Kicsit jobb objektív a 4,5/300-as Tair, ez sarokban sem torzít, viszont
jobban széthúzza a képet, fényszegényebb. A továbblépés érdekében a Zeiss
80/500-as objektívjét választottam. Felbontása jóval nagyobb, a képet is
jól, torzításmentesen széthúzza. 30 DlN-nél 2 perccelH ,1 a határmagnitúdó
ja. Ezt sokkal nehezebb ne gvezetni. Saját fókuszban a 8 mm-es okulár kevés.
Csak óragéppel lehet vezetni, és igazán finom finommozgatással. A Zeissóramű rektaszcenziós és deklinációs tengelyén való legkisebb mozdítás is
nagy "zökkenést" okoz a látómezőben.
Az Urániában kapható mart szálkeresztek egy osztása 1 m-es fókusznál kb.
45"-nek felel meg, míg a szál szélessége 2". Ezt a felbontást egy 6 cm-es
fotoobjektív is "látja", tehát ha az 500-as telét 500-as vezetőtávcsővel
követjük, nem extrafokális csillagkoronggal kell vezetni, hanem az éles
csillagot "el kell dugni" a szál mögé, és az előbukkanásnál korrigálni. Ez
elég nehéz művelet, saját fókusszal nem is lehet megcsinálni, mert ott a
csillag képe kómás.
Efey másik kényes probléma a filmanyagok megválasztása. Kezdőknek kis
optikákhoz megfelelnek a hagyományos fekete-fehér negatívok, de komolyabb,
távcsővel készült fotókhoz csak az érzékenyített
filmeket
ajánlom.
Lényegesen rövidebb idő alatt sokkal többet képesek rögzíteni. Például a
hiperszenzilibilizált filmre készült 10 perces fotó határfényességét normál
27 DIN-es filmnél csak 40— 50 perces kinntartással érhető el, ráadásul a
szemcsézettség kb. tízszer durvább. Ilyen hiperszenzibilizált film a Kodak
Technical Pan 2415. Ez egyébként
egy
18
DIN
körüli
film,
de
hiperszenzibilizálva (hidrogénfürdő)
érzékenységi
karaterisztikája
a
spektroemulziókéval lesz azonos. Ez nálunk még egy drága film —
12 kocka
ára 500 Ft körüli —
emellett aránylag gyorsan romlik (2— 3
hét).
Kísérleteim szerint kiváltható lenne hazai nyersanyagokkal is, csak a
biztonságos hidrogénfürdőztetést kellene megoldani, ami persze csak nagyobb
tételben kifizetődő, s csak megfelelő számú jelentkező esetén érdemes vele
foglalkozni.
ISKUM JÓZSEF

A szegény ember távcsöve
Három évvel ezelőtti cikkünk felkeltette az érdeklődést a Dobsón-féle táv
csövek iránt (1. Meteor 1987/10). 1988-as kérdőívünkön már néhányan jelez
ték, hogy Dobson-távcsövet építettek vagy terveznek építeni. Vannak, akik
további részletek iránt érdeklődnek.
Az USA-ban már rregjelentek a második generációs Dobson-távcsövek, ám ná
lunk még mindig szinte ismeretlen dolognak számít az, hogy fából is lehet
jó és célszerű azimutális rrechanikát készíteni. A távcsőkészítők többsége
még mindig "vasban és acélban" gondolkodik, de ez nem is csoda, tekintve a
rendkívül szegényes hazai irodalmat. Számos nagyméretű tükröt használhatna
tulajdonosa, ha nem törekedne mindenáron a hagyományos parallaktikus
monstrumok készítésére. Ismerve a 25— 50 cm-es hazai műszereket, ez a
törekvés jórészt nehezen használható, hibásan kivitelezett mechanikákhoz
vezetett — tisztelet a kivételnek! A Dobson-szerelés itthoni elterjedése
sok kedveszegett távcsőépítő számára adna. lehetőséget egy használható és
olcsó nagyobb műszer elkészítésére.

A Dobson-távcsövek ugyanúgy forradalmasí
tották az amatőrcsillagászatot — legalábbis
nyugaton — , mint a Schmidt— Cassegrain-típusú (katadioptrikus)
távcsövek. A siker
forrása mindkét esetben ugyanaz: kis súly
mellett nagy távcsőátmérő. (A Schmidt— Cassegrain-távcsövekre egy későbbi számunkban
vissza kívánunk térni.) Amíg azonban a kata
dioptrikus távcsövek átmérője 35 cm-nél meg
állt , addig a Dobsonok között 70— 80 cm-es
óriásokat is találunk. Még ezek a valóban
nagy műszerek is — átmérőjükhöz képest
viszonylag kis súlyúak, ezért könnyen szál
líthatók megfelelő észlelőhelyekre.
A Dobson-szerelést egy kaliforniai amatőr,
John Dobson "találta ki", húsz évvel ezelőtt.
Célja egyszerű volt: minél nagyobb távcső
elkészítése minél kisebb anyagi ráfordítás
sal. Dobson soha nem volt nagy véleménnyel
a kis távcsövekről.
"Nagyon jók bolygókra
és a Holdra, de serrmit sem mutatnak a gala
xisokról" —
így Dobson, akit elsősorban a
kozmológia érdekel, és ebből a szempontból
valóban a nagy távcsövek mutatják a legtöb
bet. (Hogy "mi folyik" pl. az Orion-ködben,
legjobban nagy távcsövekkel mutatható be.)
Kevesen tudják, hogy John Dobson 1967-ig
egy kolostorban élt. Ekkor azonban el kel
lett hagynia, mivel "távcsőkészítő életmód
ja" és az ezzel kapcsolatos jövés-menés nem
fért össze az előírásokkal. Ez időtől fogva
kegyelemkenyéren él, barátai támogatják ezzel-azzal, minthogy szegénységi fogadalmát
máig betartja. Addig, amíg az amerikai táv
csőkészítő cégek nagyon is jó üzletet csi
náltak Dobson-távcsövek eladásából, a felta
lálónak most, 73 évesen az is gondot jelent,
hogy mit fog enni holnap.
Mindez már sejteti, hogy rendkívüli elhi
vatottságú személlyel van dolgunk. John Dob
son és a San FVanciscó-i Sidewalk Astrono
mers (kb. Sétatéri Csillagászok) tagjai mil
lióknak mutatták meg az égbolt szépségeit
nagyméretű, hordozható távcsöveikkel (melyek
között 60 cm-es is akad), így töltve be va
lóságos missziót a csillagászat népszerűsí
tésében. Ez az "ismeretterjesztés" merőben
különbözik az itthon rregszokottól: ahelyett,
hogy városszéli bemutató csillagvizsgálókban
várnák az évi néhányszáz látogatót, inkább
"elvegyülnek a tömegben", olyan helyeken ál
lítják fel távcsöveiket, ahol sokan megfor
dulnak (pl. nemzeti parkokban). Persze a ha
talmas optikák is megteszik a maguk ha
tását ...
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John Dobson igazi ajándéka az, hogy felrázta az amatőröket: ne rekedje
nek neg a 20—30 cm-es távcsövénél, fogjanak hozzá nagyobbak építéséhez!
Mindnyájan tudjuk, milyen költségekkel jár egy nagyobb távcső elkészítése,
ha csak a "profi" technikákban gondolkodunk. Egy parallaktikus, netán asztrofotózásra szánt 50— 60 cm-es távcső megépítésére szerte a világban nagyon
kevés amatőr vállakozhat, ám egy hasonló méretű Dobson inár nem tartozik az
ábrándok világába —
legalábbis nyugaton. A Dobson-szerelés fogalomkörébe
na már beletartoznak a Dobson stílusú, azimutálisan szerelt refraktorok is.

A Dobson-távcsövek elsősorban Amerikában népszerűek, de kb. egy évtizede
megkezdték európai térhódításukat is. Az amerikaiak nagy távcsöves találko
zóinak is a Dobsonok a sztárjai. (Az 1989. február 2— 5. között Floridában
tartott Winter Star Fárty 320 résztvevője pl. 130 távcsővel "vonult fel",
hogy észlelje a téli ég mély-egeit az éta Carinae-től az Orion-ködig. A tíz
legnagyobb — 40 cm fölötti — távcső természetesen Dobson-szerelésű volt.)
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Efey Dobson-távcső készítésekor természetesen számos engedményt kell ten
nünk. Le kell mondanunk a szabályos tükörátmérő/vastagság arányról, jóval
vékonyabb koronggal kell megelégednünk, le kell mondanunk az óragép kényel
méről, vagy a hagyományos finorrmozgatásról.
Néhány nap alatt mindenki összeállíthatja a maga Dobson-távcsövét. A
legtöbb elem rétegelt lemezből és deszkából elkészíthető. A legnagyobb gon
dot a cső beszerzése (ez azonban minden távcsőnél létező probléma) és a
vízszintes "csapágyazás" kellően precíz elkészítése jelenti (a Dobson-táv
cső részeit 1. az ábrán!). Talán meglepő, de Amerikában — jó hőszigetelő
tulajdonságaik miatt — leggyakrabban kartoncsöveket használnak Dobsontávcsövekhez.
Ha azonban gondosan készítjük el, az átlagos amatőrtávcsőnél sokkal
könnyebb, rezgésmentesebb és olcsóbb műszerhez jutunk. Persze ennél az
azimutális megoldásnál nem lehet szó
óragépes
követésről
(bár
a
Dobson-Poncet rendszer ezt is meg tudja oldani rövid időtartamra), így a
Dobson-távcső alkalmatlan hosszú expozíciójú asztrofotózásra. A vezetés
hiánya azonban úgy látszik mégsem jelent áthághatatlan akadályt, hiszen
John Dobson millióknak tartott bemutatásokat óragép nélküli távcsöveivel!
Az olcsóságon kívül van azonban egy másik előnye is a Dobson-szerelésnek. A közismert parallaktikus szereléssel ellentétben itt az ég bármely
pontját kényelmes testhelyzetben lehet megfigyelni, ugyanis a tubus nem
"forog" az észlelőhöz képest. Sohasem fordulhat elő, mint pl. parallaktikus
szerelésiéi, hogy az okulár függőlegesen lefelé néz, s így kényszeríti az
észlelőt kellemetlen tornamutatványokra.
A Dobson típusú távcsövek egyaránt lehetnek kicsik és nagyok, de minde
gyikük rendelkezik bizonyos jellemzőkkel. Tekintsük át először a távcső ré
szeit az 1. ábrán! A műszer az alaplapon nyugszik, melyen három, egymással
1 2 0 - o t bezáró teflonpáma jelenti a vízszintes csapágyazásának lelkét. A
teflonpárnákkal szemben (ill. azok fölött) egy finoman megnunkált felületet
találunk (pl. aminoplaszt lemez), melyet a távcső alaplemezére is lehet
rögzíteni (pl. ragasztással). Az alaplemezt az alaplappal egy nagyméretű
csavar fogja össze. Az alaplemez a forgózsámoly alsó része, ez tartja a
távcsövet. Egymással szemben két oldallap csatlakozik az ún. bölcsőlap,
melyben lehet félkör vagy ék alakú bevágás (ezt a funkciót azonban az ol
dallapok is betölthetik, ha a bevágást rajtuk alakítjuk ki); ezeken forog
el a cső. A bölcsőlapokon siklanak a távcső oldalgyűrűi (melyek a cső súly
pontjában helyezkednek el). A bevágásban két-két apró teflonpárna biztosít
ja a távcső sima függőleges mozgását. A cső egy dobozból "ugrik ki". Nagy
távcsöveknél a do.boz alján ajtó található, mely a tükröt is tartja. A ki
sebb tükrök befogása hagyományos, míg a nagyokat egy hurokba helyezik, a
tükör "kiborulását" fülekkel akadályozzák meg.
A Dobson-távcső részeinek méretei, különösen a forgózsámoly méretei a
tükör átmérőjétől és gyújtótávolságától függenek. Itt emlékeztetünk arra,
hogy minél nagyobb egy Dobson-távcső, annál könnyebben hordozható a hasonló
átmérőjű hagyományos szerelésű távcsövekhez viszonyítva.
Érdeklődők megrendelhetik Bob Kestner The Dobsonian Telescope II c. cik
kének (angol nyelvű) fénymásolatát az MCSE-től, 3x10 Ft postabélyeg ellené
ben (címünk: 1399 Budapest, Pf. 701/29.).
MIZSER ATI! LA
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