Napfotók (webkamerás felvételek) képfeldolgozása
Jelen írásban a webkamerával készült felvételek alapvető feldolgozását mutatom be próba
videók segítségével. Útmutatóm kezdők számára készült, a mellékelt párszáz képkockányi videók
segítségével bárki gyakorolhatja a képfeldolgozást tetszőleges programok segítségével.
A megvágott felvételeket Molnár Péter készítette, 72/432-as Megrez refraktorral, valamint
Lunt LS35T H-alfa távcsővel és DMK41-es webkamerával. A feldolgozás során AviStack 2.0 programot
használok, én ezt a programot találtam a legegyszerűbben megtanulhatónak és használhatónak, de
más képfeldolgozó programok is hasonló elvekre épülnek, így az alábbi leírás segítségével nagyjából
azok között is eligazodhatunk egy kis kísérletezéssel.
Az AviStack 2.0 ingyenesen letölthető a http://www.avistack.de/download.html oldalról.
További feldolgozáshoz a Gimp nevű ingyenes programmal még egyéb képfeldolgozási lépéseket is
elvégezhetünk, melyet többek között a következő oldalról lehet letölteni:
http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/the-gimp-v2-66--magyar--GC5.html . Jelen írás a Gimp-ben
való képfeldolgozásra azonban nem tér ki.
A felvételeket tömörített állományban lehet letölteni az oldalról, így első lépésként ki kell
tömöríteni egy tetszőleges mappába a „fájlnév.avi” állományokat.

Nyissuk meg az AviStack 2.0 programot.

A programnak három kis ablaka van. A legfelsőben tudjuk a fájlokat kezelni, megnyitni,
kiválasztani, listából kitörölni. Itt egyszerre több fájlt is betölthetünk. Az alatta lévő „Parameters and
Settings” ablakban a feldolgozás során különböző dolgokat tudunk majd állítani, melyek felsorolása
már most is látszik. A feldolgozás során bármikor visszaugorhatunk egy korábbi lépésre ha szükséges,
a listában lévő menüpontra való dupla kattintással. A már megtett lépések zöld, a még hátralévő
lépések piros kis ikonnal jelennek meg a listában. A harmadik, „Display” elnevezésű ablakban a
feldolgozásra kerülő kép fázisait figyelhetjük meg a folyamat során.

Kattintunk az első ikonra a fő ablakban (Add movie(s)).

A következő ablak megjelenése után felül a könyvtárlistában ki tudjuk választani a megfelelő
mappát, ahova korábban a videofelvételeket mentettük:

Kattintsunk rá az első felvételre, majd a Shift gomb lenyomása után ha a következők egyikére
is rákattintunk, akkor a kijelöltek között mindegyik fájlt kiválasztjuk egyszerre. Kiválaszthatjuk a
felvételeket egyenként is, én a próbámhoz mindhárom felvételt betöltöm a fájl listába:

Kattintsunk az „Open” gombra.

Ekkor megjelenik a listában minden kiválasztott videó:

Én most elsőként az 500_201308171109_nap_kontinuum_folt.avi nevű felvételt választottam ki
feldolgozásra. Ehhez rá kell kattintani a listában a nevére, majd a „Process file” gombra.

Ekkor a program betölti a képkockákat (jelen esetben a próba felvételek 500 képkockából állnak):

Amennyiben a kamera fekete-fehérben vesz fel (vagy ilyenre állítottuk), a program megkérdezi, hogy
„Process as grayscale?”. Kattintsunk arra, hogy „Igen”, vagy „OK”:

A program betöltötte a felvételt, melyet a „Display” ablakban láthatunk. Baloldalon
megjelenik egy új ablak, ahol minden egyes lépésnél különböző féle dolgokat tudunk állítgatni.
Minden esetben kiírja az ablak tetején, hogy melyik lépésnél tartunk.

A „Frame Selection” során mi magunk is válogathatunk a képkockák között, kézzel. A „Movie
Player” segítségével végig tudjuk nézni a teljes filmet is a képkockák léptetésével. Azokat a
képkockákat érdemes kivágni itt az elején, amelyeknél például felhős lett az ég, vagy nagyon
bemozdult a távcső a szél miatt, de egyébként tapasztalatom szerint a képkockákat nem érdemes
kézzel leválogatni (még akkor sem ha a légköri nyugodtság rossz volt), mivel az eredményt ez nem
befolyásolja majd. A képfeldolgozó programnak ugyanis a későbbiek során megadhatjuk, hogy milyen
paraméterek alapján válogassa le a felhasználásra kerülő képeket. Így akár a képek 80-90%-át is
„kivágathatjuk” a programmal, ha úgy gondoljuk. Kísérletezni persze érdemes és szabad!

Az egyes képkockákat úgy tudjuk kivágni, hogy kiválasztjuk a bal oldali menüben az adott
képkockát, majd a piros X-re kattintunk:

Több képckokát is ki tudunk vágni, ha rákattintunk az elsőre, majd a Shift lenyomása után
rákattintunk az utolsóra is, melyet ki szeretnénk vágni. A próba felvételeken egyébként nincs olyan
rész, amit ki kellene vágni a felvételből, így nyugodtan használhatjuk a teljes felvételeket. Akinek van
kedve pepecselni vele kipróbálhatja a kézi leválogatást is, majd összehasonlíthatja az feldolgozott
képeket. Ha elégedettek vagyunk az eredménnyel, nyomjunk OK-t.

Ekkor megjelenik a „Frame alignment parameters”, amely során kiválaszthatunk két olyan
referencia pontot a képen, amelyhez a többi képkockát szeretnénk igazítani. Az egymáshoz igazítás
során a program kiszűri a légköri nyugtalanság, szél és egyéb tényezők miatti képremegést, és
minden egyes képet úgy igazít, hogy az általunk kiválasztott pontokhoz igazítja a többit is.

A kis ablakban Nap esetén mindig a „Surface”-t válasszuk ki, hiszen a nap felszínét videóztuk
(még akkor is, ha teljes korong képet dolgozunk fel). „Planet”-et kisebb objektumok, pl. Vénusz,
Jupiter feldolgozásakor szokás használni.
A csúszkákkal állíthatjuk, hogy mekkora legyen az a terület, amelyben az igazítani kívánt
képrészletet keresi majd a program. Amennyiben nagyobb volt a légköri nyugtalanság, ezt érdemes
esetleg kicsit nagyobbra állítani, azonban az alap értékek megtartása is megfelelő, ha a képen
valamilyen jellemző részt ki tudunk választani. Problémánk csak akkor lesz, ha a napciklus
minimumakor fotózunk és egyetlen foltot sem látunk a korongon.

Az igazítási pontok kiválasztásához keressünk egy olyan képkockát a „Frame Selector”
segítségével, amelyen úgy látjuk, hogy a kép nem torzult, elég tisztán látszik. Ez azért fontos, mert
utána ehhez igazítja a program a többi képkockát is. Ez lehet akár a felvétel közepén, vagy végén is, a
program hozzá igazítja a korábbi képkockákat is.
A próba videón két jellegzetes napfolt is látható, így viszonylag egyszerű a dolgunk, azonban
ha például csak egyetlen napfolt látható, akkor érdemes a korong szélét, vagy egy fáklyamezőt

választani a második illesztési pontnak. Kevésbé jó felvétel esetén (pl. erős légköri nyugtalanság, a
távcső kilengése szél miatt) előfordulhat, hogy bármilyen okból mégsem tudja jól illeszteni a program
a képeket, ilyenkor érdemes újra próbálkozni néhányszor, más illesztési pontot választani, növelni a
„radius”-t, mielőtt még kidobjuk a felvételt. Egészen rossz légköri nyugodtság mellett is lehet nagyon
jó képeket készíteni! Válasszuk ki az igazítási pontot úgy, hogy ráállunk az egérrel az egyik pontra és
megnyomjuk a bal egérgombot, majd ráállunk a másikra és megnyomjuk a jobb egérgombot.

Hidrogén-alfa korong felvétel vagy protuberancia felvétel esetén is próbáljunk meg foltot,
vagy fényes részletet keresni a korongon, illetve jellegzetes protuberanciát kijelölni. Az alábbi példán
az 1-es referencia pont egy napfolt, a második referencia pont pedig egy fényes terület. Az alsó
példán mindkét referencia pont egy-egy protuberancia a korong különböző pontjain, azonban ha
csak a korong egyik részén van protuberancia, ez a referencia pont lehet egymáshoz közelebb is
(természetesen minél távolabb van, annál ideálisabb).
Ismét nyomjunk OK-t.

Ekkor a program elkezd dolgozni és az egyes képkockákat egymáshoz igazítja. A „Frame
Alignment” ablakban ha a kis pipát kiszedjük az „Update display” mezőből, akkor gyorsabban halad a
program (azonban kevésbé izgalmas).

Amikor az igazítás lefut, megjelenik a „Frame alignment diagram”. Ezzel semmi dolgunk nincs,
a középső kék eloszlás-grafikon azt mutatja, hogy a képkockák azonos pontjai hány képponttal tértek
el a referencia képkocka kijelölt pontjaitól.

Nyomjunk OK-t.

Ekkor megjelenik a „Frame aligned Movie” ablak. Itt ismét végiglapozgathatjuk a felvételt és
már azt láthatjuk, hogy a képeket hogyan illesztette a program, így nem lesz benne akkora „ugrálás”.
Ismét nyomjunk OK-t.

Az „ROI Selection” során kiválaszthatunk egy részt a képről, amelyet a továbbiakban
feldolgozni szeretnénk, azonban ezt én például nem szoktam használni, mivel a végén Gimpben olyan

méretűre vághatom a kész képet, amilyenre szeretném, illetve a feldolgozás során mindenképp van
veszteség a kép széléből (az igazítás után), amit igyekszünk elkerülni.
Nyomjunk OK-t, kiválasztás nélkül.

A „Set Reference Points” ablakban további beállításokat végezhetünk a referenciapontok
megadásához, azonban ha az alapbeállításon hagyjuk, az kiválóan megfelel (a későbbiekben érdemes
kísérletezgetni esetleg, hogy mi történik, ha átállítjuk).
Nyomjunk OK-t ismételten.

Ezután a „Quality Analysis” következik, amely során a program a képet kisebb szeletekre
osztja és az egymáshoz illesztett képeken megvizsgálja, hogy mely szeletek a legjobb minőségűek.
Később a legjobb minőségű szeleteket választja ki és állítja össze belőle a végleges, feldolgozott
képet. Itt egyrészt az alsó csúszkával (Quality area size) a szeletek méretét növelhetjük vagy
csökkenthetjük. A másik csúszka (Noise reduction) növelésével a zajszűrés mértékét növelhetjük.
Ezekkel is érdemes kísérletezgetni hogyan lesz jobb minőségű a kép, én alapértéken szoktam hagyni
mindkettőt.

Nyomjunk OK-t, ekkor lefut a minőségvizsgálat (Quality Analysis).

Az „Update Display” kikapcsolásával itt is gyorsíthatunk a feldolgozás tempóján.

Amikor lefut az analízis, ismét néhány grafikont kapunk, melyeken a minőség vizsgálatának
eredményét láthatjuk. A két görbe közül a második érdekesebb, itt egy 0 és 1 közötti skálán láthatjuk
a képkockák (kijelölt szeletek) minőségének megoszlását. A fenti példa viszonylag jó minőségű
felvétel eredményét mutatja, ahol 300 képkocka 0.7-nél jobb minőségűnek számít, azonban egy
igazán jó minőségű felvétel esetén ez akár még jobb is lehet (pl. 500-ból 400 képkocka 0.8 feletti
érték).
Nyomjunk OK-t.

Ezután a „Quality Sorted Movie” következik, amely során az előbbi vizsgálat alapján újabb
referencia pontokat jelöl ki a program, most már a feldolgozáshoz.

Nyomjunk OK-t, ekkor a „Reference Point Alignment Parameters” következik.

Itt az alsó csúszka („Quality cut-off%) a legfontosabb talán az egész feldolgozásunk során,
mivel itt tudjuk beállítani, hogy a képek hány %-át vágja le a minőségük alapján. A megadott 20%-os
alapérték megfelelőnek mondható, de amennyiben több képkockából dolgozunk (tehát pl. 500

helyett 5000 képkockából), vagy rossz légköri viszonyok mellett készült a felvétel, akkor érdemes
feljebb tolni, akár 40-50%-ig. A korábbi „Quality analysis” grafikon is segíthet ennek eldöntésében.
Minimum a 0.6 alatti képkockákat mindenképpen érdemes kivágni. A fenti példában ez mindössze
10% körüli érték, a 20%-os levágás nagyjából a 0,65 feletti értékeket hagyja meg.
Nyomjunk OK-t.

Ekkor következik a „Reference point alignment” a korábbi beállítások alapján, amely kissé
tovább tart, ezért ismét érdemes az „Update Display”-ből kiszedni a kis pipát. Ha viszont követjük,
hogy mit csinál a program, akkor láthatjuk, hogy a kis piros-fehér keresztek ide-oda mozognak a
képernyőn, ugyanis ekkor már a program a kép-részletekkel dolgozik.

Ennek eredményeképp ismét egy diagramot kapunk, amely az illesztési eltéréseket mutatja.

Más dolgunk nincs is, mint újra OK-t nyomni.

A következő lépés a képfeldolgozás utolsó lépése, „Frame Stacking”, a kép részeinek
összerakása a korábbi rengeteg analízis és referencia pont beállítás után. Napképek feldolgozásához
nincs szükség sem úgynevezett „flat”, sem „dark” képek alkalmazására , így itt nem kell
kiválasztanunk semmit, csak OK-t nyomni.
Ekkor ismét végig követhetjük, ahogy a program a kis részletekből összerakja a végleges
képet, illetve a gyorsabb feldolgozás érdekében ismét kikapcsolhatjuk az „Update Display”-t.

Amikor lefutott a képrészletek összeillesztése (stacking), akkor feljön egyből a „Save Stacked
image” ablak. Itt a „File” részben alul kiválaszthatjuk, hogy mi legyen a fájl neve, a „Directory”
részben pedig azt, hogy hova mentse el a fájlt. Alapból ugyanazt a mappát fogja megadni, ahonnan a
videót betöltöttük és a fájl neve is a video nevével megegyező lesz. A File type-ban be tudjuk állítani a
fájl kiterjesztését is, amit én TIFF-en hagyok minden esetben, mert ez veszteségmentes formátum.

Talán ilyenkor a képen látható eredménnyel nem igazán vagyunk elégedettek, hiszen azt
várnánk, hogy ennyi lépés után valami hatalmas csoda történik a felvétellel. A csoda megtörténik,
azonban még nem látszik. Képünk ugyanis ekkor rengeteg információt tartalmaz, melyeket további
feldolgozással ki tudunk hozni a képből, a különböző szintek, fényesség és kontraszt erősítésével,
vagy épp gyengítésével.
Miután a Save-re nyomtunk, a lépéseket kilistázó menüből kiválaszthatjuk még a „Postprocessing” menüpontot. Ha a kis + jelre kattintunk, akkor lenyílik a menü és a különböző extra
funkciókat is elérhetjük így (időnként előfordul, hogy csak akkor tudjuk kiválasztani a Post Processing
funkciót, ha először a „Close”-ra kattintunk, ekkor a „Display” ablak ugyan bezáródik, de a menüből a
„Post Processing”-re kattintva ismét megnyílik).

A fenti listából én elsősorban a „Wavelets”-et és a „Levels”-t szoktam használni.

Kattintsunk a Wavelets-re. Ekkor feljön egy kis menü, ahol először is megadhatjuk hogy hány
„Layerrel”, azaz réteggel szeretnénk dolgozni, majd ezeket a rétegeket külön-külön állítgathatjuk.
Mindenképpen érdemes több réteget választani, mert akkor finomabban tudjuk állítgatni a kép
jellemzőit. Ezzel a funkcióval a kép kontrasztosságát tudjuk fokozni.
Én többnyire 2 réteget szoktam használni. Itt a csúszkák mozgatásával különböző módon
állíthatjuk a képet. Erre kész recept nincs, a kép minőségétől függően, érzésre kell csúsztatni, amíg a
kép élesebb, kontrasztosabb nem lesz, de figyelni kell arra is, hogy ne legyen túl kontrasztos, hiszen
az sem szép. Bizonyos esetekben a felvételt nem tudjuk teljesen kontrasztossá állítani, mivel akkor
már „szétesnek” a kép bizonyos részletei. Általánosságban elmondható, hogy minél több
képkockából áll a kép, annál több információt tartalmaz végleges fotónk, s így annál többet „elbír” a
kontraszt állítgatásánál. Tapasztalatom szerint akár 15-20 ezer képkocka sem túlzás, főképp ha a
fókusztávolságot is növeljük 2x-es, vagy akár 3x-os Barlow lencsével.

A végleges képünk átállítás előtt így néz ki:

Aztán például a képet elronthatjuk így:

De egy kis „ügyeskedéssel” ezt is kihozhatjuk belőle:

Így a képen máris láthatóvá válnak a granulák és a nagy folt részletei is sokkal jobban
látszanak. Ha megnézzük a korábbi képeket, láthatjuk hogy a különbség igen jelentős.

Egy másik példa hidrogén-alfa felvételre:

Amikor elégedettek vagyunk az eredménnyel, nyomjunk OK-t a következő ablakon:

Ekkor ismét feljön a „Save processed image” ablak, ahonnan a képünket lementhetjük az
előzőekhez hasonló módon.

A „Close” megnyomásával bezárjuk a feldolgozott képet.

Ezután a képet még tetszés szerint
szerint feldolgozhatjuk Photoshopban / Gimpben vagy más
képszerkesztő programban is. Sok esetben már az AviStack által feldolgozott kép is elég jó minőségű
(mint a fenti példában is),, de vannak olyan esetek, amikor még érdemes pepecselni kicsit a képpel
azért, hogy mégjobb
jobb legyen a minősége, kihozzuk belőle a maximumot.
Ezekben a programokban elsősorban a szintek,
szintek görbék és a fényesség / kontraszt
ontraszt állításával
tudunk javítani még a képen. Tapasztalatom szerint ezek esetében sincs biztos recept (nem lehet
számszerint
rint megadni, hogy mit kell pontosan állítani és milyen irányban),
), sokmindentől függhet. Arra
kell figyelni, hogy itt is az ésszerűség határain belül állítgassuk a csúszkákat, hogy ne legyen se túl
fényes, se túl kontrasztos. Egy kis gyakorlással hamar ráérzünk,
ráérzünk, hogy meddig állítgassuk úgy, hogy a
kép még szép legyen.
Fontos megjegyezni azt is, hogy a különböző minőségű kamerák és optikai rendszerek esetén
különböző minőségű videókat kaphatunk, így például egy kisebb felbontást (640x480) tudó Scopium
kamerával
val 500 képkockával nem tudunk a fentihez hasonló minőségű képet feldolgozni (a fenti kép
egy monochrome DMK kamerával készült, melynek felbontása 1024x768), azonban több képkocka
készítésével nagyon szép, részletes felvételeket kaphatunk. A legfontosabb itt
itt is a kitartás és a
türelem magunkkal és a felszerelésünkkel szemben!

Az alábbi kép Scopium webkamerával készült, 24 ezer képkockából a Polaris Csillagvizsgáló
200/2470-es
es refraktorával, 2x Barlow lencse használatával

