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هنگامی که تصمیم به خرید ابزار نجومی گرفتم یک تازهکار بودم و نمیدانستم چه تلسکوپی باید بخرم .همیشه
محو زیبایی آسمان شب بودهام اما هرگز ابزار رصدی نداشتم .البته به مدت حدود یک سال ،یک دوربین عکاسی
 DSLRداشتم بنابراین با کلماتی مانند قطر آینه و نسبت کانونی بیگانه نبودم .به زودی فهمیدم که بسیاری از
مفاهیم عکاسی در مورد تلسکوپ هم به کار میروند .سپس در اینترنت شروع به خواندن مطالب موجود در این
زمینه کردم .هر چه بیشتر میخواندم بیشتر گیج میشدم .پس برای هضم اطالعات بسیار زیادی که خوانده بودم
به خودم زمان کافی دادم.
فهمیدم که عکاسی نجومی چقدر میتوان گران باشد پس به جستجوی بیشتر در اینترنت و دیدن فیلمهای
مختلف پرداختم تا ابزاری با قیمت کمتر پیدا کنم که البته ابزار ارزنتر محدودیتهای مخصوص به خود را
خواهند داشت .مطالبی در مورد تفاوت پایههای سمتارتفاعی و استوایی ،خصوصیات تلسکوپهای بازتابی و
شکستی ،استفاده از وبکم ،قابلیت اتصال دوربین ،ویژگیهای مقر دستی و  ،GoToقابلیت استفاده از منبع
تغذیه یا باتری برای موتور ،وجود نسبتهای کانونی متفاوت؛ همه و همه باعث شده بود بسیار گیج شوم .در
نهایت سوالی درباره خودم برایم پیش آمد :اینکه من رصد اجرام اعماق آسمان را بیشتر دوست دارم یا رصد
سیارات را؟ مردد بودم اما نهایتاً به این نتیجه رسیدم که مانند خیلیها ،کمی از هر دو گزینه را میخواهم.
تصمیم گرفتم یک تلسکوپ ساده و مطمئن بخرم که کار با آن راحت باشد.
فهمیدم که تلسکوپهای نیوتنی نسبت به کارکردشان مقروم به صرفهترین تلسکوپها هستند که در میان آنها با
توجه به قطر آینه ،تلسکوپهای دابسونی از همه ارزانتر هستند .کار با دابسونیها به منظور رصد آسان است (اما
در زمینه عکاسی نجومی محدودیت دارد) و نسبت به قطر آینهای که دارند ،قیمتشان ارزانتر است .سوال بعدی
این بود که دابسونی لوله باز بخرم یا ساده؟ با توجه به اینکه زیاد سفر میکنم ،قابلیت حملونقل (به هر میزان)
برایم مهم است .وقتی با دابسونیهای اسکایواچر با لوله جمعشونده آشنا شدم فهمیدم که تلسکوپ 8اینچ این
مدل ،هم قابلیت حملونقل و هم قطر دهانه کافی ،نسبت کانونی  f/6با میدان دید باز و بزرگنمایی کافی دارد؛
نکته مثبت دیگر زیبایی این تلسکوپ است .چه کسی زیبایی را دوست ندارد؟!

حدود یک و نیم ماه برای تحقیق روی این موضوع و تصمیمگیری زمان صرف کردم .از آنجایی که خیلی در
خصوص این تلسکوپ مطلب وجود ندارد ،تصمیم گرفتم که درباره آن ،از هنگام درآوردنش از جعبه تا اولین
رصدم ،مطلبی بنویسم تا شاید به کسانی که میخواهند این تلسکوپ را بخرند کمکی کرده باشم.
تحویل گرفتن تلسکوپ

تلسکوپ به این شکل در جعبهای چوبی تحویل گرفته شد .بستهبندی هم خوب بود؛ طوری که بتواند درون کامیون نیمی از هند را
طی کند.

جعبه اصلی درون جعبه چوبی است

بیرون آوردن و سر هم کردن تلسکوپ

لوله و مقر در جعبه (برای درک مقیاس عکس باید بگویم که تلویزیون درون تصویر 42اینچ است)

درون جعبه تکه جلویی مقر قرار گرفته بود که حفرههایی دریل شده برای دستگیرهها داشت.

تکههای جانبی مقر را بیرون آوردم.

اینها لوازم و پیچهای استاندارد مخصوص نصب تلسکوپ هستند .به سه قطعه تفلنی که بعنوان بلبرینگ عمل میکنند توجه کنید.

لوله در دو جعبه مقوایی محکم بستهبندی شدهبود.

دستگیره جدا بود اما در این عکس شما آن را بعد از اتصال میبینید .کیفیت باالیی دارد و محکم به نظر میرسد.

اولین دیواره مقر که با سه پیچ محکم سر هم شد.

دومین دیواره هم با سه پیچ دیگر سر هم شد .توجه کنید که عالمت تجاری اسکایواچر رو به بیرون قرار دارد.

دیسک باالیی به دیوارههای مقر متصل شد.

سپس  3قطعه نگهدارنده را به دیسک پاینی چفت کردم.

در این تصویر کل مقر ار میبینید که سر هم شدهاست .دیسک باالیی به دیسک پایینی متصل شد .تمام سوراخهای از پیش دریل
شده دقیقاً به خط بودند و سر هم کردن مقر بسیار ساده بود.

لوله یکتکه بود .آن را روی مقر قراردادم و دستگیرههای قفل محور ارتفاع را هم وصل کردم .نگهدارنده چشمی را هم به مقر وصل
کردم .چهار غلتک تفلونی هم وجود دارند که روی هر دیواره درونی دوتا از آنها قرار دارد .تلسکوپ قطعاً بزرگتر و سنگینتر از آنی
است که انتظارش را داشتم .البته هر نگرانی که بابت کیفیت اپتیکی داشتم بیمورد بوده است .تلسکوپ بسیار خوشساخت است؛
زیبا ،محکم و سنگین.

در این تصویر لوله تا انتها بیرون کشیده شده است و میلههای بین دو تکه لوله قفل هستند .تلسکوپ تعادل خوبی دارد.
چشمیهای سنگین 2اینچیام را بر روی آن امتحان خواهم کرد .احتماالً به تعدادی وزنه احتیاج خواهم داشت.

در این تصویر جوینده ،چشمیها و دیگر لوازم جانبی درون جعبه را میبینید.

جوینده را روی نصب کردم.

تلسکوپ با پوشش لوله  .Astrozapالبته در ابتدا همراه تلسکوپ نبود و آن را جداگانه خریدم.

وسایل همراه تلسکوپ :یک لوح فشرده راهنما ،دو مجموعه عکس به اندازه کارت پستال ،یک ذرهبین و یک عینک رصد خورشید.

نگهدارنده جوینده و جوینده همراه واشر نواری کائوچویی ،یک مبدل چشمی 2اینچ و چشمیهای  10و 25میلیمتری سوپرپلوسل
1.25اینچ.

ابزارآالت .آچار کوچک ششضلعی که در سمت راست تصویر است را گم نکنید .درون یک پالستیک کوچک بود که من همان روز
اول آن را گم کردم .این آچار در همخط کردن آینه ثانویه استفاده میشود.

لوازم جانبی از نمایی نزدیک ،در کنار چشمیها .یک تمیزکننده و یک پارچه میکروالیاف هم در جعبه بودند.

جوینده در نمایی نزدیک

تلسکوپ پس از جمع شدن لوله در مقایسه با یک ست درام.

اولین رصد
خوششانس بودم که در اولین رصد هوا ابری نبود .هوا صاف بود البته اینجا در دهلینو آلودگی نوری زیاد است.
پیش از آن فقط با چند تلسکوپ رصد کردهبودم .اولین جرمی که با تلسکوپم دیدم ماه بود .چه تصویری داشت!
تصویر من را محو خود کرد و گویی زمان برایم متوقف شد .خوششانس بودم که در روز اول توانستم یک عکس
بگیرم.

تصویر ماه  18 -مارس 2013

پس از آن نوبت سحابی  M42و مشتری بود .هر دو چشمی عملکردی عالی داشتند .من یک بارلو هم با
تلسکوپ سفارش داده بودم که تصویر مشتری با آن بینظیر بود .از خرید این تلسکوپ بسیار خوشحالم .در هفته
اخیر تقریباً هر شب –به جز دو شب -تلسکوپ را بیرون بردم .تصویر زحل با چشمی 10میلیمتری و بارلو مانند
تصاویر کتابها بود .در آینده نزدیک تلسکوپ را برای رصد خارج از شهر میبرم.
آسمانتان صاف ،کاثیک جایاشانکار

