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1. Архитектура на цифровите фотоапарати. Начин на получаване на изображение 

 

Развитието на цифровите технологии направи съвременната фотография изключително 
достъпна. Доскорошният химичен процес на запечатване на кадър върху физическо тяло – фото 
филм, днес е процес на получаване на цифрово изображение чрез електронен приемник ‐ 
силициев чип. Получената информация се записва в стандартен файлов формат, достъпен за всяка 
компютърна платформа. Огромните възможности, които ни предоставят методите за обработка на 
цифрови изображения са революцията на съвременната фотография. 

Всеки фотоапарат се състои от два основни компонента: 

1. Обектив: оптична система събираща и проектираща светлина 

За астрофотография се използват най‐често огледално рефлексни фотоапарати. Те са със 
сменяема оптика и посредством преходник могат да се монтират в главния фокус на телескоп. За 
по‐широки, панорамни изображения при по‐ниски увеличения се използват и различни видове 
фотографски обективи. Понеже се снима при недостиг на светлина са нужни дълги експозиции, за 
да могат да бъдат уловени колкото се може повече фотони. Времето за експозиция зависи както 
от чувствителността и спектралният обхват на приемника, така и от светлосилата на оптиката. 
Светлосила е отношението на фокусното разстояние към диаметъра на обектива. Колкото по 
малко е това отношение, толкова по светлосилен е той. А oбективът е просто един приемник на 
светлина, колкото по‐голяма площ има, толкова повече сигнал ще улови. От своя страна фокусното 
разстояние дава увеличението, с което се заснема обекта. При еднакъв диаметър, по‐малкото 
фокусно разстояние (по‐голяма светлосила) дава повече фотони на единица площ, т.е по‐ярки 
изображения, които по‐бързо могат да бъдат уловени от сензора (по‐кратки експозиции). 

За фотография на обекти от дълбокия космос се използват фотографски обективи или телескопи 
(наречени още астрографи) със светлосива (f) от 2,8 до 6,3. За фотография на ярки небесни тела, 
предимно от слънчевата система се използва оптика, при която увеличението е водещ фактор и 
светлосилата може да е в пъти по‐малка (тоест f да е по‐голямо число). 

Полето, което влиза в кадъра, еквивалентното увеличение и разделителната способност (или най‐
малкият детайл, който може да се забележи) зависят от фокусното разстояние и размера на 
сензора. Тях може да пресметнем с онлайн калкулатор: 

http://www.astro.shoregalaxy.com/dslr_calc.htm#calculator 

 

2. Сензор: електронен фото‐чувствителен приемник, който регистрира двумерно 
изображение. 



Двата най‐разпространени типове сензори за получаване на цифрови изображения са CCD (Charge 
Coupled Device) и CMOS (Complementary‐symmetry Metal‐Oxide Semiconductor).  

Те са разработени е в лабораториите Бел през средата на миналия век като полупроводникова 
памет. По‐късно се установява, че при облъчването им със светлина се индуцират електрични 
заряди и следователно могат да се използва като детектор. Това се осъществява за пръв път за 
получаване на астрономическо изображение през 1975 г., когато с телескоп на университета в 
Аризона и прототип на CCD камера на „Тексас инстроментс” е наблюдаван Уран.  

И двата типа сензори имат сходни характеристики дължащи се на силициевия кристал, от който са 
направени. CCD в зависимост от архитектурата (например Thinned Back‐Side Illuminated CCD) могат 
да предоставят по‐висока квантова ефективност (процентът уловени фотони) до 90% (при типична 
от порядъка на 40 %) и по‐добър динамичен обхват (броят нюанси които могат да се представят в 
изображението). От своя страна CMOS имат по‐ниски резултатни нива на шум, по‐високата скорост 
на четене и по‐ниската консумация на енергия. Това ги наложи на пазара на цифрови 
фотоапарати, поради непрекъснатото увеличаване на броя мегапиксели, а от там и качеството на 
изображението от към визуализирането на фини детайли. Високата скорост на четене на 
изображенията от CMOS е и ключът към заснемане на видео във вече утвърдилият се формат HD 
(High Definition). Дори съвременните екрани не визуализират добре видео с резолюция под 
1280x720 пиксела. 

 

http://pro.sony.com/bbsccms/ext/BroadcastandBusiness/minisites/NAB2008/docs/CCD_CMOS.pdf 

От гледна точка на астрофотографията по‐големият брой пиксели за един и същ физически размер 
на сензора, означава повече междупикселни пространства (fill factor) и следователно по‐малка 
резултатна чувствителност. 



Пиксела (picture element) е най‐малкият елемент изграждащ едно цифрово изображение. Всеки 
пиксел се представя от цифрова стойност (DN). Всяка стойност съответства на енергията в обхвата 
на наблюдение, отразена или излъчена от съответната област от повърхността на тялото или група 
тела попаднали в кадъра. За да визуализираме това изображение във вид удобен за възприемане 
от нашите очи, стойността на индуцираните електрони в силициевия кристал за всеки един пиксел 
се превръща в скала на сивото (grayscale), където 0 е черно, 255 е бяло, а междините стойности са 
нюанси на сиво. Това е така нареченото 8 битово изображение. При повечето DSLR, RAW файла е 
12 бита, тоест 212 = 4096 нюанса. 

 

 

 

CCD камерите за астрофотография снимат черно и бяло, като пред тях се поставят съответните 
филтри за различните спектрални обхвати. Крайните изображения се оцветяват според 
използваните филтри и спектъра на заснетите обекти. 

За получаване на цветни изображения пред силициевия чип на цифровите фотоапарати се поставя 
така наречената маска от микрофилтри: „Bayer mask” (primary color filter). Тя намаля 
разделителната способност в зависимост от спектралния състав на обекта, но пък спестява 
отделните експозиции за всеки цвят. Така над всеки физически пиксел на сензора има цветен 
филтър: червен, зелен или син (RGB). Крайното логическо изображение изградено от пиксели, на 
всеки от които има присвоени стойности: R(0‐255) G(0‐255) B(0‐255). Това е така нареченият „True 
color” (24 bit) при JPEG и е най‐разпространеният тонален обхват (bit depth) при осъвремените 
екрани. 
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Pentax k‐m и обектив Samyang F 500mm; 1:6.3  

Pentax k‐m е “entry level” DSLR. Той, както и останалите модели фотоапарати са проектирани за 
обща фотография на дневна светлина, което трябва да се има в, предвид когато се използват за 
нещо толкова специфично, като астрофотография. 

Този фотоапарат е модел 2008 година и е последно поколение със CCD сензор. С нарастването на 
броя мегапиксели над 10 милиона (10Мpix) и добавянето на HD видео клип, CMOS се налага на 
пазара поради по‐високата скорост на четене на изображенията и по‐ниската консумация на 
енергия. Така следващите модели на Pentax са със CMOS.  

Безспорно Canon е предпочитаната марка за астрофотография, поради многото съвместим 
софтуер и отличните му характеристики. Canon дори създадоха модел специално модифициран за 
тази цел: 20Da. Pentax от своя страна наскоро пуснаха на пазара Astrotracer (O‐GPS1). Това е GPS 
модул с вграден електронен компас, който записва GPS координати, универсално време и посока 
на снимане. Устройството е създадено за фотография на небесни тела от неподвижен статив, като 
пресмята и следи тяхното движение чрез преместване матрицата на фотоапарата. В зависимост от 
декламацията и фокусното разстояние, стабилизиращият механизъм (shake reduction) може да 
компенсира експозиция от порядъка на до 5 минути. За сега този модул работи само с най‐новите 
модели на Pentax. 

http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1036&thread=39284452&page=1 

Сензорът е ключовият компонент, който ни вълнува говорейки за астрофотография. При Pentax k‐
m той e: 23.5 x 15.7 mm APS‐C, interline transfer, interlace scan CCD, primary color filter, 10.75 



милиона пиксела, от които 10.2 М ефективни, размер на пиксела (pixel pitch) 6,07 µm с микро 
лещи. 

Очакваната пикова квантова ефективност за това CCD e от порядъка на 35% ‐ 45%. За сравнение 
тази на CMOS e типично 30% ‐ 35%.  

 

 

Квантовата ефективност като функция на дължината на вълната за подобен 10 Mpix CCD сензор на Kodak. 

Чипът предлага добър баланс между сравнително едър пиксел от 6 микрона и голяма 
разделителна способност от 10 Mpix. Изображенията от апарата изглеждат малко по‐шумни, 
защото функцията за подтискане на шума (Noise Reduction) е по‐слабо изразена за този модел. Тя 
може напълно да се изключи и да се предотврати намесата и в крайното изображение. 

На теория това е един отличен фотоапарат за астрофотография в класа си, но на практика, 
немодифициран той има сравнително слаба чувствителност и неговата CCD архитектурата има 
един недостатък, проявяващ се при дълги експозиции – сияние от усилвателя на чипа (aplifier 
glow). 



 

Кадър на тъмно (dark frame), ISO 1600, t +20�, експозиция 5 мин. 

Това сияние в горния край на кадъра се дължи на инфрачервено излъчване от усилвателя на чипа, 
през който минават зарядите при прочитане на изображението. Този ефект може да се коригира 
при последваща обработка, но се губи сигнала в засегнатата област. А тя нараства с увеличаване 
на времето за експозиция. 

Цифровите фотоапарати са проектиране за снимане при дневна светлина и тяхната цел е да 
получат контрастни изображения с реални цветове. Затова те имат поставен филтър, който спира 
инфрачервената светлина (IR –cut filter). От своя страна силициевите сензори са силно 
чувствителни към инфрачервена светлина и този филтър възпрепятства ценен сигнал от небесните 
обекти. Например емисионните мъглявини имат пик на излъчване на въглеродния атом ‐ 
hydrogen‐alpha при 656nm. 

 

http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/DSLR_HA.HTM 

Тази дължина на вълната попада в зоната на намалена пропускливост на IR‐cut филтъра и като 
резултат са нужни по‐дълги времена за експозиция, за да се снимат такива обекти. Типично от 2 
до 4 пъти. Поради тази причина някой любители астрономи решават да модифицират 
фотоапарата си, като премахнат фабричният IR‐cut филтър. 



Наскоро в официалния сервиз на Pentax отлично се справиха с тази задача. Филтърът при този 
модел е поставен в рамка и се сваля след демонтиране на блока на стабилизиращият механизъм. 

 

http://2k8.ch/xdeltax‐alt/tutirmodding/  

След демонтирането бе направена настройка на фирмуера, за да се коригира автофокуса по 
отношение на отместването на фокусната равнина. Накрая се снабдих и с външен IR – UV cut 
филтър за китовия обектив 18 – 55 мм, за да могат да се правят и фотографии на дневна светлина. 
Изненадващо ръчно‐фокусиращите ми обективи нямат проблем при безкрайност и функцията за 
потвърждаване на фокуса работи точно. Понеже фабричният филтър е синьозелен, а външният, 
прозрачен, фотоапарата не може да снима в реални цветове с автоматичен бял баланс. Налага се 
да се снима на ръчни настройки, като се прави калибровъчен кадър на дневна светлина за 
определяне на белия баланс. Въпреки това снимките на са с по‐лошо качество от преди. 

 



    
Pentax k‐m, crop, 1/160, ISO 100, 1:5.6; B + W 486 IR UV cut 

filter, ръчно калибриран бял баланс 
Pentax k‐m, crop, 1/60, ISO 100, 1:8; без IR – cut филтър, 

автоматичен бял баланс 

 

Без филтър снимките са червени, поради отместването на белия баланс. Листата са светли, поради 
по‐силното отражение на инфрачервена светлина от повърхността им. Рязкостта на снимката е по‐
малка поради факта, че оптичните системи с лещи (обективи, телескопи рефрактори), имат леко 
отместване на фокуса на инфрачервената светлина спрямо видимата. Като резултат при снимане 
на открито, изображението може да се коригира единствено с поставяне на външен IR – cut 
филтър и калибриране на белия баланс. 

Първите кадри, които успях да заснема са от село Орешак, на голямата мъглявина в съзвездието 
Орион (М42). Снимките са при не високо светлинно замърсяване и луна на 3 дни, която залязва. 
Съпоставка на кадри със същата техника заснети в края на лятото от НАО Рожен показва, че 
времето за експозиция се е скъсило приблизително 2,5 пъти. От хистограмите (разпределението 
на броя на пикселите по възможните нюанси) се вижда, че средните стойности за двете 
изображения са близки, тоест полученият сигнала в двете изображения е подобен. При 2 минути 
експозиция с обектив F 200 мм; 1:3.8 и без IR – cut филтър, небето изсветлява, а ядрото на 
мъглявината се преекспонира. 



 
 

М42 в Орион от НАО Рожен; Pentax k‐m, F 200mm, 1:3.8, 
ISO 1600,    5 min експозиция, автоматичен бял баланс, 
необработен кадър; Хистограма само на мъглявината 

М42 в Орион от село Орешак; Pentax k‐m, Без IR ‐ cut 
филтър; F 200mm, 1:3.8, ISO 1600, 2 min експозиция, 

автоматичен бял баланс, необработен кадър; Хистограма 
само на мъглявината 

 

Сравнявайки тези две изображения едно нещо привлече вниманието ми. На вторият кадър (без IR 
– cut филтър) се забелязват сияния около две звезди (посочените със стрелки), които ясно се 
виждат дори при 30 сек експозиция. Едната звезда е много слаба и е забележима само при 
експозиции над 5 минути. Справка в World Wide Telescope, показва, че в тези региони от небето 
има ярко инфрачервено излъчване. Удивителното е, че то не може да се забележи на кадри 
направени преди модификацията на същия фотоапарат, дори при 10 минути експозиция. 

Горното от двете сияния е двойната система S Orionis ‐ HIP25669 (HD294176 SIMBAD). Мощното 
инфрачервено излъчване идва от пулсиращ червен гигант. Звезда е подобна на слънцето и е 
достигнала края на своя живот. Тя се намира само на 588 светлинни години от нас. Обекта се 
изследва от Европейската Южна Обсерватория (ESO): http://www.eso.org/public/news/eso0725/ 

 

 

 



Двойна система 
зевезди в Орион. 
Видима област на 
спектъра (Digitized 
sky survey ‐ color).  

Същата система в 
същия мащаб, 
представена в 
инфрачервената 
област на спектъра 
(2Mas imagery ‐ 
infrared). 

На тази графика 
(Hipparcos Catalog) 
се вижда, че една от 
звездите е червен 
гигант. 

 

 

 



След модификацията дори 30 секундна експозиция ни разкрива детайли от М42, както и част от 
прекрасните и цветове. 

 

Голямата Мъглявина в Орион (М42), JPEG, Pentax k‐m (модифициран), Samyang F 500mm 1:6.3, ISO 800, експозиция 30s, 
бял баланс калибриран на дневна светлина, обработка на криви чрез GIMP 

 

 

А това изображение на околността на мъглявината Лагуна (М8) илюстрира как фотографски 
обектив съставен от 6 лещи не може да фокусира инфрачервената светлина в същата равнина, 
както видимата светлина. Така около повечето звезди с по‐силно инфрачервено излъчване се 
наблюдава хало. 

 



 

Околността на мъглявината Лагуна М8 във съзвездието Стрелец, Pentax k‐m (модифициран), Synagor MC Auto, F 200mm, 
1:3.8, ISO 800, 2 min експозиция, бял баланс калибриран на дневна светлина, обработка на криви чрез фотошоп 



Млечния път над 2м RC телескоп на НАО Рожен, необработен 
кадър, JPEG, Pentax k‐m (модифициран). обектив Pentax DAL 18mm, 

1:5,6, 200 сек. eкспозиция, ISO 800. Без филтри 

Млечния път над 2м RC телескоп на НАО Рожен, необработен 
кадър, JPEG, Pentax k‐m (модифициран). обектив Pentax DAL 
18mm, 1:5,6, 200 сек. eкспозиция, ISO 800. Филтър Hoya R72 

Infrared, пропускащ инфрачервена светлина над 720 
нанометра.

Млечния път над 2м RC телескоп на НАО Рожен, 
необработен кадър, JPEG, Pentax k‐m (модифициран). 

обектив Pentax DAL 18mm, 1:5,6, 200 сек. eкспозиция, ISO 
800. Филтър B+W 486 Digital UV/IR Blocking, пропускащ 

само видимият спектър на светлината. 
Първото изображение без филтър съчетава детайлите на другите две. То е и най‐ярко поради най‐широкия спектър, който обхваща (видима и инфрачервена 
светлина). 

Изображението в IR пък е най‐контрастно поради факта, че максимума на спектъра на излъчване на изкуствените светлинни източници от Пампорово е във 
видимата област. Въпреки, че си приличат, в изображенията се наблюдават различия във фините детайли при видимата и инфрачервена светлина. Също така 
наземният пейзаж се вижда по‐добре в IR. 



3. Основни настройки за астрофотография: чувствителност (ISO), експозиция 
(shutter speed), динамичен обхват (d‐range). Обработка на RAW.  

При снимане с дълги експозиции се налага използването на дистанционно задействане на 
спусъка. Това може да се направи посредством безжично дистанционно или със специализиран 
софтуер и преносим компютър. За Pentax използвам PK Tether: http://www.pktether.com/ 

 

Софтуера предлага таймер, като могат да се настройват серии при произволно дълги експозиции. 
Преценката на времето за снимане (esposure time или shutter speed) не винаги е лесна, затова 
могат да се направят серия от кадри, да се разгледат и да се запише най‐сполучливият. Като цяло 
то зависи както от обекта така и от резултатната чувствителност (ISO) на сензора, a също така и от 
светлосивата (отношението фокус/диаметър) на оптиката. Много случаи целият динамичен обхват 
(разликата между тъмните и ярките детайли) на обекта на може да се хване с едно експозиционно 
време и за това се правят снимки с различна продължителност, които по‐късно се комбинират 
(stack). Друга настройка, която добре може да се визуализира на голям екран е фокусът. Този 
модел няма live view, затова преди да се снима трябва да се направят серия от бързи кадри за 
фината му настройка.  

Резултатната чувствителност ‐ ISO, произлиза като стандарт от филмовите фотоапарати. Чипът 
има една чувствителност произтичаща от неговата квантова ефективност. При избиране на по‐
висока стойност на ISO, електрониката (аналогово‐цифровия преобразовател), която прочита 
уловеният светлинен сигнал (индуцирани електрони от попаднали фотони в силициевия чип), 
просто предава по‐високи цифрови стойности. Това намаля динамичният обхват (броя нюанси), но 
при астрофотография на слаби обекти, той не се използва целият, затова в най‐общ случай, ако 
снимаме с недостиг на светлина и искаме да намалим времето за експозиция, снимаме с най‐



високото ISO, при което шумът е все още на приемливи нива. При Pentax k‐m това е ISO 800. Ако 
снимаме ярки обекти, като планети, слънце, луна избираме най‐ниското ISO, за да използваме 
пълният динамичен обхват и заснемем максимално много детайли в един кадър. 

Цифровите фотоапарати имат много други настройки, които са предназначени за подобряване 
на качеството на изображението. Въпреки, че в повечето случаи те се прилагат само когато се 
снима във формат JPEG, тяхното действие е нежелателно при астрофотография, като води до 
загуба на информация и те трябва да се изключат или да се сложат с нулеви/естествени стойности. 
Такива например са: 

• Long‐Exposure Noise Reduction – Тази настройка прави кадър на тъмно (със спуснат 
затвор) с еквивалента експозиция и го изважда от оригиналното изображение. Така се 
елиминират всички дефекти на матрицата (като лоши пиксели даващи отклонения в 
цвета им) които са добре видими при дълги експозиции. Избирането на тази настройка 
е свързана със загуба на ценно наблюдателно време и като алтернатива се препоръчва 
ръчното заснемане на кадри на тъмно (dark frame) и по‐късна обработка чрез софтуер. 

• High ISO Noise Reduction – това е настройка, която е много важно да е изключена, 
понеже в най‐общ случай прилага blur филтър (low pass filter) и води до загуба на 
детайли. 

• White Balance – автоматичен или ръчно калибриран на дневна светлина за 
модифицирани фотоапарати 

 

 
 

Pentax k‐m (немодифициран), crop, 
RAW необработен, експозиция 5 мин, 
ISO 800, F 18mm, 1:3.5, от НАО Рожен  

Pentax k‐m (немодифициран),crop, 
Dynamic range 200%, RAW 

необработен, експозиция 5 мин, ISO 
800, F 18mm, 1:3.5, от НАО Рожен 

Pentax k‐m (немодифициран),crop, 
Color space: Black & White, RAW 

необработен, експозиция 5 мин, ISO 
800, F 18mm, 1:3.5, от НАО Рожен 

 

От изображенията макар и трудно се забелязва, че настройките за повдигане на динамичния обхват и за калибриране 
на цветовете оказват влияние в RAW файла. Най‐чисто е първото изображение с всички опции изключени. При второто, 
въпреки че е най‐контрастно, около звездите има черни пиксели. 



Най‐разпространения файлов формат за изображения e JPEG/Exif (Joint Photographic Experts 
Group). Той е формат с 8 бита за канал (R/G/B) и предлага различна степен на компресия с цел 
намаляване на размера на файла. Тази оптимизация обаче е за сметка на качеството на 
изображението и е свързана с безвъзвратна загуба на информация. Въпреки, че JPEG стандарта 
включва и алгоритми за компресия без загуба на информация, от гледна точка на толкова 
специализирано приложение като астрофотографията, всяка намеса в изображението е 
нежелателна. По‐високите класове фотоапарати и най‐вече огледално – рефлексните (DSLR) имат 
възможност да записват директно изображението от сензора във файл, като в най‐обща 
представа, добавят и хедър, съдържащ информация за кадъра както EXIF при JPEG. Този формат се 
нарича RAW и типично при DSLR е 12 бита на канал или 4096 нюанса за цвят. Специализираните 
CCD камери за астрофотография използват формати като FITS, който например може да съдържа и 
небесни координати на наблюдаваният обект. 

Препоръчва се заснемането и цялата обработка на астрономически изображения да се прави във 
формати, които имат същата или по‐голяма дълбочина битове (bit depth) за да не се губи 
информация при конвертиране. Такива формати са RAW и TIF. По‐голям брой битове съдържат 
повече нюанси и следователно по‐голям динамичен обхват и повече детайли. За съжаление 
съвременните екрани визуализират до 8 бита на канал, което затруднява обработката във 
форматите споменати по‐горе. Това до някъде се налага и от физиологията на човешкото око, 
което се затруднява да различава по‐фина стъпка в нюансите от 1/255. Затова нашата цел е да 
открием диапазона, в който се намира информацията от изображението, която ни интересува и да 
я представим във възможно най‐удобен за възприемане вид, намаляйки влиянието на небесния 
фон и техниката, с която снимаме. CCD и CMOS са линейни сензори, тоест ако двойно повече 
фотони попаднат в тях, те ще регистрира двойно по‐ голям сигнал. Така информацията в RAW 
файла също е линейна. Това е ключово качество, понеже поведението на сензора е предвидимо. 
Но както окото, така и другите човешки сетива възприемат най‐добре логаритмично променящи 
се сигнали. Така например лесно можем да различим един от два килограма, но ще се затрудним 
да направим същото между 20 и 21 килограма. Окото вижда линейните изображения като RAW, 
тъмен и слабо контрастен. При запис в JPEG, вграденият във фотоапарата софтуер конвертира 
изображението в нелинейно като изкривява графиката на кривете му (curves). Така разликата 
между нюансите се увеличава, за да може то да е достатъчно контрастно и ярко. 

Pentax предлага софтуер, който е предназначен за редактиране на неговите RAW файлове – Pentax 
Photo laboratory. Също така мощно средство за тази цел е и PhotoShop. 



 

М42 заснета от НАОП Габрово. Pentax k‐m (немодифициран), RAW DNG необработен, експозиция 5 мин, ISO 800, 
Dynamic Range 200%, Обектив F 500, 1:6.3. При заснемането на това изображение е бил избран режим custome image 
различен от позиция „normal”. Така по грешка приложените настройки като повишаване на контраст и острота могат да 
бъдат променени тук. 

Софтуера ни предоставя набор от много ценни настройки, които можем да приложим върху 12 
битовия RAW файл: 

• Cureves – levels histogram: представя възможност за промяна на отношението от входните 
стойности (нюансите) от сензора на всеки пиксел (за 12 бита от 0 до 4096) към изходните, 
които се записват във файла. Нормално тази зависимост е права линия (линейна 
зависимост) при RAW и крива (логаритмична зависимост) при JPEG. При изкривяване на 
графиката разстоянието между нюансите се увеличава, което води до по‐доброто им 
различаване. В тази скала е изчертана и хистограмата на изображението. Можем да 
видим, че сигналът е концентриран в левия долен ъгъл, където се тъмните нюанси. Тоест 
това изображение съдържа предимно пиксели, които са тъмни. Като климнем върху 
изображението виждаме обозначена точката от диаграмата, която съответства на 
съответния нюанс. Така можем да поставим точки за различни тъмни и светли детайли и 
да променим тяхната ярост и контраст, без да влияем на цялото изображение. Кривите са 
най‐мощният инструмент за обработката на астрономически изображения, но не трябва да 
се пипат преди да се извади кадър на тъмно (dark frame), понеже може да затрудни 
премахването на лошите пиксели в последствие. Нарушава се и линейността на 
изображението, като се губи така да се каже научната му стойност. Те могат се променят в 
края на процеса на обработка с цел по‐добра визуализация при публикуване. 
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Визуализиране на различни стойности на основанието сигнал / шум 

Можем да намалим нежеланият шум или като охладим сензора или като стъкнем множество 
изображения (колкото повече, толкова по‐добре). На теория поради статистическия характер на 
шума отделните колебания на пикселите ще се компенсират и стойностите им ще клонят към една 
и съща стойност на очакване. Така слабият сигнал ще изпъкне на фона на шума и ще стане много 
по‐добре забележим. Ако направим по‐дълга експозиция шума ще нараства тъй както корен 
квадратен от увеличението на времето, а сигнала линейно. Тоест ще имаме повече шум, но и 
повече сигнал (всъщност това сравнение зависи от алгоритъма на стъкване, който сме избрали). 
Трудно е да се каже кое е по‐добре, много зависи от условията на наблюдение (точност на водене 
/ гидиране, светлинно замърсяване, влага, налично време за наблюдение). Понякога по‐късите 
експозиции, но стъкнати дават по‐добри резултати. Но пък ако имаме възможност е добре да 
направим по‐дълги, които да ни разкрият повече детайли от обекта. Ако има голяма разлика в 
яркостта на отделни детайли се правят кадри с различна експозиция, които се стакват, за да се 
обхване по‐широк динамичен обхват. Например за по‐ярките детайли се правят по‐къси 
експозиции, а за по слабите по‐дълги. Можем да направим груба оценка дали сме избрали 
оптимално време за експозиция по отношение на небесния фон, като разгледаме хистограмата 
му. Препоръчва се пика да е от порядъка на 1/4 ‐ 1/3 от ляво на дясно. В най‐лявата част, където са 
тъмните пиксели, типично се намира и шума. Добре е да държим сигнала встрани от тази област. 

Ще разгледам пример, в който ще стакнем 5 кадъра на галактиката М31 в съзвездието Aндромеда 
и ще обясним някои основни настройки на DeepSky Stacker и Photoshop. За тази цел съм заснел 4 
кадъра на тъмно направени същата нощ при близка температура, за да имат същите стойности на 
ток на тъмно, както реалното изображение. Програмата ще ги стакне в един общ кадър (master 
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Имаме възможност да зададем колко процента от най‐добрите снимки да бъдат стакнати. В 
случая имам само 5 кадъра и преценяваме, че няма такива, които са с по‐лошо водене, затова ще 
бъдат включени всички. 

 

Климаме върху „stacking parameters”. 



 

 Опцията „Enable 2x Drizzle” нормално дава „out of memory” грешка. Успях да я използвам за 
коефициент 2х едва при конфигурация от 16GB RAM и Core i7 процесор. За 2x са нужни 4 пъти 
повече компютърни ресурси, а за 3x – 9 пъти. Този алгоритъм е разработен от NASA за телескопа 
Hubble.  На кратко повишава размера на изображението, докато още е с голяма дълбочина на 
битовете и не е стакнато. Така сигнала се разпростира на повече пиксели и се подобряват 
детайлите. Тази опция е най‐подходяща за малки обекти заснети с много кадри. 

В следващите табове са алгоритмите за стакване: 

• Average: пресмята средно аритметично на стойностите от различните кадри за всеки 
пиксел. 

• Median: подрежда стойностите във възходящ ред и взема средната, или ако са четен брой, 
средно аритметично на средните две. Така се елиминират крайните стойности, които 
могат да са нетипични отклонения, поради промяна на условията на снимане 
(температура, прозрачност на атмосферата). Този метод не е подходящ за кадри с 
различни експозиции. Методът по подразбиране за кадри на тъмно. 

• Maximum: взема максималните стойности за всеки пиксел. Рядко приложение, понеже не 
намаля ефективно шума и повдига небесния фон. 

• Kappa‐Sigma Clipping: това е метод, който оценява отклоняващите се стойности на 
пикселите и премахва част от тях в зависимост от 2 параметъра. Sigma ‐ изчислено 
стандартно отклонение и Kappa ‐ стойност, над която, при отклонение на пиксела той се 
отхвърля. С останалите пиксели се прилага Average. 

• Median Kappa‐Sigma Clipping: вместо да игнорират, върху отхвърлените стойности се 
прилага Median. След това Average върху всички стойности. 



• Auto Adaptive Weighted Average: средно аритметично с тежест спрямо стандартното 
отклонение 

• Entropy Weighted Average (High Dynamic Range): тук достатъчно е да знаем, че се използва 
при стак на кадри с различна експозиция, понеже този алгоритъм повишава динамичният 
обхват като не позволява ярките части да се пеекспонират. 

За „Light” ще изберем “average”, a за “dark” – “median” . Накрая можем да прегледаме и 
„recommended settings”. Така решаваме да използваме “Use Per channel background calibration”, и 
кликваме на него. Натискаме „OK” и процеса започва. Може да отнеме десетки минути в 
зависимост от броя кадри, избраните настройки и компютъра, с който разполагаме. 

 

Стакнатото изображение нормално изглежда много тъмно без никакви детайли по него. Затова се 
налага обработка със софтуер, който подържа файлове с голяма дълбочина на битовете. Пробвах 
и възможностите, които предоставя DeepSky Stacker за тази цел, но не се получават добри 
резултати.  



 

Можем да намерим изображението записано в 16 bit TIF файл – autosave.tif, в директорията, 
където се намират избраните кадри. 

Отваряме го в PhotoShop и го редактираме в 16 битов режим: 

1. Избираме инструмент „levels” (image ‐ > adjustmnets ‐ > levels). От хистограмата се вижда, 
че изображението е много слабо контрастно и пикселите му се намират в тъмната част от 
динамичния обхват (в най‐ляво). Преместваме най‐десният плъзгач (определящ бялaта 
точка) на ляво докато не забележим, че ядрото изсветлява. Целта е да го запазим малко и 
да не отрязваме от сигнала. Чрез тази обработка хистограмата се разтегля, за да запълни 
по‐голяма част от динамичния обхват, но за сметка на това се дискредитира, поради което 
е добре да се работи с висока дълбочина на битовете. 



 

2. Избираме “curves” (image ‐ > adjustmnets ‐ > curves). Кликваме с мишката, задържайки 
клавиша „ctrl” в област от галактиката, където искаме да подсилим сигнала. На диаграмата 
се появява съответната точка. Сега от клавиатурата със стрелка нагоре повдигаме 
графиката, като по този начин повишаваме яркостта с пик в съответния нюанс. Не се 
препоръчва използването на мишката, за да не се изкриви нежелано графиката. 
 



 
 

3. Повтаряме стъпка 2, колкото пъти преценим. Важно е тя да се прилага умерено и кривата 
винаги да запазва гладкостта си. Също така избираме точки, които с всеки следващ път се 
отдалечават от ядрото. Получената хистограма вече се доближава до тази на добре 
експозирано изображение. Също компенсираме изветряване или потъмняване на фона 
чрез периодично прилагане на стъпка 1, като обаче местим средният плъзгач (midtone) за 
да не отрежем от сигнала на изображението. 
 



 
 

4. Периферията е все още трудно забележима. Можем посредством „Ctr”+ кликване с 
мишката да фиксираме точките съответстващи на ядрото и небесния фон и да повишим 
само периферията на галактиката. Така яркостта на ядрото няма повече да нараства, а 
небесния фон ще остане тъмен. 



 

5. С “levels” може да компенсираме изсветляването на фона. Преценяваме, че можем да 
преместим малко черната точка до началото на хистограмата и средната (midtone) малко 
на дясно. Така най‐тъмните пиксели ще станат черни. 

6. Накрая правим фини корекции на цветовете, ако се налага от image ‐ > adjustmants ‐ > color 
balance. Или в случая използваме „auto color”.  

7. За да запишем изображението във формат JPEG, трябва да го конвертираме в 8 бита за 
канал от image ‐ > mode 

 



 

Галактиката М31 в съзвездието Aндромеда, Стак от 5 кадъра по 5 минути, Pentax k‐m (немодифициран), ISO 800, 
Обектив 200mm, 1:3.8, заснета от НАО Рожен 

 

Заключение: Можем да забележим еднакъв брой детайли както на единичния кадър така и на 
стакнатото изображение. Това, което постигнахме с тази обработка е да направим детайлите по‐
добре видими на фона на небето и на криещият се в него шум. Освен намаляването на шума, ние 
премахнахме също лошите пиксели и сиянието от усилвателя на сензора. Постобработката 
предава по‐добра яркост на желани от нас обекти и ги разпростира в по‐широка част от 
динамичния обхват, за да бъдат представени чрез повече нюанси и да изпъкнат техните детайли.  
Това изображение съставено от 5 кадъра по 5 минути не е еквивалентно на 25 мин експозиция. 

 

 

 

 



Като още един пример ще разгледаме съпоставка на единичен кадър и стак, заснети при кратка 
експозиция и висока резултатна чувствителност (ISO). В практиката кратките експозиции често се 
налагат при не достатъчно прецизно водене или лоши наблюдателни условия. 

 

Lagoon nebula M8 от НАО Рожен, RGB + IR, 45s, ISO 1600, Pentax k‐m 
(модифициран), Samyang F 500, 1:6.3, необработен кадър. Сигнала 

трудно се забелязва и изображението има доста шум. 

Lagoon nebula M8 от НАО Рожен, RGB + IR. стак от 14 последователни 
кадри по 45s, ISO 1600, Pentax k‐m, Samyang F 500, 1:6.3, Криви 
обработени на Photoshop, кроп на краищата на полето поради 
отместване на обекта спрямо центъра на кадъра по време на 

получаване на изображенията.

 



Ще разгледаме още един пример за обработка на един кадър. Млечният път в съзвездието 
Стрелец.  

 

Млечният път в съзвездието Стрелец, Pentax k‐m (немодифициран), RAW необработен, Обектив Synagor MC Auto 80mm, 
1:3.8, ISO 1600, експозиция 2 минути, заснет от НАО Рожен 

Отваряме изображението в RAW с PhotoShop  

 



Чрез “levels” нагласяме черната точка така, че да затъмним фона, но да не отрязва от сигнала. 
След това от „curves” избираме желана област, която искаме да направи по‐добре видима и 
повдигаме леко графиката. Повтаряме тази стъпка, колкото пъти преценим, като можем да 
избираме различни области от млечния път. Чрез „levels” може да се коригира небесния фон, ако 
се налага. Принципно се стремим да е възможно най‐тъмен, но това не е задължително да е за 
сметка на други детайли в изображението. Все пак никъде небето не е абсолютно черно. 

 

 

Хистограмата започва да се дискредитира, като се появяват нюанси, за които няма пиксели в 
изображението (gaps). Тук е моментът, в който спираме. При конвертиране в 8 бита, се записват 
половината от нюансите и до някаква степен този проблем се коригира. 

 



 

За финал можем да повишим контраста чрез S – образна крива. Поставяме точки за различните 
области на изображението, като в горния край понижаваме яркостта на звездите и мъглявината в 
центъра ‐ Лагуна (M8). Синият им цвят се дължи на хроматичните аберации на обектива. Тоест 
този цвят не се фокусира в същата равнина както останалите. 

 



Изборът на техника за астрофотография може де бъде доста труден и трябва да се вземат предвид 
много неща. Всяка оптична система си има предимства и недостатъци. Най‐остри и контрастни 
изображения се получават с качествени рефрактори. Такива са триплетите, чиито обективи са 
съставени от три лещи. От друга страна те се неподходящи, ако се снима едновременно във 
видимата и инфрачервената област, както е случаят с модифицираният фотоапарат. Бихме могли 
да използваме различни филтри и да комбинираме изображенията в различните обхвати на 
спектъра, както е прието да се снима с професионалните CCD камери. За разлика обаче от тях 
цифровите апарати имат вграден RGB филтър и по‐малка квантова ефективност и поради тази 
причина това не се прилага. 

Рефлекторите имат най‐ниска цена по отношение на апертура, поради тяхната по‐евтина 
изработка. Затова те са и най‐предпочитани за астрофотография. Комбинираните телескопи от 
лещи и огледала са компактни практични, но не дават достатъчно остри и контрастни 
изображения. Те често са с ниска светлосила и са по‐подходящи за визуални наблюдения.  

Също така монтировката е много важна, защото тя трябва да може да поеме тежестта на 
телескопа заедно с камерата и достатъчно прецизно да следи небесните тела. За снимане с 
фокусни разстояния с над 500мм е нужен и втори телескоп – гид, през който да се следи точността 
на воденето по време на експозицията. Това може да стане или ръчно чрез окуляр със светещ 
кръст или през втора камера и автогидиращ софтуер за компютъризираните монтировки.  

Както се казва в астрофотографията : „The sky is the limit”, но имайте в предвид, че по‐голямата 
техника изисква много повече време и труд, за получаване на желаните резултати. Това включва 
намиране на подходящо, спокойно място за наблюдение, преценяване на метеорологичните 
условия, пренасяне и сглобяване на техниката. Прецизно балансиране и насочване към небесния 
полюс, настройка на софтуер, откриване на подходящи обекти за заснемане. 

Снимането с големи фокусни разстояния е трудно. Дори да имаме достатъчно прецизна и 
стабилна монтировка, наличието на вибрации около телескопа или вятър могат да попречат на 
нашите наблюдения. Обикновено високите и подходящи за снимани места са често ветровити. 
Това изображение е заснето от НАОП Габрово при слаб вятър, променящ се на пулсации, което 
ограничава времето за експозиция. От тук за компенсация можем само да повишим резултатната 
чувствителност (ISO), но така правим компромис с шума. Част от заснетите кадри са отхвърлени, 
като са стакнати само тези с приемлива деформация на образа на звездите. 



 

М17 Мъглявината Омега в съзвездието Стрелец с яркост от шеста звездна величина и размер от 11 
дъгови минути. Pentax k‐m (модифициран), стак от 14 кадъра по 30s, ISO 1600, Телескоп Celestron 
14” на НАОП Габрово, D 350mm, F 3900mm, фокален редуктор 0,6x. Намира се на 5000 светлини 
години от нас и се разпростира на 15 светлини години. Това е регион на сформиране на млади 
звезди.  

За финал ща сравним два кадъра на планетарната мъглявина М57 между модифициран 
фотоапарат със CCD и немодифициран със СМОS. Тя е била звезда подобна на нашето Слънце, 
която е вече „умряла”. Принципно това сравнение не е коректно, понеже вторият модел е по‐нов 
и вече всички марки DSLR използват CMOS сензор, но има няколко интересни неща, които могат 
да се отбележат. 

Пентакса ни разкрива червеният цвят на периферията на мъглявината, но и звездите са по‐едри 
заради загубата на острота поради липсата на IR‐cut филтър. От своя страна CMOS сензора има 
впечатляващи ниски нива на шум и дори при включена функция за подтискането му не се 
забелязват аномалии в сигнала от обектите. Дори изображения при ISO 6400 са използваеми. 

 



 

Планетарна мъглявина М57, . Pentax k‐m 
(модифициран), Celestron 14” на НАОП Габрово, 
ISO 800, 30s, необработен кадър. Crop от 10Мpix 
кадър. Noise Reduction off. 

Планетарна мъглявина М57, . Canon 1100 D 
(немодифициран), Celestron 14” на НАОП Габрово, ISO 
6400, 11s, необработен кадър. Crop от 12Мpix кадър. 
Noise reduction on. 
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