دوچشميهاي نجومي NightSky

براي مشاهدات نجومي به دوربينهاي نياز داريد كه
نور زيادي را گردآوري كنند .دوچشميهاي نجومي
 07و  07ميليمتر براي شما بسيار مناسب هستند
برخالف تلسكوپ به شما اجازه ميدهند تا در هنگام
رصد در شب يا تماشاي طبيعت در روز از هر
دوچشم همزمان بهره ببريد .بنابراين نسبت به
تلسكوپهايي در همين اندازه تصويري با كيفيت
بهتر و شفافتر ارائه ميدهند .دوچشميها با داشتن
دو عدسي بزرگ «ميدان ديد» وسيعي را نمايان
ميكنند تا در هنگام رصد احساس كنيد در آسمان
شناور هستيد!
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عدسيهاي چشمي
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عدسيهاي شيئي

لطفاُ قبل از استفاده از دوربين دوچشمي نجومي
كمي وقت گذاشته و اين برگه راهنما را بخوانيد.

نصب روي سهپايه عكاسي
در هنگام كار با دوربينهاي بزرگ به سهپايه
عكاسي و يا وسيله ديگري براي نصب دوربين روي
آن نيازمند هستيد ،چراكه سنگيني و بزرگنمايي
باالي دوربين باعث ميشود نتوانيد دوچشمي را
بدون لرزش در دست نگاه داريد.
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دوچشمي  ۵۱×07را ميتوان با يك «رابط  »Lبه سه پايه عكاسي متصل كرد .مطابق تصوير ابتدا پيچ يا كاور )(A
كه به «محل نصب رابط  »Lبسته شده باز ميكنيم .سپس «رابط  »Lرا به جاي آن به دوربين متصل ميكنيم و بعد
دوربين و رابط را به سه پايه عكاسي متصل ميكنيم.
اما دوچشمي  ۰7×07نيازي به «رابط  »Lندارد و مستقيما به سهپايه متصل ميشود .براي اينكار به راحتي پيچ نصب
روي سهپايه عكاسي را به مهره زير دوچشمي ) (Bپيچ كنيد .براي تعادل بهتر دوربين روي سهپايه ،پس از نصب
دوچشمي روي سهپايه ابتدا مهره عاجدار ) (Bرا كمي شل كرده سپس دوربين را روي ريل ) (Cجلو و يا عقب ببريد
و در جاي مناسب مهره را سفت كنيد .تنظيم محل نصب دوربين بر روي سهپايه باعث پايداري بيشتر و راحتي در
هنگام كار ميشود.
تنظيم مناسب با فاصله دو چشم شما -تنظيم فاصله بين عدسيهاي چشمي دوربين
با دو دست خود لولههاي اپتيكي دوربين ) (Dرا محكم گرفته و دوربين را مقابل چشمان خود قرار دهيد .حاال آنقدر
آنها را از هم دور يا به هم نزديك كنيد تا فاصله چشميهاي دوربين با فاصله چشمان شما يكسان شود .در اين صورت
از درون دوچشمي تنها يك تصوير كامل و گرد خواهيد ديد .اين تنظيم را قبل از تنظيم فوكوس(وضوح تصوير) انجام
دهيد.

هرگز بدون فيلترهاي خورشيدي مناسب و حرفهاي از درون دوربين يا تلسكوپ به خورشيد نگاه نكنيد.
حتي براي يك لحظه! نتيجه چنين كاري آسيب جدي و دائمي به چشمان شما خواهد بود.
كودكان فقط با حضور و نظارت والدينشان اجازه دارند از اين دوربينها در نور روز استفاده كنند.

فوكوس -تنظيم وضوح تصوير
دوچشميهاي نجومي  NightSkyيك پيچ تنظيم وضوح تصوير) (Eدر وسط دوربين دارند .از آنجا كه ممكن است
بينايي چشم راست و چپ شما يكسان نباشد .چشمي راست دوربين شما يك حلقه تنظيم فوكوس اضافه يا «ديوپتر»
نيز دارد .ابتدا فوكوس چشمي سمت راست را تنظيم كنيد سپس به سراغ پيچ تنظيم فوكوس در وسط دوربين برويد.
با هر دو چشم به چيزي (درخت ،ساختمان و يا ) ..در دوردست نگاه كنيد .حاال چشم راست خود را ببنديد و يا جلوي
لنز سمت راست دوچشمي را با يك دست يا با درپوش دوربين بگيريد بهطوريكه فقط با چشم چپ قادر به ديدن
باشيد .حاال پيچ تنظيم وضوح تصوير) (Eدر وسط دوربين را آنقدر بچرخانيد كه تصوير در چشم چپ شما واضح شود.
حاال چشم سمت چپ را ببنديد و حلقه تنظيم فوكوس چشمي راست «ديوپتر» (به پيچ تنظيم وضوح تصوير) (Eدست
نزنيد) را آنقدر بچرخانيد تا تصوير در چشم راست شما شفاف شود .به اين ترتيب دوربين براي هر دو چشم شما
تنظيم شده است .در صورت الزم مي توانيد عدد روي حلقه تنظيم «ديوپتر» را ياداشت كرده و يا بهخاطر بسپاريد كه
در آينده به سرعت آن را تنظيم كنيد .از اين پس براي تماشاي مناظر و طبيعت تنها الزم است تا پيچ وضوح
تصوير) (Eدر وسط دوربين را تنظيم كنيد.
از آنجا كه اجرام آسماني بسيار دور هستند براي مشاهدات نجومي تنها كاري كه بايد بكنيد چرخاندن پيچ تنظيم
فوكوس ) (Eتا انتها است.
از آنجا كه افراد متفاوت داراي قدرت ديد و فوكوس متفاوت هستند .هر استفاده كننده بايد مجدداً دوچشمي را براي
خودش فوكوس كند.
نورگيرهاي چشم ،تنظيم فاصله آسودگي چشم
دوچشميهاي نجومي  NightSkyبا نورگيرهاي جمعشو و قابل تنظيم ارائه ميشوند .اين محافظها معموالً به صورت از
پيش تنظيم شده در حالت كامالً باز قرار دارند  .تا براي استفاده بدون عينك مناسب باشند و چشم شما كامالً روي
آنها قرار گيرد تا در هنگام رصد نور محيط و يا پرتوهاي نور اضافه وارد چشم نشوند .چنانچه قصد داريد با عينك از
دوربين استفاده كنيد بايستي نورگيرها را به داخل جمع كنيد تا چشمان شما به عدسي چشمي دوربين نزديكتر شود.

تميزكردن و محافظت از دوچشمي
سطح لنزهاي دوچشميها پوشش ضدانعكاس نور دارد كه ممكن است در اثر بيتوجهي صدمه ببينند .از ماليدن دست
يا تماس هر چيز زبري با عدسيها خودداري كنيد .همه لنزها بايد هر زمان كه غبار گرفتند تميز شوند .حتي اگر
دوربين در انبار باشد بايد سالي يك بار لنزهاي آن تميز شوند .غباري كه روي پوشش ضدانعكاس مينشيند ممكن
است باعث ايجاد نوعي قارچ شده كه روي شيشه خراش ايجاد كرده و پوشش ضدانعكاس را از بين ميبرد .از بيش از
اندازه تميز كردن هم خودداري كنيد چراكه ميتواند به پوشش روي عدسيها صدمه بزند .براي تميز كردن از
دستمال و مايع ويژهاي استفاده كنيد كه براي دوربينهايي با اندود چنداليه ارائه ميشوند .از مواد تميزكننده و
دستمال آشپزخانه و يا دستمال عينك استفاده نكنيد.
براي تميز كردن لنزهاي دوربين دوچشمي ابتدا با يك دمنده يا يك برس مخصوص تميز كردن لنز ،ذرات درشت
غبار را پاك كنيد .چند قطره از مايع تميزكننده مخصوص لنز را بر روي يك دستمال مخصوص عدسي بچكانيد (بر
روي لنز مستقيماً مايع نريزيد) سپس به آرامي لنز را با دستمال پاك و تميز كنيد .بالفاصله با قسمت خشك دستمال
يا يك دستمال خشك ديگر مايع اضافه روي لنز را پاك كنيد تا لنز خشك شود .براي پاك كردن لنزهاي خيلي بزرگ
هربار قسمتي از لنز را پاك كرده و بالفاصله محدوده ديگري را پاك كنيد تا به اين ترتيب همه لنز پاك شود .چنانچه
لنز يا عدسي بيش از انداز كثيف بود از چند پارچه تميز كنند (خشك و مرطوب)يكي پس از ديگري استفاده كنيد .در
حال تميزكردن از فشار بيش از اندازه بر روي دستمال اجتناب كنيد چراكه ممكن است باعث ايجاد خراشهاي بسيار
ريز روي عدسي شود.
شرايط نگهداري و هواي سرد
دوربين دوچشمي بايد در مكان سرد و خشك نگهداري شود تا مانع از رشد قارچ و يا اليههاي باكتري روي
قسمتهاي مختلف آن شود.
دوچشميهاي نجومي با يك كيف چرمي براي حمل و نقل و انبارداري ارائه ميشوند .درصورتي كه از دوچشمي
استفاده نميكنيد درپوش لنزها را بگذاريد و دوربين را درون كيف مخصوص نگهداري كنيد.
همه وسايل اپتيكي (نوري) چنانچه در معرض تغييرات شديد دما و يا رطوبت قرار گيرند ممكن است مهگرفته شوند.
چنانچه قصد داريد از دوربين در مناطق سرد استفاده كنيد .ابتدا آن را در صندوق ماشين يا محلي كه چندان سرد
نيست براي يك يا دو ساعت نگهداريد تا تغيير دما بهتدريج روي دهد .درصورتي كه دوباره آن را به خانه برديد
دوربين را خارج كرده درجايي نسبتاً خنك بگذاريد و درپوشعدسيها را برداريد و اجازه دهيد قسمتهاي مرطوب آن
خشك شوند.

مشخصات دوچشميهاي نجومي NightSky
دوچشمي نجومي 8۱×88
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نوع فوكوس

مركزي

فاصله آسودگي چشم
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ميدان ديد
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نزديكترين فوكوس ممكن

 9متر

نوع پوشش ضد انعكاس

اندود كامل چند اليه

نورگير يا محافظ چشم

نورگيرهاي الستيكي جمعشو
 8788گرم

وزن
نوع نصب به سهپايه

اتصال به سهپايه استاندارد عكاسي
به كمك رابط L
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نوع پوشش ضد انعكاس

اندود كامل چند اليه

نورگير يا محافظ چشم
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