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Bogusław Malański
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda - Łódź
Instrukcja złożenia oraz obróbki zdjęć astronomicznych
zapisanych w formacie .fits (flexible image transport system) w trzech kolorach RGB w
programie Adobe Photoshop CS3
Jest to instrukcja uproszczona, ale łatwa do zrozumienia zwłaszcza dla początkujących
użytkowników Photoshopa i dająca niezłe rezultaty.
Photoshop nie jest programem darmowym, za to wiodącym i wytyczającym ważne
kierunki w obróbce zdjęć. Istnieje wiele tzw. wtyczek rozszerzających możliwości
Photoshopa. Jedną z nich jest Fits Liberator – bezpłatny program-wtyczka
umożliwiający przetwarzanie i edycję surowych zdjęć astronomicznych
wykonywanych głównie w formacie .fits. W formacie .fits wykonywanych i
archiwizowanych są miliony zdjęć astronomicznych ze wszystkich zakątków świata
oraz przestrzeni poza ziemskiej. Wiele z nich dostępne jest dla miłośników astronomii
za darmo. Fits Liberator rozróżnia 4 miliardy odcieni szarości (w opcji 32 bitowej)
oraz potrafi poddać obróbce obrazy składające się z 500 milionów pikseli (lub więcej),
co jest około 100 razy więcej niż standardowe obrazy z aparatów cyfrowych
1. Zacznijmy zatem od zdobycia zainstalowania wtyczki Fits Liberator:
Najłatwiej jest znaleźć wtyczkę tutaj ESA FITS Liberator download page . Tam również
znajdziemy szczegółową instrukcję obsługi w języku angielskim.
Po ściągnięciu wtyczki na dysk twardy można przystąpić do instalacji. Zaleca się zamknięcie
programu Photoshop na ten czas, aczkolwiek nie jest to konieczne. Cała instalacja ogranicza
się głównie do zaakceptowania warunków licencji i wybierania opcji ‘next’. Aplikacja sama
odnajdzie folder, w którym znajduje się Photoshop oraz lokalizację katalogów
przechowujących wtyczki, akcje i skrypty:
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Gdy dojdziemy do okna ‘Choose Components’ (wybór komponentów), to należy się upewnić,
że wszystkie opcje są zaznaczone (chyba, że ktoś świadomie chce zrezygnować z jakiejś
funkcji).

Instalator zapyta nas także pytanie czy chcemy zainstalować program jedynie dla aktualnie
zalogowanego użytkownika, czy także dla pozostałych użytkowników. Domyślnie program
będzie dostępny dla wszystkich użytkowników. Możemy także zdecydować czy na pulpicie
powstanie skrót do naszego programu zaznaczając lub odznaczając opcję ‘Create a desktop
shortcut….’

2

Po wybraniu opcji ‘Install’ rozpocznie się kopiowanie plików i instalacja zostanie
zakończona.
Po zainstalowaniu wtyczki pliki FITS powinny zostać automatycznie skojarzone z
programem Photoshop – zmianie ulegnie ikona plików FITS:

Oznacza to, ze podwójne kliknięcie na plik spowoduje jego otwarcie w Photoshopie.
Z niewiadomych powodów na niektórych komputerach występuję czasem błąd polegający na
tym, ze po podwójnym kliknięciu na plik otwiera się Photoshop, ale ukazuje się komunikat,
że dokument nie mógł zostać otwarty. W tym przypadku należy otworzyć plik FITS
bezpośrednio z programu Photoshop: FileOpen (Plik  Otwórz).
Skoro już mamy zainstalowaną wtyczkę możemy przystąpić do składania trzech
monochromatycznych obrazów w barwną całość.
2. Króciutko o tym, co to jest RGB, by wiadomo było, co robimy:
Każdy z trzech plików typu *fits zawiera między innymi informację o innym kolorze:
czerwonym, zielonym i niebieskim. Jak wiadomo są to trzy składowe, dzięki którym
możemy otrzymać kolorowy obraz w RGB.
W programie Photoshop każdy obraz możemy rozłożyć na trzy osobne kanały.
Aby to lepiej zrozumieć otwórzmy w programie Photoshop dowolny (ale nie
monochromatyczny) obrazek.
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Należy się upewnić, ze włączone są okna ‘Layers’ (Warstwy) i ‘Channels’ (Kanały) zaznaczone na czerwono na powyższym obrazku. Jeżeli nie widzisz tych okien, to możesz je
włączyć wchodząc w Window
Layers oraz Window
Channels
W oknie layers znajduje się jedna warstwa o nazwie background. Warstwa ta zawiera nasz
obraz w pełnej wersji RGB (bez podziału na kanały).
Teraz przejdźmy do okna ‘Channels’:
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W tym trybie następuję rozłożenie obrazu na podstawowe kolory RGB. Każda warstwa
zawiera informację o tym, jak wygląda rozkład danego koloru w obrazie. Warstwa o nazwie
RGB stanowi podsumowanie tych informacji, czyli obraz, jaki się otrzymuje po złożeniu
warstw RED, GREE* i BLUE. Na powyższym rysunki widać, że najintensywniejszy jest
kanał czerwony – ma to sens, ponieważ nasze zdjęcie przedstawia czerwony kwiatek.
Okazuje się jednak, że są też pewne ilości zieleni, ale za to niebieski jest prawie w ogóle
nieobecny.
3. Teraz już naprawdę zajmę się „fitsami”:
Podczas obróbki plików *.fits naszym zadaniem będzie wklejenie każdego z trzech zdjęć,
sfotografowanego osobno przez inny kolorowy filtr, do odpowiedniej warstwy.
Przykład przeprowadzę na przykładzie zdjęcia obiektu M57- mgławica planetarna w Lutni
(zdjęcia pobrano ze strony http://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/eagledata.html))

Zacznijmy od otworzenia pierwszego obrazu (czerwonego):
Plik -> Otwórz -> M57_RED

Po otwarciu ukaże nam się okno wtyczki FITS:
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Na dole widoczny jest histogram obrazu. Histogram to bardzo przydatne narzędzie, które
bardzo dużo mówi nam o zdjęciu. Podstawową rzeczą, jaką należy wiedzieć jest to, że im
histogram jest szerszy, tym bardziej kontrastowy jest obraz. Za pomocą znajdujących się na
nim suwaków możemy zmieniać wartości ‘Black Level’ i ‘White Level’ - czyli poziomy
czerni i bieli.
Narzędziem bardzo pomocnym w rozszerzeniu histogramu jest tzw. stretching (rozciąganie).
Stretching to operacja, która ma na celu rozciągnięcie histogramu, pomagająca zwiększyć
zwiększenia kontrast zdjęcia. Do wyboru jest wiele funkcji rozciągających, np. ArcSinH(x)
czy Log(x). Nie można jednoznacznie określić, która funkcja jest najlepsza – najlepiej jest
samemu przeprowadzić próby na różnych zdjęciach (autor tej instrukcji najczęściej używa
ArcSinH(x) )
Poniżej widać przykład zastosowania funkcji ArcSinH(x):
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Widać wyraźnie, ze histogram jest teraz szerszy i zdjęcie jest bardziej kontrastowe –
wydobyte zostały niewidoczne wcześniej szczegóły.
Przydatnym narzędziem są ‘White Clipping’ i ‘Black Clipping’:

‘White Clipping’ to opcja, która informuje nas o tym, czy na zdjęciu są obszary prześwietlone
i zaznaczy je na zielono (kolor zaznaczenia można dobrać w ustawieniach).
‘Black Clipping’ to opcja, która informuje nas o tym, czy na zdjęciu są obszary
niedoświetlone i zaznaczy je na niebiesko (kolor zaznaczenia można dobrać w ustawieniach).
Dzięki temu podczas edytowania obrazu możemy na bieżąco kontrolować czy nie
przesadziliśmy z jakimś ustawieniem (np. poziom bieli). Należy jednak pamiętać, że nie
zawsze chcemy mieć obraz bez przepaleń/niedoświetleń.
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Na poniższym zdjęciu widać, ze całe tło jest podświetlone na niebiesko. Jest to zabieg celowy
– zależy mi na tym, aby ostateczny obraz posiadał ciemnie tło (a nie np. szare).

Jedyne, co zmienię, to poziom bieli, tak, aby główny obiekt (M57) nie był prześwietlony;
prześwietlenia poza M57 ignoruję, gdyż nie są dla mnie istotne:

Po skończonej obróbce obrazu został nam jeszcze jeden parametr do ustawienia – w ilu
bitowym trybie chcemy otworzyć obraz:
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Jeżeli ostateczny obraz (kolorowy) planujemy zapisać w formacie JPG, to wybranie wartości
większej niż 8-bit nie ma sensu – pliki JPG nie są w stanie przechować większej ilości
informacji. Jeżeli chcemy skorzystać z jakiegoś bezstratnego formatu (np. TIFF), to można
wybrać opcję 16-bit (należy jednak pamiętać, ze pliki będą miał o wiele większy rozmiar).
Dalszy ciąg tego przewodnika będzie opisywał pracę na ośmiu bitach.
Po przygotowaniu obrazka wg powyższego opisu można go zaimportować do programu
Photoshop naciskając ‘OK’.

Jak widać na powyższym rysunku obrazek jest teraz otwarty bezpośrednio w programie
Photoshop. Ponad obrazkiem (zaznaczone na żółto) wyświetlana jest nazwa obrazu oraz w
jakim trybie jest on otwarty (Gray/8 – Skala Szarości/8bitów).
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Następnym krokiem jest otworzenie plików z kanałami: niebieskim i zielonym.
W tym celu wybieramy FileOpen (PlikOtwórz) i wskazujemy na plik M57_blue
Po otwarciu pliku powtarzamy te same kroki dot. obróbki, co dla pliku M57_red i znowu
importujemy obrazek do programu Photoshop poprzez wybranie ‘OK’.
Na tym etapie mamy już zaimportowane dwa zdjęcia:

Został nam jeszcze plik M57_green. Po jego obróbce i zaimportowaniu posiadamy w
programie Photoshop trzy pliki, z których każdy zawiera informację o innym kanale:

Naszym celem będzie teraz utworzenie nowego, pustego dokumentu w trybie RGB.
Następnie przełączymy się na widok ‘channels’ – dzięki temu każdy kanał (czerwony,
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zielony i niebieski) będzie można osobno edytować. Do każdego kanału należy wkleić jedno
z wcześniej otwartych trzech zdjęć.
Zanim jednak utworzymy nowy dokument musimy sprawdzić, jakie są fizyczne rozmiary
oryginalnych zdjęć FITS. Oczywiście M57_red, M57_green i M57_blue mają takie same
rozmiary, więc wystarczy sprawdzić ten parametr dla jednego z nich.
W tym celu wchodzimy w Image->Image Size (lub skrót alt+ctrl+i):

Powinno nam się ukazać następujące okno:

Ważne są dane zaznaczone na żółto, czyli Pixel Dimensions – Width i Height oraz
Resolution. Dane te najlepiej zapisać na kartce (lub zapamiętać je, o ile ktoś ma dobrą
pamięć).
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Zamykamy okno Image Size za pomocą krzyżyka (lub OK. jeżeli nie wprowadziliśmy
żadnych zmian w polach). Następnie tworzymy nowy dokument File  New (Plik  Nowy)
– można także użyć skrótu ctrl+n.
Pojawi nam się okno, w którym będziemy mogli ręcznie ustawić parametry nowego pliku.

Pola Width, Height i Resolution uzupełniamy zgodnie z zapisanymi na kartce wartościami.
Ważne jest też pole Color Mode – należy się upewnić, że wybrana jest opcja RGB / 8bit.
Nowo utworzony dokument jest całkowicie biały. Należy się teraz przełączyć go na pracę w
‘Channels’ (Kanały):

Naszym zadaniem jest wklejenie pliku M57_red do kanału czerwonego, M57_blue do
kanału niebieskiego i M57_green do kanału zielonego.
Zacznijmy od kanału czerwonego.
Przełączamy się w Photoshop do zakładki z plikiem m57_red. Zaznaczamy wszystko za
pomocą ctrl+a, a następnie kopiujemy zawartość poprzez ctrl+c lub Edit Copy (Edycja
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Kopiuj). Przełączamy się z powrotem do naszego pustego pliku i zaznaczamy lewym
przyciskiem myszy kanał Red (tylko ten kanał ma być podświetlony na niebiesko):

Teraz należy wkleić obrazek, który mamy skopiowany do tego kanału. Można to zrobić za
pomocą skrótu ctrl+v lub z menu EditPaste (Edycja Wklej). Powinniśmy otrzymać
następujący rezultat:

Tą samą czynność wykonujemy dla M57_blue i M57_green. Należy za każdym razem
uważać czy odpowiedni kanał jest zaznaczony podczas wklejania. Po wklejeniu trzech
obrazków otrzymujemy:
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Możemy teraz lewym przyciskiem myszy zaznaczyć kanał RGB, aby zobaczyć, jaki jest
wynik połączenia ze sobą trzech kanałów. Gdy zaznaczymy RGB pozostałe kanały zostaną
automatycznie zaznaczone.

W ten sposób otrzymaliśmy przepiękny, kolorowy obraz mgławicy planetarnej M 57.
Może się zdarzyć, że widać lekkie przesuniecie pomiędzy kanałami. Na poniższym rysunku
(przy powiększeniu – narzędzie lupa) widać, że kanał zielony jest przesunięty, w związku z
tym ostateczny obraz jest jakby poruszony/rozmazany.
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Aby to skorygować musimy zaznaczyć kanał zielony i za pomocą strzałek na klawiaturze
przesuwać go tak, aby był dobrze wyrównany z resztą kanałów. Podobnie wyrównujemy
przesunięcia w innych kanałach (o ile występują)

Jeżeli po zaznaczeni kanału, który chcesz przesuwać obraz przestaje być kolorowy, to nie
panikuj. Po prostu zrezygnowałeś z oglądania obraz w RGB - zauważ, że kanał RGB nie jest
podświetlony. Jest jednak na to rada. Jeżeli chcesz, aby reszta kanałów była widoczna
pomimo tego, że aktualnie pracujesz np. na zielonym, to kliknij na małe kwadraty, które
znajdują się na lewo od nazwy kanału – tak, żeby pojawiło się „oczko”.
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edycja kanału zielonego z widocznym i niewidocznymi pozostałymi kanałami

Gotowy obraz zapisujemy File -> Save As (Plik  Zapisz jako). Należy pamiętać, żeby
wybrać typ pliku JPG (chyba, ze kogoś interesuje inny format).

A oto nasz ostateczny wyniki otwarty z zapisanego pliku:
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Można wyciąć niepotrzebne tło, jak niżej:
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Uwaga: Niniejszy poradnik koncentruje się głównie na złożeniu zdjęć *.fits do jednego
kolorowego obrazu (objaśniając, co robimy), natomiast nie jest on poradnikiem Photoshopa.
Nie opisuję zatem gradientów, masek, nasycenia w każdym kanale barwnym osobno,
ustawienia kolorów, nasycenia, krzywe gradientu itd. Należy samemu poeksperymentować.
Często warto wyłączyć jeden kanał barwny lub drastycznie zmienić ustawienia w jakimś
kanale, by uzyskać inne efekty, np. uwypuklić jedną z barw i uzyskać inne efekty końcowe,
jak widać to niżej:
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Użytkownicy Photoshopa mogą zastosować swoje umiejętności do dalszej obróbki
uzyskanego obrazu i poprawienia jego jakości.
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