
Távcsőtesztek

A 1 0 0 /1 0 0 0 -e s  TAL-refraktor
Az idei április valósággal elhalmozott csillagászati élményekkel. Nyugatra néző ab
lakomból sok látnivalót figyelhettem meg. A Jupiteren és a Szaturnuszon kívül a 
Gemini csillagkép is most köszöntött be ablakomon, rengeteg gyönyörű kettőscsillag 
és mélyég-objektumot kínálva. De ebben a hónapban „találtam" meg első kisbolygó 
mat, az akkor szabadszemes Vestát is, 10x25-ös binokulárral.

Áprilisban már melegebbek voltak az esték, így szó 
bimbói is kipróbálhattam új szerzeményemet, az orosz 
gyártmányú lUU/lOUÜ-es TAL-refraktort.

A bedobozolva egy kicsit egyszerű kinézetűnek, ro
busztusnak tűnő távcsőalkatrészek összeszerelve, fa 
háromlábon rögtön mutatósabb, esztátikusabb alakot 
öltöttek. A 6x30-as keresőtávcső egy kicsit közel van 
szerelve az okulárhoz, de minősége, határmagnitúdója 
nagyon jó. A szálkeresztet és természetesen a képei 
szemüveggel (és szemüveg nélkül is) könnyen élesre 
lehet állítani. A mechanika elég masszív felépítésű, de 
egy kicsit rezeg. (A Sky and Telescope áprilisi számá
ban van egy egyszerű tipp ennek a rezgésnek a csök
kentésére, én még nem próbáltam ki.) A remegés 200x- 
os nagyítás felett -  ahol leginkább kihasználható a táv 
cső -  kicsit zavaró, az élesreállítás és a követés utáni 
nem kívánt mozgások rövid idő alatt lecsengenek (jól 
használhatók a viszonylag nagy látómezejű okulárok, 
mert a fókuszálás, követés miatti mozgások lecsillapo
dása után is még bőven a látómezőben maradnak a be 
állított objektumok).

Rár a megfigyelési viszonyok közel sem voltak ideáli
sak, de már a kinti és a szobában lévő levegő közti hő- 
mérsékletkülönbség nem volt olyan nagy. Már alkonyaikor kinyitottam az ablakot, és 
előkészültem, bogy a szoba levegője minél nyugodtabb legyen. A távcső egyébként 
kb. 1-1,5 óra alatt éri el „üzemi” állapotát, és hűl le a kinti hőmérsékletre. A seeing a 
tesztelésekkor általában közepes volt (4-6), a hmg 4,6 és 5,0 körül alakult

A Jupiter az ablakból szemlélve is fantasztikus látványt nyújt. A SHB és a NHB 
egyenetlenségekkel, csomókkal teli. Az időszak folyamán többször is elcsíptem a fő- 
sávok közt holdárnyékot. 167x-essel (Vixen LV-6-os okulárral) már további véko
nyabb sávok is előtűnnek. 250x-össel (4 mm-es Vixen ortho) ezek kicsit halványab
bakká válnak, de az egyenlítői sávok festői látványt nyújtanak, hemzsegnek a részle
tektől! Kisebb-nagyobb, eltérő fényességű csomók mindenfelé, a sávokból szálak 
nyúlnak ki, halványabb kivetülések több helyen is. F.nnél a nagyításnál kezd látható
vá válni egy kis színi hiba, de ez is csak inkább a légmozgások idején látható sötét li- 
lás halóként a bolygó körül.
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A Szaturnusz korongján (17" méretű ebben az idő
szakban) jól látható egy sáv, valamint több felületi rész
let. 167x-cssel rendkívül éles a kép, színi hibát nem lát
tam, rsak légmozgáskor és defókuszálva. Széles, mar
káns és körbefut a Cassini-rés, a gyűrű ellűl kifelé eső te
rülete halványabb.

A Celestron 5 mm-es Ultima okulárral (200x) lehet a 
legjobban használni szerintem a távcsövet. Viszonylag 
nagy a látómezeje és éles a leképzése. Ennél a nagyítás
nál szinte térbeli a látvány, élesen látszik például a boly
gókorong árnyéka a gyűrűn. A Titánon és a Rheán kívül 
még egy, vagy jobb esetben két hold látszik.

Természetesen kettőscsillagok megfigyelésére is kivá
lóan használható ez a műszer. Bemelegítésképpen a 
Custort néztem meg. A jelenlegi 5 6-os seeingnél a két 
fényes korong szépen mutat egymástól kb. 4"-re.

A Castor után az STF 1119 (7™*/9?2, 3)'1/353°) I67x- 
essel fantasztikus látvány! A főcsillag viszonylag fényes, 
apró korongja mellett kis távolságra hosszabb ideig is 

rezzenéstelenül ott látható a kiterjedés nélküli jóval halványabb kísérő! A fényesség 
eltérést kb. 2m-ra, a pozíciószöget 355°-ra becsültem.

Még mindig az Ikrekben maradva 167x-es nagyítással könnyen bomlott a 5 Cem 
6"). 20üx-ossal a főcsillag fényes, apró korongja körül megjelenik a lehelet 

finom első diffrakciós gyűrű. Jól mutat a nem messze lévő zöldes színű kísérő FA 
230° ra.

A Castor környékén lévő STF 1070 (8?l/ö?9 0 / 325°) AB komponenseit is sike
rült szeparálnom 167x-es nagyítással, de ez már egy kicsit bizonytalan volt az enyhén 
mozgó levegőben. Jóval könnyebb volt, de szép látványt nyújtott még a WEI12 is

A Wasattól kiindulva könnyen megtalálható az NGC 2392-es számú planetáris köd 
(Eszkimó-köd). 4üx-es nagyítással kerek foltnak tűnik, nagyobb nagyítással (167x, 
200x) sok részlet is sej Illetővé válik. A szabálytalan alakú ködösségben héjas szerke
zet gyanítható.

A Holdat is leginkább 167x-250x-es nagyítástartományban néztem. lG7x-es nagyí
tásnál még az első negyed és a telehuld közli fázisnál sem láttam számottevő színi 
hibát (de ekkor már elengedhetetlen egy holdszűrő, mert néhány másodperc után 
igencsak megfájdul az ember szemel). A kép nagyobb (2/iOx-ös) nagyításnál is borol- 
vaéles, teljesen űrszonda-felvétel szintű! Hosszú ideig csak a mindenfelé keresztbe- 
kasul futó rianásokat, kisebb-nagyobb krátereket (km-es nagyságrendűt is sikerült 
azonosítanom!), a részletekkel teli teraszos kráterfalakat vizsgáltam.

Összegzésképpen elmondhatom, hogy már az elmúlt egy-két hónapban is sok 
örömei okozott a TÁL 100/1000-es távcső. Még így, lakótelepi szobából is jól hasz
nálható, de természetesen csak ideálisabb észlelési helyről lehet teljesen kihasználni.

BOLESKA GÁBOR
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