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Α Γυιδε Το Αστροπηοτογραπηψ Ωιτη ∆σλρ Χαµερασ |
7δ3φ9801δα3δδβ76β479ε359δε6221ββ
Ριγητ ηερε, ωε ηαϖε χουντλεσσ εβοοκ α γυιδε το αστροπηοτογραπηψ ωιτη δσλρ χαµερασ
ανδ χολλεχτιονσ το χηεχκ ουτ. Ωε αδδιτιοναλλψ πρεσεντ ϖαριαντ τψπεσ ανδ πλυσ τψπε οφ
τηε βοοκσ το βροωσε. Τηε υπ το στανδαρδ βοοκ, φιχτιον, ηιστορψ, νοϖελ, σχιεντιφιχ
ρεσεαρχη, ασ ωιτηουτ διφφιχυλτψ ασ ϖαριουσ οτηερ σορτσ οφ βοοκσ αρε ρεαδιλψ
αφφαβλε ηερε.
Ασ τηισ α γυιδε το αστροπηοτογραπηψ ωιτη δσλρ χαµερασ, ιτ ενδσ οχχυρρινγ βοδιλψ ονε
οφ τηε φαϖορεδ βοοκσ α γυιδε το αστροπηοτογραπηψ ωιτη δσλρ χαµερασ χολλεχτιονσ
τηατ ωε ηαϖε. Τηισ ισ ωηψ ψου ρεµαιν ιν τηε βεστ ωεβσιτε το λοοκ τηε αµαζινγ βοοκ το
ηαϖε.
Α Γυιδε Το Αστροπηοτογραπηψ Ωιτη
Φοχυσ ον τηε τρεεσ. Ιφ ψουρ τρψινγ ψουρ ηανδ ατ χαπτυρινγ λανδσχαπε
αστροπηοτογραπηψ, τρψινγ το φοχυσ ον τηε τρεεσ ορ οτηερ φορεγρουνδ οβϕεχτσ χαν
σοµετιµεσ βε α λιττλε τριχκψ. Α τεχηνιθυε ον γεττινγ τηε φοχυσ ον ποιντ ρελατιϖελψ
θυιχκλψ ισ το σηινε ψουρ φλασηλιγητ ορ ηεαδλαµπ ατ τηε τοπ οφ τηε τρεεσ.
Αστροπηοτογραπηψ Τιπσ & Τεχηνιθυεσ − Α Βεγιννερσ Γυιδε
Αστροπηοτογραπηψ ωιτη α τελεσχοπε. Τηε οτηερ ωαψ το γο αβουτ αστροπηοτογραπηψ ισ
το δο ιτ ωιτη α τελεσχοπε. Σοµε οφ τηε εθυιπµεντ ωιλλ βε τηε σαµε ασ τηε αβοϖε, βυτ ψου
ωιλλ εσσεντιαλλψ βε σωαππινγ ουτ τηε χαµερα λενσ ανδ ρεπλαχινγ ιτ ωιτη τηε τελεσχοπε
τηε τελεσχοπε εφφεχτιϖελψ ισ τηε λενσ.
Τηε Υλτιµατε Γυιδε το Αστροπηοτογραπηψ (89 Βεστ Τιπσ!)
Τηε ιδεαλ χαµερα σεττινγσ φορ ∆ΣΛΡ αστροπηοτογραπηψ αρε τηε λονγεστ σηυττερ σπεεδ,
τηε ωιδεστ απερτυρε, ανδ τηε ηιγηεστ ΙΣΟ ασ ψουρ αστροπηοτογραπηψ χαµερα ωιλλ
αλλοω. Τηισ µαψ ρεθυιρε ψου το χονσυλτ ψουρ χαµερα µανυαλ ιφ ψου ρε νοτ συρε ηοω το
αδϕυστ τηεσε σεττινγσ το φιτ ψουρ νεεδσ.
Σταρτινγ Αστροπηοτογραπηψ: Α Χοµπλετε Γυιδε
Αστροπηοτογραπηψ ισ ονε οφ τηε µορε εθυιπµεντ−ιντενσιϖε ανδ τεχηνιχαλ φορµσ οφ
πηοτογραπηψ, βυτ ωιτη αν οπεν µινδ ανδ αν εντρεπρενευριαλ αττιτυδε, ψου χαν προδυχε
αστουνδινγ ιµαγεσ τηατ µακε εϖερψονε ωαντ το σταργαζε. Ρεµεµβερ, αστροπηοτογραπηψ
ισ αν αδϖεντυρε.
Βεγιννερ Αστροπηοτογραπηψ Τιπσ: Ηοω το Γετ Σταρτεδ
Γεττινγ σταρτεδ ιν Αστροπηοτογραπηψ ισ εασιερ τηαν ψου τηινκ βυτ µαστερινγ ιτ ωιλλ
τακε α λιφε τιµε. Τηισ ισ α γυιδε φορ βεγιννερσ ορ πεοπλε ωιτη α σµαλλ αµουντ οφ
εξπεριενχε. Ι λλ βε φοχυσινγ ον τακινγ πιχτυρεσ ωιτη νοτηινγ βυτ ∆ΣΛΡ χαµερασ ανδ
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ρεγυλαρ λενσεσ. Νο τελεσχοπε ρεθυιρεδ! Τηε ονλψ οτηερ πιεχε οφ εθυιπµεντ ψου ωιλλ νεεδ
ισ α τριποδ.
Θυιχκ Σταρτ Γυιδε Παρτ 1 φορ Βεγιννερ ∆ιγιταλ Αστροπηοτογραπηψ
Αστροπηοτογραπηψ ιν 8 στεπσ; Ωηατ ισ Αστροπηοτογραπηψ. Αστροπηοτογραπηψ ισ
πηοτογραπηινγ τηε νιγητ σκψ. Τηισ χαν ινχλυδε σταρ χονστελλατιονσ, πλανεταρψ βοδιεσ
ανδ τηε Μιλκψ Ωαψ. Τηισ παρτιχυλαρ γυιδε φοχυσεσ ον πηοτογραπηινγ τηε Μιλκψ Ωαψ
σινχε πηοτογραπηινγ πλανεταρψ βοδιεσ, συχη ασ τηε Μοον, ρεθυιρεσ α διφφερεντ
προχεσσ.
Βεγιννερ∋σ Γυιδε το Αστροπηοτογραπηψ | Σπαχε
Αστροπηοτογραπηψ Τοολσ ηασ βεεν τηε γο−το χηοιχε φορ µανψ ιµαγερσ ωηο υσε βοτη
∆ιγιταλ ΣΛΡ ασ ωελλ ασ ΧΧ∆ ανδ ΧΜΟΣ χαµερασ. ΑΠΤ στανδσ φορ
Αστροπηοτογραπηψ Τοολ ανδ ιτ ισ λικε Σωισσ αρµψ κνιφε φορ ψουρ αστρο ιµαγινγ
σεσσιονσ. Νο µαττερ ωηατ ψου αρε ιµαγινγ ωιτη Χανον ΕΟΣ, Νικον, ΧΧ∆ ορ ΧΜΟΣ
αστρο χαµερα, ΑΠΤ ηασ τηε ριγητ τοολ φορ πλαννινγ, χολλιµατινγ, αλιγνινγ, φοχυσινγ,
φραµινγ, χοντρολλινγ, ιµαγινγ, σψνχηρονιζινγ, σχηεδυλινγ, αναλψζινγ ανδ µονιτορινγ.
Α Βεγιννερ σ Γυιδε το ∆εεπ−Σκψ Αστροπηοτογραπηψ
∀Ι αµ ϖερψ ηαππψ ωιτη Τηε Υλτιµατε Γυιδε το Αστροπηοτογραπηψ. Ιτ ισ α χοµπρεηενσιϖε
εΒοοκ, βοτη δεταιλεδ ανδ εασψ το υνδερστανδ. Αλεξ Χονυ ισ α γοοδ τεαχηερ ανδ α
βριλλιαντ πηοτογραπηερ. Τηανκ ψου το ηιµ φορ σηαρινγ ηισ πασσιον φορ τηε σκψ.∀ −
Αννε Σ. ∆οωνλοαδ
Αστροπηοτογραπηψ τιπσ: Ηοω−το γυιδεσ ανδ ϖιδεοσ ον γεττινγ ...
Ηοω Το ∆ο Αστροπηοτογραπηψ Ιν Τηε Χιτψ Ανδ ∆εαλ Ωιτη Τηε Μανψ Χηαλλενγεσ Α
Θυιχκ Γυιδε. Τεχηνιχαλλψ, τηε βασιχσ οφ δοινγ αστροπηοτογραπηψ ιν τηε χιτψ αρε τηε
σαµε ασ δοινγ αστροπηοτογραπηψ εϖερψωηερε ελσε: Τηε µουντ ισ τηε µοστ ιµπορταντ
σινγλε πιεχε οφ αστροπηοτογραπηψ εθυιπµεντ. Φορ δεεπ−σκψ αστροπηοτογραπηψ, ψου
νεεδ το υσε αν εθυατοριαλ ...
Βεγιννερ∋σ Γυιδε το Αστροπηοτογραπηψ: Α Θυιχκ & Εασψ ...
Αστροπηοτογραπηψ λεαρνινγ γυιδεσ. Αστροπηοτογραπηψ: Τηε Υλτιµατε Βεγιννερ σ Γυιδε
ρεαδ ουρ χοµπλετε οϖερϖιεω οφ εϖερψτηινγ ψου νεεδ το κνοω αβουτ
αστροπηοτογραπηψ.; Ωηατ σ ιν τηε σκψ τονιγητ φροµ µψ λοχατιον? φινδ ουτ τηε βεστ
τοολσ το υσε το ωορκ ουτ ωηατ ισ ϖισιβλε φορ ψου ον ανψ νιγητ Ηοω το πηοτογραπη τηε
Μιλκψ Ωαψ στεπ−βψ−στεπ γυιδε το πλαννινγ ανδ χαπτυρινγ ψουρ ιµαγε.
Αστροπηοτογραπηψ − σκψατνιγητµαγαζινε
Θυιχκ−Σταρτ Γυιδε το Αστροπηοτογραπηψ ον Ψουρ Πηονε. Χαν τ ψου ϕυστ τακε πηοτοσ
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οφ τηε νιγητ σκψ ανδ χαλλ ιτ αστροπηοτογραπηψ? Συρε, βυτ ψουρ πηοτοσ αρε γοινγ το βε
εξτρεµελψ πιξελατεδ υνλεσσ ψου ρε τακινγ τηε νεχεσσαρψ στεπσ το χοµβατ τηε
δραωβαχκσ οφ λοω λιγητ πηοτογραπηψ.Ασ συχη, ψου λλ νεεδ α λιττλε γεαρ ανδ
σοφτωαρε ασσιστανχε το αχτυαλλψ πηοτογραπη σπαχε ον ψουρ πηονε.
Α Βεγιννερ∋σ Γυιδε το Αστροπηοτογραπηψ: 5 Τιπσ το Γετ Ψου ...
Αστροπηοτογραπηψ Πριµερ Ψουρ ΦΡΕΕ Γυιδε εεΒοοκ.ινδδ 1Βοοκ.ινδδ 1 33/30/11 3:01
ΠΜ/30/11 3:01 ΠΜ. 34 Γεττινγ Σταρτεδ ισ α Πιεχε οφ Χακε 36 Ποιντ & Σηοοτ τηε Σκψ 42
Χαπτυρινγ τηε Σολαρ Σψστεµ 48 ∆εεπ−Σκψ Αστροπηοτογραπηψ Πριµερ
Αστροπηοτογραπηψ Πριµερ Ακιρα Φυϕιι
Γετ Ψουρ Φρεε Γυιδε το Αστροπηοτογραπηψ φροµ Σκψ ...
Αστροπηοτογραπηψ υσεσ λονγ εξποσυρε το οπτιµιζε τηε νυµβερ οφ σταρσ ιν αν ιµαγε.
Σταρ Τραιλσ σταρ τραιλσ ρεθυιρεσ µυχη λονγερ εξποσυρεσ ανδ τηε ροτατιον οφ τηε
εαρτη. Ωιτη ψουρ χαµερα ποιντεδ ιν τηε ριγητ διρεχτιον, τηε ροτατιον οφ τηε εαρτη
ρεσυλτσ ιν τηε σταρσ σπιννινγ αρουνδ α χεντραλ ποιντ.
Α Βεγιννερ∋σ Γυιδε το Αστροπηοτογραπηψ − Ποπυλαρ Μεχηανιχσ
Τηε γοαλ οφ αστροπηοτογραπηψ ισ το πηοτογραπη αστρονοµιχαλ οβϕεχτσ − σταρσ,
πλανετσ, γαλαξιεσ, νεβυλαε, ετχ. Τηε µοστ βασιχ αστροπηοτογραπηψ σετυπ:
ιντερχηανγεαβλε λενσ ∆ΣΛΡ/µιρρορλεσσ χαµερα ωιτη α µανυαλ οπερατινγ µοδε φαστ
(φ/2.8 ορ λεσσ), ωιδε−ανγλε (8−23µµ) λενσ
Τηε Υλτιµατε Γυιδε το Αστροπηοτογραπηψ (89 Βεστ Τιπσ ...
Α φαστ λενσ ωιτη α µαξιµυµ απερτυρε οφ ατ λεαστ φ/4 ισ α γρεατ σταρτ ιφ ψου∋ρε λοοκινγ
φορ τηε βεστ λενσ φορ αστροπηοτογραπηψ. Ασ νοτεδ ιν ουρ αστροπηοτογραπηψ γεαρ
γυιδε, ασ ψουρ βυδγετ αλλοωσ, λοοκ φορ σοµετηινγ ωιτη αν εϖεν λαργερ απερτυρε λικε
φ/2.8, φ/1.8, ορ φ/1.4.Τηε λαργερ τηε απερτυρε, τηε µορε λιγητ τηε λενσ χαν χολλεχτ, ανδ
σινχε ψου∋λλ βε σηοοτινγ ατ νιγητ, ψου νεεδ α λενσ τηατ χαν ...
Βεγιννερ σ Γυιδε το Αστροπηοτογραπηψ − ΕΡΙΝ ΟΥΤ∆ΟΟΡΣ
Α γυιδε το ΧΜΟΣ δεεπ−σκψ αστροπηοτογραπηψ; Χαλιβρατιον φραµεσ (δαρκσ, βιασ ανδ
φλατσ) αρε αν ιντεγραλ παρτ οφ ∆ΣΟ προχεσσινγ. Τηε τραδε−οφφ φροµ λονγ εξποσυρεσ
ισ τηε ποτεντιαλ φορ νοισε ανδ ϖιγνεττινγ το αφφεχτ ιµαγεσ, ωηιχη µακεσ προχεσσινγ
χηαλλενγινγ. ∆αρκ ανδ βιασ φραµεσ ρεδυχε νοισε, ωηιλε φλατ φραµεσ ρεµοϖε ανψ
ϖιγνεττινγ.
∆ιγιταλ Αστροπηοτογραπηψ: Α Γυιδε το Χαπτυρινγ τηε Χοσµοσ ...
Βεγιννερ∋σ Γυιδε το ∆ΣΛΡ Αστροπηοτογραπηψ βψ ϑερρψ Λοδριγυσσ. Α Βεγιννερ∋σ Γυιδε
το ∆ΣΛΡ Αστροπηοτογραπηψ, ρατηερ τηαν βεινγ ϕυστ α λεσσ χοµπρεηενσιϖε ρεηαση οφ
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τοπιχσ αλρεαδψ χοϖερεδ ιν σοµε οφ ϑερρψ∋σ οτηερ βοοκσ ον τηε συβϕεχτ, αχτυαλλψ
µαναγεσ το χοϖερ ιν αππροπριατε δεταιλ µυχη οφ τηε µατεριαλ χριτιχαλ το γεττινγ
σταρτεδ ιν τηε ηοββψ τηε ριγητ ωαψ, ανδ εϖεν αδσ σοµε νεω τιπσ νοτ φουνδ ιν ...
Ηοω το Τακε Πιχτυρεσ οφ Σταρσ: Αν Αστροπηοτογραπηψ Γυιδε:
Αστροπηοτογραπηψ 101: α σταρτερ γυιδε . Υσε α δαρκ σκψ µαπ το χηοοσε α λοχατιον.
Υνφορτυνατελψ, αστροπηοτογραπηψ χαν τ βε δονε εϖερψωηερε. Τηε αβιλιτψ οφ ψουρ
χαµερα το πηοτογραπη φαιντ χελεστιαλ οβϕεχτσ δεπενδσ εντιρελψ ον τηε δαρκνεσσ οφ τηε
συρρουνδινγ σκιεσ ανδ ψουρ προξιµιτψ το σουρχεσ οφ αρτιφιχιαλ λιγητ.
Αστροπηοτογραπηψ φορ Βεγιννερσ | Ηοω το Τακε Ινχρεδιβλε ...
Πηοτογραπηψ ηασ χερταιν εξποσυρε ρυλεσ τηατ µακε αστροπηοτογραπηψ φορ βεγιννερσ
σοµετηινγ εξτρεµελψ εασψ το σταρτ. Τηε 500 Ρυλε. Τηε 500 Ρυλε ισ α γυιδε ορ ρεχιπε τηατ
αλλοωσ ψου το θυιχκλψ ασσυρε οπτιµαλ χαµερα σεττινγσ φορ γοοδ εξποσυρε ωηεν
χαπτυρινγ σταρσ ανδ τηε Μιλκψ Ωαψ ιν σηαρπ φοχυσ ανδ ωιτηουτ ανψ σταρ τραιλσ. Τηε
γενεραλ φορµυλα ισ ...
Αστροπηοτογραπηψ Γυιδε: Τηινγσ Ψου Νεεδ το Κνοω | Νατυρε ΤΤΛ
ΒΒΧ Σκψ ατ Νιγητ µαγαζινε ισ τηε ονλψ ρεαλ γυιδε το αστρονοµψ. Εϖερψ ισσυε οφ ΒΒΧ
Σκψ ατ Νιγητ µαγαζινε βρινγσ ψου οβσερϖινγ τιπσ, σταρ χηαρτσ, βυψερσ∋ γυιδεσ, τηε
λατεστ ιν χοσµολογιχαλ ρεσεαρχη, εξχλυσιϖε φεατυρεσ βψ Σιρ Πατριχκ Μοορε.
Α Βεγιννερ∋σ Γυιδε το ∆ΣΛΡ Αστροπηοτογραπηψ: ϑερρψ ...
Τηε Χοµπλετε Γυιδε το Λανδσχαπε Αστροπηοτογραπηψ ισ τηε υλτιµατε µανυαλ φορ
ανψονε λοοκινγ το χρεατε σπεχταχυλαρ λανδσχαπε αστροπηοτογραπηψ ιµαγεσ.Βψ
εξπλαινινγ τηε σχιενχε οφ λανδσχαπε αστροπηοτογραπηψ ιν χλεαρ ανδ στραιγητφορωαρδ
λανγυαγε, ιτ προϖιδεσ ινσιγητσ ιντο πηενοµενα συχη ασ τηε αππεαρανχε ορ αβσενχε οφ
τηε Μιλκψ Ωαψ, τηε µοον, ανδ χονστελλατιονσ.
Τηε Αµατευρ∋σ Γυιδε το Αστροπηοτογραπηψ − Χονδ Ναστ Τραϖελερ
Ιφ ψου λικε αστροπηοτογραπηψ, ψου µιγητ ωαντ το ινϖεστ ιν τηεσε αχχεσσοριεσ: Α ηιγη−
θυαλιτψ µιρρορλεσσ ορ ∆ΣΛΡ χαµερα − Σινχε ψου λλ βε τακινγ λονγ εξποσυρεσ, τηε
αβιλιτψ το σηοοτ ιν µανυαλ µοδε ισ α µυστ.; Τεδ σ Τοπ Πιχκσ: Χανον ΕΟΣ ΡΠ, Χανον ΕΟΣ
90∆, Νικον ∆5600, Νικον Ζ6, Φυϕιφιλµ Ξ−Τ30 ανδ Ολψµπυσ ΟΜ−∆ Ε−Μ1 ΜΚΙΙ Α ωιδε−
ανγλε λενσ οφ 35µµ ορ µορε − Ωιτη α ωιδε−ανγλε λενσ, ψου λλ βε ...
Φοχυσ: Α βεγιννερ∋σ γυιδε το αστροπηοτογραπηψ
Τηε Υλτιµατε Βεγιννερσ Γυιδε το Αστροπηοτογραπηψ (2020) Ηοτ σκιεσανδσχοπεσ.χοµ.
Ωηατ ισ αστροπηοτογραπηψ ανδ ωηατ διφφερεντ τψπεσ αρε τηερε? Αστροπηοτογραπηψ ισ
τηε αρτ οφ χαπτυρινγ ιµαγεσ οφ τηε νιγητ σκψ ανδ οβϕεχτσ ιν σπαχε, λικε σταρσ, πλανετσ
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ανδ γαλαξιεσ.Αστροπηοτογραπηψ Εθυιπµεντ.
5 Βεστ ∆ΣΛΡ φορ Αστροπηοτογραπηψ (2021) | Πλανετ Γυιδε
Βονυσ γυιδε. Ηοω το σηοοτ τηε µοον; Εξαµπλεσ οφ Αστροπηοτογραπηψ.
Αστροπηοτογραπηψ ισ α ϖερψ βροαδ τερµ ανδ χαν ινϖολϖε σηοοτινγ α ϖαριετψ οφ
χελεστιαλ οβϕεχτσ αφτερ δαρκ. Φορ µοστ οφ υσ ωηο δο νοτ οων σπεχιαλιζεδ εθυιπµεντ,
αστροπηοτογραπηψ ισ λιµιτεδ το σηοοτινγ σταρ τραιλσ, τηε Μιλκψ Ωαψ ανδ τηε µοον.
Βεστ Χαµερα Φορ Αστροπηοτογραπηψ

Βυψινγ Γυιδε

Ωιτη τηισ γυιδε, Ι λλ χοϖερ εϖερψτηινγ το γετ ψου σταρτεδ φροµ ωηατ γεαρ το υσε το
πλαννινγ ψουρ σηοτσ ανδ φινδινγ τηε Μιλκψ Ωαψ. Ονχε ψου κνοω ωηεν, ωηερε, ανδ ηοω
το σηοοτ αστροπηοτογραπηψ, ιτ χαν γετ εξτρεµελψ αδδιχτινγ, σο ψου ϖε βεεν προπερλψ
ωαρνεδ.
.
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