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°È·Ù› Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÙÔ‡˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ Ù‡ðÔ˘˜ ÙËÏÂÛÎÔð›ˆÓ; 

 
• °ÓÒÛË ¢˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ∆ËÏÂÛÎÔð›Ô˘ 

• ™ˆÛÙ‹ ™‡ÁÎÚÈÛË ∆‡ðˆÓ ∆ËÏÂÛÎÔð›Ô˘ 

• ∫·Ï‡ÙÂÚË ∂ðÈÏÔÁ‹ ∆ËÏÂÛÎÔð›Ô˘ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔÓ ÙÔÌ¤· παρατήρησης 

• ∫·Ï‡ÙÂÚË ∂ðÈÏÔÁ‹ ∆ËÏÂÛÎÔð›Ô˘ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÛÙËÓ 
ðÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ð·Ú·ÙËÚËÙ‹ 
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¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ∞ðfi‰ÔÛË˜ ∆ËÏÂÛÎÔð›Ô˘ 

 

• ™˘ÏÏÂÎÙÈÎ‹ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ºˆÙfi˜ 

 

• Ευκρίνεια ∂È‰ÒÏÔ˘ 

• ∞ðfi‰ÔÛË˜ ∞ÓÙ›ıÂÛË˜ 

• ∞ÎÚ›‚ÂÈ· √ðÙÈÎÒÓ ∂ðÈÊ·ÓÂÈÒÓ 

• ∂ÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ ∞ðÒÏÂÈÂ˜ ªÂÙ¿‰ÔÛË˜ 
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™˘ÏÏÂÎÙÈÎ‹ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ºˆÙfi˜ 

 

• ∏ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎ‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 

ÊˆÙfi˜ ενός ÙËÏÂÛÎÔð›Ô˘ 

Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È από ÙËÓ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 

ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ Ê·ÎÔ‡ ÙÔ˘ 

ÙËÏÂÛÎÔð›Ô˘.   

• °È· Ó· ˘ðÔÏÔÁ›ÛÔ˘ÌÂ ðfiÛÔ ðÈÔ 

ÊˆÙÂÈÓfi είναι ένα ·ÛÙ¤ÚÈ ·ÚÎÂ› 

Ó· χρησιμοποιήσουμε ÙÔ 

παρακάτω Ù‡ðÔ.. 

• ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ· ÛËÌÂ›Ô˘ (·ÛÙ¤ÚÈ) = 

((D./‰)**2)*¶ 

• ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ· ∂È‰ÒÏÔ˘ (¡ÂÊ¤ÏˆÌ·) = (D.**2/(M**2‰**2))*¶ 

• D=¢È¿ÌÂÙÚÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ Ê·ÎÔ‡,  ‰=¢È¿ÌÂÙÚÔ ÎfiÚË˜ Ì·ÙÈÔ‡ (5 ¤ˆ˜ 7¯ÈÏ.), M=ªÂÁ¤ı˘ÓÛË, ¶=¶ÔÛÔÛÙfi 

ªÂÙ¿‰ÔÛË˜ (93% ¤ˆ˜ 65%), 
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Ευκρίνεια Ειδώλου 
£· ðÂÚ›ÌÂÓÂ Î·ÓÂ›˜ ότι ένα Ù¤ÏÂÈÔ ÔðÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÌÊ¿ÓÈ˙Â ένα ·ÛÙ¤ÚÈ Û·Ó ÛËÌÂ›Ô.   

§fiÁˆ ð·Ú¿ıÏ·ÛË˜ ÙÔ˘ ÊˆÙfi˜ ÙÔ είδωλο ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È (˘„ËÏ‹ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË) Û·Ó ένας ÌÈÎÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ðÔ˘ 

περιβάλλεταi από ‰‡Ô τρεις ·Ú·ÈÔ‡˜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜. 

∆Ô είδωλο ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Airy Disk.∆Ô ÎÂÓfi ·Ó·ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÌfiÎÂÓÙÚˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È από 
Î·Ù·ÛÙÚÂðÙÈÎ‹ ð·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ Î˘Ì¿ÙˆÓ ÊˆÙfi˜. 

™Â ένα ÔðÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¯ˆÚ›˜ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÂÌðfi‰ÈÛË 85% ÙÔ˘ ÊˆÙfi˜ συγκεντρώνεται ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›ÛÎÔ. 
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Ευκρίνεια Ειδώλου  
∏ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘ Airy Disk Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Â˘ÎÚ›ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÙËÏÂÛÎÔð›Ô˘.  

∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÁˆÓÈ·Î‹ ·ðfiÛÙ·ÛË ðÔ˘ ÌðÔÚÂ› Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÈ ‰‡Ô ·ÛÙ¤ÚÈ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ως Dawes 

limit. 

R = 4,56””/¢È¿ÌÂÙÚÔ ∆ËÏÂÛÎÔð›Ô˘.    (5,45:”” £ÂˆÚËÙÈÎfi˜) 

√ ð·Ú·Î¿Ùˆ ð›Ó·Î·˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÈ¯Â›· ευκρίνειας ÛÂ σχέση ÌÂ ÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÙËÏÂÛÎÔð›Ô˘. 

¢È¿ÌÂÙÚÔ 
¶ÚˆÙÂ‡ˆÓ 

∂˘ÎÚ›ÓÂÈ· 
Θεωρητικοί 
(Arc Seconds) 

∂˘ÎÚ›ÓÂÈ· 
¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ 

60 ¯ÈÏ 2,73 2,28 
80 ¯ÈÏ 1,82 1,52 
100 ¯ÈÏ 1,36 1,14 
130 ¯ÈÏ 1,09 0,91 
150 ¯ÈÏ 0,91 0,76 
200 ¯ÈÏ 0,68 0,57 
250 ¯ÈÏ 0,55 0,46 
300 ¯ÈÏ 0,45 0,38 
400 ¯ÈÏ 0,36 0,30 

¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÌðÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ·ÛÙ¤ÚÈ· ðÔ˘ είναι ÛÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ Dawes limit Î·ıÒ˜ Ù· 

·ÛÙ¤ÚÈ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ελλειψοειδές Â›‰ˆÏÔ. 
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∞ðfi‰ÔÛË˜ ∞ÓÙ›ıÂÛË˜ 

Όταν ÙÔ ÙËÏÂÛÎfiðÔÈo ¤¯ÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÂÌðfi‰ÈÛË fiðˆ˜ Ù· Î·ÙÔðÙÚÈÎ¿ ÙÔ Airy Disk ·ÏÏ¿˙ÂÈ 

ÌÔÚÊ‹ ÌÂ πιο ÊˆÙÂÈÓÔ‡˜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÊˆÙÂÈÓfi ‰›ÛÎÔ.  °È· ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÂÌðfi‰ÈÛË ðÔ˘ 

ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ÙËÏÂÛÎÔð›Ô˘ Ë ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜ ·ðÔÚÚÔÊ¿ 

60% ÙÔ˘ ÊˆÙfi˜ Î·È ÙÔ fiÏÔ Airy disk ÌÈÎÚ·›ÓÂÈ κατά 19%. 

∆· ·ÚÓËÙÈÎ¿ ·ðÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ðÔ˘ ðÚÔÎ·ÏÂ› Ë ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÂÌðfi‰ÈÛË  ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÈ‰ÒÏÔ˘ 

Â›Ó·È:  

• ¢˘ÛÎÔÏ›· ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ·ÛÙ¤Ú· ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ·. 

• ŒÓÙÔÓË ð·Ú¿ıÏ·ÛË ÛÂ ÌÈÎÚ¿ Â›‰ˆÏ·, È‰›ˆ˜ fiÛ· είναι ÛÂ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÌÂÚÈÎÒÓ Airy disks. 

• ∆Ô ¯Â›ÏÔ˜ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÂÈ‰ÒÏˆÓ ıÔÏÒÓÂÈ. 

• ™ÎÔÙÂÈÓ¤˜ ðÂÚÈÔ¯¤˜ ÊˆÙ›˙ÔÓÙ·È από ÂÊ·ðÙfiÌÂÓÂ˜ ÊˆÙÂÈÓ¤˜. 

• ºˆÙÂÈÓ¤˜ ðÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿˙Ô˘Ó από ÂÊ·ðÙfiÌÂÓÂ˜ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜. 

• ¶ÚÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·È ÊˆÙÂÈÓ¿ ÛËÌÂ›· ÛÂ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ðÂÚÈÔ¯¤˜. 

• ¶ÚÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·È Ì·‡Ú· ÛÙ›ÁÌ·Ù· ÛÂ ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ðÂÚÈÔ¯¤˜. 
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∂ÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ ∞ðÒÏÂÈÂ˜ ªÂÙ¿‰ÔÛË˜  

Τα ðÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙËÏÂÛÎfiðÈ· ð·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ðÒÏÂÈÂ˜ ÛÙËÓ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÊˆÙfi˜ μέσα από ÙÔ 

ÔðÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Û‡ÛÙËÌ·.  √È ·ðÒÏÂÈÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÌðÔÚÔ‡Ó Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 35%. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿:  

• Διοπτρικά ÙËÏÂÛÎfiðÈ· ¤¯Ô˘Ó ·ðÒÏÂÈ· 4% ÁÈ· Î¿ıÂ ίντσας ð¿¯Ô˘˜ Á˘·ÏÈÔ‡, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ 

17%. 

• Τα Î·ÙÔðÙÚÈÎ¿ ¤¯Ô˘Ó ·ðÒÏÂÈÂ˜ 14% ÁÈ· Î¿ıÂ ÂðÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÂ επίστρωση ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ 

Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ 35% Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ·ðÒÏÂÈ·˜. 
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Τρόποι Στήριξης Τηλεσκοπίων:  

Αλτ-Αζιμουθιακοι 
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Ισημερινοί 
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¢ÈÔðÙÚÈÎ¿ Τηλεσκόπια 

 
ÃÚ‹ÛÈÌË ¢È¿ÌÂÙÚÔ:  8 ¤ˆ˜ 18 ÂÎ·Ù. 

∂ÛÙÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜:  f/12 - f/15 Αρωματικά,  f/7 - f/10 Αποχρωμάτισα 

Θετικά 

• Ã·ÌËÏ‹ ™˘ÓÙ‹ÚËÛË, ∂›Ó·È ÊÔÚËÙ¿ 
• À„ËÏfi Contrast 
• À„ËÏ‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË 
• ∂Ï¿¯ÈÛÙÂ˜ ∂ÎÙÚÔð¤˜ 
• ∞ÓıÂÎÙÈÎ¿ ·ÎfiÌ· Î·È Ù· Flourite 
• ÕÚÈÛÙ· ÁÈ· ·ÛÙÚÔÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË 

(·ðÔ¯ÚˆÌ·ÙÈÎ¿) 
• ∫ÏÂÈÛÙfi˜ ™ˆÏ‹Ó·˜

∞ÚÓËÙÈÎ¿ 
 

• À„ËÏfi ∫fiÛÙÔ˜ 
• ÃÚˆÌ·ÙÈÎ‹ ∂ÎÙÚÔð‹ (∞¯ÚˆÌ·ÙÈÎ¿, ED) 
• 6ÂÎ Î·È ¿Óˆ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÂÙ·Ê¤ÚÔÓÙ·È 
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∫·ÙÔðÙÚÈÎfi - Cassegrain 

 

ÃÚ‹ÛÈÌË ¢È¿ÌÂÙÚÔ: 

 15 ¤ˆ˜ 35 ÂÎ·Ù. 

∂ÛÙÈ·Îfi˜ Λόγος:  f/10 

- f/15,  

 

 

    

Θετικά 

• ™˘Ìð·Á¤˜ 
• ¶ÔÏÏ¿ ∞ÍÂÛÔ˘¿Ú 
• ∫·Ïfi ÁÈ· ∞ÛÙÚÔÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË (Prime 

Focus) 
• §›ÁÂ˜ √ðÙÈÎ¤˜ ÂðÈÊ¿ÓÂÈÂ˜ 
• ∫·Ï‹ ı¤ÛË ÁÈ· ð·Ú·Ù‹ÚËÛË 
• ∫fiÛÙÔ˜ ÛÂ ÏÔÁÈÎ¿ ðÏ·›ÛÈ·*

 ∞ÚÓËÙÈÎ¿ 
 

• Ã·ÌËÏfi Contrast* 
• Ã·ÌËÏ‹ ευκρίνεια* 
• ª·˙ÈÎ‹˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ 
• Collimation 
• Image Shift 
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∫·ÙÔðÙÚÈÎfi Schmidt-Cassegrain 

 

ÃÚ‹ÛÈÌË ¢È¿ÌÂÙÚÔ:  15 ¤ˆ˜ 35 

ÂÎ·Ù. 

∂ÛÙÈ·Îfi˜ Λόγος:  f/6.3 - f/10,  

    

 

 

 

Θετικά 

• ™˘Ìð·Á¤˜ 
• ¶Â‰›Ô ÃˆÚ›˜ ∂ÎÙÚÔð¤˜ 
• Κλειστός ™ˆÏ‹Ó·˜ 
• ¶ÔÏÏ¿ ∞ÍÂÛÔ˘¿Ú 
• ∫·Ïfi ÁÈ· ∞ÛÙÚÔÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË (Prime 

Focus) 
• ∂˘Ú‡ ðÂ‰›Ô 
• ∫fiÛÙÔ˜ ÛÂ ÏÔÁÈÎ¿ ðÏ·›ÛÈ·*

 ∞ÚÓËÙÈÎ¿ 
 

• Ã·ÌËÏfi Contrast* 
• Ã·ÌËÏ‹ ευκρίνεια* 
• ª·˙ÈÎ‹˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ 
• Image Shift 
• ¶ÔÏÏ¤˜ √ðÙÈÎ¤˜ ÂðÈÊ¿ÓÂÈÂ˜ 
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∫·ÙÔðÙÚÈÎfi Maksutov-Cassegrain 

 

 

ÃÚ‹ÛÈÌË ¢È¿ÌÂÙÚÔ:  15 ¤ˆ˜ 30 ÂÎ·Ù. 

∂ÛÙÈ·Îfi˜ Λόγος:  f/10 - f/15,  

    

 

 

Θετικά 

• ™˘Ìð·Á¤˜ 
• ¶Â‰›Ô ÃˆÚ›˜ ∂ÎÙÚÔð¤˜ 
• Κλειστός ™ˆÏ‹Ó·˜ 
• ¶ÔÏÏ¿ ∞ÍÂÛÔ˘¿Ú 
• ∫·Ïfi ÁÈ· ∞ÛÙÚÔÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË (Prime 

Focus) 
• ∂˘Ú‡ ðÂ‰›Ô 
• ∫fiÛÙÔ˜ ÛÂ ÏÔÁÈÎ¿ ðÏ·›ÛÈ·*

 ∞ÚÓËÙÈÎ¿ 
 

• ∞ÎÚÈ‚fi* 
• ª·˙ÈÎ‹˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜* 
• Image Shift* 
• ¶ÔÏÏ¤˜ √ðÙÈÎ¤˜ ÂðÈÊ¿ÓÂÈÂ˜ 
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 Χ. Καμπάνης: http://users.otenet.gr/~harryk 

∫·ÙÔðÙÚÈÎfi Νευτωνικό 
 

 

 

 

 

ÃÚ‹ÛÈÌË ¢È¿ÌÂÙÚÔ:  10 ¤ˆ˜ 63 ÂÎ·Ù.  

∂ÛÙÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜:  f/4 - f/10 

 

 

 

 

 

 

 

  

Θετικά 

• Ã·ÌËÏfi ∫fiÛÙÔ˜ 
• ¶ÈÔ Û˘Ìð·Á¤˜ από ‰ÈÔðÙÚÈÎ¿ 
• ∫·Ïfi ÁÈ· ∂˘Ú‡ ¶Â‰›Ô 
• ∫·Ì›· ¯ÚˆÌ·ÙÈÎ‹ ∂ÎÙÚÔð‹ ¢¤¯ÂÙ·È 
Εύκολα ªÂÙ·ÙÚÔð¤˜

∞ÚÓËÙÈÎ¿ 
• ∞ÓÔÈÎÙfi˜ ™ˆÏ‹Ó·˜ 
• ∫fiÌË (F/5 Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ) 
• ¢‡ÛÎÔÏË ¶ÚÔÛð¤Ï·ÛË ÛÙÔ Prime Focus 
• ª¤ÙÚÈ· ªÂÙ¿‰ÔÛË ºˆÙfi˜
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 Χ. Καμπάνης: http://users.otenet.gr/~harryk 

  

∆ÂÏÈÎ¿ πιο Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ τηλεσκόπιο; 

• ∞˘Ùfi ðÔ˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔðÔÈÂ›Ù·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· 
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http://www.astronomia.org.grΕλληνική Αστρονομική Ένωση - Δραστηριότητες Μελών

Βασικές Τεχνικές Αστροφωτογράφησης

Πολική Ευθυγράμμισης σε Δέκα Βήματα
Απαραίτητο για την Εξάλειψη Field Rotation

Drift Method: (Χρόνος 20-40 λεπτά):
1) Ευθυγραμμίζουμε την βάση και ως προς το έδαφος και ως προς το πολικό αστέρα
2) Χρησιμοποιούμε προσοφθαλμίου με σταυρόνημα που να μας δώσει περίπου 200x μεγένθυση
3) Μέθοδος καθορισμού Ανατολής-Δύσης στο προσοφθάλμιο: Όταν σβήνουμε το Drive, τα αστέρια θα

κινούνται προς τη δύση. Περιστρέφουμε το προσοφθάλμιο ώστε τα αστέρια να κινούνται παράλληλα
από τις ευθείες του σταυρόνημα.

4) Μέθοδος καθορισμού Βοράς-Νότου στο προσοφθάλμιο.  Γυρίζουμε το τηλεσκόπιο προς το Βορά
χρησιμοποιώντας την απόκλιση, τότε τα αστέρια μέσα από το προσοφθάλμιο θα κινούνται νότια.

5) Γυρίζουμε το τηλεσκόπιο στη διάβαση μεσημβρινού και ουράνιο ισημερινό
6) Παρακολουθούμε αστέρι με το σταυρόνημα.

Acrobat Document

Αστέρι Βάση - Οριζόντιες Διορθώσεις

Κινείται Νότια Μικρή περιστροφή Δυτικά

Κινείται Βόρεια Μικρή Περιστροφή Ανατολικά



http://www.astronomia.org.grΕλληνική Αστρονομική Ένωση - Δραστηριότητες Μελών

Βασικές Τεχνικές Αστροφωτογράφησης

Πολική Ευθυγράμμισης σε Δέκα Βήματα - Απαραίτητο για την Εξάλειψη Field Rotation
Drift Method: Συνέχεια

7). Επαναλαμβάνουμε μέχρι να μην είναι αντιληπτή κίνησης ως προς το Βορά η Νότο του
αστεριού για διάστημα τουλάχιστον 5 λεπτών.

8). Γυρίζουμε το τηλεσκόπιο 20 μοίρες πάνω από την ανατολή και 20 μοίρες βόρεια από το
ουράνιο ισημερινό

Acrobat Document

Αστέρι Βάση - Διορθώσεις Ύψους του πολικού
άξονα

Κινείται Νότια Πολικός Άξονας της Βάσης Θέλει
Ανέβασμα ως προς τον πολικό αστέρα

Κινείται Βόρεια Πολικός Άξονας της Βάσης Θέλει
Κατέβασμα ως προς τον πολικό αστέρα

9). Επαναλαμβάνουμε μέχρι να μην είναι
αντιληπτή κίνησης ως προς το Βορά η
Νότο του αστεριού για διάστημα
τουλάχιστον 5 λεπτών.
10). Σε όλες τις περιπτώσεις, αγνοούμε
οποιεσδήποτε κινήσεις των αστεριών
μέσα από το σταυρόνημα ως προς την
ανατολή και δύση.  Αυτά είναι
προέρχονται από το drive η περιοδικό
σφάλμα της ορθής αναφοράς.
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Θήκη από Φιλμ Kodak 35 mmΘήκη από Φιλμ Kodak 35 mm
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Σημεία ΡύθμισηςΣημεία Ρύθμισης



Σημεία ΡύθμισηςΣημεία Ρύθμισης
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Εντός
Εστίασης
Εντός
Εστίασης

Αστιγματισμός

Πεισμένα ΟπτικάΠεισμένα Οπτικά

Εκτός
Εστίασης
Εκτός
Εστίασης



Σφάλμα ΖώνηςΣφάλμα Ζώνης

Σφαιρική ΠαρέκκλισηΣφαιρική Παρέκκλιση
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Intra-Focal
Star Image
6mm Orthoscopic Eyepiece

Intra-Focal
Star Image
6mm Orthoscopic Eyepiece

Extra-Focal
Star Image
6mm Orthoscopic Eyepiece

Extra-Focal
Star Image
6mm Orthoscopic Eyepiece
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Telescope Testing

Every year at Orion Optics we receive dozens of telephone calls relating to lack of perfromance in
peoples telescopes. I might add here that all Orion Optics telescopes have six individual tests carried out on
them before they leave our factory and it is a rare occurance indeed to have any of the faults shown below
in any of our telescopes.

This document is designed in such a way as to enable anyone who owns a telescope to test is very
accurately at your own observing site. If you are having trouble with your ‘scope and no matter how you
adjust or collimate it, there is probably an optical fault with it.

The diagrams and text below will enable you to see the most common faults exhibited in badly
manufactured telescopes. Please note that combinations of more than one fault can occur in the same
telescope which makes an accurate analysis dificult for an amateur. However this does not mean that it is
difficult to see faults with a bad telescope. Within a minute or so you will be able to detect any serious
problems with your telescope and after a few sessions with your telescope, or a friends, you will be able to
detect some errors as small as 1/10th of a wavelength*

Publishing this data will no doubt reduce our income from testing telescopes but we feel that there
must be hundreds of people who have a suspect telescope but are unable to get to our workshop.

Of course if you do detect a fault on your telescope it does not mean that it cannot be rectified. if you
identify the fault correctly we can advise as what action can be carried out to remove the offending problem

The only items you need are: -
1. A clear sky with a 1st maginitude star visible.
2. Your telescope set up ideally with polar alignment.
3. If you have it, your drive switched on.
4. Ronchi bands in a 31.7mm holder.

If you are unable to have the Ronchi bands printed on clear film from our Downloads page they are avail-
able in 31.7mm mounted sections suitable for any telescope from our sales department for £12 including
post and packing.

Telescopes can have many optical faults, to describe all of them would not only be very time consum-
ing but in some cases very difficult to understand. The faults shown are the most common and a brief note
is shown as to suggest what effect the fault is having on a star image. Please remember that this suggestion
is based on that single fault alone, as mentioned earlier, several faults can be causing the bad images you
are experiencing.

Method. find a star in a low power eyepiece and then remove the eyepiece and insert the Ronchi
bands. If you have an RA drive the bands will be visible and steady, not moving across the filed. Use your
focuser to move the bands inside focus so that about 5 or 6 are visible. If you have a fault, a major one that
is, it will be immediately visble now. assuming the atmosphere is steady. If you see a fault, move the bands
out side focus and you will see them disappear and then reform, exactly opposite in shape to those seen
inside focus. Make sure the bands are vertical and do this test to see if they remain vertical inside and out
side focus, if they don’t, and here we are sometimes talking about anly small differences, your telescope is
exhibiting astigmatic characteristics.

Experiment for a while before condemning to quickly your telescope. Let it cool down for an adequate
time before testing.

If after sevral tests you are convinced there is something wrong we are always here either on e-mail,
fax or the telephone to help and advise.

* This depends to great extent on atmospheric conditions and the focal ratio of your telescope. Longer focal ratios and steady atmosphere assist greatly
the testing of telescopes by htis method.



Over correction

Under correction

Turned Down
Edge (TDE)

Astigmatism
(inside focus)

Astigmatism
 (outside focus)

Astigmatism
(inside focus)
Star out of focus

Astigmatism
 (outside focus)
Star out of focus

A very common fault in many telescopes. It will
make star images appear spiky at focus, very fuzzy
inside focus and a very sharp but dull outer section
of a star image when outside focus. It looks like the
following diagram when viewd out side focus.

Exactly the opposite to above. both this fault and
the above one are very common in many telescopes.

A very bad fault which will give a similar appear-
ance to the first diagram. Spiky images which give
a ‘soft’ view when focused. a TDE is the result of
bad polishing and should never be tolerated if more
than a couple of millimetres wide.

Astigmatism is a very serious fault. It is particu-
larly common in catadioptric telescopes. Images
can never be focused and seeing a symmetrical
diffraction pattern is impossible.

The same telescope but viewed outside focus.
Notics the change in direction of the bands. Very
small direction changes make disasterous results to
image quality.

A star image viewd out of focus with the above
astigmatic telescope. An ellipse is formed instead
of circular rings. It is not unknown to see varying
shapes of out of focus star images. The one shown
shows a common t’tubular’ type of astigmatism.

As above but on the other side of focus.



Zones with
varying correction
(rings)

Turned Up
Edge

Hill in
Centre

Hollow in
Centre

Perfect correction

Perfect star
image. High
magnification

Zones or rings in an optical set up tend to produce
a very soft low contrast image. Normally most
optics have small zones but to an extent where they
have no visible effect on image quality. If your
telescope displays zones as this diagram you have a
problem which is reducing the quality of your
image significantly.

Only visble in refractors with no central obstruc-
tion. A fault which if not too obvious will not
seriously effect the image.

Uncommon fault and produces opposite effects to
TDE.

Only visble in refractors with no central obstruc-
tion. A fault which if not too obvious will not
seriously effect the image.

The sign of a virtually perfect telescope. Sleep well
tonight. But dont forget to test it inside and outside
focus. look for direction change, if none, you have
a good telescope.

The sign of a virtually perfect telescope. A star
viewd under high magnification. It is impossible to
disp[lay all the slight differnces you can have here
which occur mainly in the variants in brightness of
the ring brought about by normally by
secondaryobstruction, but also by small irregulari-
ties in correction of the system.

It is impossible to give full explanations and every possible variation on the faults shown. If you
test and find obvious problems over several nights, that is the time toseek advice.
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ΚαθαρισμόςΚαθαρισμός οπτικώνοπτικών
ΚάτοπτραΚάτοπτρα



ΒήματαΒήματα γιαγια τοντον καθαρισμόκαθαρισμό
κατόπτρωνκατόπτρων

ΦυσάμεΦυσάμε τητη σκόνησκόνη μεμε πεπιεσμένοπεπιεσμένο αέρααέρα
ΤοποθετούμεΤοποθετούμε πετσέταπετσέτα στηστη γούρναγούρνα τουτου
νεροχύτηνεροχύτη καικαι τοποθετούμετοποθετούμε τοτο κάτοπτροκάτοπτρο
πάνωπάνω τηςτης..
ΡίχνουμεΡίχνουμε νερόνερό απόαπό τητη βρύσηβρύση γιαγια μερικάμερικά
λεπτάλεπτά..
ΓεμίζουμεΓεμίζουμε τητη γούρναγούρνα χλιαρόχλιαρό νερόνερό καικαι
προσθέτουμεπροσθέτουμε μερικέςμερικές σταγόνεςσταγόνες υγρόυγρό
καθαρισμούκαθαρισμού πιάτωνπιάτων..



ΧρησιμοποιώνταςΧρησιμοποιώντας μίαμία μπάλαμπάλα βαμβάκιβαμβάκι
σκουπίζουμεσκουπίζουμε κάτωκάτω απόαπό τοτο νερόνερό τοτο
κάτοπτροκάτοπτρο σεσε ευθείαευθεία κίνησηκίνηση απόαπό τητη μίαμία
άκρηάκρη έωςέως τηντην άλληάλλη χωρίςχωρίς καμμίακαμμία πίεσηπίεση..
ΕπαναλαμβάνουμεΕπαναλαμβάνουμε μεμε νέανέα κάθεκάθε φοράφορά
μπάλαμπάλα βαμβάκιβαμβάκι μέχριμέχρι νανα έχειέχει σκουπιστείσκουπιστεί
όληόλη ηη επιφάνειαεπιφάνεια..
ΚάνουμεΚάνουμε τοτο ίδιοίδιο μεμε κάθετεςκάθετες κινήσειςκινήσεις στιςστις
προηγούμενεςπροηγούμενες..
ΑδειάζουμεΑδειάζουμε τοτο νεροχύτηνεροχύτη καικαι ξεπλένουμεξεπλένουμε τοτο
κάτοπτροκάτοπτρο μεμε κρύοκρύο νερόνερό απόαπό τητη βρύσηβρύση..



ΤελικόΤελικό ξέπλυμαξέπλυμα μεμε αποσταγμένοαποσταγμένο νερόνερό..
ΑφήνουμεΑφήνουμε τοτο κάτοπτροκάτοπτρο όρθιοόρθιο πάνωπάνω σεσε μίαμία
πετσέταπετσέτα νανα στεγνώσειστεγνώσει. . ΠαίρνουμεΠαίρνουμε ((δενδεν
σκουπίζουμεσκουπίζουμε) ) σταγόνεςσταγόνες νερούνερού μεμε
χαρτοπετσέταχαρτοπετσέτα..



ΚαθαρισμόςΚαθαρισμός οπτικώνοπτικών
ΠροσοθφάλμιοιΠροσοθφάλμιοι



ΒήματαΒήματα γιαγια καθαρισμόκαθαρισμό
προσοφθαλμίωνπροσοφθαλμίων

ΦυσάμεΦυσάμε τητη σκόνησκόνη ήή τητη σκουπίζουμεσκουπίζουμε μεμε ειδικόειδικό
απαλόαπαλό βουρτσάκιβουρτσάκι καθαρισμούκαθαρισμού φακώνφακών..
ΡίχνουμεΡίχνουμε μιαμια σταγόνασταγόνα υγρόυγρό καθαρισμούκαθαρισμού φακώνφακών
πάνωπάνω σεσε ειδικόειδικό χαρτομαντηλάκιχαρτομαντηλάκι ήή σεσε μιαμια
μπαγιονέταμπαγιονέτα. . ΠερνάμεΠερνάμε όληόλη τηντην επιφάνειαεπιφάνεια τουτου
φακούφακού..
ΜεΜε δεύτεροδεύτερο στεγνόστεγνό μαντηλάκιμαντηλάκι σκουπίζουμεσκουπίζουμε τοτο
φακόφακό ώστεώστε νανα φαίνεταιφαίνεται καθαρόςκαθαρός κάτωκάτω απόαπό
έντονοέντονο φωςφως..


