uten at 
stjernene blir ovale for ditt oppsett.

� Dagens kamera er såpass støysvake at det lønner seg 
f.eks å begrense seg til 2min pr eksponering å kunne 
nyttegjøre alle bilder istedet for å strekke det til 3min 
og måtte kaste 2 av 10 bilder.

� Ikke vær redd for å ta mange sub-eksponeringer!
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� Tradisjonell guiding med trådkors...

� I disse VM-tider så kan vel det sammenlignes med å
stille til start med treski... en kuriositet for spesielt 
interesserte ☺
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� Sørg for at aksene på autoguideren er opplinjert med aksene på kikkerten.
� Tren (kalibrer) autoguider med backlash-kompensering (kompensering for dødgang) er 

på, men sørg for at backlash kompenseringen heller underkorrigerer enn overkorrigerer.
� Vær raus med tiden autoguideren skal kjøre motorene i forskjellige retninger slik at 

stjernene beveger ett godt stykke og evt feilkilde knyttet til backlash blir minimal.
� Slå av backlash i Dec ved guiding. R.A motoren vil aldri reversere og backlash vil ikke 

være relevant.
� Guide stjerne må være tilstrekkelig sterk til å få beregnet senteroide
� Guidestjerne må ikke være utbrent (flat topp)
� Guideinterval

� Minimum 3. sek
� Maks 1/3 av maks uguidet ekpsoneringstid
� Ikke korriger ut hele aviket i en iterasjon (60-80% er bra)

� Vær obs på flesking ved bruk av eksternt guideteleskop.
� Dithering (reposisjonere guidestjernen mellom hver eksponering – noen få piksler)
� Husk å trene autoguider på nytt når du bytter til et nytt objekt med ny deklinasjon evt. 

foretar en meridian-flip med en tysk-ekvatorialmontering.
� Endel autoguider programvare tar automatisk hensyn til objektets deklinasjon og på hvilken side 
du er av monteringen slik at man slipper å kalibrere autoguideren på nytt.
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� Bias
� Avbilder utlesningstøy 
� Korteste eksponering som kamera/software tillater med lukker igjen (evt. deksel på teleskopet)

� Darks (mørkestrømsbilde)
� Avbilder termisk støy – dvs akkumulering av signal som ikke skyldes lys
� Samme temperatur som lightframes
� Samme eksponeringstid som lightframes
� Eksponeres med lukker igjen (evt. deksel på teleskopet)

� Flats
� Avbilding av ”feil” i det optiske systemet

� Vignetering
� Støv på optiske flater, filter eller CCD vindu
� Ujevn lysfølsomhet mellom piksler.

� Eksponeres med lukker åpen av en jevnt belyst overflate (benytte gjerne en hvit t-skjorte som 
diffuser
� Sky flats (bilder av himmelen ved skumring/demring)
� Innsiden av observatorie veggen eller en hvit/grå plate
� EL-panel Electro Luminance panel

� Viktig å holde seg innenfor det lineære området for CCD kamera (1/2- 1/3 av brønndypde)
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� Sørge for å opplinjere stjernene i bildet.

� 1 stjerne (shift)

� 2 eller flere stjerner (forskyve/rotere/skalere)

� Opplinjering foregår på sub-piksel nivå.

� Alternative programmer

� MaxImDL/CCD

� CCDSoft

� CCDStack

� RegiStar
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� Sum (Enkel addisjon av bildene)

� Average (Enkelt gjennomsnitt av bildene)

� Median (Velger median verdien for hver piksel 
– krever min 3 bilder)

� Sigma (Forkaster ekstremverdier og tar 
gjennomsnitt av de gjenværende)

� SD Mask (En MaxImDL variant av Sigma)
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� Man kan (nesten) aldri få for mange 
eksponeringer eller for mye eksponeringstid.

� Flere eksponeringer gir flere muligheter mtp 
valg av metoder for stacking

� Godt signal gjør etterprosesseringen enklere

39



40



� Kontraststrekking

� Oppskarping

� Støyfjerning

� Fargebalanse

� Retouch (fjerning av rusk som måtte være igjen 
etter kalibrering)
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Se blant annet http://portfolio.astrophile.net/g/nebulae



� Lær deg å kjenne ditt utstyr.
� Bruk gjerne full-måne og dårlige forhold til å øve

� Vær strukturert.
� Ta notater

� Stor fordel med fast oppsett.
� Slipper å starte forfra hele tiden.

� Ikke endre oppsett hele tiden.
� Igjen slipperr å starte forfra hver gang.
� Endre èn parameter av gangen ved endringer.

� Tålmodighet
� Få kontroll på ett og ett element av gangen (kollimering, poljustering, 
fokus, guiding...)

� Ikke forsøke å fotografere for mange objekter på en kveld.

� Nøyaktighet
� Ikke ta lett på f.eks. fokusering og ende opp med å kaste bort en hel 
klarværsnatt på bilder som er litt ute av fokus.
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� The New CCD Astronomy by Ron Wodaski 
(ISBN 0-9711237-0-5)

� A Practical Guide to CCD Astronomy by 
Patrick Martinez, Alain Klotz, Andri Demers, 
and Pierre Léna (ISBN 0-521-59950-4)

� The Handbook of Astronomical Image 
Processing (AIP4Win) by Richard Berry and 
James Burnell (ISBN 0-9433968-2-4)
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