
Melkeveien gjennom Altair i Ørnen 

I boggen Melkeveien gjennom «Sommertrekanten» fulgte vi Melkeveien fra Deneb i Saven 

forbi den kjente dobbeltstjernen Abireo og videre forbi Altair i Ørnen. I denne bloggen skal vi 

følge Melkeveien fra Altair i Ørnen til tuppen av halen i Skorpionen. I motsetning til bildene i 

bloggen Melkeveien gjennom «Sommertrekanten» har jeg denne gangen kalibrert bildene for støy og 

«stacket» bildene.  

 

 Bilde 1 er hentet fra Bloggen: Melkeveien gjennom «Sommertrekanten» (Bilde 5) 

De tre sterkeste stjernene er hjørnene i «Sommertrekanten», med Altair i ørnen lengst til høyre. Legg 

merke til den sterke rød-gule stjernene i nærheten av Altair, den heter Tarazed eller på gresk Scala 

Altair. Stjerneparet Altair-Tarazed finner vi også i Bilde 2, det vil si at Bildene 1 og to overlapper 

hverandre  

 

Bilde 2 viser Melkeveien fra Altair i Ørnen til tuppen av halen i Skorpionen (25.07.2017 21.50). 



Vi ser stjernen Altair og Tarazed i litt til venstre for midten i Bilde 2. Øverst til venstre ligger Deneb i 

Svanen. Linjen gjennom Deneb og den nærmeste lyse stjernenen (Sadr) peker mot Albireo. 

Avstanden mellom Sadr og Albireo er omtrent dobbelt så stor som avstanden mellom Deneb og Sadr. 

Saturn ligger til høyre i bildet. Litt nedenfor og til venstre for den lyse delen av Melkeveien ligger 

«Tekannen» i Saigtarius. Legg merke til de tre stjernene på linje nederst i høyre hjørne, den 

strekesteav disse er Skorpionens haletipp. Melkeveien gjennom Svanen i Bilde 1, vises ikke i Bilde 2. 

Jeg har et ønske om å «sy sammen» Bilde 1 og 2, det skal teoretisk være mulig fordi flere stjerner 

vises i begge bildene. Skal vi få det til må vi først vri bildene i forhold til hverande, slik at stjerneparet 

Altair og Scala Altair får samme retning i forhold til hverandre. 

Bilde 2 er et kombinert bilde, tre bilder er «stacket». I første forsøk klarte ikke MaxIm3 å  kombinere 

bildene. Bildene ble deretter kallibrert for støy (Bias og Dark). Etter kalibreringen øke kontrasten eller 

S/N forholdet blitt bedre og programmet klarte heldigvis å kombinere bildene.  Det er lyset fra 

Kalloni og Scala Kalloni som ødelegger bildet under Melkeveien. Legg merke til at Melkeveien rett syd 

for linjen mellom Altair og Saturn har etter en lineær bildebehandlingen2 fått økt kontrast i forhold til 

Bilde 1. Jeg har som mål å øke kontrasten ytterligere i dette området ved hjelp av ikke lineære 

behandlings metoden «Curves-Stretch»1. 

---------------- 

1 Curves-Stretch» metoden: se Help/Help Topic/Curves Tool 

2 Screen Stretch Windows: se Help/Help Topic/ Adjust Brightness and Contrast Tutoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


