
 במצלמת רשתצילום אסטרונומי 

 מאת דרור אבן

רוצה לומר שילמת " עבורו אתה מקבל מה שאתה משלם"אימרה נפוצה בין חובבי האסטרונומיה היא 

נראה שאכן זהו . הרבה קיבלת מוצר טוב יותר שיאפשר חווית צפיה או צילום טובים יותר ממוצר זול

גם  מצויינותתבר שכיום אפשר להגיע לתוצאות אבל מס ,המצב שכן איכות אופטית עולה כסף והרבה

 מחיר הטלסקופים יורד עם כניסת המוצרים הסינים לשוק כך גם מחיר האביזרים. בעלויות נמוכות יחסית

 . הנילווים

רונומיה עטו עליהם כמוצאי שחובבי האסט ,בשנים האחרונות יצאו לשוק מספר מצלמות רשת פשוטות

רוב . הוסבו למצלמות אסטרונומיות ,במחיר משתלם לכל כיסו CCD שבבמצלמות אלו בעלות  .שלל רב

אבל ניתן למצוא ברשת גם דגמים  ,ToUCamושייכות לסדרה  Philipsהמצלמות המדוברות הן מתוצרת 

של המילים  Googleחיפוש קצר ב . אחרים של מצלמות רשת פשוטות שהוסבו למצלמות אסטרונומיות

"astro webcam "כיוון שמרבית המצלמות המדוברות נחטפו . ל דגמים אלושימות שיוביל אתכם לר

רים אמנם עלו מעט אבל עדיין נשארו יהמח. ולא בחנויות eBayמהמדפים ניתן להשיג היום את רובן דרך 

 8"על גבי טלסקופ ניוטוני  Philips SPC900צולמו בעזרת  המלוות את הכתבההתמונות  .נמוכים מאוד

 .לו להגדלות השונותבעזרת מגון עדשות באר

נתקין את הדריבר ונפעיל את  :ה עובדתמראשית נבדוק שהמצל ?הגיע מצלמת הרשת ועכשיו מה ,אז יופי

נמשיך נחייך למצלמה ובתקווה שהכל בסדר (. Skypeלדוגמה )עם תוכנה שמראה תמונה  המצלמה

 .הלאה

ה לטלסקופ אלא אם כן כאשר המצלמה כאמור אינה יעודית לטלסקופים ולכן אין אפשרות להצמיד אות

המתאם הוא . באופן ביתיגם מתאם כזה  הכיןניתן ל. מתאם לטלסקופ קונים את המצלמה קונים גם

מכאן הדרך היא פשוטה . רגה קיימת בתוך המצלמהבהמתאים בצידו השני לה 1.25"פלסטיק ברוחב 

הרבה יותר ממה שזה  התהליך פשוט. שולפים את העדשה ומרכיבים את המתאם ,מפרקים את המצלמה

הרכבת  בתהליך ,בעזרת תמונות ,וניתן למצוא לא מעט אתרים שמוליכים את הצלם החובב נשמע

 .המתאם

קיימות מספר תוכנות  .שמתחברת לטלסקופ עכשיו צריך לחבר אותה גם למחשב ת רשתאז יש לנו מצלמ

שנוצרה  ,תוכנה חינמית ,SharpCapהתוכנה הפופולרית ביותר היא  .סירטון מהמצלמה" לתפוס"שיכולות 

כאשר אין עדשה על מצלמת . על ידי חובב אסטרונומיה ולכן מתאימה לצרכינו בצורה הטובה ביותר

הדרך  .קשה להבחין אם המצלמה באמת עובדת( שהרי הוצאנו אותה וחיברנו את המתאם)הרשת 

 .ייב להראות שינוי על המסךהטובה ביותר היא לכוון את המצלמה למקור אור ואחר כך למקום חשוך זה ח

ראשית יש לברור את האובייקטים שאותם ... לא כל כך פשוט –נשאר רק לכוון לאובייקט בשמיים ולצלם 

שלהם קטן ולכן  CCDאבל מצד שני השבב  ,מצלמות רשת יכולות לצלם אובייקטים בהירים יחסית. נצלם

לא נוכל  .ר להתחיל איתו הוא כמובן הירחמכאן שהאובייקט הקל ביות. לא ניתן לצלם שדה רחב בעזרתן

הצעדים הנדרשים הם  .לצלם את כולו אבל יהיה קל מאוד למצוא אותו ולהתחיל להבין איך העסק עובד

כיוון הפרמטרים מיקוד מדוייק ו, ה המופיעה על מסךמציאת האובייקט בתמונ, כיוון המצלמה לאובייקט

 .השונים על מנת להגיע לתמונה הרצויה

אבל בגלל השבב הקטן של המצלמה ואוסף  ,לכאורה משימה פשוטה, אם כן במציאת האובייקט נתחיל

כי הפרוט של הפרמטרים המובאים כאן מתאים  נדגיש. תבכהפרמטרים שיש לכוון המשימה הולכת ומסת

אבל רוח  ,ים שוניםאחרים למצלמות מסוג/יהיו פרמטרים נוספיםיתכן ש ,Philips ToUCamלמצלמות 



 .וציא את המקסימום מהמצלמהכך ניתן יהיה לה SharpCap -ראשית נכוון את תוכנת ה. דומהם הדברי

. המאפשר דחיסה מינימלית בלבד לצורך העברת הנתונים מהמצלמה למחשב YUY2נכוון את הקידוד ל 

ניקח  gainוגם את ה ( exposure)את החשיפה . 10-ל נכוון( frame rate) את מספר התמונות לשניה

כך גם אם . צה הימני ביותר על מנת שהאובייקט שאנו מחפשים יהיה מאוד בהיר וברור על המסךלק

 .אנחנו לא לגמרי בפוקוס עדיין יש סיכוי שנראה את האובייקט

אלא אם כן התברכתם בטלסקופ  ,אבל צריך לכוון את הטלסקופ ,את האובייקט "תפוס"המצלמה מוכנה ל

goto, כאמור עדיף )כוונו את הטלסקופ אל האובייקט הרצוי , וזהירות המשימה הבאה דורשת זריזות

רצוי לבצע את כיוון הטלסקופ עם ) מקמו את האובייקט במרכז העינית .(מייד נבין למה ,להתחיל עם הירח

כאשר האובייקט ממורכז כראוי נעלו את  .(או פחות על מנת לדמות את המצלמה 10mmעינית של 

אם יש לכם מנוע )למצלמה בדקו האם רואים את האובייקט על המחשב  החצובה והחליפו בין העדשה

הראשונה היא  ,במידה ולא רואים את האובייקט יתכנו מספר סיבות(. עקיבה אז השלב הזה מעט קל יותר

בדקו שנית שכל ? עדיין לא רואים תמונה. נסו לשחק עם המיקוד עד שהתמונה תופיעה .המיקוד

סביר להניח שהאובייקט זז ויש לחזור על  ,במידה ועדיין אין תמונה. ור לעילהפרמטרים אכן מסודרים כאמ

כוון לירח על מנת לרצוי בשלבים הראשונים לא להשתמש בעדשת בארלו על המצלמה ו. התהליך

ך קשה הרבה יותר עם אובייקט מרוחק ועמום דוגמת שבתאי ועם ולהתרגל לתהליך המתואר שיהפ

תהליך אחד נלקחו בהערה כל התמונות של שבתאי המובאות כאן ). עדשת בארלו המגדילה פי חמש

  (מתחילתו ועד סופו

 
 X5עם בארלו  SharpCap -שבתאי כפי שנראה ב – 1תמונה 

לא נחוץ )היא שלא ממש חשוב אם האובייקט זז בזמן הצילום  צילום סרטוניםאחד היתרונות הגדולים של 

לא נורא אם . פופולאריות בקרב בעלי טלסקופים מסוג דובסוני ולכן המצלמות הללו( איפוס מדוייק לצפון

כמובן . )עבר ענן לרגע על האובייקט וגם לא קרה כלום אם צילמנו את האובייקט בחשיפה נמוכה מדי

ות האלו רוב הבעי( שעדיף שכל אלו לא יקרו אבל לא יהיה שינוי משמעותי בתוצאה הסופית אם הן כן קרו

 .המיקוד של התמונה –דבר אחד אין באפשרות התוכנה לתקן . יפתרו בעזרת גיבוב התמונות מהסירטון



לפנינו על מסך " מונחת"מכיוון שהתמונה  .חשוב מאוד להגיע למיקוד טוב לפני שמתחילים להסריט

היא בעייתית כי  אופציה זו. המחשב ניתן לכוון את המיקוד על ידי ראיה של האובייקט על מסך המחשב

 "נכנסת"כאילו היא ( גם כשהמיקוד אופטימלי)אין דרך לוודא את המיקוד והתמונה על המסך נראית 

  .האטמוספרה שלנו שזזה כל הזמןמ נובעתופעה זו ת. ממיקוד "יוצאת"ו

המסכה היא  .על מנת להגיע למיקוד אופטימלי( Bahtinov mask)להעזר במסכת בהטינוב ( ורצוי)ניתן 

לא )כאשר נכוון את הטלסקופ לכוכב . עצם פילטר בעל חריצים המאפשר כניסת אור בכיוונים מסויימיםב

" ספייקים"המסכה גורמת ל(. קווים החותכים את הכוכב" )ספייקים" 3בהיר נראה אותו עם ( כוכב לכת

 (.2 תמונה ראה)מיקוד מדוייק יראה את כל שלושת הקווים נחתכים בנקודה אחת . לנוע בהתאם למיקוד

  

 מיקוד מדוייק בעזרת מסכת בהטינוב יראה את הצורה המרכזית – 2תמונה 

העבודה עם מסכה כזו מסבכת את מציאת האובייקט שכן כאשר מצאנו את המיקוד האידיאלי לא נחליף 

עם הטלסקופ כאשר המצלמה על האובייקט לפני " פיינדר"שוב עדשות ולכן יש לבצע תיאום מדוייק של ה

את  .בלבד" פיינדר"כך נוכל לחזור לאובייקט שלנו על ידי שימוש ב. את המיקודברים לכוכב עליו נבצע שעו

חיפוש קצר ) שיוציא הדפסה של המסכה" מחשבון"ניתן למצוא באינטרנט : באופן ביתי הכיןהמסכה ניתן ל

 את ההדפסה יש (.יביא אתכם למקום הנכון" Bahtinov Focusing Mask Generator "של  Google –ב 

דו לייצב עהקיסמים סביב המסכה נו – 3ראה תמונה )טון ביצוע ולחתוך בעזרת סכין יפנית קרלהדביק על 

 .(אותה על גבי הטלסקופ



 

 מסכת בהטינוב תוצרת בית – 3תמונה 

ננסה לעבור על החשובים ממספר התמונות לשניה ועד לזמן הסרטון  ,יש לא מעט פרמטרים שיש לכוון

 :שבהם

  על מנת שנוכל לגבב ( תמונות 3000-כ)חשוב שיהיו לנו הרבה תמונות  –מספר התמונות לשניה

במהלך הגיבוב וחשוב שנשאר בסוף " נזרקות"שכן לא מעט תמונות , אותן ולהפיק תמונה טובה

 (הסבר מפורט יותר על תהליך הגיבוב בהמשך)תמונות  1500עד  500עם 

  יש לקחת , יתן את מספר התמונות בסירטון "שניהלנות מספר התמו"ביחד עם  –זמן הסרטון

 אם זמן הסרטון יהיה ארוך מדי" ימרחו"בחשבון כי עצמים שנעים במהירות 

 חשיפה ,gain –  הבהירות של האובייקט המצולם יש לכוונם " עוצמת"פרמטרים אלו מכתיבים את

ואילו . עמום יותרככל שהאובייקט  ,מיכולת המצלמה ויותר 50%הוא לפחות  gain-כך שה

אם יש  .החשיפה צריכה להיות כך שהאובייקט נראה על המסך בצורה ברורה ולא בהיר מדי

 .כאמור בעיה זו תיפתר על ידי תוכנת הגיבוב ,ספק כדי להגיע לאובייקט פחות בהיר

אכן כך כאשר  ?רגע אנחנו בעצם מסריטים סרט ולא תמונה... אפשר אם כן להתחיל לצלם אבל

מסרטון זה נייצר תמונה בעזרת תוכנה נוספת  .ת רשת המטרה היא לייצר סרטוןמצלמב משתמשים

. Registaxקיימות מספר תוכנות כאלו והפופולארית בינהן היא . של התמונות( stacking)שמבצעת גיבוב 

ור ולכן אסק "(Registax tutorial"עם המילים  Google) ניתן למצוא לא מעט מערכי הדרכה לתוכנה ברשת

כפתור )נבחר את הסרטון  אחרי שפתחנו את התוכנה .(Registax 6הסקירה היא ל )אותה ממש בקצרה 



select ) התמונות אחת על גבי השניה " סידור"ואז נבחר את נקודות היחוס לצורך(set alignpoints 

בה שנבחרה רצוי לבצע את צעד זה על תמונה טו( אוטומטית התוכנה בוחרת את הנקודות הטובות ביותר

לאחר מכן נבחר את איכות . (frame listבין התמונות יש ללחוץ על  "דפדף"על מנת ל)  מתוך הסרטון

 הלדוגמכל התמונות שהשוני ביננן לבין תמונת המקור גדול מ .(% lowest quality)התמונות שנרצה לגבב 

 . limitואז על  alignלאחר מכן נלחץ על . (הבדוגמ 80%יש להציב ) יזרקו 20%

  

 .בתוכנה שימו לב למיעוט הפרטים של שבתאי( frame)בחירת התמונה  – 4תמונה 

כאשר הגיבוב מסתיים מתחיל . ונמתין לסיום התהליך stackהשלב הבא הוא לבצע את הגיבוב עצמו נלחץ 

כדאי להתחיל דווקא )עם שש השכבות " שחק"ולאט נתחיל ל waveletהקסם האמיתי נעבור ללשונית 

החוצה והאובייקט מתגלה " לקפוץ"הפרטים על האובייקט יתחילו  .(ולעלות בהדרגה למעלה 6כבה מש

 .במלא הדרו



 

 

שימו לב למרווח קאסיני הצל על הטבעות ואפילו פרטים של  waveletsב " משחק"אחרי  – 5תמונה 

 .הסערה על שבתאי



הניגוד , הבהירות, כיוון הצבעים, סיבוב, עוד הרבה משחק עם התמונה כגון הגדלה מאפשרתהתוכנה 

  .לשמור את התוצאה הסופית לתיקיית התמונות שלכם( אחרי כל זה)חשוב מאוד לא לשכוח . ועוד ועוד

 

 2011למאי  23-התוצאה שבתאי ב -6תמונה 

ניתן בקלות יחסית  .להכנס לתחום של צילום אסטרונומי( וזולה)לסיכום מצלמות רשת הן דרך נהדרת 

ניתן גם . כבי הלכת ואפילו ליצור אנימציות מעניינות של סיבוב כוכבי הלכת והירחים מסביבםלצלם את כו

אבל אל תפתחו יותר מדי ציפיות  ,כגון כוכבים כפולים וצבירים בהירים ,לצלם אובייקטים בהירים אחרים

כמו  פשוטות מטרות מדעיותניתן לנצל את התמונות גם ל. או מצלמות יעודיות DSLR-לתמונות המשתוות ל

, מעקב אחרי הסופה על שבתאי, כוכב הלכתיחסית למהירות סיבוב  ,מהירות של סופה על צדקחישוב 

ובקרוב נראה אם תוכל המצלמה לעקוב אחר שביט אלנין הבא עלינו לטובה ולייצר תמונות שמהן ניתן 

 .שאמור להיות הרבה פחות בהיר מכוכבי הלכת יהיה ללמוד משהו על השביט

כמו כן  .olorin.astro@gmail.comאו שאלות ניתן לפנות אלי במייל /י שמעוניין בפרטים נוספים ולכל מ

את חברי הפורום תחת השם  ישם אני משתף בתמונות ,Ynet אסטרונומיה ב ניתן גם לשאול דרך פורום

Olorin. 
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