
Zpracování snímků planety Jupiter, získaných mobilním telefonem, v konečnou fotografii

Krátký úvod

Rozhodnul jsem se všem, vybaveným nejlevnější technikou- fotoaparátem mobilního telefonu, kteří 
by se  rádi  pustili  do focení  planet  sluneční  soustavy,  dodat  odvahu prostřednictvím předložené  ukázky 
úpravy celkem 237 snímků Jupiteru v konečnou fotografii.  Zde popsaný postup úprav si může případný 
zájemce sám vyzkoušet-  snímky,  ze kterých  fotografie  vznikla,  jsou k dispozici  na mých stránkách ke 
stažení jako samorozbalovací soubor (přípona exe). Snímky byly pořízeny za mírně nadprůměrného seeingu 
26. září 2009, cca 22:05 CEST, v Hraničkách u Vranové Lhoty, okres Svitavy, jakožto výsledek jednoho 
vydařeného astronomicko- lidsko- pozorovacího setkání. Ke stažení je k dispozici celkem 236 souborů ve 
formátu jpg, získaných telefonem SE k550i přes dalekohled typu Newton Ø203mm, f=1000mm s okulárem 
TS Planetary HR f=2,5mm, tj. při zvětšení 400×.

Před samotným popisem zpracování surových dat, uveďme přehled několika základních úskalí, se 
kterými se „astrofotograf mobilním telefonem“, s pravděpodobností, hraničící s jistotou, bude potýkat. 

Prvním problémem je samozřejmě nedostupnost jakéhokoli afokálního držáku. Má- li fotograf zájem 
dělat solidní obrázky, neobejde se bez něho. Jeden z důvodů, zejména u fotografie nepatrných kotoučků 
planet,  je fotografova ruka,  tlačící  objektiv  mobilního  telefonu na okulár dalekohledu,  čímž dalekohled 
pravděpodobně neúnosně rozkmitá, byť má velmi tuhou montáž. Stačí, když dalekohled, kmitá s amplitudou 
pouhých  pár  vteřin,  a  výsledná  fotografie  bude  znatelně  horší,  než  by  odpovídalo  potenciálu  použité 
techniky. Pro první pokusy se jako afokální držák osvědčil suchý zip, jeden nalepený na telefon a opačný na 
očnici  okuláru.  Suchý zip dokáže udržet  polohu objektivu mobilu  vůči oční  čočce okuláru s ucházející 
přesností i při opakovaném mačkání spouště fotoaparátu. Pokud má okulár nastavitelnou očnici, je vhodné 
zabránit  možnosti jejího pootočení,  aby nedocházelo ke vzájemné rotaci jednotlivých snímků vůči sobě. 
Toto se nechtěně stalo právě v případě zde nabídnutých snímků ke zpracování, což práci zkomplikovalo, 
avšak neznemožnilo, spíše zpestřilo.

Druhý problém, se kterým je nezbytné, narozdíl od snímků z kvalitních fotoaparátů počítat, je silný 
šum ve snímcích, nafocených obyčejným telefonem. Chceme- li dostat snímek, odpovídající svou kvalitou 
lepší technice, je nutností nasnímat více snímků, než kolik by stačilo při použití kvalitního fotoaparátu. A 
tyto snímky dále, jak se v astronomické fotografii běžně dělá kvůli snížení šumu, nejprve vzájemě zarovnat 
tak, aby měl objekt na všech snímcích stále stejnou polohu (tj. registrovat), a nakonec county (jasy) každého 
pixelu  u  všech  snímků  sečíst.  Tímto  postupem  se  potlačí  náhodný  šum  (nebo  spíše  jeho  odstup  od 
užitečného signálu)- čím více snímků, tím lépe. Součet má v tomto případě před průměrováním přednost 
kvůli nízké bitové hloubce informace o countu pixelu snímku ve formátu jpg.

Kdo má zájem fotografovat planety, bude se také pravděpodobně potýkat s nemožností manuálního 
nastavení expozice a citlivosti fotoaparátu. Fotoaparát mobilního telefonu změří jas focené scény, a podle 
toho automaticky zvolí expozici, většinou bohužel příliš dlouhou, neboť kotouček planety zabírá jen velmi 
malou část plochy snímku. Obyčejně nepomáhá ani nastavení kompenzace expozice. Je jasné, že v žádném 
případě  nesmí  být  žádný ze  snímků  planety,  určený  ke  zpracování,  na  žádném pixelu  přeexponovaný. 
Řešením je  dostatečně  intenzivní  a  pokud možno,  tak  regulovatelné  umělé  nasvícení  obrazu.  Dá-  li  se 
například velmi blízko před objektiv dalekohledu svítilna,  bude při pohledu do okuláru suplovat jasově 
slušně homogenní světelné „pozadí“- pak již telefon naměří vyšší jas scény a určí expozici lépe. Svítilna 
musí  být  samozřejmě  co  nejmenší,  aby  měla  opticky,  jakožto  „zastínění  objektivu  dalekohledu“,  co 
nejmenší  negativní  vliv.  Možností  řešení je ale  samozřejmě mnohem více-  počínaje  supermode camera 
drivery místo původního firmware (na k550i se mi bohužel žádný z dostupných neosvědčil), přes použití 
extrémě velkých zvětšení tak, aby zabíral kotouček fotografované planety téměř celou plochu zorného pole 
fotoaparátu telefonu, až po různá kvalitní a neprovizorní technická řešení nasvícení snímaného obrazu.

Nejkomplexnějším problémem k řešení jsou bezesporu úpravy a komprese surového snímku přímo z 
CCD telefonu. Kromě toho, že jsou příslušné algoritmy téměř nezjistitelné, znemožňují například tvorbu 
kvalitní astronomické fotografie prostřednictvím nahrávání videa, které je přespříliš komprimováno- pozor 
na to. Velmi běžným problémem je též automatické odečtení konstanty od countů pixelů snímku. V boji s 
touto nectností se výborně osvědčilo uvedené nasvícení zorného pole- to proto, že po odečtení odpovídající 
konstanty k získání tmavého pozadí snímku, je současně eliminována uvedená, firmwarem telefonu použitá 
nežádoucí konstanta.

http://grajda.wgz.cz/file/15106795


Koníček, jménem „astrofotografie mobilem“, přináší celou řadu dalších, kvůli rozumnému rozsahu 
zde  neuvedených problémů,  se  kterými  je  nezbytné  bojovat  během každého  focení  a  zpracovávání  dat 
snímků.  Výše  napsaný přehled  byl  pokusem o  zdůraznění  těch  nejdůležitějších  a  návrhem k  jejich  co 
nejrychlejšímu  a  nejjednoduššímu  řešení.  Uveďme  proto  závěrem,  že  kvalitní  fotografii  lze  získat  až 
poznáním všech komplikací, které tento ne nezajímavý koníček obnáší. 

Postup zpracování snímků v programu Iris

1. Při  snímání  se  několikrát  nechtěně  telefon  otočil  současně  s  očnicí  okuláru.  Snímky proto  byly 
rozděleny do pěti skupin podle natočení do adresářů Rotace1, Rotace2, Rotace3, Rotace4, Rotace5- 
viz.  data.  Předpokládané  rozlišení  výsledné  fotografie  nebylo  nějak  kritické,  proto  k  roztřídění 
postačila pečlivá vizuální kontrola s přiloženým pravítkem na displeji počítače. 

2. K usnadnění práce s programem Iris bylo výhodné nastavit adresář Rotace1 jako pracovní. Vmenu je 
to volba File→Settings, poté nastavit working path.

3. Program Iris nejlépe pracuje se sekvencemi snímků ve formátu *.pic. Sekvenci z původních snímků 
ve  formátu  *.jpg,  lze  vytvořit  volbou  File→Select  files. V  novém  okně  nastavit  formát 
importovaných snímků na jpg a generic name například na a. Poté přetáhnout snímky v adresáři 
Rotace1 do okna programu, kliknout na Create sequence a po dokončení na Done. Vznikne sekvence 
snímků a1.pic, a2.pic... ...a100.pic.  Popsaný postup lze nahradit také příkazem >jpg2pic dsc00 a 830 
100. V případě jakýchkoli nesrovnalostí snad pomůže tutoriál programu Iris, nebo jeho velmi volný 
překlad do češtiny a odpovídající diskuze na Nezávislém Astronomickém Fóru.

4. Další kroky jsou v podstatě standardním postupem při registraci a sčítání/průměrování jednotlivých 
snímků  planety,  rozdíl  je  snad  jen  v  práci  přímo  s  barevnými  snímky,  nikoli  tedy  standardně 
černobílými. Příkazem load a50 otevřít prostřední snímek sekvence, kolem kotoučku Jupiteru vybrat 
myší co nejtěsněji (ale ne tak, aby se dotýkal obrysů kotoučku!!!) obdélník. Poté použít příkaz circle 
xxx, kde xxx je číslo, zvolené tak, aby kružnice, která se kolem kotoučku vykreslí, jej co nejpřesněji 
obepínala. V tomto případě se osvědčila hodnota 75ADU. Jedná se o střední hodnotu jasu pixelů na 
obrysu kotoučku, kterými prochází vykreslená kružnice, a je velmi důležitá,  protože právě podle 
obrysu kotoučku budou snímky dále registrovány. Tato metoda se dle zkušenosti u kruhových planet 
osvědčuje lépe, než FFT.

5. Následuje registrace a sečtení snímků. Pečlivější jedince možná zaujme, že v  návodu k programu 
Iris, se doporučuje po registraci dodatečná kontrola, kterou jsem sice zběžně provedl, ale zde postup 
zbytečně uvádět nebudu. Dialog k registraci se vyvolá v menu:  Processing→Align & stack (2).

http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial7/doc22_us.htm
http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial7/doc22_us.htm
http://astroforum.the-up.com/software-pro-astrofotografii-f36/iris-free-t325.htm#2635
http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm
http://grajda.wgz.cz/file/15106795


Generic je název snímků v dříve vytvořené sekvenci, podle které registrace bude probíhat-  to je 
důležité, je- li (vlastně standardně) k dispozici sekvence černobílých snímků pro každý kanál zvlášť. 
Tehdy  bude  vždy  jeden  kanál  a  příslušná  sekvence  snímků  s  nejslabším  šumem,  tedy  i 
nejkvalitnějšími daty, tj. data nejlépe použitelná k registraci. Označení členů sekvence pro jednotlivé 
kanály se vyplňují  do kolonek R sequence,  G sequence a B sequence.  Protože v tomto přípedě 
obsahují  všechny  snímky  sekvence  kompletní  obrazovou  informaci,  bude  i  v  těchto  kolonkách 
vyplněno  písmeno  a,  název  členů  dříve  vytvořené  sekvence.  Políčko  Total  number  obsahuje 
informaci o počtu registrovaných snímků sekvence a Selection number je volba, kolik nejostřejších z 
nich  má  program  automaticky  vybrat  a  sečíst.  Treshold,  to  je  pomocí  příkazu  circle  75 dříve 
nalezený správný jas. Zaškrtnutí políčka Remove the images má smysl jen tehdy, je- li příliš málo 
místa  na  pevném disku  počítače  a  není-  li  důvod  později  zkoušet  sečtení  jiného,  než  aktuálně 
nastaveného počtu snímků (50- polovina, hodnota, která se výborně osvědčila i u ostatních, jinak 
natočených snímků v dalších adresářích- dobrá ostrost složeniny při velmi nízkém šumu). pracujeme 
samozřejmě s barevnými snímky- zaškrtnout Color images.

6. Po provedení registrace (chvilku trvá) zvolit (popř. založit) libovolný pomocný adresář (např. IRIS) 
a snímek, který je právě programem Iris zobrazován- součet registrovaných a1, a2, … …, a100- do 
něj uložit  (File→Save) pod libovolným názvem s indexem 1, například jako b1.pic,  nebo i jako 
a1.pic (jiné umístění, použil jsem tedy a1.pic). Tento adresář bude později využit  k další práci s 
obdobně zpracovanými daty snímků z adresářů Rotace2, Rotace3, Rotace4 a Rotace5. Poznámka: 
volba  jiného  počtu  snímků  k  sečtení,  než  50-  Processing→Add  a  sequence- viz.  obrázek:
 

7. Stejné  kroky,  tj.  import  snímků,  registraci,  sečtení  a  uložení,  provést  i  se  snímky  v  adresářích 
Rotace2, Rotace3, Rotace4 a Rotace5. Ve dříve zvoleném/založeném adresáři (IRIS) tedy vznikne 
sekvence pěti snímků (a1, a2, a3, a4, a5), se kterými budeme dále pracovat.

8. Změnit pracovní adresář programu na adresář IRIS.
9. Postupně otevřít (load) soubory a1 až a5 a libovolnou metodou změřit úhel spojnice Jupiter- Io vůči 

spodní hraně snímků. Snímky pak podle naměřených hodnot natočit tak, aby nebyly obrazy na nich 
vzájemně pootočené (Geometry→Rotate), a poté uložit postupně jako b1 až b5. Úhly rotace:
a1: 0,0°
a2: -3,3°
a3: -10,1°
a4: -6,6°
a5: -6,0° 
Vznikne tedy sekvence správně natočených snímků b1.pic až b5.pic, připravených k registraci a  
sečtení.

10. Snímky a1 až a5 a tím pádem i b1 až b5 jsou součty různého počtu zhruba stejně jasných snímků 
telefonu. Každý má tím pádem jiný rozsah jasů, odpovídající počtu snímků, ze kterých vzniknul a 
proto není možné použít metodu registrace Align & stack (2), tedy registrace podle obrysu kotoučku 
planety. Řešením je metoda, využívající FFT analýzy: File→Align & stack (1):



Dialog je prakticky stejný, jako u funkce Align & stack (2), rozdíl je jen v kolonce Treshold, kterou 
nahrazuje pole FFT size.  Tam zaškrtnout  velikost  čtverce v pixelech,  jehož strana je větší,  než  
průměr  kotoučku  Jupiteru.  256px  vyhoví  určitě.  Smysl  možnosti  volby  je  ve  snížení  rychlosti  
výpočtu při velkých nastavených hodnotách a vysokých počtech snímků v sekvenci.

11. Opět se zobrazuje výsledek registrace a součtu snímků b1 až b5, který, díky nízké úrovni šumu, lze 
opravdu  razantně  zaostřit.  Před  tím  se  může  pro  další  experimentování  a  úpravy  vyplatit  
uložení neupravené fotografie. Vyvolání dialogu pro zaostření snímku- Processing→Wavelet:

Podrobný  popis  funkce  dialogového  okna  Wavelet  by  byl  rozsahem nad  únosnou  mez  tohoto  
návodu, proto uveďme, že v tutoriálu programu Iris, se autor odvolává na tento odkaz. V každém 
případě se dá říct,  že posuvníky Finest,  Fine, Medium, Large a Largest mají  vliv na zvýraznění
různě velkých detailů obrazu. Posuvník Remain, k obrazu, obsahujícímu zvýrazněné detaily, přidává 
původní, neupravený obraz, a posuvník Edge slouží k potlačení artefaktů, zejména jasných, ostrých 
okrajů kotoučku planety, které bývají výsledkem razantního zaostřování obrazu. Zaškrtnutím  Auto  
verif.  se  výsledek  nastavení  jednotlivých  posuvníků ukazuje  přímo  na  zpracovávaném snímku.  
Někdy  se  stává,  že  začnou  mít  některé  pixely  zaostřovaného  obrázku  count  nad  maximální  
programem Iris zpracovatelnou hodnotu- pozná se to podle nápisu Overflow v pravé horní části  
dialogu Wavelet, nad tlačítkem Reset. Pak nezbývá, než nechat zaostřování a před další prací county 
všech pixelů snímku vydělit nějakou konstantou- obyčejně stačí 1,5 až 2- větší hodnota  není  
vhodná kvůli šumu (county jsou vyjádřeny jako celá čísla, a tím pádem s určitou přesností, čím větší 
číslo, tím přesnější).

   

http://www.multiresolution.com/
http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm


12. Poslední úpravou před uložením snímku k dalším úpravám v programu Gimp, bude výběr obdélníku 
nejsvětlejšího místa pozadí a napsání příkazu BLACK do příkazového rozhraní.

13. Následuje uložení příkazem savebmp Jupiter.

Postup konečného zpracování snímků v programu Gimp

1. Jednotlivé barevné kanály obrázku, vlastně červený a modrý vůči zelenému, jsou vůči sobě 
posunuty kvůli atmosférické refrakci. Pomůže konvoluční matice- Filtry→Obecné→Konvoluční 
matice. Filtr aplikujeme dvakrát, nejprve na červený a poté na modrý kanál podle obrázků níže.

2. Odečíst poslední zbytky pozadí obrázku a vydělit county malým číslem před následným doostřením 
(Barvy→Úrovně):



3. Lehce zaostřit obrázek (Filtry→Vylepšení→Maskovat rozostření). Tato úprava se sice běžně dělá až 
nakonec, avšak protože má vliv i na kontrast obrázku, je dobré použít ostření jako jednu z prvních 
úprav. Pak je ovšem nutné dávat pozor na co nejmenší zvýšení šumu obrázku.

4. Nejvyšší kontrast oblačných útvarů Jupitera je v modrém kanálu a nejmenší v červeném. Proč toho 
nevyužít a proč zároveň lehce nezkomprimovat kontrast slabých partií obrázku a nevyexpandovat  
kontrast těch jasných? A to v každém kanálu zvlášť s důrazem na modrý, a současně v „jasovém 
kanálu“? Právě tyto úkony lze provést všechny najednou pomocí již dříve volané funkce „Úrovně“:



5. Lehká oprava barevného nádechu do přirozenějšího vzhledu (Barvy→Vyvážení barev):



6. Snížení saturace (Barvy→Odstín- Sytost):

7. Sever nahoře, východ vlevo- rotace obrázku, úhel 80° (Nástroje→Nástroje transformace→Rotovat):



8. Na poloze měsíčku Io zbylo pár pixelů s jasem různým od nuly. Úprava části obrázku, kde se Io  
nachází, začíná označením odpovídající oblasti (Nástroje→Nástroje pro výběr→Výběr obdélníku):

9. Odečtení 3ADU (projistotu) a vynásobení countů pixelů ve výběru velkým číslem- zvýraznění pár 
pixelů na poloze Io:

10. Barva pixelů je červená, chceme bílou:



11. Znovu násobit- úpravou se snížil jas:

12. Rozostříme na 3 px, aby „to“ vypadalo jako hvězda (Filtry→Rozostření→Gaussovské rozostření):

13. Naposledy násobit:



14. Zrušit výběr (Vybrat→Nic)
15. Oříznutí  (Nástroje→Nástroje  transformace→Ořezat).  Případné  zabarvení  světlých  míst  pozadí 
štětcem (Nástroje→Kreslící nástroje→Štětec). Uložit jako soubor Jupiter26092009.bmp

Závěr

Tak, teď už vlastně jen doufám, že si předložený dokument někdo přečetl až do konce a našel v něm 
motivaci  k  potlačení  vlastního  strachu a  pochybností  nad  používáním nejlevnější  a  nejprimitivnější 
techniky k získání astronomické fotografie- mobilního telefonu. A doufám, že až někdo, kdo neoplývá 
mnoha penězi,  bude při  svém pozorování  držet  v ruce mobil  s  foťákem,  zkusí jej  někdy přiložit  k 
okuláru a vyfotografovat třeba Měsíc, jak jsem to udělal já. A až se fotografie podaří, pokusí se jít ještě 
dál a tvořit fotografie z více expozic a tvořit také fotografie titěrných kotoučků několika planet sluneční 
soustavy.

V Boskovicích, 28. září 2009:

JG
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