
Webkamcrák távcsővégen
Májusi számunkban u nem kifejezetten csillagászati célokra készült digitális fényké
pezőgépek asztrofotós alkalmazhatóságáról számoltunk be. Ennek folytatásaként 
most egy másik olyan eszközről essék szó, mely földi célokra készült, ennek ellenére 
kiválóan használható az okulárkihuzatba helyezve. Az internet térhódítása és a CCD- 
terhnika forradalma szülte webkamerák az elmúlt évek során tömegesen jelentek meg s 
váltak csodafegyverré a fényes objektumok finom részleteit megörökíteni kívánó 
bolygó-, hold- és napészlelők körében. Nem véletlen, hogy a Sky and Telescope júni
usi száma is egy hosszabb cikkben foglalkozik az igen aktuális témával, üzen említett 
áttekintés lényegesebb információit és honlap-ajánlatait szeretnénk most közreadni. 
A Meteor májusi képmellékletének anyagát gyűjtögetve mi is több fantasztikusan 
részletgazdag, webkamcrával készített bolygóképre bukkantunk (egy be is került az 
előző szám képei közé), s így már akkor körvonalazódott a jelen számban bemutatott 
képgyűjtemény és a CCD-rovat témája. Szép felvételekért és webkamerás tapaszta
latokért azonban nem kell feltétlenül a szomszédba mennünk, ennek a technikának 
hazánkban is vannak követői. így e rövid, áttekintő bevezetés után uz egyik legta
pasztaltabb hazai CCD-s bolygómegfigyelő, Dán András webkamerás műhelytitkai
ról olvashatunk.

A pár száz grammos, néhány tízezer forintba kerülő, kompakt, a PC-khez általában 
USB porton csatlakozó webkamerák számos típusa található a boltok polcain. Ama
tőrcsillagász szemmel legfontosabb paraméterük az érzékenység, melyet luxban ad
nak meg. Jelenleg u CMOS szenzorra alapuló eszközök, bár olcsóbbak ugyan, de ér
zékenységi küszöbük 10-20 lux, s így kevésbé jól használhatóak, mint a hagyomá
nyos CCD-ket alkalmazó, akár 1 lux alatti küszobérzékenységgel bíró kamerák. A 
felbontás általában 320x240 képpont, ami mellett 30 kép rögzíthető másodpercenként 
8 bites fekete-fehér vagy 24 bites színes üzemmódban Egyes kameráknál a felbontás 
640x480 pixelre is állítható, ekkor azonban 2-3 kép/másodperc a letöltési sebesség. 
Még ez utóbbi esetben is 1-2 perc alatt több száz színes képet rögzíthetünk, ami ha
gyományos csillagászati CCD-kamerak esetében elképzelhetetlen a lassú letöltés és a 
színszűrők használata miatt. Márpedig pl. a Jupiter esetében a bolygó gyors forgása 
miatt nem áll ennél több idő rendelkezésre egy képsorozat elkészítéséhez, mely szek
vencia elemeit a légkori elmosás és az elektronikus zaj csökkentése érdekében össze
átlagolni szeretnénk. Mert hogy a megdöbbentő részletgazdagságot mutató bolygó- 
felvételek titka ebben rejlik: a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb képet elké
szíteni, majd ezeket pontos illesztés után ősszeátlagolni. A jel/zaj viszony ui. az átla
golt képek számának négyzetgyökével arányosan nő, 16 kép esetében 4 szeres, 256 
kép felhasználásával 16-szoros növekedést érhetünk el a hasznos jelben a zajjal 
szemben. Az átlagolás a webkamerák hűtésének hiányában fellépő magas elektroni
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kai zaj mellett a légköri hatásokat is csökkenti, hiszen amíg a korong egy adott rész
lete az egyik képen kivehető, a másikon elmosódott, ezért több kép összegzése egy
értelműen kirajzolja e struktúrákat.

Az átlagolásból azonban célszerű kihagyni a nagyon elmosódott, finom részleteket 
alig tartalmazó képkockákat, illetve az egyes képeket pontosan fedésbe kell hozni (a 
képek közötti elcsúszást nem is annyira az esetleges vezetési hibák, hanem sokkal in
kább a légkör turbulenciája okozza). Speciálisan erre a feladatra szabadon letölthető 
programok találhatóak az interneten, mint a Kegistax (http://aberrator.astronomy. 
net/registax) vagy az Astrostack (www.astrostack.com). Ezek a szoftverek egy kép
sorozat (általában egy AVI formátumú video file) elemeinek információtartalmát 
automatikusan összehasonlítja, s csak azokat használják fel az illesztés utáni összeát- 
lagoláshoz, melyek finom (ún. magas térfrekvenciájú) részleteket is tartalmaznak. 
Ezen szűréshez az ún. FFT (Fast Fourier Transform, gyors Fourier-transzformáció) 
algoritmust használják. Ennek során egy adott képből egy olyan másik képet állíta
nak elő, melynek maghatározott részén (a transzformált kép közepén) lévő intenzitás 
arányos az eredeti kép részletgazdagságával. Az FFT kép alapján tehát könnyű ki
szelektálni az elmosott képeket, illetve az egyes képek illesztéséhez szükséges eltolás 
ról is információt kapunk. Mindkét említett program esetében viszonylag kevés pa
raméter beállításával (az egyszerű, áttekinthető programleírások elolvasása és némi 
próbálgatás után) gyorsan érhetünk el szép eredményt.

A kamera kiválasztásánál az érzékenység mellett támpont lehet más amatőrök ta
pasztalata. Az internetet böngészve a QuickCam, a Philips ToUcam Pro, Philips Vesta 
Pro és a 3Com HomeCűimect kamerák nevével találkozhatunk a legtöbbet. A kame
rafej okulárba illesztéshez szükséges mechanikai átalakításairól (a lencse eltávolítása, 
esetlegesen az infravörös fényt blokkoló szűrő kivétele, mely ugyan kissé növeli az 
érzékenységei, de maga után vonja a színhűség romlását és a távcső esetleges színi 
hibájának felerősödését) a www.qcuiag.co.uk és a www.astrocam.org honlapokon 
található bővebb információ. Az említett oldalak igen gazdagok információkban, így 
érdemes meglátogatni azokat! A kamerák kezeléséhez és a képek letöltéséhez több 
ingyenes program is létezik, melyek kezelő felülete eltérő ugyan, de a jó minőségű 
képek készítésének tekintetében hasonló beállításokat igényelnek:

Az ún. gamma értéket állítsuk közel 1-re, a fehéregyensúlyt pedig automatikus 
módba kapcsoljuk. A fényerő (brightness), a kontraszt (contrast), az erősítés (gain) 
majd a középérték (midrange) beállításával úgy hangoljuk az expozíciós idc5t, hogy 
az minimális legyen (ideálisan 1/10-1/25 másodperc vagy az alatti), de a zaj is ala 
csony szinten maradjon (az erősítést ne állítsuk túl magasra). Így ugyan a kép a mo
nitoron nézve halványnak tűnhet, de ezen a későbbi átlagolás és feldolgozás segíteni 
fog.

Végül, Dán András tapasztalatai előtt néhány további, szép, értékes képeket és 
hasznos információkat tartalmazó weboldal elérhetősége:

QiuckCam & Unconventional Imaging Astronomy Group: www.qcuiag.co.uk
Eric Ng: www.ort.cuhk.edu.hk/ericng/webcam
Tun Wei Lcong: www.sg-planets.org
Damian Peach; www.the-planets.co.uk
Thierry T-egault: perso.club-internet.fr/legnult
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