OKULÁR
AZ OKULÁR BEHELYEZÉSE
1) Tekerje ki a csavarokat az
okulárkihuzaton és vegye le a
műanyag sapkát.
2) Helyezze be a kívánt
nagyítású okulárt,
majd rögzítse
a két oldalsó
csavarral.

(Reflektor) (Refraktor és M-C)
1) Tekerje ki a csavarokat az okulárkihuzaton és
vegye le a műanyag sapkát.
2) Helyezze be a zenittükröt a kihuzatba
majd rögzítse a két oldalsó csavarra.l
A zenittükör felfelé nézzen.
3) Oldja ki a zenittükör csavarjait.
4) Helyezze be a kívánt nagyítású okulárt
a zenittükörbe majd rögzítse a két oldalcsavarral.

okulár

zenittükör

F ókuszálás
A távcsöveket okulárcsere esetén élesíteni kell. Az
okulársorozatok általában parafokálisak, azaz közel van a
fókuszpontjuk, de kis eltérések lehetségesek. A élességet a
légköri változások, hőmérsékletcsökkenés is befolyásolja, ezért
a fókuszáló gombok segítségével alkalmanként élesítsünk újra.

B arlow-lencse használata

Barlow

okulár

A Barlow-lencse egy negatív fókuszú egy, két vagy háromtagú
lencse, amely megnyújtja a távcső fókuszát általában kettő vagy
háromszorosára. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy a távcső
nagyítása az adott okulárral kettő vagy háromszorosára növekszik.
A Barlow lencsét mindig az okulár és a távcső közé kell helyezni.
Ha az okulárt ütközésig benyomjuk a Barlow lencsébe, akkor a
nyújtás névleges lesz (kettő vagy háromszoros). Ha az okulárt
távolabb helyezzük el a Barlow-lencsétől (pl. a refraktor
okulárkihuzatába tesszük először a Barlow-lencsét, majd a
zenittükröt, végül az okulárt, a fényút a Barlow és az okulár között
megnő, a nyújtás is sokkal nagyobb lesz).
Barlow-lencse használatával kétszer annyi nagyítást tudunk
használni, Nagy előnye még, hogy a nagy szemlencséjű és nagy
pupillatávolságú okulárjainkkal nagyobb nagyításokat tudunk elérni
és kényelmesebbé válik a megfigyelés nagy nagyításokkal.

reflektor (Newton-távcső)

okulár
Barlow
Amici-prizmal

refraktor és MC távcső

Optikai felületek tisztítása
A távcső nagyon kényes eszköz. Míg mechanikai részei könnyen tisztíthatók és karbantarthatók, az optikai
felületek speciális kezelést igényelnek. Minden optikai felületen nagyon vékony felgőzölt réteg található
(antireflexiós réteg). Az optikai üveg nagyon tartós, felületi alakját évtizedekig megtartja. Legnagyobb ellensége
a por. Pormentes tárolás esetén hosszú évekig nem igényel semmilyen karbantartást. Soha ne nyúljunk az
optika felülethez, ha nincsenek meg a tisztításhoz szükséges eszközeink. Ha beporosodott, páralecsapódás
után cseppfoltok vannak rajta, vagy véletlenül ujjlenyomat kerül rá, keressünk fel egy optika tisztítására
specializálódott szervizt. Házi tisztítással maradandó károsodást (karcokat) idézhetünk elő a lencséken. Az
optikákon történt bármilyen gondatlanságból létesült szennyeződés, a foglalatok megbontása, tisztítás a
garancia elvesztését okozza!
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