
ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΘΑ

ΡΘΖΟΣ ΦΩΤΗΣ



Μέθοδοι αζηποθυηογ παθίαρ
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Σηαθεπόρ ηπί οδαρ

Χπήζηορ Κοηζιό οςλορ



Eyepiece projection
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Prime Focus
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Αιζθηηήπερ ζηην αζηποθυηογπαθία

Φιλ βαθύ οςπανό, star trails, piggyback)

Webcam ( λανήηερ, ζελήνη , θυ ηεινα βαθύ οςπανού)

Dslr (βαθύ οςπανό, star trails, piggyback)

Ccd (ζσεδόν ηα άνηα!)



Σύγκπιζη αιζθηηήπυν
Webcam ςτη λά fps(frames per second), 

εξαιπεηικά σα ηλό κόζηορ

Dslr εγάλο εδίο, one shot color, 
ζσεηικά σα ηλό κόζηορ, αςηονο ία

CCD λήθορ εγεθών εγάλη εςαιζθηζί α, 
αζ πό αςπα ή one shot color, εγάλο
εύπορ εθαπ ογών, σα ηλόρ θόπςβορ, τύξη , 
ζσεηικά ςτη λό κόζηορ ολλά αξεζος άπ



Field of View ( εδίο θωηογπαθίαρ)











Aνάλςζη (image scale)

Τόξο ηος οςπανού ος καηαγπάθεηαι ζε ένα Pixel

Εξαιπεηικά ζη ανηική για ηην αζηποθυηογπαθία
Πολύ ςτηλή ανάλςζη για λανηηική και ζεληνιακή
αζηποθυ ηογπαθία, σα ηλόηεπη για βαθύ οςπανό



Η ώπα ηηραζηποθυηο γπαθίαρ
• Μεγάλες εκθέζεις (καλή πολική εσθσγράμμιζη)
• Περιοδικό ζθ άλμα
• Οδηγήζη με ηο μάηι (θ ιλμ)
• Ασηόμαηη οδήγηζη



20min Gemini41

ανάλσζη x pixels κίνηζης  = ολικό Περιοδικό Σθάλμα (Periodic Error)

/  2 = +_ Περιοδικό Σθάλμα (PE)



A)Aνάγκερ: 2ο ηηλεζκό ιο (οδηγηηικό), 2η κά επα, ς ολογιζηήρ, καηάλληλο
software Ππόβλη α: Differential Flexure



Off axis guiding(οδήγηζη εκηόρο ηικού άξονα)
Ανάγκες: οff axis guider ή radial guider, 2η κάμερα, πολύ backfocus

Πρόβλημα: περιοριζμ ός ζηην εύρεζη κ αηάλληλων αζ ηέρων



Ε εξεπγαζία
Ππο - ε εξεπγαζία

• Αθαίρεζη  bias
• Αθαίρεζη  dark
• Διαίρεζη  flat
• Εσθσγράμμιζη σποεικόνων (subframes)
• Πρόζ θεζ η σποεικόνων (subframes)



Αθαίρεζη bias



Αθαίρεζη dark



Διαίρεζη flat
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Μεηά ηην αθαίπεζη bias



Μεηά ηην αθαίπεζη dark



Μεηά ηη διαίπεζη ε flat



Μεηά ηην εςθςγπά ιζη και ηην άθποιζη



Μέηα-ε εξεπγαζία

Ελάσιζηη
Α λή
Ε ιζηη ονική
Ηθική



Τι είναι ηι ιζηόγπα α;
Είναι η γπαθική απάζηαζη ηηρ
θυηειν όηηηαρ όλυν ηυν Pixels 
ζςναπηήζει ηος απιθ ού ηοςρ



Μη γπα ικό ηπάβηγ α ιζηογπά αηορ
(Non linear streching)



Ιζηόγπα α πιν και εηά



Clone tool



Κινήζειρ ζηο photoshop





Είναι μεγαλειώδης από μόνος του...


