
Bloggen - Orion over Breive  

Observasjonene 13. januar 2020 

Bildene i denne bloggen er tatt med Canon EOS 60Da. Objektivet er av typen Canon EFS 10-18mm 

f/4,5-5,6 med stabilisator og stort synsfelt . Bildesensoren mottar mest lys når blenderåpningen er 

størst f/4,5 og forstørrelsen er minst (f = 10mm). Minst forstørrelse gir er et horisontalt synsfeltet på  

97 grader. Synsfeltet reduseres til 64 grader når vi benytter den største brennvidden (18mm).   

Knappen for manuell fokusinnstilling ble satt til MF og bildet ble fokusert ved hjelp av fokusringen 

ytterst på objektivet.  

 

 

Bilde 1: Orion sentralt i bildet (13.01.2021 kl: 22:54:29; f=10mm; f/5,6; 15s; 640; CR2; Stretch: 3.445-

89.38 

13. Januar 2020 klokken 22:54:29 tok jeg Bilde 1 på Breive øverst i Setesdalen. Spørsmålet er om 

kvaliteten på bildet  er godt? De fleste vil nok svare nei på dette spørsmålet og mene at stjernene er 

uskarpe, dårlig fokusert og bilde er sterkt lysforurenset. Jeg er enig i den beskrivelsen. 

Bilde 1  har RAW format, bilde er “klippet” fra skjermen og deretter “limt” inn i denne teksten. 

Canon kaller disse filene for CR2 filer . CR2 filene har en størrelse på 8,97MB.   

 Det var en fin og kald kveld (-15 garder) den 13. Januar i 2021. Jeg plasserte kameraet på et stativ i 

en parkeringslomme på veien mot Breive vest for Hovden. I løpet av 10 minutter tok jeg  8 bilder, 

resten av tiden studerte jeg stjernehimmelen med det blotte øyet. For meg var det en utrolig fin 

opplevelse å se Orion, Castor, Pollux, Tyren, Sirius, Pleiadene osv.  Det visuelle inntrykket var som på 

Bilde 1, stjernen var streke og lyset fra skisenteret lyste opp terrenget.  

Bilde 1 har god nok kvalitet til å vise hvor de kjente objektene ligger i forhold til hverandre. Vi ser 

Pleiadene, den sterke “lysklupen” øverst til høyre i bildet. Litt sydøst for Pleiadene ser vi fem lysende 

stjerner i V-formasjon (Tyrens horn). Den sterkeste “stjernen” av de to lengst vest i bildet er Mars. 

Den sterke stjerna i tretoppene sydøst for Orions belte er Sirius. Helt øverst i bildet og øst for Sirius 



er Castor og Polux i Tvillingene.  Den midterste stjerna i Orions belte ligger 29o over horisonten og 

har retningen 185o, det vil si 5 grader vest av syd. Det er lyset fra Hovden skisenteret som fikk 

himmelen til å gløde. 

Observasjonene 13. Februar 2021 

Ett år og en måned senere var jeg tilbake  på observasjonsplassen på Breive og tok et nytt bilde av 

Orion (Bilde 2).  Lysforurensningen på dette bilde er betydelig mindre og størrelsen på stjernene 

mindre fordi Orion belte, den midtre stjernen, ligger 17 grader lenger vest for skisenteret .  Denne 

kvelden var jeg litt bedre forberedt, kameraet var innstilt på forhånd og klar til bruk. Jeg hadde øvd 

på fokuserings rutinen. Jeg plasserte Sirius i sentrum av den bevegelige firkanten (Forstørret visning,  

side 196). Benyttet maksimal forstørrelse (10X) og roterte fokusringen til stjernen ble fokusert. 

Temperaturen i luften har endret seg fra –15 grader Celsius til –25 grader, av den grunn har vi 

mindre termisk støy i bildet, i tillegg reduserte jeg eksponeringstiden med 10 sekunder. Alle disse 

faktorene har ført til en bedre teknisk kvalitet på Bilde 2.  

  

Bilde 2: Orion sentralt i bildet (13.02.2021 kl:21:49:41;f=18mm; f/5,6; 6s; ISO=1000; CR2; Stretch: 

3.445-89.39 

 



 

Bilde 3: Orion sentralt i bildet (13.02.2021 kl:21:49:41; f=18mm; f/5,6; 6s; 1000; JPG; Stretch: 3.445-

89.38) 

Bilde 2 og 3 er to versjoner av filen IMG_27.CR2. De to bildene har begge samme sort og hvit grense 

i histogrammet. Det vil si at alle pikslene med lysverdier mindre 3.445  er satt til svart og lysverdier 

større enn 89.38 er satt til hvitt. En endring av filformatet fra CR2 til JPG, har tilsynelatende ingen 

innvirkning på histogrammets grenseverdier. Bilde 1 og Bilde 2 er sammenliknbare fordi bildene har 

de samme histogram grensene.    

 

 

 

 

Orions belte og sverdet 

Bildene 4 og 5 viser de tre stjernene i Orions belte og Orion tåka i sverdet, bildene har en elektronisk 

forstørrelse på 200% . Oriontåka vises best i Bilde 5, den ligger nederst i venstre hjørne like over 

“dobbelstjeren”.  

 

https://www.verdensrommet.org/?s=Orion+t%C3%A5ka


 

Bilde 4 viser Orions belte og sverdet i Bilde 1  

MaxIm funksjonene “Convert Color” (s. 136) og “Convert to Mono” har fjernet all fargeinformasjon i 

Bildene 4 og 5.  

 



 

Bilde 5 viser Orions belte og sverdet i Bilde 2 

Har et ønske om å ta flere bilder av Orions belte og sverdet før stjernebildet forsvinner under 

horisonten, da vil jeg benytte Sigma zoom linse 70-300mm (F4-5.6). Med denne linsen oppnår vi mer 

lys  (f/4.0) med større forstørrelse (70mm) sett i forhold til Canon vidvinkel linsen 10-18mm (F4,5-

5,6). Vi kan benytte en eksponeringstid på maksimalt 7 sekunder uten å at stjernene blir deformert 

(“star trailing”) av jordrotasjonen?. Oppnår en eksponeringstid på 7 sekunder når jeg setter 70 inn i 

tommelfingerregel:  “500/fokuslengden”. Denne tommelfingerregelen er det mange 

amatørastronomer som benytter. 

Stable bilder - Stacking prosessen  

Stacing prosessen inkluderer justering av bildene slik at de overlapper hverandre og lysverdiene summeres i 

pikslene. Bilde 6 viser fire bilder som er  stablet og summert.  

 

 



 

Bilde 6: Bildene 25,26,27,28  er stablet og summert, eksponeringstiden er totalt 43 sekunder. ISO 

verdien for de fire bildene er sitt 3700 

Bilde 6 viser at signal/støy forholdet er økt, stjernene er blitt lysere, litt mer avrundet i forhold til 

stjernene i Bilde 5. Bilde 5 er et av de fire bildene som er stablet sammen i Bilde 6. Det betyr at når 

eksponeringstiden øker vil “stjerneoverflaten” øke litt.  

 



 

Bilde 7 viser Bilde 6 med redusert forstørrelse 25% (f = 18mm) 

Det er interessant å sammenlikne Bilde 5 med Bilde 7. Bilde 5 er som nevnt ett av se fire bildene i 

stabelen. Lysene nederst til venstre er lyset fra to hyttevinduer og et lys utenfor hytta. Disse bildene 

viser at stabling av bilde kan ødelegge stjerne bildene, spesielt i de områdene som ligger ved randen 

av bildet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stjernehimmelen med større synsfelt (f = 10mm) 

 

Bilde 8 (13.01.2021 kl: 22:51:42; f=10mm; f/5,6; 24s; 1000; JPG; Stretch: 22.124-331.35 

Bilde 8 har et synsfeltet er 97ox74o , tilsvarer en objektivbrennvidde på 10mm. Jeg fikk lokalisert 

stjernebilde Hydra (Vannslangen) ved hjelp av Starry Night programmet. Vi ser Hydra i Bilde 8 øverst 

til venstre. Mytologien forteller at vannslangen heller vann i en stor kopp. Koppen ser vi også i Bilde 

9, stjernen Zeta Hydra markerer enden av slangen. Vi ser mer av slangen i Bilde 10 

  

Bilde 9 viser stjernebildene 13. Februar 2021 mot vest sett fra observasjonstedet på Breive (Starry 

Night).  

Bildet 9 har et synsfelt på 98o x 55o. Den horisontale bredden er omtrent den samme som Bilde 8, 

den vertikale bredden er 19 grader mindre. Bilde 8 er omtrent slik jeg opplevde observasjon kvelden 

13. Februar 20121. Bilde 8 viser  en svak rødfarge i snøen nederst i bilde. Snøen er rød fordi den 

reflekter det røde lyset fra hodelykten. 



 

Bilde 10 er kontrastbehandlet av Canon Digital Photo Profession (Canon DPP) 

Det er overraskende å oppdage hvordan kontrast behandlingen av Bilde 7 kan framkalledeler av 

landskapet som ikke er synlig med det blotte øye. 

 

Bilde 11 viser en ny versjon av Bilde 10 

Ved hjelp av “Curve” verktøyet i Canon DPP kan vi få fram de mørke delene i bildet. Det samme kan 

vi få til i MaxIm. Bilde 8 viser en mørk himmel, Verktøyet Convert Color i MaxIm  fjernener  “Sky 

Glow” automatisk, har ennå ikke funnet et tilsvarende verktøy i Canon DPP 

 

 

  



 

Gamma behandling av bilder 

 

 

Bilde 12 viser Bilde 1 etter gammabehandlingen ( 0,2) “på  MaxIm” 

Bildet viser på en fin måte de sterkeste stjernene i Tvillingene, Orion og Tyrens øye. Vi ser Sirius i 

tretoppene nederst i bildet og Procyon rett øst for Betelgeuse.  

 

 

 


