
Objektívfűtés

Az égbolt fényképezoi szá
mára nagy bosszúsán, ha a le
hűlés miatt a 13 vegő párstar
talma lacsapódik az objektí
von ás emiatt a további munka 
meghiúsul. Ennsk elkerülésére 
fűtanünk kall az objektívat.
A fűtés kivitelezéséhez sze
retnénk néhány gyakorlati ta
nácsot adni.

Amennyiben az objektív hő
mérséklete kevéssel magasabb 
a környező levegőnél, a pára 
már nem tud kicsapódni rá.
A külföldi amatőrirodalomban 
fellelhető a "fűtőmandzsetta", 
amelyet az objektívtest köré 
tekerve tépőzárral rögzíte
nek. Ez ragasztószalagok közé 
helyezett ellenállásokból áll, 
melyeket áramforrásra kap
csolva kapjuk a szükséges me
leget. Előnye az egyszerű 
rögzíthatőség és a tetszőle
ges objektívra való rögzítés 
lehetősége. Hátránya, hogy 
rossz a hőátadás és az egész 
objektívtest fűtése miatt vi
szonylag nagy a teljesítmény
igénye (alapobjektívekre k b . 
2-3 VJ) .

Mivel a cél érdekében a 
front lenősét kell páramente
sítenünk, a hőt célszerű az 
objektívperemre (ide illesz
kedik az objektívsapka) he
lyezett fűtőgyűrűvel biztosí
tanunk. így átlagos esetben 
0,4-0,5 W elég egy alapobjek- 
tív páramentesítésére. A fű^ 
togyűrű egy alumínium cséve, 
melyre ellenálláshuzal van 
tekerve, majd Epokittel ki
töltve, illetve lefestve.
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jómagam 1904 öszs óta hasz
nálok objetktívfütést. Zenit 
ás Praktica alapebjaktivekre 
0,4-0,5 W-ct, FIoktogonra 

(f 2,3; 20 nm) 0,0-1 W-ot al
kalmazok - ez annyira kisnér- 
tákosn melegít, hogy kozzál 
alig észrevehető, k b . 1-2 fok 
többlatot jelent. Tavasztól 
őszig terjedő időszakban, 
olyan intenzív párslacsapódás 
mállott, amikor a gép egyes 
részein a pára csöpp skbo 

gyűlve folyik le, az alapob- 
jektív felülete tökéletesen 
páramontes volt! Téli időben, 
amikor intenzív a dérképző
dés, vsla.iiival nagyobb telje
sítmény szükséges. Alapobjek- 
tívaknez 1 W-ot, Flektogcnhoz 
3 W-ot használtan, -10 fok 
mellett még száraz maradt az 
objektív.

Amennyiben a teljesítmény- 
szükségletet ismerjük, kivá
lasztjuk azt az akkumulátort, 
amely el képes látni energiá
val a fűtést legalább egy al
kalomra szükséges időtarta
nig. Teljes éjszakát fotózva 
(6-7 óra) 2 W fűtés esetén 5 
V-os akkumulátort használva 
elég volna 2,3 Aó-s. Tehát a 
kereskedőimben kapható legki
sebb akkumulátor (6 V, 4,5 
Aő) két gépet is el tud látni 
egy éjszaka, egyszeri fültöl
téssel. Egy-egy alkalommal 
megoldható a fűtés laposele- 
nekről is, de ez hosszabb tá
von igen költséges. Autósok 
viszont a szivaroyújtőról ki
vezethetik az autó akkumulá
torának áramát, és ezt külön 
költség nélkül jól felhasz
nálhatják. A fűtésre használt 
huzal célszerűen Manganin 
vagy Isotan ellenállasnuzal 
szigetelt és forrasztható 

változata, mely a kereskede
lemben kapható.
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. Praktikussági okokból a 
választott huzalból lehe
tőleg a 0,5-5 n közötti 
hossz adja ki a szükséges 
ellenállást.

2. Fűtőáramunk ne haladja mag 
a huzalra engedett maximá
lis áramot. Ez utóbbit a 
tekercselésre használt 2,5 
A/rnm“ áransűrűság 4-5-szö- 
rősére számoltam, mivel

Ha csak a szükségesnél vé
konyabb huzalhoz jutunk hoz
zá, akkor szóba jöhet több 
(4-5), párhuzamosan kötött 
szálból kialakított ellenál
lás, de ekkor az esetleges 
egyenetlen áramelosztás miatt 
biztonsági ráhagyással szá
moljunk. Ezután a leszabott 
ollenálláshuzalra ráforraszt
juk a kivezető vezetékeket, 
majd duplán összehajtva fel
tekerjük a csévére és rögzít
jük, végül a fennmaradó he
lyet Epokittal kitöltjük. 
A gyűrű belső illeszkedő ré
szét pontos méretre csiszol
juk. így elérhetjük, hogy a 
festék megsértése nélkül il
leszkedjen az objektívra ás 
ott biztosan megálljon. Végül 
az illeszkedő rész kivételé
vel matt feketére festjük.

Akik perecízebben akarnak 
számolni, azok figyelembe ve
hetik az akkumulátor feszült
ségének kisülés közbeni csök
kenését is. Pl. a savas akku
mulátor töltve 2,2 V-ot, ki
sütve 1,0 V-ot ad cellánként. 
Tehát a 12 V-os akku töltve

13,2 V, míg kisütve 10,3 V. 
így a futóteljesítmény ás s 
fűtoáram is két-két érték kö
zött változik. Ez esetben úgy

Végül az átlagteljesít
ménnyel visszaszámoljuk, hogy 
a szükséges fényképezési időt 
kibírja-e az akkumulátor, de 
ez a gépjármű akku eseten 
biztosan teljesül.

Az oojektívfütéssel próbál
kozóknak sok sikert kívánok, 
amennyiben az elkészítéssel 
vagy a méretezéssel kapcso
latban probléma merül fel, 
szívesen segítek.
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