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Niels Bosch

anneer je als echte fanatieke JWGer met sterrenkunde bezig bent,
.
staat er vast hoog op je verlanglijstje een telescoop. Een van de redenen waarom een telescoop vaak erg lang bovenaan
het lijstje staat, is dat een telescoop vrij
duur is. Bovendien wil je wanneer je een
hoop geld gaat uitgeven zeker weten dat je
een goede telescoop koopt en geen apparaat waar je na een jaar al spijt van hebt dat
je het hebt gekocht. ledereen die al eens
serieus heeft gekeken naar een telescoop
weet dat er veel punten zijn waar je op moet
letten. In dit artikel zal ik de voornaamste
verschillen tussen telescopen behandelen.
Natuurlijk is dit artikel niet uitputtend, maar
het kan je helpen bij een eerste selectie. Ik
zal in het komende stuk gaan kijken naar de
verschillende soorten telescopen, de verschillende soorten monteringen (statieven)
en of je moet kopen of zelf bouwen.

W

Twee soorten telescopen.
Wanneer we naar aile telescopen kijken die er
bestaan dan kun je ze onderverdelen in twee
soorten: de refractor en de reflector. Twee
moeilijke woorden die eigenlijk hetzelfde betekenen als lenzenkijker en spiegelkijker.

De refractors
Eigenlijk zijn refractors ook weer op te delen in
twee soorten namelijk de normale refractors en
een speciale soort: de binoculairen. Beide
soorten behandel ik hieronder kort. Bij beide
refractors gebeurt vergroting door middel van
lenzen. Aan de voorkant van de kijker zit een
lens, het objectief, dat het invallende licht bundelt in het brandpunt. Achter het beeld wordt
een oculair geplaatst om een vergoot beeld te
krijgen. Het oculair is een setje lenzen dat zorgt
dat het invallende licht vergroot wordt.
Oculairen zijn een verhaal apart, die zal ik
elders behandelen. In de verrekijker zitten
bovendien nog vier spiegeltjes of prisma's.
Deze vergroten het beeld niet, maar zorgen
ervoor dat de lichtstralen naar het oculair
komen. Bovendien zorgen ze ervoor dat je het
beeld niet op de kop ziet. Bij de refractors die
aileen voor sterrenkunde worden gebruikt, worden deze prisma's expres weggelaten. Dit
omdat elke keer dat licht een lens tegenkomt
het een beetje wordt afgezwakt en dat willen
we niet. In de tekening kun je de lichtstralen in
de verrekijker en lenzenkijker zien.
Het binoculair
Het binoculair dankt zijn naam aan de twee
oculairen waar je doorheen kijkt. Door veel
amateur-astronomen wordt nogal neergekeken
op het binoculair ofwe I verrekijker. Zij vinden de
verrekijker eigenlijk een vakantie-apparaat om
lekker mee over de zee te turen of om naar
vogeltjes te kijken. Toch is de verrekijker als
sterrenkijker, zeker om mee te beginnen, een
heel handig apparaat. Sommige objecten aan
de hemel zijn door de verrekijker eigenlijk het
mooist om te zien, denk aan de Pleijaden of
aan de komeet Hale-Bopp vorig jaar. Dit komt
omdat de vergroting van de verrekijker niet zo
groot is en je daarom een groter gedeelte van
de sterrenhemel kunt zien. Bovendien hebben
veel mensen al wei een verrekijker in huis,
waardoor je zonder dat je het wist al best goed
kun~ waarnemen! Bovendien kun je de verrekijker Inderdaad ook nog voor andere doeleinden
gebruiken zodat je wanneer je later eventueel
toch een telescoop koopt de verrekijker toch
nog zult gebruiken.
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Refractor
De bekendste refractor of lenzenkijker is
natuurlijk de JWG-kijker. De lenzenkijker wordt
door heel veel JWG-ers gebruikt. Dit komt
omdat de lenzenkijker relatief makkelijk zelf te
bouwen is en omdat de lenzenkijker redelijk
goedkoop is. Objectieven (Ienzen) tot 75 mm
zijn redelijk goed te betalen, daarna worden ze
een stuk duurder. Bovendien kan er met een
lenzenkijker wanneer deze goed in elkaar is
gezet, bijna niets fout gaan. De lenzen zullen
niet los gaan zitten en bovendien heb je er weinig onderhoud aan. Lenzenkijkers geven over
het algemeen een vrij groot contrast, waarmee
bedoeld wordt dat je met een lenzenkijker vrij
goed kleurverschillen kunt waarnemen. Nadeel
van de lenzenkijker is dat bij een beetje vochtige lucht het objectief snel beslaat. Dit kan voorkomen worden door voor het objectief een
dauwkap te maken, een verlenging van de kijkerbuis met ongeveer 10 cm.
De reflectoren
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Reflectoren zijn beter bekend onder de naam
spiegelkijkers. Net als bij de refractoren heb je
bij de reflectoren weer twee verschillende versies. Je hebt de Newtonkijker en de
Cassegrain-reflector. Bij beide soorten wordt
het licht opgevangen en gebundeld door een
spiegel. Deze spiegel zit helemaal achter in de
kijkerbuis. Achter deze spiegel zit een vangspiegel die het licht in de richting van het oculair stuurt. Bij de Newtonkijker zit het oculair
aan de zijkant en bij de Cassegrain aan de
onderkant. In onderstaande figuur zie je hoe
het invallende licht verzameld en vergroot
wordt in de Newton en Cassegrain. De
Newtonkijker is de meest gebruikte spiegelkijker bij amateur-astronomen. Dit komt doordat
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de Newtonkijker vrij simpel in elkaar zit en met
een beetje handigheid zelf is te bouwen. De
Newtonkijker kun je overigens ook bij de JWG
zelf bouwen, hierover zometeen meer. De
Cassegrain is in aanschaf vrij duur vanwege de
spiegel. Hier zit in het midden namelijk een gat
om het teruggekaatste licht door te laten naar
het oculair.
Spiegelkijkers hebben meestal een spiegel met
een doorsnede van 11,5 cm. of meer. Doordat
bij spiegelkijkers het glas van de spiegel maar
aan een kant hoeft worden geslepen zijn spiegels goedkoper dan lenzen met een vergelijkbare diameter. Nadeel van spiegelkijkers ten
opzichte van lenzenkijkers is dat spiegelkijkers
meer onderhoud nodig hebben. De spiegels
hebben op de geslepen kant een heel dun
laagje aluminium of zilver om het licht goed te
kunnen laten weerkaatsen.(Dit laagje kun je
niet zelf aanbrengen, maar dat moet je door
een sterrenwacht laten doen (de Koepel kan dit
overigens ook)). Wanneer je zilver op de spiegel laat aanbrengen moet je dit om de 5 a 7
jaar opnieuw laten doen, wanneer je aluminium
laat aanbrengen moet dit tussen de 10 en 20
jaar gebeuren. Dit is afhankelijk van waar je
woont in Nederland. Woon je ergens in
Drenthe, ver weg van vieze fabrieken dan doe
je langer met zo'n laag dan wanneer je onder
de rook van de Botlek woont.
Daarnaast komt er in de kijkerbuis van de spiegelkijkers stof omdat deze niet is afgesloten.
zoals bij lenzenkijkers het geval is. Doe daarom
altijd een stofkap op de kijker wanneer je hem
niet gebruikt. Spiegelkijkers beslaan wei minder
snel dan lenzenkijkers doordat de gehele kijkerbuis als een soort dauwkap fungeert. Zo zie
je dat het ene nadeel weer een ander voordeel
oplevert.
Wat wil je eigenlijk?
Zojuist hebben we gezien welke soorten kijkers
er bestaan . Natuurlijk zijn er heel veel varianten
op deze kijkers gemaakt. Nu ligt het eraan wat
je zelf wilt met de kijker en hoeveel geld je hebt
om eraan uit te geven om tot een keuze te
komen. Voordat je weet welke kijker het meest
geschikt is voor welk soort waarnemingen moet
je eerst iets weten over het begrip 'Iichtsterkte'
of 'openingsverhouding'. Het is natuurlijk
logisch dat door een lens met een diameter van
75 mm. meer licht komt dan door een lens van
60 mm (door een grote ruit komt immers ook
meer licht dan door een zolderraampje). Hoe
groter de diameter van het objectief, hoe groter
de hoeveelheid licht die door het oculair je 009
binnenkomt. Dit betekent dat hoe groter het
objectief is des te meer zwakke objecten je
kunt zien. Hetzelfde geldt ook voor spiegeltelescopen: met een grote spiegel zie je meer
dan met een kleine spiegel. Naast de grootte

van het objectief of de spiegel is het brandpuntsafstand van belang. Hierbij geldt eigenlijk
het tegenovergestelde: hoe kleiner de brandpuntsatstand is hoe meer objecten je nog kunt
zien. Om hele zwakke objecten te zien is het
beste dus een groot objectiet of spiegel met
een zo klein mogelijke brandpuntsafstand.
Maar we willen niet aileen zwakke objecten
zien, we willen ook nog gaan vergroten . En
voor sterke vergrotingen is juist weer een grote
brandpuntsafstand nodig. Dat is vervelend! Om
nu de verschillende soorten lenzen en objectieven met elkaar te vergelijken moet er wat worden gerekend. Dit hou ik even simpel, anders
begrijp ik het zelf zometeen ook niet meer ...
Om de lichtsterkte van het objectief (f) te berekenen, moet je de diameter van het objectief
(d) delen door de brandpuntsafstand van het
objectief (F) . Dus: f=d/F . Let hierbij op dat je
voor beide getallen dezelfde eenheid gebruikt,
dus of centimeters of milimeters! Een voorbeeldje: een lenzenkijker met een objectief-diameter van 60 mm en een brandpuntsafstand
van een meter (1000 mm) heeft een lichtsterkte
van 60/1000 = 1/16.6. Dit wordt genoteerd met
t/16,6 . Hetzelfde geldt voor spiegelkijkers: een
spiegelkijker met een spiegel van 20 centimeter
en een brandpuntsafstand van 125 centimeter
heeft een lichtgevoeligheid van 20/125=1/6,25
wat we noteren als f/6,25. De spiegelkijker in
dit voorbeeld heeft een grotere lichtsterkte dan
de lenzenkijker want 1/6,25 is groter dan
1/16,6. (Dus hoe kleiner het getal na f/, hoe
groter de lichtsterkte.) Met de spiegelkijker kunnen we dus vagere objecten waarnemen dan
met de lenzenkijker. Over het algemeen ligt de
lichtsterkte bij lenzenkijkers ergens tussen de
f/15 en f/20, terwijl dat bij spiegelkijkers ergens
tussen de tl5 en tl8 is. Over het algemeen kan
je dan ook zeggen dat je met spiegelkijkers
vagere objecten kunt waarnemen dan met lenzenkijkers. Met de meeste lenzenkijkers kun je
de Andromedanevel en de Orionnevel goed
waarnemen. De lenzenkijker is ook heel
geschikt voor het waarnemen van de zon ,
maan en planeten .

Monteringen
De montering van een telescoop is bijna net zo
belangrijk als de telescoop zeit. Andere benamingen voor monteringen zijn opstellingen en
statief. De montering zorgt er voor dat de telescoop op elk puntje aan de hemel gericht kan
worden . Zou dat niet kunnen of is het statief
wankel dan kan de telescoop nog zo goed zijn,
maar valt er weinig waar te nemen.
Ook monteringen kunnen in twee hoofdsoorten
worden verdeeld: de azimutale- en de parallactische montering.

•.E.venaar
Azimutaal
Bij de azimutale montering staat een as loodrecht op het aardoppervlak terwijl de andere as
horizontaal loopt. De meeste kijkers uit de winkel hebben een azimutale montering omdat dit
de makkelijkste manier, en dus ook de goedkoopste manier is. Je kunt met een azimutale
montering niet zo goed volgen omdat sterren
niet evenwijdig langs de horizon bewegen. Ais
je niet zo sterk vergroot va It het volgen nog wei
mee. Ais je bijvoorbeeld sterk vergroot naar de
maan kijkt, dan zul je zien dat je steeds de kijker langs beide assen moet bijstellen.
Parallactisch

Bij een parallactische monte ring staat een as
op ongeveer 52 graden ten opzichte van de
aarde en staat daarmee evenwijdig aan de
aardas. Deze as moet op de Pooister worden
gericht. Deze as wordt de uuras genoemd. De
as die hier loodrecht op staat heet de declinatieas. Wanneer de uuras goed op de poolster is
gericht, kan elk object aan de hemel uren achter elkaar worden gevolgd door aileen de declinatieas bij te stellen. Dit is erg handig wanneer
je een gebied wilt fotograferen. Je moet wei ·
elke keer warmeer de kijker verplaatst wordt de
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montering opnieuw richten. Wanneer de uuras
niet goed op de Pooister is gericht heb je niets
aan
een
parallactische
montering .
Parallactische monteringen herken je eenvoudig door het contragewicht dat aanwezig is.

*

Bouwen of kopen?
Je kunt natuurlijk een kijker in de winkel kopen.
Hiervoor ben je al gauw tussen de 500 en 1500
gulden kwijt. Dit is voor vee I JWG-ers een hele
grote uitgave waardoor veel JWG-ers een
tweedehands kijker kopen of er zelf een bouwen. Er is vrij veel aanbod van tweedehands
kijkers en vaak zitten er nog zeer goede apparaten tussen. Wanneer je een telescoop gaat
kopen let dan op de volgende punten:
* het objectief: hoe groter het objectief of spiegel hoe duurder de telescoop wordt. Refractors
hebben meestal een lensdiameter van 50, 60
of 75 mm. Spiegelkijkers hebben meestal een
spiegel van 11,5, 15 of 20 cm.
* Ais je een lenzenkijker koopt, let er dan op
dat het een achromaat is, hierbij neb je geen
last van kleurranden.
* Let op de maximale vergroting die je wilt gaan
doen. Vergroot nooit meer dan 1,5 maal de diameter van het objectief in milimeters. Met een
60 mm lenzenkijker kun je dus nooit meer dan
90 maal vergroten, en met een 150 mm spiegel
nooit meer dan 225 keer. De meeste amateurkijkers hebben een brandpuntsafstand van
ongeveer een meter.
* Wanneer je een kijker koopt, vraag dan altijd
of je hem uit mag proberen (het liefst 's avonds
natuurlijk!). Mag je hem niet uitproberen dan
zou ik het niet vertrouwen. Wanneer je hem
overdag probeert: richt op een antenne of kerktoren. Je moet het voorwerp goed scherp zien
tegen de achtergrond. Ais je langs de kerktoren
of antenne een blauw of rood randje ziet lopen
dan is de lens niet goed! Koop deze kijker dus
liever niet. Mag je hem's avonds proberen richt
dan op een ster en stel de telescoop zo scherp
mogelijk: je moet een puntje zien en weer geen
rode of blauwe randjes. Een ster blijft zelfs door
de grootste telescoop nog een puntje!
* Kijk altijd even naar de spiegel of het objectief. Zitten er geen krassen in en komen er
geen zwarte plekken door de spiegel heen?
Zitten die er wei: niet kopen.
* Het statief: het maakt niet uit of het statief azimutaal of paraliactisch is , of het van hout,
metaal of goud is gemaakt. Het gaat erom of
het stevig is. Kijk eens door de telescoop en
geef het statief een duwtje. Ais het beeld binnen 5 seconden niet meer trilt, heb je een stevig statief.
* Let op het zoekertje. Zit deze aan de buis
vastgelijmd of is die instelbaar? Aan een vastgelijmd zoekertje hebje niet veal. De kwaliteit
van de lenzen in het zoekertje maakt eigenlijk
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niet zoveel uit, het zoekertje gebruik je immers
aileen maar om te richten.
* Gebruik nooit de zonnefilters, deze branden
makkelijk door. Zonwaarnemingen doe je het
veiligst door projectie op een papiertje.
* Koop liever geen kijkers bij speelgoedzaken
of postorderbedrijven, dit is meer speelgoed
dan serieus bedoeld. Twee firma's die bij de
JWG goed bekend zijn, zijn:
* Ganymedes, Middeldorpstraat 3-5 in
Amstelveen;
* Polaris, Nachtegaalstraat 76 in Utrecht.
Ais je er een kijker koopt, zeg dan dat je JWGer bent, dan krijg je meestal 10% korting! Ook
sommige opticiens verkopen telescopen, hier
koop je doorgaans geen slechte kijkers, aileen
wei vaak tegen een hoge prijs.
Je kunt natuurlijk ook een kijker bouwen . De
JWG heeft al sinds vele jaren twee bouwpakketten te koop: een 6 cm. refractor en een 15
cm. Newtonkijker. Beide kijkers worden
gebouwd op een stevige Dobsonmontering. De
6 cm is bovendien parallactisch te maken.
Beide kijkers zijn net zo goed (zo niet: beter)
als de kijkers in de winkels maar veel goedkc:r
per. Bovendien geeft de JWG een kwaliteitsgarantie op de optiek; niet goed; nieuwe optiek..
Het landelijk bureau kan je hier meer over vertellen.
Meer weten?
Vier pagina's in UniVersum is veel te weinig om
alles goed uit te leggen. Wil je meer weten over
kijkerbouw, lees dan het stukje 'JWG kijkerbouw in UniVersum 2', 1996 nog eens door.
Wil je een kijker kopen, vraag dan eens aan
JWG-ers die al een kijker hebben waar zij OJ)
hebben gelet. Natuurlijk kun je voor al je vragen over kijkers en kijkerbouw ook bellen of
schrijven met de kijkerbouwcommissie:
Niels Bosch
Van Nispenstraat 30
6521 KM Nijmegen
tel: 024-3233714
Dit artikel is een bewerking van 'Hoe kies of
koop je een telescoop???' van Dik van den
Oudenlander, UniVersum 4 1988

