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käyttö, hyödyt ja haitat
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Mikä ihmeen etäteleskooppi?

● Etäkäytettävä teleskooppi 
kameralla ja 
tietokoneohjauksella

● Sijaitsevat yleensä maailman 
huippupaikoilla 

● Käytetään yleensä 
nettiselaimesta ohjelmoimalla 
ja ajastamalla

● Käyttö yleensä maksullista
Kuva iTelescope.net



  

Käyttö

● iTelescope esimerkkinä
● Selaimessa
● Yön ja päivän alueet, 

teleskooppien tilanne, 
webkamerat, teleskooppien 
hinnasto

Kuva iTelescope.net



  

Tiedostot

Kuva iTelescope.net



  

Huomioitavaa

● Valitse kohde, joka on yötaivaalla haluttuun aikaan tarpeeksi 
korkealla

● Tarkista Kuun tilanne
● Tarkista kuvakentän koko verrattuna kuvauskohteen kokoon
● Mieti LRGB tai kapeakaistasuodinten kuvausajat



  

Tiedostot

● Kuvauksen jälkeen tiedostot ovat haettavissa palvelimelta
● Siirto joko FTP:llä tai selaimen avulla
● Kalibrointitiedostot pinoamista varten voivat olla suuria latauksia 

(~gigan verran)
● iTelescopessa saa valmiiksi kalibroidut kuvat



  

Jälkikäsittely

● PixInsightin kokeiluversio käyttöön
● Samulin ohjeilla, kysymyksiä IRCissä

https://astronaavis.wordpress.com/2013/09/08/pixinsightin-alkeet/

– Kalibraatio (ei tarvitse iTelescopessa)

– Suuntauksien kalibrointi

– Pinot

– Käyrien säädöt 

– Kohinanpoistot

– LRGB tai kapeakaistojen yhdistäminen

– Väribalanssin säätö

● Tallennus eri formaatteihin ja julkaisu esim. Taivaanvahdissa



  
Kuva Mikko Suominen / 
iTelescope.net



  
Kuva Mikko Suominen / 
iTelescope.net



  
Kuva Mikko Suominen / 
Chilescope.com



  
Kuva Mikko Suominen / 
Chilescope.com



  

Hyödyt

● Parhaat kuvauspaikat
● Aikaa ei tuhlaannu perusvalmisteuihin ja säätämiseen
● Putket ovat yleensä hyvässä kunnossa, ongelmien ilmetessä 

saa rahat takaisin
● Alennusta saa Kuun ollessa taivaalla
● Voi keskittyä mielenkiintoiseen eli kuvien säätämiseen



  

Haitat

● Ei pääse näkemään oikeaa tekemistä
● Kaikkiin asioihin ei voi vaikuttaa
● Helposti 50-100 euroa per valmis kuva
● Ei saa arvostusta kanssaharrastajilta!



  

Firmoja netissä

● ITelescope – Tosi helppo, mutta kallis
● Chilescope – suhteellisen halpa ja tarkka, mutta enemmän 

omaa työtä
● Slooh
● Sky Gems Network
● The Open University (ent. Bradford)



  

Omia kokemuksia

● Mitä käytitte?
● Miten toimi?
● Suositteletteko muille?
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