
Stapelgek in 42 stappen 

Een stap voor stap beschrijving van het maken van een simpele stack met 
DeepSkyStacker met eenvoudige nabewerking in Photoshop  



• Download en installeer het gratis programma DeepSkyStacker 
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• Maak een zo groot mogelijke serie opnames 
van het zelfde (deepsky) object met ISO400 
of ISO800 in camera RAW formaat.  

• Gebruik geen JPGs!  

• Kies een belichtingstijd waarbij de sterren 
redelijk rond zijn gebleven. 
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• Een enkele opname uit je serie ziet er dan bijvoorbeeld uit als deze.  
 

• Het is mooi als de neveligheid hierop al zichtbaar is, maar dat is niet per se nodig. 
De neveligheid gaan we later tevoorschijn halen met contrastverbetering. 
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• Open DeepSkyStacker 
 

• Klik op ‘Open afbeelding bestanden’ 
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• Selecteer je RAW bestanden 
 

• Klik op ‘Openen’ 
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• Je bestandsnamen worden weergegeven in de lijst onderin 
het scherm 
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• Klik op ‘selecteer alles’, al je RAW bestanden worden nu 
aangevinkt 
 

• Klik op ‘Registreer gevinkte afbeeldingen’ 
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• Selecteer de beste 100 % platen en stapel ze 
 

• Klik op ‘geavanceerd’ 
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• Klik op ‘bereken het aantal geselecteerde sterren’ 
 

• Detecteert het programma minder dan 10 sterren, verschuif het 
schuifje dan naar een lager getal en probeer opnieuw 
 

• Ziet het programma meer dan 10 sterren, druk dan op ‘Stapel 
parameters’ 
 

• Negeer de ‘Aanbevolen Instellingen’, we zijn natuurlijk eigenwijs 
genoeg om te denken dat we het zelf beter weten!  
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• Kies een locatie voor de ‘Tijdelijke Bestanden Map’ die je later 
terug kunt vinden, bijv. de folder waar je RAWs in staan. 
 

• De overige instellingen bij de tab ‘Resultaat’ kun je zo laten staan 
 

• Klik op de tab ‘Licht’ 
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• ‘Stapelmodus’ kun je op ‘Gemiddeld’ laten staan, zeker als je maar 
een klein aantal RAW opnamen hebt.  
 

• Heb je echter veel (> 10) opnamen en last van bijvoorbeeld 
satellietsporen, kies dan ‘Kappa-Sigma afbreken’ met een waarde 
voor Kappa tussen 2 en 3. Pixelwaarden die Kappa maal de 
pixelstandaarddeviatie afwijken van de gemiddelde pixelwaarde 
worden zo genegeerd. Zo kun je satellietsporen ‘wegstacken’.   
 

• Klik op de tab ‘Uitlijning’ 12 



• Deze instellingen kun je zo laten staan 
 

• Klik op de tab ‘Tussentijdse Bestanden’ 
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• Deze instellingen kun je ook zo laten staan 
 

• Klik op de tab ‘Cosmetisch’ 
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• Deze instellingen kun je ook zo laten staan. 
 

• Saai hè? Maar zo heb je wel alle tabjes een keer gezien!  
 

• Klik op de tab ‘Uitvoer’ 
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• Deze instellingen kun je ook zo laten staan. 
 

• Dit begint echt té saai te worden, gelukkig hebben we alle tabjes 
nu een keer gezien. Tijd om te stapelen! 
 

• Klik op ‘OK’ 
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• Klik op de ‘OK’ 
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• Klik opnieuw op ‘OK’ om de magie te laten beginnen… 
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• Pak een kop koffie… 
 

• … 
 

• Pak, afhankelijk van de snelheid van je computer, nog een kopje 
koffie… 
 

• Verder nergens aankomen 
 

• Je kunt hier trouwens alleen op ‘Stop’ drukken, maar die knop 
doet het toch niet. 
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• Tadaa! Daar is je stack. 
• Negeer de curves onderin volledig want daar heb je niks 

aan: de contrastverbetering kun je véél beter in Photoshop 
of het gratis GIMP doen! 

• Klik op ‘Bewaar afbeelding naar bestand’ 
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• Verzin een mooie bestandnaam 
• Opslaan als: TIFF Afbeelding (16 bit/kan) 
• Gebruik geen compressie, laat die TIFF maar gewoon lekker groot 

worden, 100 MB is heel gewoon hier 
• Bij Opties selecteer het tweede rondje 
• Klik op ‘OK’ 
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• In het beginscherm zie je de verplaatsingen en rotaties t.o.v. de 
eerste RAW die het programma gebruikt heeft om je RAWs te 
stapelen 
 

• Andere nuttige details zijn bijv. de hemelachtergrond getallen 
 

• Je bent nu klaar met dit programma, dus dit programma kan uit. 
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• Open de TIFF die je in DeepSkyStacker gemaakt hebt in Photoshop 
 

• In deze 16 bits TIFF zie je nu alleen nog de helderste sterren. Geen 
zorgen, dat is normaal. 
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• Klik op ‘Image’ > ‘Adjustments’ > ‘Levels…’ 
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• Schuif het zwarte driekhoekje tot net links voor de grote piek. 
 

• Hiermee wordt je hemelachtergrond mooi donker. 
 

• Klik op ‘OK’ 
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• Klik op ‘Image’ > ‘Adjustments’ > ‘Curves…’ 
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• Trek met je cursor aan de rechte lijn zodat hij er ongeveer uitziet zoals hierboven. 
 

• Leg het steile stuk van de curve over de grijze piek van het histogram. 
 

• Leg de knik van de curve net voorbij de grijze piek. 
 

• Klik op ‘OK’ 
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• Je begint nu al iets meer in het plaatje te zien. 
 

• Klik opnieuw op ‘Image’ > ‘Adjustments’ > ‘Levels…’ 
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• Schuif het zwarte driekhoekje tot net links voor de grote piek. 
 
• Is je hemelachtergrond gekleurd, bijvoorbeeld oranje a.g.v. de 

lichtvervuiling? Doe bovenstaande dan per R,G en B, kanaal. 
 

• Klik op ‘OK’ 
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• Klik op ‘Image’ > ‘Adjustments’ > ‘Curves…’ 
 

• Maak opnieuw een opgetrokken curve, je ziet dat het histogram steeds breder wordt. 
De bult aan de linker kant moet netjes links blijven aansluiten rond het nulpunt. 
 

• Klik op ‘OK’. 
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• In dit geval ligt na het stacken de nevel een beetje uit het midden. 
Dat is niet zo fraai, we gaan dus een beetje bijsnijden of ‘croppen’. 
 

• Selecteer het icoontje voor het croptool  

31 



• Selecteer en centreer het stuk dat je wilt overhouden. 
 

• Klik op je rechtermuisknop. 
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• Klik op ‘Crop’. 
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• Het plaatje is nu mooi gecentreerd, maar wel wat kleiner 
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• Klik op het ‘zoom tool’ vergrootglas want we willen het plaatje wat 
groter kunnen zien. 
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• Klik op ‘fit screen’. 
 

• Klik op ‘Image’ > ‘Adjustments’ > ‘Levels…’ 

36 



• Dit weet je inmiddels wel, je kunt hier nog wat finetunen. 
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• Dit weet je inmiddels ook, ook hier kun je verder finetunen. 
 

• Klik op ‘OK’ 
 

• Klik opnieuw op ‘Image’ > ‘Adjustments’ > ‘Curves…’ 
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• We gaan nu de zwakkere neveligheid zichtbaar maken. 
 

• Klik op het handje linksonder in het ‘Curves’ venster 
 

• Klik met het sample tool op een gebied in de foto waar de 
neveligheid nog maar net zichtbaar is 
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• Trek de curve iets omhoog op het rondje dat zojuist op de rechte lijn is gezet toen je in 
de foto klikte met het sample tool. 
 

• Door op twee andere punten de curve weer iets omlaag te trekken maak je een 
contrastverbetering vooral rond de helderheid waar de neveligheid eerder nog maar net 
zichtbaar was. 
 

• Klik op ‘OK’ 
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• Fine-tune het plaatje met ‘Curves’ en ‘Levels’ tot je een goede balans hebt 
gevonden tussen de helderheid van de nevel, ruis, achtergrond-grijswaarde 
etc., met andere woorden: tot het een mooie plaat is geworden. 
 

• Tijd om het plaatje op te slaan. 
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• Klik op ‘File’ > ‘Save As’ 
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• Bewaar je bestand opnieuw als TIFF 
onder een nieuwe naam, zo kun je er 
later nog wat aan veranderen zonder dat 
je resolutie verloren hebt… 
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• …dus zonder compressie. 
 

• Dat levert alleen wel een groot bestand op dat je niet makkelijk kunt delen 
met de andere EWSKers via de EWSK e-mail lijst dus…  
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• …gaan we de foto ook opslaan als JPG. 
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• Kies de ‘Quality’ die een e-mail-bare JPG oplevert. 
 

• Verstuur je foto naar de EWSK e-mail lijst zodat we hem allemaal kunnen 
bewonderen! 
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• Niet gek, als je bedenkt dat we begonnen met…  47 



• … dit vage plaatje! 48 


