Hemelfotografie en contrastverbetering
Foto's van de hemel maken is een leuke bezigheid. Of het nou met of zonder telescoop is, op
een film va It veel vast te leggen. Het liefst hebben we dan een kraakheldere nacht, zodat de
lucht goed doorzichtig is en er weinig kunstlicht
wordt teruggekaatst door deeltjes of vocht in de
lucht. Overdag zien we in dat geval al dat de
lucht diepblauw van kleur is. Ook kun je als je
het wat hogerop zoekt, enorm ver kijken. Dit
zijn allemaal tekens dat de lucht goed helder is.
De deepsky waarnemers en fotografen verheugen zich dan op een donkere nacht waarin ze
rond kunnen zwerven tussen de gasnevels,
sterrenhopen en sterrenstelsels.
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Helaas is de werkelijkheid in Nederland vaak
anders. Vooral in de buurt van steden is ' s
nachts veel strooilicht aanwezig, waardoor het
niet echt donker meer wordt. Dit is jammer,
want het contrast (verschil tussen licht en donker) van de foto's wordt hier niet beter op. Er
zijn echter wat trucjes om het contrast te verhogen, zodat we niet per se, naar een woestijn
hoeven te verhuizen om een mooi plaatje te
schieten. Nederland is zo dicht bevolkt dat we
op elke plek wei wat last hebben van strooilicht.
De donkerste plaatsen vinden we in Drenthe en
Brabant, maar ook daar wordt het nooit echt
donker. Voor de fotografen onder ons betekent
dit dat ze hun film nooit maximaal kunnen
belichten. Hiervan geef ik even een voorbeeld:
Stel, we proberen met een kleine telescoop de
Noord-Amerikanevel (een rode nevel vlak bij de
ster Deneb) te fotograferen met een normale
400 ASA kleuren(dia)film . We maken drie
opnames van de nevel, een van 5 minuten, een
van 10 minuten en tenslotte een van 20 minuten. Ais we de foto's ontwikkeld hebben, zouden we moeten zien dat er bij een langere
belichtingstijd meer sterren te zien zijn. Ook
zou de nevel dan veel duidelijker moeten zijn.
In de praktijk valt dit echter tegen. Misschien
zie je tussen de foto's van 10 en 20 minuten
helemaal geen verschi l meer. Met een beetje
pech lijkt de foto van 20 minuten slechter te zijn
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dan die van 10 minuten. De nevel en zwakke
sterren lijken te verzinken in een soort waas die
de opname bedekt: een sluier. We hebben dan
te maken met het stoorlicht dat ik al eerder
noemde. Hierdoor gaat het contrast van de foto
sterk achteruit. Niet voor niets reizen veel amateurs af naar donkere streken waar ze wei lang
foto's kunnen belichten.
Op echt donkere plaatsen wordt door amateurs
soms wei een paar uur belicht! Ais je dan een
volgfoto van de melkweg maakt, krijg je werkelijk een prachtplaatje. Toch zijn er in Nederland
nog steeds gebieden te vinden die nog redelijk
donker te noemen zijn en waar nog aardige
foto's te maken zijn. Voor gevorderden in de
astrofotografie zijn er allerlei hulpmiddelen om
het contrast nog te verbeteren . Zo "wrikt" de
nevel zich als het ware los uit de achtergrondsluier. Zo kun je bijvoorbeeld een H-alpha filter
gebruiken om het strooilicht weg te nemen. Zon
filter laat aileen het rode licht door dat gasnevels uitstralen . Op deze manier wordt het
meeste licht van de straatverlichting weggefilterd. Ook kun je er voor zorgen dat de film
gevoelig is voor rood licht. Omdat de gasnevels
vooral rood licht uitstralen, komen deze dan
beter op de film dan het kunstlicht wat ook uit
andere kleuren be staat. Een bijwerking hiervan
is dat de sterren (be halve de rode) ook wat
zwakker zullen zijn op je foto . Maar dit hoeft
niet echt een probleem te zijn. Het draait hier
immers om de nevel.

Figuur 1 en 2: Ook een manier om het contrast
te verhogen is het (Iaten) bewerken van de foto
in de doka. Dat is gebeurd op deze fotos. Deze
fotos van de komeet Hyakutake (26 maart 96)
waren oorsp ronkel ijk op een 400 ASA Fuji
kleurnegatieftilm. De andere foto is de komeet
negatief afgedrukt. In negatief zie je vaak vee I
meer zoals je ziet, maar natuurlijk wei wat minder mooi...
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Dit was een kleine greep uit de trukendoos om
je foto's te verbeteren . Er zijn nog andere
manieren om het contrast te verhogen , als je
over een donkere kamer beschikt waar je zelf
je foto's kunt ontwikkelen . De fotograaf drukt
foto's namelijk maar op een manier af, terwijl er
vooral bij astrofoto's veel meer uit het negatief
valt te halen. Daar kun je dan lekker mee experimenteren. De volgende keer ga ik wat vertellen over het fotograferen van onze trouwe
wachter, de maan .
Een goede film voor nevelfoto's is de Technical
pan film van Kodak. Deze is roodgevoelig en
geeft van zichzelf al een hoog contrast, ook als
er geen rood licht is. Dit contrast is zelfs zo
hoog dat bij normale foto's, bijvoorbeeld vakantiefoto's, de film een speciale ontwikkeling door
moet gaan om het contrast wat te verlagen.
Een te groot contrast is op alledaagse foto's
namelijk niet echt mooi. Willen we dus bijvoor?eeld goede opnamen maken van de melkweg
In de Adelaar , dan gebruiken we graag
Technical pan film . In dit deel van de melkweg
komt weinig rood licht voor, maar het contrast
kan toch hoog gemaakt worden om de witte
vlekken af te laten steken.

Figuur 3: Foto van Orion , genomen in Limburg .
Er werd 17 minuten belicht (50 mm lens, F/2 ,8)
op een Technical pan film , die niet gasbehandeld is. In Limburg is een foto van 17 minuten
dus nog best goed mogelijk met deze film!
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