
Melkeveien gjennom Tekannen i Sagittarius 

Bildebehandling kan føre til mange forsjelige versjoner av ett og samme bildet. Det første bildet i denne 

bloggen for eksempel, er et lite «kunstverk». «Kunstneren» har benyttet et kamera og et bildebehandlings 

program og «malt» stjernehimmelen over klosteret Metochi på Lesbos en sommerkveld i 2017. Jeg syntes 

dette bilde er bra fordi hensikten var å vise utsikten mot sentrum av Melkeveien fra amfiet bak klosteret.   

I Bilde 2 har jeg fått redusert lyset fra Metochi en del, men jeg har ikke klart å fremheve flere detaljer 

Melkeveien.  Behandlings metoden jeg har benyttet i Bilde 2 har en negativ side, den har ødelagt den naturlige 

intensitets fordelingen i pikslene. Bildet er dårlig fordi jeg har ikke klart å oppnå hensikten med bildet, men 

bildet  viser tilnærmet slik jeg opplevde stjernehimmelen med det blotte øye 25. juli 2017 klokken 22 lokal tid. 

  

Bilde 1 viser sentrum av Melkeveiens og Saturn er sentralt i bildet. (25.07.2017; 22.16 LT) 

Den gule stjernen nede til høyre for Saturn og nærmest Saturn, er superkjempen Antares i 

Skorpionen. Sagittarius og den karakteristiske Tekannen ligger midt i bildet over Metochi, som på 

bide «står i brann». Bilde 1 er «Dark» kaliberert og kombinert (3/3). Fordelen med å kombinere 

bilder («Stacking»3 )  er at signal/støy forholdet i bilde øker. Det vil si at lyset fra Melkeveien 

fremheves og støyen i bildet avtar.  

 

Bilde 2 er kontrast behandlingen med «Curves-Stretch» metoden1 .  



Denne ikke lineære metoden gir oss anledning til redusere lysverdiene i pikslene i ett område og øke 

lysverdeien i andre områder av bildet. Jeg har redusert lysforurensningen noe og fått fram flere 

stjerner i den mørke delen av bildet sammenliknet med Bilde 1. Jeg forsøkte å framheve Melkeveiens 

sentrum uten å lykkes, vil gjøre et nytt forsøk, da vil jeg ta utgangspunkt i RAW bildene jeg tok 

sommeren 2017 og forsøke å øke kontrasten i stjernebildet Sagittarius.      

 

 

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

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

3 Stack: se Help/Help Topic/ Stack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


