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Asztrotájképek készítése* 

V. rész 

A helyszín 
Gyilkos-tó és környéke asztrofotós szempontból egy nagyon nehéz helyszínnek 

számít, mert teljesen fölöslegesen ki van világítva erős fényű nátriumgőz alapú utcai su-
gárzókkal. Sokan nehezen értik meg, miért fölösleges az éjszakai kivilágítás, mert az ut-
cai világítás még manapság is civilizációs vívmánynak tűnik. Erről itt csak ennyit: egy 
természetvédelmi területet éjszaka kivilágítani annyit jelent, hogy az éjszakai életmódot 
folytató fajokat rövid távon biztos halálra és a faj kiirtására ítéljük a vidéken. Amúgy vi-
szonylag sokat jártam itt éjszaka és soha nem találkoztam senkivel: tehát kinek is világí-
tunk éjszaka? Visszatérve a nátriumgőz alapú kivilágításra: az egész tájat kísérteties sárga 
fény vonja be, ami érdekes módon nagy fényerőnél is monokromatikus látásmódot köl-
csönöz, csak fehér-fekete helyett mindent sárgában látunk. A tópartról a táj megvilágí-
tottsága éppen súrolja a fotografikus tűréshatárt: képemen kis módosítással összhangba 
hozható még a táj és az égbolt fényereje és színösszetétele. 

Éjszaka a Gyilkos-tó partján állni varázslatos élmény: a tó éjjel mindig párolog, így a 
vízfelszínen sejtelmes pára terjeng, az erdőből éjszakai állatok hangja hallatszik: bagoly 
huhog, róka ugat, ősszel szarvasbőgés hallszik, ugyanakkor tőlünk ötven méterre autók 
száguldanak el rendszeresen. Mindez hozzájárul az éjszakai fényképezés varázsához. 

Az első eredmények 
A kijelzőn megjelenő képek általában 

fényesek és színesek, ezek ne tévesszenek 
meg minket, mert a számítógép képernyő-
jén nem mutatnak majd ilyen szépen. A 
Gyilkos-tóról készült nyers (RAW) felvé-
teleken rögtön feltűnik a mindent elborító 
sárga szín. 

  

Ugyanakkor máris feltűnik a Tejút 
barnás-vöröses színe és a benne húzódó 
sötét porsávok jelenléte. Az égbolt alap-
színe meglepő módon nem kékesfekete, ahogy elvárnánk, hanem barnás tónusú, ami az 
égboltról érkező infravörös fénynek köszönhető. 

Az eredményen felbuzdulva, készítettem pár függőleges irányú panoráma-sorozatot 
is. A nagyobb látószöget elérhettem volna rövidebb fókuszú lencsével is, de a panoráma 
vagy mozaik megoldással jelentősen javítható a kép felbontása, illetve csökkenthető a 
zajszint. A panoráma nyers képei így néznek ki:  

                                                           
* A cikkben szereplő fényképek nagyobb méretben megtekinthetőek a http://goo.gl/4zuRJ4 linken 
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Ezeket a nyers képeket elég jó-
nak ítéltem meg, úgyhogy párszor 
megismételve őket, ezen a helyszí-
nen be is fejeztem a munkát. (Soha 
nem elégszem meg egyetlen felvétel-
lel, mindig ellenőrzöm őket a hely-
színen és legalább háromszor meg-
ismételem őket, otthon majd eldön-
töm, mit tartok meg belőlük.) 

Digitális utómunka 
A Raw képeket (esetemben a 

CR2 kiterjesztésű állományokat) 
mindig az Adobe Lightroom programmal dolgozom fel, ezzel érem el a legjobb ered-
ményeket. A szoftver nagyon hasonlít az Adobe Photoshop Camera RAW moduljához, 
ugyanazok a parancsok és megoldások szerepelnek benne, ugyanakkor különösen al-
kalmas nagyobb számú kép egyidejű feldolgozására. 

A fotók feldolgozására általános receptet adni lehetetlen, mégis itt megpróbálok né-
hány alapelvet és pár alapvető fogást ismertetni. 

Először mindig a fehéregyensúlyt állítjuk be, ehhez van egy egyszerű automatizált 
megoldás egy pipetta formájában, lehet próbálgatni. Ha ezzel nem megy, kézzel állítjuk 
be a színhőmérsékletet és a tónust. Általában az égboltot állítom be legelőször színhe-
lyesnek, ez azt jelenti, hogy az égboltnak sötétkét színűnek kell lenni, esetleg  semleges, 
alapszín nélküli kell legyen. A Tejút mindig barnás-rózsaszínes árnyalatokban jelenjen 
meg. A nagyobb hibák elkerülése végett érdemes a helyszínen egy fehér papírlapot le-
fényképezni, és azzal állítani be a helyes fehéregyensúlyt. Ha az égbolt már kielégítő szí-
nű, mielőtt nekifognánk a tájat beállítani, adjunk +30-40 egység kontrasztot a képre és 
ugyanennyit a „Presence” fül alatti „Clarity” csúszkával. Ha a tájon vannak erősen túl-
exponált vagy nagyon sötét részek, azokat a „Highlights” és „Shadows” (árnyékok és 
csúcsfények) csúszkákkal próbáljuk kicsit korrigálni. A korrigálások mértékénél mindig 
vigyázzunk, hogy fotónk sohase váljon természetellenessé, erőltetetté. A gyilkostói fel-
vételeimen a tájat megvilágító nátriumgőz lámpák erős sárga fénye dominál, ezt csakis a 
színcsatornákkal lehet javítani. Ennek érdekében a színek palettájában a sárga csatorna 
tónusát eltoltam a zöld irányba (+31), a telítettséget levettem (-49), a fényességet pedig 
szintén levettem (-27), ezzel elértem, hogy a tájat ismét a fenyők zöldes színe uralja, 
ahogy a szemünk azt megszokta. (Cikkem ezen részét csakis úgy érdemes olvasni, hogy 
próbáljuk élőben követni a leírt beállításokat a már említett Lightroom vagy Camera 
RAW alkalmazásokban.) 

Mihelyt sikerült beállítani a fehéregyensúlyt fotónkon, a következő lépés a zajcsök-
kentés. Anélkül, hogy az egyes lépések összefüggéseit megpróbálnám megmagyarázni, 
közreadom jelen fotóm zajcsökkentési beállításait, azzal a megjegyzéssel, hogy nagyjából 
hasonló beállításokat szoktam alkalmazni fotóimon. A Részletek menüpont („Detail”) 
csúszkái: Sharpening - Amount 20, Radius1, Detail25, Masking21; Noise Reduction - 
Luminance75, Detail50, Contrast65, Color77, Detail50, Smoothness50. 

A beállítások következő része a felvétel készítésére használt lencse korrekcióit tar-
talmazza, érdemes ezt mindig igénybe venni. A „Lens Correction” menüpont alatt én 
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mindig beállítom a Profile fül alatt alkalmazható geometriai korrekciót, ha van rá lehe-
tőség (a szoftver egy adatbázisból betölti a használt lencse torzítását, ha ez rendelkezés-
re áll), a „Color” menüpont alatt pedig érdemes kísérletezni  a színi aberrációk kiküszö-
bölésével, ettől csillagaink megszabadulnak a színes gyűrűktől is. 

Ha elvégeztük a beállításokat, az eredményt exportálnunk kell, ugyanis ezek az al-
kalmazások nem módosítják az eredeti állományokat. A képeket én mindig TIFF kiter-
jesztésben exportálom, ez a legrészletesebb és persze ezáltal a legnagyobb méretű állo-
mányt jelenti.  

Tekintsük meg a fentebb leírt módszerrel elért eredményt: 

 
A panoráma részképei pedig ennek megfelelően: 

  

  
A panorámát a PTGui programmal szoktam elkészíteni, ennek részletei meghaladják 

jelen írásom kereteit, az eredmény viszont magáért beszél: 
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Fenti képeket esetleg még feldolgozom a Photoshop valamelyik verziójával méretre 
vágás és fényerő beállítása céljából, ugyanakkor gondoskodom a megfelelő formátum-
ban való elmentésekért is. Az eredeti, TIFF-kiterjesztésű állományt mindig elmentem, 
mert ebből bármikor tudok generálni megfelelő méretű és formátumú képet. 

Fotóm feldolgozásánál a következő célok vezéreltek: a vizuális élményhez közelítő, 
azzal egyenértékű élményt nyújtó kép készítése, ami mégis többet mutat meg annál, 
mint amit szabad szemmel láthatunk, tudományosan dokumentálható eredmény, ami az 
égbolt pillanatnyi helyzetét és a táj jellegét illeti, esztétikailag és művészileg kielégítő 
eredmény. 

Ha valaki szeretné kipróbálni a leírt módszert, az eredeti nyers képek innen letölthe-
tők: http://goo.gl/4zuRJ4  

 
Dr. Münzlinger Attila 

 
 

2015 Nobel-díjasai 

 
Október 5-én nevezték meg az Orvosi-élettani Nobel-díjasokat: felerészben 

William C. Campbell amerikai és Ōmura Satoshi japán kutató a fonálférgek elleni új 
terápiákat megalapozó felfedezésekért, felerészben Youyou Tu kínai kutató a malária 
elleni új kezeléshez vezető 
eredményeiért kapják a dí-
jat. 

E három kutatónak kö-
szönhetően olyan gyógy-
módok váltak elérhetővé, 
amelyek forradalmasították 
az élősködők okozta leg-
pusztítóbb betegségek keze-
lését. William C. Camp-bell 
(a madisoni Drew Egyetem 
professzora) és Ōmura 
Satoshi (a tokiói Kitasato 
Egyetem professzora) egy új gyógyszert fejlesztett ki, az Avermectint, amely drámai módon 
csökkentette a fonálférgek által kiváltott folyami vakság (Onchocerciasis), a nyirokfilariasis, 
(Filaria lymphatica) a vastagbőrűség gyakoriságát. A készítmények más élősködők által oko-
zott megbetegedések kezelésében is hatékonynak bizonyultak. A Youyou Tu gyógyszerké-
mikus által előállított artemiszinin és származékai a trópusi országok lakóinak millióit gyógyí-
totta ki a maláriából.  
  

William C Campbell
(1930) 

Ōmura Satoshi
(1935) 

Youyou Tu 
(1930) 

 


