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Artikkel 6 Astrofoto med Meade DSI III koplet til SkyWatch og ETX 70 
 

 

1. Teleskopet i «Home position» 

 

 I «Home position» peker teleskopet mot nord og står i horisontalstillingen.  

«Article 12»  

 Det er viktig at alle teleskopene peker mot samme punkt, spesielt er det viktig at 

Polaris er sentrert i synsfeltet på LX 90  

2. Synkronisering av teleskopet 

 Skal vi komme videre må teleskopet stå i «Home position» (1.a) og bryteren stå på 

«Off».  

 Bryteren på teleskopet settes i «on-position», i samme øyeblikk viser displayet på 

fjernkontrollen «Press 0 to Align or Mode for Menu». Synkroniseringen starter når vi 

trykker på tallet 0. Displayet viser: «North Method: 1=True 2=Compass», vi velger 1 

fordi vi fant retningen til nord ved hjelp av Polaris. Deretter koples GPS systemet inn, 

«Getting GPS Fix» vises på skjermen og programmet i fjernkontrollen laster ned riktig 

tid og posisjon. Etter noen få sekunder beveger teleskopet mot den første 

referansestjernen. Referansestjernen sentreres i synsfeltet ved hjelp av piltastene, benytt 

trådkorset i søkekikkerten, deretter sentreres stjernen i sentrum teleskopets synsfelt.  

Nøyaktig sentring kan utføres ved hjelp astro-okularet. Trykk ENTER og teleskopet går 

til den siste referansestjernen, denne stjernen må også sentreres og prosedyren avsluttes 

med ENTER. «Alignment Successful» vises derom synkroniseringen har vært vellykket, 

deretter viser f jernkontrollen «Press 0 to Align or Mode for Menu». Før vi går videre 

skal vi benytte referansestjernen og sentrere teleskopene 

3. Sentrering av de tre teleskopene 

 De tre teleskopene (Søkekikkerten, SkayWatch og Meade) bør i utgangspunktet peke 

mot samme punkt (1.b).  Det er spesielt viktig når målet er digitale «Live»-bilder av 

svake objekter.  

http://www.verdensrommet.org/sites/default/files/users/3/Artikkel%2012%20Quick%20Start%20Guide%20for%20the%20Telescope%20Meade%2010%20inc%20LX%2090_0.pdf
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  Benytt «astro-okularet» og kontroller at den siste referansestjernen står i sentrum av 

synsfeltet.  Flytt deretter «astro-okularet» til SkyWatch teleskopet og juster sentreringen. 

Til slutt justeres referansestjernen til sentrum av trådkorset i søkekikkerten. Det er nå på 

tide å kontrollere om teleskopet finner fram til objektene på himmelen når vi bruker 

«GOTO» funksjonen 

4. Teleskopets «GO TO» funksjonen 

 Fjernkontrollen viser «Press 0 to Align or Mode for Menu».  Trykk på «Mode» og 

«Enter» tasten: «Object» menyen viser seg på skjermen. Et nytt trykk på «ENTER» 

tasten åpner tilgangen til Solsystemet «Object: Solar System» og klikk på «ENTER» 

tasten en gang til. «Solar System: Mercury» viser seg på skjermen. Benytt piltastene 

(«Scroll Keys»)nederst på tastaturet og finn fram til «Solar System: Saturn». Trykk 

«Enter» og «Calucuating» vises på skjermen.  Klikk «GO TO», «Saturn Slewing…» viser 

seg på skjermen og teleskopet går til Saturn. Kontroller om Saturn havner i sentrum av 

synsfeltet i alle tre teleskopene.  Vi kan nå erstatte okularet med DSI III kameraet. 

5. DSI III kameraet koples til ETX 70 (Observing exrcis 6: DSI photo of Globular Cluster M13 in 

Herculus ) 

 Vi skal sette en “Parfocal  Rings” på 26 mm/60 grader okularet.  Kopler kameraet til 
teleskopet og fokuserer kameraet uten “Parfocal  Ring”. Hensikten er at vi kan veksle 
mellom 26mm okularet og kamera uten å skru på «telescope´s  focuser». Se manualen 
side 16 og 17.  

 Prosedyre for fokusering av kamera, se manualen side 17 punkt 3. Ved fokusering må vi 
velge riktig eksponeringstid og objektet bør være terrestriel og inneholde betydelige 
kontraster. Denne prosedyren bør gjøres om dagen   

 Teleskopet følger M13 (Article 1 Quick Strat Guide for the telescope Meade ETX 70) 

 Put the 26 mm eyepiece  in “90 eyepiece holder”, rotate the focus knop and use arrow 
key to center M13 in the telescope´s field of view 

 Go to Setup menu: Telescope /Tracing Rate/Sidereal 

 Enjoy the view in 26 mm okularet. More info about M13, open SkySafari Pro Appen 

 Connect DSI Camera to ETX Telescopet: Looking at the back of the telescope, the USB 
cable points to the right of the tube. 

 Gå til programmet «Envisage» 

 Click on the “Live Tab”, klick på «Mono Box» , Set «Auto Contrast» lik 1, «Shadow  
Enhance» lik 1 og juster eksponeringstiden til  bilde av M13 kommer fram på skjermen 
med korrekt histogram 
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 You should se bright stars on the Living Screen, you will also see samenoise an hot pixels 

 Create a folder on your hard drive (C:\M 13 06072016) 

 Before you take the first shot for the evening, leave the camera for 5 to 10 minutes 

toallow the temperature of the camera to stabilize. 

 Eksponeringstider større enn 1 sekund krever Dark Frame 

 In Image Process dialog box, select “Take Darkes”. Click the Start button 

 A warning displays prompting you to cover the telescope. Cover the end of telescope so 

no light can get in. Click OK when it is covered. 

 Vi ønsker at eksponeringstidene skal ligge mellom 2 sek  (First Exp) og 8 sek (Last Exp) 

 Hvert Dark Frame bilde skal settes sammen av 5 (Avg Exp) enkelt bilder, det anbefales 10 

bilder. Totale Time er 2,04 sekunder.  

 Marker «Del Existing  Darks», alle eksisterende Dark Frame forsvinner og de nye legges 

inn i mappen.  

 Husk å fjerne dekselet før du setter eksponeringstiden. Envisage programmet vil 

automatisk velge den Dark Frame filen som ligger nærmest den eksponeringstiden som 

velges og den trekkes fra bildet dersom boksen Dark Sub merkes.  

 Ved lange  

6. DSI III kameraet koples til SkyWatch teleskopet ved hjelp av et 45 garders prisme. SkyWatch 

teleskopet på bildet tilhører Tycho-teleskopet på UiA/Kristiansand. Et tilsvarende teleskop er 

montert på Metochi teleskopet på Lesbos.    

  

 Kameraet på bildet viser DSI III i horisontalstillingen med USB kabelen til venstre. 

Bildene blir i denne stillingen rettvendte og horisontale. Stativet står for anledningen på 

kontorpulten min på Andøya. 

 USB kabelen er koplet til datamaskinens USB port.  

7. Vi må undersøke om bilde som fanges opp av CCD brikken er i fokus, hvordan gjør vi det? 

 Først foretar vi en tilnærmet fokusering: Vi fokuserer først teleskopet med et 26 mm 

okular, montere deretter kameraet i holderen (45 graders prismet) og dreier fokushjulet 

litt mindre enn en halv omdreining mot klokka (eller flytter kameraet 1,0 cm nærmere 

objektivet). Undersøk om en omdreining mot klokka fører til at kameraet flytter seg 
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nærmere linsen??. Hvor mye du flytter kameraet for å oppnå fokus er litt avhengig av 

prismet som benyttes. Deretter får vi et objekt (Jupiter eller en fugl) inn på «Live» 

skjermen og dreier fokushjulet litt fram og tilbake til fokuseringen blir optimal. Dette 

punktet kom litt tidlig, kommer tilbake til metoden når fuglen står i «Live» vinduet. Først 

må vi ta litt informasjon om kontrollvinduet.  

8. Programmet «AutoStar  Envisage» styrer kamerafunksjonene og overfører bildene til «Live» 

skjermen og lager filene på harddisken. Jeg sitter i Kristiansand og skriver denne artikkelen, av 

den grunn er en fugl, en måke som er objektet, ikke Saturn eller Jupiter  

 Gå til menylinjen og klikk på «AutoStar Envisage» ikonet (Artikkel 27 side 9??).  

 Etter en liten stund vises kontrollvinduet med «Live»-skjermen på PC-skjermen. 

 

 

Bildet «Terristrial0003» er et utsnitt av utsikten fra kontorvinduet. Gå til side 8 og 9 i 

manualen, her står de ulike knappene, feltene, kontrollboksene beskrevet.  

 Vi ser ganske fort om kontakten er opprettet mellom kamera og styringsprogrammet. 

Skal vi få fram bildet må vi antagelig endre litt på eksponeringstiden og innstille fokus. 

Kontrollvinduet viser at vi allerede har tatt noen bilder, bildet vi ser på skjermen har 

filnavnet «Terrestrid0003» og er blitt lagret automatisk i mappen C:\Saturn05072016 



5 
 

 Histogramvinduet i kontrollvinduet (6.b) viser at ingen piksler har større lysverdi enn 

55796. «Hvite piksler» har lysverdien 65535 fordi DSI er et 16 bits kamera (2
16

). «Sorte 

piksler» har lysverdi 0 (null). Histogrammet viser at pikslene med lysverdier større enn 

58915 og mindre enn 65535 er satt til «hvite piksler». Piksler med lysverdier mindre enn 

15444 er satt ti «sorte piksler». Vi skal komme tilbake til hvordan histogrammet kan 

bestemme en brukbar eksponeringstid. 

9. Vi går i mappen C:\Saturn05072016 og setter jpeg-filen «Terristrial0003» inn i denne artikkelen  

 

    

Her har vi utsikten fra kontorvinduet registret av CCD sensoren som for anledningen står i teleskopets 

primærfokus. Legg merke til fuglen, den svømmer i Steinsundet på vestsiden av Bragdøya. Legg også 

merke til skyggen av stolpen i forgrunnen, den er et utsiktspunkt for måkene i sundet. Pålen står plassert 

på nordsiden av Breiddalsholmen. Polen er ikke i fokus fordi den ligger mye nærmere kontorvinduet. 

 Etter en stund fløy fuglen til toppen av stolpen, nederst i bildet «Terristrial00003» 
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Måka på toppen av stolpen 

  Senere i artikkelen skal vi se hvordan strukturen i vingene kan vises bedre etter en 

justering av kontrasten i bildet. Vi kan med andre ord få fram detaljer i bildet ved å 

justere kontrasten i bildet. Justering av kontrasten i de mørke områdene i bildet er viktig 

for observasjon av de mørke spaltene i Saturns ringer og strukturen i Jupiters atmosfære 

 Først må vi kunne håndtere bildene som tas. 

10. Automatisk lagring av bildene, hvordan får vi det til? 

 Vi ønsker at Jupiter/Saturn/Måken bildene skal lagres i mappen C:\Saturn 05072016 

eller C:\Jupiter 30062016, mappen opprettes på vanlig måte. 

 Gå til «Settings…» i menyen og fyll ut feltene.   

 «Image Directory»: Vi må først fjerne teksten i feltet og skrive inn navnet og adressen til 

den nye mappen: C:\Saturn05072016 eller C:\Jupiter 30062016  

 «Dark Frames Directory»: Vi skal ikke ta «Dark Frames»  i denne omgangen, derfor er 

feltet blankt 

 

«Settings» vinduet ferdig utfylt 
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11. Vi ønsker at bildene skal ha jpeg-format og ett bilde av gangen, hva gjør vi?: 

 Gå til «Save Options» i kontrollvinduet og velg «File Tyoe»: jpeg og sett et merke i 

«Single Shot»-boksen. 

 Skal vi få «Live» bildet fram på skjermen må vi markere «Live» boksen og velge rett 

eksponeringstid.  

 Drei litt på teleskopets fokushjul og finn korrekt fokus.  

12. Klikk på «Start» knappen, kameraet tar et bilde, bildet lagres automatisk i mappen 

C:\Saturn04072016 ellel C:\Jupiter 30062016 

13. Astrofotografering dreier seg mye om valg av eksponeringstid og regulering av kontrasten  

 

Bildet i kontrollvinduet er kontrastbehandlet, vi ser mørke detaljer i vingen og 

fuglens øye er synlig 

 Kontrollvinduet viser at eksponeringstiden er 0,0020 sekunder, et godt valg fordi bildets 

histogram ligger mellom kameraets største (65535) og minste (0) lysverdi. 

Histogrammet viser hvordan lyset fordeles på pikslene CCD kameraet. Til orientering har 

DSI III kameraet 1,4 millioner piksler, dette antallet er avhengig av CCD sensorens 

oppløsningsevne (1360 x 1029). Histogram informasjonen viser at ingen piksler har 

lysverdier større enn 50989, det vil si at ingen piksler i bildet er fylt opp med lys 

(elektrisk ladning). Tallet 50989 står rett over histogrammet. 
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 «Auto Contrast» er slått av når den ikke er merket, kontrasten i bildet er bestemt 

manuelt. Histogrammets svarte område viser at piksler med lysverdier mindre enn 

10592 er satt til sort, de har lysverdi null. På den andre siden av histogrammet har vi ett 

hvitt område, det betyr at alle piksler med lysverdier større enn 44301 er satt til hvit. 

Lysverdiene i de hvite pikslene har maksimal lysverdi lik 55535 

 «Auto Contrast» setter automatisk gliderne slik at den beste kontrasten oppnås. Du kan 

forandre innstillingen på den automatiske kontrastinnstillingen fra 1 til 10. Det 

anbefales å sette autokontrasten til 5 for svake objekter.  (side 30 i manualkopien).  

 «Shadow Enhance» (skyggeforbedring) regulerer detaljene i skyggeområdene. Pikslene i 

skyggeområdene har lysverdier som er omtrent 50% av maksimal lysverdi (216 = 65536). 

Hva som skjer når vi endrer den såkalte «gammaverdien» fra 1 til 50 skal vi komme 

tilbake til. Vi observerer at skyggene blir lysere når vi øker gamma-verdien uten at 

gliderne i endene av histogrammet endrer posisjon. Gammaverdien i bildet vårt er satt 

til 5 fordi vi ønsker å se detaljer i fuglens vinger. 

 «Gain» og «Offset» gliderne settes på henholdsvis 100 og 50. Reduseres «Gain» vil bilde 

bli mørkere fordi lysverdiene i alle pikslene reduseres med samme verdi. Setter vi 

«Gain» lik 100 og «Offset» lik 0, vil vi bare se den lyse delen av bildet. Hele bilde vil 

forsvinne dersom «Gain» er lik 1 og «Offset» er 0.  Manualen side 19 sier at «Gain» og 

«Offset» settes automatisk når vi velger objektet i «Image Process» menyen og klikker 

på «»Auto Exp» knappen.  

 Bildet (Terrestrid 0012) etter kontrastbehandlingen og digitalt forminsket 
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14. Histogrammet gir en analyse av lysforholdene i bildet- Eksempler 

 Et ubehandlet bilde. Histogrammet har to topper: En i det mørke område (ca. 25% av 

størst lysverdi)  og en i skygge området (ca. 50% av størst lysvedi). Bildet har ingen hvite 

områder fordi størst lysverdi i bildet er mindre enn kameraets største lysverdi. Bildet 

mangler sorte piksler (ca. 0% av størst lysverdi).

 

  

Bildet er et sammensatt bilde bestående av 50 enkelt bilder, hvert bilde har en 

eksponeringstid på 0,009 sekunder. Det tok hele 167 sekunder å «framkalle bildet, tiden 
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det tar å vurdere kvaliteten i forhold til standardbilde (14.b) er inkludert. Enkeltbilder 

med 50% dårligere kvalitet blir forkastet. ?Kvaliteten på bildet er 155% i forhold til 

standardbildet. Standardbilde er summen av de 10 første enkeltbildene i serien? (må 

undersøke om denne setningen er riktig). 

 Bildet i avsnitt (13.a) er automatisk kontrastbehandlet («Auto Contrast-box» er 

markert). Piksler som inneholder mindre enn 30% av maksimal lysverdi er satt til svart, 

ingen lysverdier i disse pikslene. Den mørke stripen i histogrammet markerer grensen 

mellom sorte og mørke piksler. Piksler som inneholder 97% av maksimal lysverdi er satt 

til hvitt,  de hvite pikslene har ikke plass til mer ladning (eller lys), de er satt til maksimal 

lysverdi.   

 

 

 

Bildet hår fått større kontrast når vi setter de mørkeste pikslene til sort. Vi har fått et 

bedre «signal/støy-forhold» i bildet, kommer tilbake til dette utrykket. Vi har økt 

kvaliteten i forhold til standardbilde, prosenten er nå  398% 
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 Hva skjer med histogrammet når vi reduserer eksponeringstiden fra 0,009s til 0,002s? 

 

  

 

Bildet er ikke kontrastbehandlet, hele histogrammet er forskjøvet mot det mørke området. Bilder har en 

kvalitets prosent på 565%.  

 Hva ser vi med bildet (13.c) etter en auto kontras behandling 

 

 
 

De lyse områdene blir lysere og de mørke områdene mørkere. Skal vi få fram skyggeområdene 

må vi øke gammatallet i «Shadow Enhance-box» 
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15. Vi ønsker at bildene adderes opp til et sammensatt bilde og at bildene med lav kvalitet ikke tas 

med i adderingen. 

 Gå til «Save Options» og velg «File Type» Jpeg og velg «Normal operation» i 

kombinasjonsboksen «Save Options». «Normal operation» fører til at de normale 

bildene adderes opp til sammensatt bilde, bildene med lav kvalitet blir kassert.   

 «Align & Combine»: Standard verdien for «Min Quality %» og «Evaluation» er 

henholdsvis 50 og 10. Det betyr at programmet teller opp de 10 første bildene, bildene 

blir justert og summert. De påfølgende bildene blir evaluert i forhold til kvaliteten på de 

10 første bildene, vi kan kalle dette bildet for standardbilde (eng: «baseline).  Har det 

påfølgende bilde en kvalitet på 60% sett i forhold til standardbildet, vil bildet bli 

summert til det sammensatte bildet som vi til slutt  lagrer automatisk når vi klikker på 

«Stop» knappen. 

16. Klikk på «Start» knappen, kameraet begynner å ta bilder og fortsetter til du klikker på «Stopp» 

knappen 

17. Sammensatt bilde («composite» bilde) - Eksempler 

 Høy kvalitet krever på sammensatte bilder krever addisjon v 50 bilder, etter 50 bilder 

kan kvaliteten på bildene reduseres.  
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Bildet er sammensatt av 50 enkelt bilder. Nærmest ser vi nabo øya til Bragdøya i Vestergapet, i midten 

ser vi Revholmen, den ligger ytterst i Korsvikfjorden. I bakgrunnen ser vi et forsyningsskip i opplag og 

husene på Dvergsnes 

a. Informasjon om bildet og de innstillingene som er benyttet 

  

 

b. Det tok i alt 138 sekunder å produsere «composite» bildet bestående av 50 bilder med mer 

enn 50% av bedre kvalitet enn «baseline» bilde. Det siste bildet som ble addert hadde en 

kvalitet på 68%. Programmet anvender filteret «EdgeEnhanceHard» nå 10 bilder er tatt. Det 

10. bildet viser tydelig at filteret er tatt i bruk, vindskiene på hustakene får større kontrast.  

c. "Save Options":  Legg merke til at programmet kan lagre hvert bilde som legges til 

"composite" bildet. Gå inn i "Save Options" og velg "Save all Uncomposite image".  Det 

endelige "composite" bildet vil også bli lagret 

d. "Save Options": Legg merke til at programmet kan lagre alle "composite" bildene. Gå inn i 

"Save Options" og velg "Save every Composite image".  Det endelige "composite" bildet vil 

også bli lagret (kontroller forskjellen mellom  c. og d.) 

e. Går til «Color» og velg «Auto WB», kommer tilbake til hva som ligger i begrepet hvitbalasen 

(WB) 

f. 50 bilder er nødvendig skal vi på et "composite" bilde med høy kvalitet, etter 50 bilder er 

kvalitetsøkningen mindre. 

g.  
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18. Lomme projektor formidle «live»-bilder av lyssvake objekter tatt med DSI III kamera 

 Projektoren sender bildet på PC-skjermen opp på veggen. Spørsmålet er om projektoren 

er for liten, om den er anvendelig til det formålet den er tiltenkt.  Vi vil få svar på dette 

spørsmålet i løpet sommeren 2016.   

 

 

 

Projektoren stå på et stativ og  
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