Hogyan csináljak DSLR-rel
jó FLAT-képet?
Kiss Péter: Tanácsok a DSLR-es
flat képek készítéséhez
Mindenképpen készítsünk flat képeket, mert így a kalibráció során teljesen eltüntethető a
peremsötétedés és a porszemek okozta árnyékfoltok. A korrekciós képeket rögtön készítsük el
miután befejeztük az objektum fotózást az adott optikai beállításokkal! Ne vegyük ki a korrektort,
ne állítsuk el a fókuszt! Ez azt is jelenti, hogy ha szűrőt akarunk cserélni, vagy át kell állni egy
másik objektumra és ezzel el kellene forgatni a korrektort a kihuzatban, flatelni kell. Szabály:
mindig flatelni kell, mielőtt elmozdítanánk a korrektort a kihuzatban. Ha pl. valamilyen technikai
probléma miatt nem tudjuk elkészíteni a flat képeket kint a terepen asztrosötét végén, ezt otthon
pótolni tudjuk abban az esetben, ha a korrektort nem vesszük ki a kihuzatból (én nem is forgatjuk
el) és gondoskodunk róla, hogy a fókusz ne állítódjon el. (A fényképezőgépet levehetjük, mert a
bajonettzár miatt az pontosan ugyanabba a pozícióba fog visszakerülni.)
Használhatunk flatboxot (akár magunk is készíthetünk) vagy használhatjuk a világosodó égboltot
skyflat készítéshez. Flatboxnál az egyenletes megvilágítás, valamint a fényerő állítása is
kulcsfontosságú.
Az expók készítése dslr-el:
az expók hossza min. 5-10 másodperc legyen (előfordulhat, hogy a gyár flatbox túl fényes,
és nem enged 5-10 másodpercet - ezt ellenőrizni kell!)
a fényerőt úgy állítsuk be, hogy a hisztogram felénél legyen a csúcs
a hisztogramnál ellenőrizni kell a színcsatornákat, ha szűrőt használunk, előfordulhat, hogy
az egyik csatorna beég, a másik 2 viszont jó helyen van (pl. UHC szűrő)
dslr-nél a tükörfelcsapás legyen bekapcsolva
a light képekhez képest eltérő iso-val is készíthetjük a flat képeket
min. 10 db flatkép javasolt, de lehet akár 30 is.
skyflat készítésénél az égbolt követését ki kell kapcsolni
Tipp: amikor már a felszerelésünk határait feszegetve megpróbálunk teljesen kiexponálni egy
objektumot, akár 200-300 nyers kép készítésével több éjszakán át, akkor fog kiderülni, hogy elég
jók e flat képeink. Ilyen sok nyers kép készítésével szuper lesz a jel/zaj arány, vagyis minden

egyes információmorzsát ki tudunk préseli a képből a feldolgozás során. Ezen a ponton, ha nem
jók a flat képeink nem fogjuk tudni előcsalogatni a képünk minden egyes részletét, mert a flat hiba
gátolni fog minket, hiszen a kép felgörbézésével a korrekciós hibák is felerősödnek. Sajnos a flat
képeket nem lehet utólag pótolni! Ha kivesszük/elforgatjuk a korrektort elszáll a lehetőség.
Legközelebb kicsit porosabb lesz a távcső optikája, jusztírozni fogunk, nem tudjuk reprodukálni az
előző beállításokat.
Ezért fontos nagyon gondosan készíteni a flat képeket, mert az egyetlen olyan korrekciós kép
típus, amit később nem tudunk pótolni, és nincs mivel kiváltani. Szoftver segítségével se lehet
megfelelően kezelni a flat korrekció hiányát. A fotózás után kell rögtön és jól csinálni azzal a
tudattal, hogy a flat minősége meghatározza, hogy mit tudunk majd kihozni a képünkből.
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