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Kalibrering av astrobilder 

 

I denne bloggen skal jeg bokstavelig talt tørker støv av gamle bilder. Tok et bilde av en stor 

solflekkgruppe 15. juli 2012, et bilde som for meg ble historisk fordi Tycho teleskopet ble for først 

gang koplet til kameraet Starlight Xpress. Kameraet er et CCD kamera med kjøling og 10,2 

megapiksler (røde, grønne og blå). I bloggen (publisert 16.07.2012) skrev jeg at nye 

observasjonsrutiner var under utvikling. I disse rutinene fjerner astroprogrammet MaxIm og fjernet 

uønsket støy fra bildene jeg tok solbildene tatt 18. oktober 2013. Støyen i bildene kan samles i tre 

grupper (Flat, Dark, Bias). Bloggen går gjennom prosedyren for sammenkopling av kamera og 

teleskop. MaxIm har ikke utviklet driver for CCD kameraet, av den grunn ble Starlight Xpress skiftet 

ut og erstattet med Canon EOS 60. Bloggen viser også hvordan MaxIm eksponerer, lagrer og 

kalibrerer en serie av bilder automatisk. Etter bildebehandlingen reduserer MaxIm størrelsen på filene 

fra 16 bit til 8 bit.     

Sammenkopling av kamera og teleskop 

 

 
 

Bilde 1: Canon adapter (1,25’’) kopler Tycho teleskopet og kameraet sammen. 

Prosedyre 

• Fjern diagonal speilet (2’’) fra er «Microfocuser» og monter «thumbscrew» adapteret1. Det er 

viktig at skruen strammes godt til, benytt tanga som ligger i fotosekken.   

• Fjern objektivet fra Canon EOS 60Da og monter Canon adapter til kameralåsen (rødt mot 

rødt). Lengden av kamera adapter kan justeres, fokus oppnås når lengden settes til et 

minimum. 

• Sett batteriet inn i kameraet2, batteriet koples til trafoen og trafoen koples til 230V 

• Kameraet koples til «Microfocuser» og juster kameraet parallelt med teleskopets 

deklinasjonsakse. Denne justeringen fører til at bildene orienteres i henhold til stjernekartets 

nord- syd-retning. Pass på at de tre skruene er festet godt.  

• Monter den digitale overføringskabelen fra kameraet til USB porten 

https://www.verdensrommet.org/2012/07/
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• Vi kan benytte kameraets elektroniske vater og kontrollere om kameraets nord- syd- retning er 

satt med tilstrekkelig nøyaktighet. Da må vi først flytte teleskopet til meridianen, når 

teleskopet peker mot syd er deklinasjonsaksen horisontal og vi kan benytte vateret: Trykk to 

ganger på «INFO-knappen» og vri kameraet til den røde linjen endre fargen til grønn3. Bildets 

horisontale linje kan vi kalle RA-linjen. Bildets vertikale linje kan vi kalle for Dec-linjen.  

 

1 Se figur 7b side 14 i Meade manualen 

2 Se Canon manualen side 272 

3 Se Canon manualen side 127 

Prosedyre for elektronisk kopling mellom kameraet og programmet MaxIm 
 

• Kameraets funksjonsvelger settes på M (manuell) 

• Sett kameraet på «On». (Et lydsignal signaliserer kontakt mellom kameraet og programmet 

«EOS Utility» (Kontroller!) 

• Programmet MaxIm åpnes 

• Gå til «Camera Control» vinduet (Ctrl+W) og velg «Setup Camera» 

• Gå inn i feltet «Camera Model», velg «Canon Eos II» og vi får åpnet vinduet «Setup Canon 

Eos II» 1. 

 

 

Bilde 2: Driveren «Canon Eos II» sørger for elektronisk kopling mellom «MaxIm» og «Canon EOS 

60Da» 

• «Shutter Release»: Velg «USB/FW On» når «Bulb» kabelen ikke er tilkoplet. 

• Bulb Exposure: Velg “1 and over”. I motsetning til «EOS 20D» klarer «EOS 60Da» å 

overføre bilder med eksponeringstid over 30 sekunder uten «Bulb»-kabel.  

• Klikk «OK» og «Camera Control» vinduet kommer tilbake. I dette vinduet velger vi 

«Connect».  

• Vi velger «Expose» i «Camera Control» vinduet:  

 

1 Gå til «Help-menu» og finne informasjon feltene i Bilde 2 («Help» / «Help Topics» / «Index» / 

«Canon EOS») 
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Vinduet som kontrollerer kameraet 

 

Bilde 3: Camera Control vinduet 

• «Eksposure Preset»: *Solen 18-10-2013 (Vi tok bilde av Solen 18. oktober 2013. 

Stjernen betyr at vi ikke tok vare på kamera innstillingene. Det anbefales å lagre 

innstillingene til bruk ved senere anledning. 

• «Seconds»: 0.004 (Eksponeringstiden var 0,004 sekunder) 

• «Readout Mode»: Benytter filformatet «RAW Monochrome»1 (Det er vanlig å velge 

dette filformatet fordi «Raw Monochrome» gir best kvalitet. 

• Sett «Binning» til «1x1». (RAW-bildet kan konverteres til farger og lagres som en 

«fit-file». Antall piksler i RAW-bildet 17,90 millioner (5184x3456). Den største 

lysverdien i hver piksel er 16384 (14-bits) 

• «ISO SPEED»: Her kan vi velge «ISO Auto» eller vi kan velge en «ISO» verdi 

manuelt fra 100 til 6400 

• Kameraet er klar for å ta ett bilde om gangen, velg «Options» / «No Calibration» / 

«Start». «RAW» bildet vises på skjermen. 
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Bilde 4 viser filen «sol-001.tif» i formatet «RAW Monochrome»  

Bildet inneholder mye støy fra ødelagte piksler (Bias-støy), termisk støy etc. (Dark-støy) og vignett 

støy (Flat-støy). Vignett støyen er tydelig på dette bilde. Legg merke til solflekken som så vidt er 

synlig på Solens rand, nederst til venstre. Denne solflekken er i randsone, et område av fotosfæren 

som sender ut mindre lys sammenliknet med lyset fra Solens sentrale deler. Temperaturen er med 

andre ord høyere i sentrum sammenliknet med temperatuten ved randen. Bilde 4 viser også et 

formørket område i stor avstand fra randen, årsaken kan være den såkalte vignett effekten. Vignett 

effekten oppstår fordi teleskopet fordeler lyset ujamt over sensoren 

Informasjon om RAW-bilden finner vi i menyen: «View» / Fits Header» (eller hurtig tilgangen: 

«Ctrl+F» 

1 «Help» / «Help Topics» / «Raw Monochrome” 

 

Automatisk lagring av bildene 

• Det aller første vi må gjøre er å lage en ny mappe (for eksempel: Seagate\2013\Observasjoner 

høsten 2013\18102013 kl 1430).  I denne mappen skal vi lagre automatisk alle bildene i 

observasjonsserien. 

• Deretter går vi inn i vinduet som kontrollere kameraet («Cltr+W») og klikker «Options» \ «Set 

Image Save Path…». I vinduet «Select Folder» må vi velge mappen: 

Seagate\2013\Observasjoner høsten 2013\18102013 kl 1430. Deretter klikk «Ok» 

• Klikk på «Options» og «No Calibration» 

• Benytt «Camera Control», klikk på «AutoSave» og «Atosave Setup» vinduet viser seg på 

skjermen. 
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Bilde 5: Autosave Setup – vinduet1  

• Det er i dette vinduet velger vi antall bilder som skal eksponeres, jeg har valgt 3 

bildene i serien. 

• "Autosave Filename": Eksempel: Solen 18-10-2013-3L.fit 

• "Suflix": "L", bilde som tas er av typen "Light" 

• "Delay First": "5", tiden fra "Start" til eksponeringen utføres, her er denne tiden 5 

sekunder. 

• "Delay Between": "10", tiden mellom to eksponeringer, her er denne tiden 10 

sekunder. 

• "Exposure": "0,004", eksponeringstiden er 0,004 sekunder 

• "Binning": "1", betyr «1x1», full oppløsning, ingen piksler slår seg sammen. 

• "ISOSPEED": "Auto". (eller "800" kan være et fint utgangspunkt for svake objekter).  

• Klikk «OK» og vi kommer tilbake til «Camera Control» vinduet og vi kan starte 

eksponeringen.  
 

«Autosave Setup» vinduet (Bilde 4) gir oss mange muligheter, vi kan lage en serie som tar mange 

bilder med forskjellige eksponeringstider og repetere disse. Målet et er å finne det beste bilde av 

objektet 

1 «Help» / «Help Tropics» / “Autosave sequence” 

 

 

 

 

Kalibreringsbildene eller støy bildene: «Flat», «Dark» og «Bias» 

«RAW Monochrom» bildene har en farge og et uønsket mønster i bildet. «MaxIm» anbefaler å utføre 

kalibreringen før fargekonverteringen1. Kalibreringsprosessen har som mål å fjerne lys eller den 

elektroniske støyen (N) som ikke stammer fra objektet. Signalet (S) derimot er det lyset som objektet 
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sender ut. Et godt bilde har et stort S/N forhold. Vi kan ta bilder av støyen og trekke støyen fra L-

bildene.  

 

Bilde 6: Ole Jakop og Morten med T- skjorte filteret (høsten 2013)  

«Flat» bilde viser lysforurensing (gatelys, lys fra bygninger og spredt lys fra himmelen). Flat-bildet 

viser også vignett effekten og støvet både i teleskopet og på sensoren. Flat-bilde tas med som regel 

med T-skjorte foran teleskop åpningen. 

 

Bilde 7 viser «Flat» støyen med vignetteffekten 

Dette «Flat» bilde er tatt med T-skjorte foran teleskop åpningen uten karbonfilteret. Under 

eksponeringen pekte teleskopaksen mot et punkt inne i kuppelen. Den største lys verdi i «Flat» bilde er 

70 % maksimal lys verdi i «Light» bilde. Dette forholdet er trolig for høyt, vi kan undersøke hva som 

skjer når setter T-skjorte filteret foran karbonfilteret når Sola treffer kamera sensoren. Det anbefales 

det at “Flat” bildene ikke har lys verdier over metningsverdien for sensoren, dette forholdet kan 

reguleres av eksponeringstiden. Forsøk neste gang å sette hvitt filter (T-skjorte) foran teleskop 

åpningen med karbonfilteret.  
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«Dark-bildet» viser av den termiske støyen. Pikslene i kameraet blir fylt opp av uønskede elektroner 

(fotoner) på grunn av lyssensoren har temperatur. Nedkjøling av sensoren vil redusere den termiske 

støyen.  

 

Bilde 8 viser «Dar»k støyen 

«Canon EOS» har ingen temperaturregulering på sensoren, vi må derfor ta bildet Dark støyen og 

trekke dette bildet fra lysbildet (eng:“Light-frame”). Teleskopåpningen dekkes til under 

eksponeringen, bildet blir tatt med samme eksponeringstid som lysbildet umiddelbart etter 

eksponeringen av lysbildet.  

«Bias»-bilde viser den elektroniske støyen i sensoren. Under eksponeringen må sensoren mørklegges. 

I praksis setter vi støvdekslet foran teleskopets lysåpning. Bildet tas med kameraets minste 

eksponeringstid.  Den elektroniske støyen vises som lyse prikker i bildet 

 

 

Bilde 9 viser Bias støyen 
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Disse lyse prikkene viser at pikslene inneholde lys selv om sensoren ikke er belyst. Dekslet monteres 

foran teleskops lysåpning før vi starter eksponeringen av bildet.  «Bias» bildet viser at sensoren ikke er 

perfekt, den har med andre ord en produksjons feil.  Kalibreringen vil sørge for at den elektroniske 

støyen bli fjernet fra lysbildet. 

1 «Help» / «Help Tropics» / «Set Calipration” 

Eksponering og lagring av de tre kalibrerings bildene 

Følger prosedyren for "Light"-bildenei avsnittet "Automatisk lagring av bilder".  

 

Bilde 10 viser «Autosave Setup» for kalibreringsbildene 

Bildene tas i følgende rekkefølge: 

«Flat»-bilde (husk å montere T-filteret foran teleskop åpningen)  

«Bias»-bilde, Husk å montere dekselet foran teleskopåpningen, her gir programmet beskjed. 

«Dark»-bilde, når eksponeringen er ferdig og overføringen til mappen er fullført kommer meldingen: 

«Please uncover the camera». Det betyr at dekselet skal fjernes og T-filteret monteres. 

Denne serien gjentas 3 ganger 

 

Kalibrering av «RAW Monochrom» bildene  

Vi har 9 forskjellige kalibrerings som kan grupperes automatisk i «Set Calibration» vinduet. «MaxIm» 

tar utgangspunkt gruppene og danner en «Master File» for alle filene gruppene1.   

Fra menylinjen i programmet velger vi: Process/Calibration Wizard»:  
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Bilde 11 viser «Set Calibration» 

«Wizard»2 sekvensen grupperer kalibreringsfilene automatisk og masterfilene lages ved «Replace 

w/Masters». 

1 “Help” / “Help Tropics” / “Master Frame” og “Calibration Group” 

2 “Help” / “Help Tropics” / “Calibration Wizard”  

 

Automatisk kalibrering, farge konvertering og konvertering til sort-hvitt 

• Åpne en av filene som skal konverteres: Fil/Open: «…sol-001L.fit» 

• “View” / “Batch Process Window” (Ctrl+Q) 

• Start "Record Sequence" (sirkel knappen) 

• Ta den første kommandoen inn i «Batch» programmet: «Process»/Calibrate» 

• Ta den andre kommandoen inn i "Batch" programmet: "Color"/"Convert Color" (velg 

Canon 60Da) / «OK» 

• Ta den tredje kommandoen inn i "Batch" programmet: "Color"/"Convert to Mono" 

• Stopp "Record Sequence" 

• Vi skal velge filene som skal konverteres til sort-hvit: Utvid "Batch Process" vinduet: 

">>" 

• Åpne de filene som skal behandles: "Files" and «Ctrl+klikk» /"Open" 

• Velg "Save result in" «Disposition» feltet og skriv "SortHvit i "Subfolder" 

• Sett i gang konverterings prosessen: ">>" 
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• Sort-hvit bildene havner i mappen "SortHvit".  
 

«Tif» filen (sol-001.tif) vises som en sort-hvit fil på skjermen. 

 

Bilde 12 viser «Batch Process» vinduet 
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Fra FIT format (16 bit; 34,3 MB) til JPG format (8 bit; 400kB) 

 

Bilde 13 Batch Save and Convert 

• Gå til "File"/ «Batch Save and Convert» og fyll ut feltene i Bilde 13 

• Lag en mappe til jpg filene (3 kalibrerte jpg) 

• Legg merke til at «Auto Stretch» feltet er satt til «Max Val», det vil si at alle pikslene 

inneholder lysverdier. Ingen piksler er satt til Sort og Hvit, bildet er med andre ord 

ikke kontrast behandlet i motsetning til Bilde 15 
 

 

Bilde 14: «sol-001L.jpg» ble vurdert som det beste bildet. 

Legg merke til solflekken på randen nederst til venstre i bildet. Bilde til høyre er før kalibreringen 
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Bildet 15 «sol-001L.tif» er elektronisk forstørret, tatt 18. oktober 2013 og kontrastbehandlet. 

Det skal bli spennende å se hvordan solflekkene 1877 (så vidt synlig til venstre i bildet) og solflekken 

til høyre i bildet (1872) utvikler seg. Bildet viser at randen er litt mørkere enn de sentrale områdene, 

Vi kan også se mørke og lyse flekker i fotosfæren. 

 

Bilde 16 viser et SOHO bilde av fotosfæren fire dager etter jeg tok Bilde 15 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/


 

13 
 

I dag 26. april viser SOHO satellitten ingen solflekker til tross for at vi nærmer oss solflekk 

maksimum i 2023. Jeg fikk dessverre ikke observert utviklingen av solflekken 1877. Å følge 

utviklingen av solflekkene kan kanskje bli en observasjonsoppgave for Astronomiforeningen i Agder.  

 

Solen roterer ikke som et stivt legeme, dette naturfenomenet kalles for differensiell rotasjon. 

Rotasjonstiden i det området 1877-flekken befinner seg er omtrent 27 dager, det vil si at denne flekken 

vil forsvinne 31. oktober. 

 

 


