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هدف رسیدن از تصویر یک به دو است



الیت فریم ها

وده و نیاز الیت فریم ها تصاویر خام با سیگنال دریافتی از جرم اعماق آسمان است که دارای خطاهای ابزاری و سیستماتیک ب
.می نامند" کالیبریشن"این پاک سازی را . به پاک سازی دارد

.در مرحله اول نیاز به جمع آوری دیتای کافی است و سپس کسر موارد خطا و بهینه سازی تصویر

:برای دیتای باالتر پیشنهاد می شود

.نیدنسبت سیگنال به نویز سیستم اپتیکی را اندازه گیری کنید و زمان صحیح ساب اکسپوژرها را حساب ک: اول

.ت کنیده نویز، تعداد بیشتری ساب ثببو باالبردن نسبت سیگنال * برای جمع آوری هر چه بیشتر فتون نویزها: دوم

استفاده "** گدیترین"در تصویر از تکنیک ( کولد پیکسل ها)برای هم پوشانی مکان دارک کیورنت نویزهای حذف شده : سوم
.کنید

.ا تعدد بیشتر ساب فریم استن یفتون نویزها در واقع همان داده ها هستند که به صورت تصادفی و با شدت کم به سنسور برخورد می کنند و برای ثبت کاما آنها نیاز به زما* 

.هات پیکسل ها حذف شوندکول پیکسل ها وین درروش دیترینگ بین هر ساب اکسئوژر مقر به اندازه انتخابی بین پیکسل ها در جهت تصادفی حرکت می کند تا در تلفیق زیگما کلیپینگ یا مد** 



محاسبه ساب اکسپوژرها

.دقت فرمایید شرط اصلی در محاسبه ساب اکسپوژر، عکاسی زیر آسمان کامال تاریک است

.دقیقه5زمان نوردهی برابر است با F4برای اپتیک با . روش ابتدایی بسیار ساده و تقریبا دقیق است: اول

ارک را بسیار دقیق است اما به دلیل تفاوت در نوردهی ها نیاز به دارک های گوناگون است و استفاده از بانک د: دوم

.میسر نخواهد کرد

ر نرم این کار د. را توسط نرم افزار در بخش کم ستاره و کسر دارک فریم اندازه گیری کنیدADUشدت ابتدا میزان

.و غیره امکان پذیر استMaxinDLوThe Sky Xافزارهای تخصصی کنترل ابزار مانند  

در محاسبه گر ها نوردهی مناسب با SNR 5%سپس با قراردادن این عدد به همراه مشخصات ابزار و انتخاب نسبت 

.تاریکی آسمان و ابزار خود را بدست آورید

/https://starizona.com/tutorial/ideal-exposure-calculator: از بهترین محاسبه گرها



بیاس فریم

. ، فقط یکبار تهیه می شود*هاCCDبا توجه به الگوس ثابت آنها در . نویز الکترونیک حسگرها را بیاس می گویند

.ثانیه الگوی نویز تهیه می کنیم0برای ثبت آن، از سنسور، با نوردهی 

:برای ارتقا بیاس فریم ها توجه داشته باشید

.ه باشیدنرم و بسیار دقیق داشت" سوپربیاس"فریم انتخاب کنید تا بتوانید یک 1000تعداد بیاس را بیشتر از : اول

.فریم تهیه کنید40ها در هربار استفاده، قبل از خاموش کردن سیستم بیاس فریم ها را با حداقل CMOSدر : دوم

.بیاس فریم ثبت شود0ها نیز بهتر است توسط نرم افزارهای کنترل تخصصی با نوردهی DSLRدر : سوم

.الگوی بیاس با هربار خاموش روشن شدن سیستم تغییر می کندCMOSدر حسگرهای * 



سوپربیاس



دارک فریم

در سیستم های دارای . است که به دما و زمان نوردهی وابسته است" دارک کیورنت نویز"دارک فریم ثبت الگوی 

خنک کننده رگالتوردار امکان ساخت بانک دارک وجود دارد اما دقت کنید الگوی دارک در طی زمان ممکن است 

:دارک باید دارای ویژگی های زیر باشد. ماه استفاده از مستردارک پیشنهاد نمی شود3بنابراین بیش از . تغییر کند

.طول زمان نوردهی دارک فریم با ساب اکسپوژها دقیقا یکی باشد: اول

.دمای ساب اکسپوژر با دمای دارک فریم یکی باشد: دوم

.هیچ منبع نوری در اطراف سامانه قرارنداشته باشد: سوم

.فریم استفاده نمایید40درصورت امکان برای ساخت مستر دارک، حداقل از : چهار

برای شبیه سازی دما می توانید از یخچال یا فریزر استفاده نمایید و سامانه را در حال ثبت دارک درون آن قرار : پنجم

.دهید



مستردارک



فلت فریم

" ر کوآنتومیبازده"ثبت و تصحیح اختالل و تفاوت در عبور سامانه اپتیکی، غبارروی سطح حسگر و همچنین تفاوت 

ها به منبع نوری با OSCدقت کنید در ثبت فلت فریم با . تک به تک پیکسل ها توسط فلت فریم صورت می گیرد

ختلف، اما در حسگرهای منوکروم به دلیل جداپذیری کالیبریشن در چنل های م. کلوین نیاز دارید5500وایت باالنس 

.کیفیت منبع نور فلت فریم اهمیت چندانی ندارد

و سامانه بهترین منبع نوری استفاده از مانیتور تخت با تصویر کامال سفید به همراه یک عدد طلق مات در بین آن

.عکاسی است

م عکاسی دیپ فلت دقت کنید قبل از تهیه فلت فریم، سامانه ثبت شما گردش یا تغییر وضوح نداشته باشد و با همان تنظی

.تهیه شود

.فریم برای فلت تهیه کنید40حداقل 



مسترفلت



دارک فلت فریم ها

است " ورنتدارک کی"با اینکه نوردهی فلت فریم ها بسیار کوتاه و در حد نهایتا چند ثانیه است، اما باز هم دارای نویز

.هم دما و با طول نوردهی برابر: و باید برای تصحیح آن از دارک فریم ویژه خودش استفاده شود

.دارک فلت فریم نیاز است40به حداقل 



مستردارک فلت



کالیبریشن در یک صفحه

مستربیاس فریم= جمع کردن بیاس فریم ها 

مستر دارک فریم= مستربیاس و سپس جمع کردن –دارک فریم ها 

مستر دارک فلت فریم= مستربیاس و سپس جمع کردن –فریم ها دارک فلت 

مستر فلت فریم= مستر بیاس فریم و سپس جمع کردن –مستر دارک فلت فریم –فلت فریم 

الیت فریم کالیبره شده= مستر بیاس فریم –فریم مستر دارک –فلت فریم مستر –الیت فریم 

دیتا= جمع کردن فلت فریم های کالیبره شده 























برای دیدن تصاویر و گالری عکس

امیرحسین ابوالفتح 

:به وبسایت زیر مراجعه نمایید

http://amir.torgheh.ir


