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Todas as figuras e quase todas as ideias desta apresentação sairam do livro:
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• Astronomia básica
• Câmaras e lentes para astrofotografia
• Obtendo fotografias do céu
• Possibilidades para o iniciante
• Maravilhas no céu
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       A luz

                                   

 

Astronomia básica
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O sol e as estrelas

                                   
As estrelas são sóis! 
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Como o céu noturno se movimenta?

                                   
Rastro de luz de estrelas em duas fotos de longa exposição. 
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Como nos localizamos?

                                   
Coordenadas equatoriais
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           Mapa celeste
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 Programas que simulam o céu e seus movimento:

•    Stellarium – free software
•    Cartes du Ciel - free software
•    SkyMap Pro - commercial software
•    The Sky - commercial software
•    Starry Night - commercial software 

                                   
Rastro de luz de estrelas em duas fotos de longa exposição. 

 

Astronomia básica

Stellarium
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CÂMERAS

O crucial na astrofotografia é um bom foco e um ruído baixo.

As câmeras atuais com Live View  são apropriadas para fotos do céu. 
  

                   

                
 Canon 1000D (Digital Rebel XS) com 18 - 55mm f/3.5 - 5.6  zoom lens 
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CÂMERA  

O uso de ISO alto é indicado para objetos tênues:

• perminte o uso de tempos de exposição menores, envitando problemas de  
acompanhamento;
• o baixo sinal-ruído é contornado obtendo várias fotos de curta exposição e empilhando-
as.

                   

                
 É certo?! Abaixe o ISO quando conseguir aumentar o tempo de 

exposição sem deixar borrões na imagem.
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Em fotos de longa exposição, ligue o redutor de ruído quando você:
- perceber muitos hotpixels (sinal térmico) em suas imagens;
- pretenter fazer apenas algumas imagens.
  
Essa função tira um dark frame depois que a exposição termina, e remove 
automaticamente o sinal térmico.

 

Câmeras e lentes para astrofotografia

REDUÇÃO DE RUÍDO

 Sinal térmico em um dark frame. Exemplo de “light frame” com sinal térmico.
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LENTES  – ABERRAÇÃO

 
• Fotografar um campo estelar é um teste crítico para lentes. 
• Reduzir a abertura melhora enormente sua performace na astrofotografia.
• Contudo, tente trabalhar com a maior abertura possível.

                
 

                       Mesmo lentes de kits oferecem bons resultados para um iniciante 
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LENTES  – Comprimento Focal

 
•  Determina a magnficação de uma imagem;
•  Um comprimento focal curto fornece um campo de vista mais amplo comparado com 
aquele de um longo;
•  Problemas no acompanhamento ficam mais evidentes quando o comprimento focal é 
grande.

Constelação de 
      Orion

                
 

                       

 

Câmeras e lentes para astrofotografia

Distância focal: 85 mm                 Distância focal: 1.000 mm
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LENTES  – Razão Focal

 
•f/1 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 f/64
•

                
 

                       

Lente Nikon com distância focal de 300 mm, abertura de 66,6 mm e uma razão focal de f/4.5 

 

Câmeras e lentes para astrofotografia

Razão focal = distância focal  / diâmetro da abertura
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LENTES  – O foco

Como obter um bom foco na estrelas?

– foco no infinito;
– auto foco;
– tentativa e erro;
– obter o foco durante o dia;
– Live View

                
 

                       

Lente Nikon com distância focal de 300 mm, abertura de 66,6 mm e uma razão focal de f/4.5 
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LENTES  – O foco

Procedimento para focar no Live View:
1) Configurar em modo manual com bulb e ISO 1600;
2) Desligar o auto-foco;
3) Usar uma estrela brilhante;
4) Usar sua abertura mais rápida;
5) Partir de um foco próximo do infinito;
6) Colocar a estrela no centro do campo;
7) Ligar o Live View;
8) Ajustar sensivelmente o foco;
9) Travar o foco. E não tocar;
10) Testar em uma exposição, ampliando 100x.

                
 

                       

Lente Nikon com distância focal de 300 mm, abertura de 66,6 mm e uma razão focal de f/4.5 
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LENTES  – Sugestões para iniciantes

    Wide Angle
        Canon EF-S 18mm-55mm f/3.5 - 5.6 IS AF Zoom
        Sigma 20 f/1.8 EX DG - for Canon, for Nikon
        Sigma 28mm f/1.8 EX DG - for Canon, for Nikon 

    Normal
        Canon EF 50mm f/1.8 II
        Nikon AF Nikkor 50mm f/1.8 D 

    Telephoto
        Sigma 105/2.8 EX DG - for Canon, for Nikon
        Canon EF 200mm f/2.8 L II USM
        Nikkor AF 180mm f/2.8 D ED-IF 

                
 

                       

Lente Nikon com distância focal de 300 mm, abertura de 66,6 mm e uma razão focal de f/4.5 
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PLANEJAMENTO

   Para uma sessão produtiva e agradável!

– Quais objetos observar? Como serão observados?
– Em que fase está a Lua? Qual a previsão do tempo?

O melhor momento para fotografar um objeto é quando ele está alto no céu e num 
local afastado da poluição luminosa

                
 

                       

Lente Nikon com distância focal de 300 mm, abertura de 66,6 mm e uma razão focal de f/4.5 

 

Tirando fotografias
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BUSCA  AO  ALVO

   Para alvos específicos 

– Orientação por bússola, movimento de astros ou GPS. E telescópios com sistema 
GoTo.

                
 

                       

Lente Nikon com distância focal de 300 mm, abertura de 66,6 mm e uma razão focal de f/4.5 

 

Tirando fotografias
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TEMPO DE EXPOSIÇÃO

A correta exposição irá depender:
– da abertura e razão focal f;
– do ISO;
– do brilho do fundo de céu;
– do brilho do objeto a ser fotografado;
– dos filtros em uso.
   

                
 

                       

Lente Nikon com distância focal de 300 mm, abertura de 66,6 mm e uma razão focal de f/4.5 

 

Tirando fotografias
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TEMPO DE EXPOSIÇÃO

Chute inicial:

– 30 s para f/4 e ISO 400     (zona urbana com poluição noturna)
– 1 min para f/4 e ISO 1600 (zona de céu escuro com poluição no horizonte)
– 4 min para f/4 e ISO 1600 (zona de céu escuro)

Então examine o histograma e faça os ajuste de exposição necessários.  

                
 

                       

Lente Nikon com distância focal de 300 mm, abertura de 66,6 mm e uma razão focal de f/4.5 

 

Tirando fotografias
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BALANÇO DE BRANCO

A poluição luminosa e o glamour 
provocado pelos raios UV no O

2
 .

deixam o céu avermelhado.

 

Neste caso podemos fazer o balanço do branco usando o próprio campo do céu 
próximo ao objeto fotografado.

                
 

                       

Lente Nikon com distância focal de 300 mm, abertura de 66,6 mm e uma razão focal de f/4.5 

 

Tirando fotografias

Balanço de branco diúrno             Balanço de branco customizado
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Possibilidades para o iniciante

afocal

tripé fixo

Bar-door tracker

na carona
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Possibilidades para o iniciante Star trail

Lens / Scope: Canon 18-55mm f/3.5-5.6 EF-S Zoom IS Lens 

Focal Length: 18mm;   F/stop: f/4;  ISO 100 

Exposure: Stack of 30 two-minute exposures 

Mount: Fixed tripod 
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Possibilidades para o iniciante Cena na pré-aurora

Lens / Scope: Canon 18-55mm f/3.5-5.6 EF-S Zoom IS Lens 

Focal Length: 34 mm;   F/stop: f/5.6;  ISO 1600 

Exposure: 10 s exposures 

Mount: Fixed tripod 
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Possibilidades para o iniciante Aglomerado duplo

Mount: Orion Sirius polar-aligned German-equatorial mount 

Guiding: None 

Camera: Unmodified Canon EOS 1000D (Digital Rebel XS) 

ISO: 1600 

White Balance: Custom, set on sky background 

Lens / Scope: Stellarvue SV70ED ED doublet refractor 

Focal Length: 420mm 

F/stop: f/6; ISO  1600

Exposure: Single 150-second exposure 
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1) Aprenda o básico ( céu, alinhamento, máquina, foco, tempo de exposição)
2) Comece pelo simples
3) Avance vagarosamente
4) Use as configurações otimizadas
5) Ajuste o tempo de exposição
6) Vá para longe das cidades
7) Use filtros
8) Aumente o sinal-ruído (empilhe vários frames)
9) Ajuste e corrija suas imagens
10) Pratique

                
 

                       

Lente Nikon com distância focal de 300 mm, abertura de 66,6 mm e uma razão focal de f/4.5 

 

Dicas para lindas fotos
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PARA  APRENDER MAIS:

- Forum do Cloudy Nights 

- Astrobin.com (muito bom para você ver o que estão fotografando com determinado 
equipamento)

- Astrophotography with DSLR (de Jerry Lond)

- Blog do Andolfato 

                
 

                       

Lente Nikon com distância focal de 300 mm, abertura de 66,6 mm e uma razão focal de f/4.5 

 

Dicas para lindas fotos
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1) Aprenda o básico ( céu, alinhamento, máquina, foco, tempo de exposição)
2) Comece pelo simpes
3) Avance vagarosamente
4) Use as configurações otimizadas
5) Ajuste o tempo de exposição
6) Vá para longe das cidades
7) Use filtros
8) Aumente o sinal-ruído (empilhe vários frames)
9) Ajuste e corrija suas imagens
10) Pratique

                
 

                       

Lente Nikon com distância focal de 300 mm, abertura de 66,6 mm e uma razão focal de f/4.5 

 

Dicas para lindas fotos
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