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tudod-e?
 

Asztrotájképek készítése* 

IV. rész 

Egy asztrotájkép története 
Előző írásaimban bemutattam az asztro-

fotó műfaját általában, beszéltem az asztro-
tájképek készítéséről, a szükséges felszerelés-
ről, a képkészítés körülményeiről, végezetül 
pedig bemutattam a mélyég asztro-fotográfia 
alapvető technikáit. Az elkövetkezőkben sze-
retném végigvezetni az olvasót pár fotó elké-
szítésének részletes körülményein, a tervezés-
től a digitális utómunkáig. 

A Gyilkostó és környéke közkedvelt turis-
ta látványosság és célpont, naponta több ezren látogatják meg és örökítik meg fényké-
peken, sajnos mindig csak nappali fényben. Évente legalább egyszer felkeresem ezt a 
csodálatos helyet éjszaka is, és különböző égi háttérrel készítek asztrotájképeket.  

Tervezés 
Mivel ezt a terepet jól ismerem, mert sokat járok ide nappal, nem volt szükségem túl 

sok előzetes tervezésre. Ezúttal azt a célt tűztem ki magamnak, hogy fotómon jól lát-
szódjon a Gyilkostó, jellegzetes facsonkjaival valamint a Tejút központi magja a Nyilas 
csillagképben, amit csak nyáron láthatunk. Ha nem ismerem ennyire a terepet, a terve-
zéshez két szofvert szoktam használni: a Google Earth révén pontosan betájolom az 
égtájakat, a Stellarium nevű planetárium programmal pedig az égtájaknak és az időpont-
nak (dátum és óra-perc) megfelelő égi látványosságot. Így előre pontosan tudom, hogy 
milyen látvány fogad majd a helyszínen, illetve meg tudom tervezni, milyen évszakban, 
hány óra körül kell készítenem a fotót.  

Mivel a Nyilas csillagkép csakis a déli égbolton látszik teljes pompájában, olyan he-
lyet kellett választanom, ahonnan dél felé nézve jól látszik a tó. Augusztus végén és 
szeptember elején a Nyilas csillagkép a kora esti órákban pontosan délen látszik. Fontos 
szempont volt az is, hogy az égen ne világítson a Hold, ne legyen világos az égbolt, mert 
akkor jól látszik rajta a Tejút. 

A körülmények és az időjárási viszonyok végül szeptember nyolcadikán fél tíz és tíz 
óra között engedték meg, hogy elkészítsem fotóimat. 

Felszerelés 
A felszerelés kiválasztásánál mindig átgondolom, mit szeretnék fotózni, és annak megfe-

lelően választom ki az eszközöket. Fényképezőgépem egy asztrofotózásra átalakított Canon 
EOS 6D - az átalakítás azt jelenti, hogy a szenzor előtt található infravörös szűrőt eltávolítot-
                                                           
* A cikkben szereplő fényképek nagyobb méretben megtekinthetőek a http://goo.gl/4zuRJ4 linken 
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ták, így a fényképezőgép a közeli infravörösben is „lát”. Mivel az égboltról nagyon sok infra-
vörös fény érkezik, ezáltal látszólag megnövekedik a szenzor érzékenysége is, ugyanakkor 
sok olyan részletet tud megörökíteni, amelyeket szabad szemmel nem láthatunk.  

Asztrofotózásra általában rövid fókuszú - nagy látószögű objektíveket használunk. 
Erre a fotótúrára egy 50mm-es, egy 28mm-es és egy 8mm-es lencsét vittem magammal, 
végül a Canon EF 28mm-est használtam egész este. Erre az objektívre egy Cokin P820-
as lágyítőszűrőt helyeztem fel, ami megnöveli a képen a csillagok méretét fényességük 
szerint (enélkül a fényképen minden csillag egyforma méretű és fényességű lesz, nem 
fogjuk felismerni a főcsillagokat és csillagképeket). Mivel tóparton készültem fotózni, 
ahol az objektív hamar bepárásodik, az objektívet kézmelegítő tasakkal melegítettem, 
melyet befőttes gumival erősítettem rá. 

Az állványom egy gömbfejes alumínium állvány, az állványon vízmérték van (fontos, 
hogy a vízmérték az állványon legyen, ne a panorámafejen, mert az állványt kell mindig 
vízszintesre beállítani).  

Öltözékem téli túrafelszerélsből állt, mert éjszaka a tó partján nyáron sincsen 6-8 
foknál melegebb, ezúttal éjfélre 1 fokra süllyedt a hőmérséklet. 

Beállítások 
Helyszínen az első teendő az állvány beállítása vízszintesre, ez abban az esetben fon-

tos, ha panorámához készítünk sorozatfelvételt. Az állványra erősített gépet az elektro-
nikus horizonttal állítom majd vízszintesre. 

A fókusz beállítása mindig kényes feladat, mivel éjszaka nem működik az 
autofókusz. Ilyenkor az egyetlen biztos módszer: kikapcsoljuk az autofókuszt és „Live 
wiew” módban, azaz élőképen kézzel beállítjuk az élességet. Ehhez az élőképet fel kell 
nagyítanunk a maximumra, célba véve egy főcsillagot az égen, esetleg egy nagyon távoli 
mesterséges fényforrást, mint a képem közepén elhelyezkedő közvilágítást. 

A képkivágást az optikai keresőben végezzük el, ehhez a szemünknek már jelentő-
sen kell alkalmazkodnia a sötéthez, ellenkező esetben nem látunk semmit. Szemünk al-
kalmazkodására időt kell szánnunk, ami minimum 10-15 percet jelent, ki kell ezt várni a 
helyszínen, ezelatt semmilyen erős fényforrásba nem tekinthetünk Ez azt jelenti, hogy 
nem bámuljuk a mobiltelefonunk kijelzőjét, nem használunk elemlámpát, háttal állunk 
az erősebb fényforrásoknak, mint a közvilágítás, elhaladó járművek fényszórója, sőt 
még fényképezőgépünk kijelzőjének fényerejét is levesszük minimumra. Az alkalmaz-
kodásra szánt időt én mindig két dologra használom: csodálom a tájat, igyekszem ma-
gamba szívni hangulatát, megfigyelni a részleteket, tájékozódni a csillagos égbolton, ezu-
tán pedig ellenőrzöm a csökkentett fényerejű kijelzőn a fényképezőgépem beállításait. 

Ha fényképemen a Tejút részleteit szeretném megjeleníteni, kötelező módon a követke-
ző beállításoknak kell jelen lenni: ISO6400, f/2.5-2.8, 10-20sec. Ezeket az értékeket érdemes 
megjegyezni, mert innen már könnyen visszaszámolhatunk, ha esetleg lencsénk vagy gépünk 
nem enged meg ilyen beállításokat. Ezen értékek biztosítják, hogy az égbolt teljes pompájá-
ban megjelenjen a fotón, látszanak a sötét ködök és a világos felhők, ugyanakkor a csillagok 
pontszerűek, illetve kerek fényfoltokként jelennek meg, nem pedig csillagívekként bemoz-
dulva. Természetesen ez a dolog a lencsénk fókuszhosszától is függ, ugyanis minél hosszabb 
a fókusz, annál rövidebb idő alatt bemozdulnak a csillagok. A fenti beállítások 28mm-es fó-
kuszhosszra érvényesek full frame szenzoron (24x36mm), kisebb szenzorokon a „crop 
factor”-al kell osztani ezt az értéket (pl: APS-C szenzoron, aminek 1,6-os a crop factor-ja, ez 
az érték 18mm-es fókusznak felel meg). 
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A fényképezőgép többi beállításait érdemes mind kikapcsolni, gondolok itt az ösz-
szes belső zajszűrési funkcióra (hosszú expozíció zajszűrés, nagy ISO zajcsökkentés), 
csúcsfény-árnyalat elsőbbségre, esetleg ha gépünknek egyéb „trükkjei” vannak, azokat is 
hatástalanítsuk. Asztrotájkép készítésénél gépünket legtöbbször szélsőséges paraméte-
reken használjuk, ahol a beépített automata funkciók fabatkát sem érnek, sőt legtöbb-
ször csak galibát okoznak, mert információ-vesztéssel dolgoznak. Az a célunk, hogy a 
szenzoron megjelenő összes információt maradéktalanul kinyerjük, hogy majd később a 
maximumból gazdálkodhassunk. Ennek érdekében a képkiolvasásnál kizárólag csak a 
RAW formátumot mentjük el legnagyobb felbontásban, a jpg-kiterjesztésű tömöríté-
seknek semmi értelme nincs. 

Általában az asztrotájképpel ismerkedőknek jelentős gondot okoz a a fehéregyen-
súly beállítása, mivel éjszaka nem működik helyesen a gép automata fehéregyensúly al-
goritmusa. Ez a dolog átalakított gépeknél, amilyent én is használok fokozottan érvé-
nyes. A fehéregyensúly kérdése mégis fontos a helyszínen, mégpedig pszichológiai 
okokból: ha sehogyan sem közelít a kijelzőn látott kép valamilyen fajta elvárásunknak, 
elkedvetlenedünk és nem akarjuk folytatni a munkát. Sajnos nekem ezt az akadályt sok-
sok év asztrofotózás után sem sikerült leküzdeni, pedig tudatában vagyok, hogy ez csa-
kis pszichológiai akadály, semmiképpen sem objektív jellegű probléma. Lehet, hogy fur-
csán hangzik: a kijelzőn pillanatnyilag megjelenő eredmény csakis a kompozíció szem-
pontjából kell helyes legyen, a színek egyensúlyát úgyis utólag a számítógépünk mellett 
fogjuk tudni korrigálni kielégítő mértékben. (folytatása következik) 

 

Dr. Münzlinger Attila 
 

 
LEGO robotok 

V. rész 

III.1.12. A színérzékelő programozása 
A színérzékelő mint digitális érzékelő, annak a fénynek a színét vagy erősségét érzé-

keli, amely bejut a szenzor elején elhelyezett kis ablakon. A színérzékelőnek három kü-
lönböző üzemmódja van: színmód (Color Mode), visszavert fényerősség mód (Reflected Light 
Intensity Mode), valamint szórt fényerősség mód (Ambient Light Intensity Mode). 

A színérzékelő vagy egy számot térít vissza, és ekkor a numerikus érték a fény in-
tenzitását jelenti, vagy összehasonlíthatjuk a visszatérítési értéket egy bemeneti értékkel, 
és ekkor logikai Igaz (True) vagy Hamis (False) értéket eredményez. 

Színmódban a színérzékelő hét színt képes megkülönböztetni: fekete, kék, zöld, sárga, 
piros, fehér és barna, ezen felül pedig a nincs színt. 

 

Kód Jelentés 
0 nincs szín

1 fekete 

2 kék 

3 zöld 
 

Kód Jelentés
4 sárga

5 piros

6 fehér

7 barna

15. táblázat: A színérzékelő színmódban 


