
Rozdział 4

Narzędzia 

do obserwacji

Z tego rozdziału dowiesz się:

jakie są podstawowe elementy budowy teleskopu  
astronomicznego;

czym są refraktory i reflektory astronomiczne;

jaka jest zasada działania popularnego teleskopu Newtona;

czym charakteryzuje się teleskop Cassegraina;

jakie są zalety katadioptryki – kamera Schmidta i kamera 
Maksutowa;

jakie konstrukcje zwierciadlano-soczewkowe wykorzystują 
miłośnicy astronomii;

jak pożytecznym przyrządem optycznym jest lornetka;

na co zwracać uwagę podczas zakupu instrumentu  
optycznego oraz jak o niego dbać podczas regularnego 
użytkowania.
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Teleskop to nieodłączny atrybut astronoma i pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi na myśl 

o pracy w tym zawodzie. Profesjonalni astronomowie coraz rzadziej jednak mają bezpośrednią 

styczność z tym instrumentem, a to za sprawą działalności obserwatoriów zdalnych, obsługiwa-

nych przez Internet, lub też skupienia się w pracy naukowej na rozważaniach teoretycznych, opar-

tych tylko na pomiarach dokonanych przez innych. Miłośnik astronomii zachowuje ten dawny, 

romantyczny obraz wpatrzonego w nieboskłon człowieka, który poszukuje na nim odpowiedzi 

na fundamentalne pytania, zdając sobie sprawę z własnej małości i kruchości istnienia.

Jednocześnie bogactwo kosmosu, które ukazuje teleskop, skłania do bacznego przyjrzenia się 

dostępnym na rynku konstrukcjom optycznym, aby w zależności od celów i dążeń, a także, co nie-

bagatelne, możliwości portfela zaopatrzyć się w instrument, który spełni wymagania obserwatora. 

Poniżej przedstawiono podstawowe elementy budowy teleskopu astronomicznego oraz wiele 

ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych.

Teleskop astronomiczny w skrócie

Teleskop astronomiczny zbudowany jest z obiektywu, którym może być układ soczewek lub 

zwierciadło, i okularu, zamiast którego może być zamontowany inny detektor fotonów lub apa-

ratura pomiarowa. Oba te elementy osadzone są w tubusie, czyli rurze lub ażurowej konstruk-

cji, która zapewnia elementom optycznym stabilne położenie na osi optycznej. Aby teleskop 

mógł pełnić swoją funkcję, musi być przymocowany do statywu, który w astronomii nosi nazwę 

montażu. Różne rodzaje montażów, od zwykłego trójnogu do zaawansowanych mechanicznie 

i elektronicznie konstrukcji, dla wielu zastosowań stają się kluczowym elementem teleskopu. 

Bez stabilnego montażu przecież nie sposób prowadzić obserwacji wizualnych, nie mówiąc już 

o astrofotogra!i.

Montaż teleskopu pozwala na poruszanie teleskopem w  dwóch osiach, które w  zależności  

od tego, czy jest to montaż azymutalny, czy paralaktyczny, powinny być odpowiednio ustawione, 

wypoziomowane, zorientowane według kierunków świata czy bieguna niebieskiego. Niewielkich 

zmian położenia teleskopu można dokonywać ręcznie, za pomocą systemu mikroruchów, lub 

automatycznie. Możliwe jest to wtedy, gdy montaż wyposażony jest w mechanizm zegarowy, 

który kompensuje pozorny ruch sfery niebieskiej wywołany obrotem Ziemi wokół własnej osi.

Do tubusu teleskopu mocuje się często wzdłuż jego osi optycznej mniejszą lunetkę, zwaną szuka-

czem. Ma ona duże pole widzenia i małe powiększenie, często zaopatrzona jest też w specjalnie 

podświetlany krzyż celowniczy. Szukacz pozwala na wstępne ustawienie teleskopu na żądany 

obiekt, co zwiększa szansę na łatwe odnalezienie danego ciała niebieskiego w polu widzenia 

okularu.

Niezmiernie ważnym elementem teleskopu jest wyciąg okularowy, w którym osadza się wybrane 

okulary i ustawia ostrość. Dla celów wizualnych stosuje się najczęściej dwie standardowe średnice 

wyciągu okularowego – 1,25” i 2” (cale), natomiast na potrzeby wysokorozdzielczej astrofoto-

gra!i, w której używa się dużych chipów CCD, produkuje się wyciągi okularowe o średnicach 3” 
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Astronomia bez tajemnic. Poznaj fascynujący świat planet i gwiazd

i większe. Wyciągi okularowe mogą być wyszukanymi konstrukcjami mechanicznymi z systemem 

mikroruchów, który pozwala na idealne ustawienie ostrości (w astronomicznym slangu zwane 

ustawieniem „w punkt”). Niektóre z nich dają też możliwość obrotu wokół osi optycznej, wypo-

sażone są w podziałkę czy też umożliwiają instalowanie w nich różnego rodzaju !ltrów, pierścieni 

przejściowych, adapterów itp.

W tubusach teleskopów montuje się nierzadko specjalne przesłony zwane ba"ami (ang. 

ba�e). Minimalizują one wewnętrzne odbicia światła, zwiększając kontrast i komfort ob-

serwacji. Dodatkowo wnętrze tubusu wyczernia się wysokiej jakości specjalnymi mato-

wymi farbami.

Na początku były soczewki

Prosta luneta Galileusza posiadała wszystkie wady optyczne, o których wspomniano wcześniej, 

dlatego też wielu optyków, mechaników i wynalazców szukało możliwości ich ograniczenia i zbu-

dowania instrumentu optycznego o doskonalszych parametrach. Tak powstał refraktor achroma-

tyczny. Zapewniał on dobre obrazy gwiazd i korekcję aberracji chromatycznej dla dwóch barw 

podstawowych. Budowane przez kilka stuleci lunety przybierały stopniowo gigantyczne rozmia-

ry, a jednocześnie stawały się prawdziwymi dziełami sztuki i mechaniki precyzyjnej. Wystarczy 

wspomnieć, że wiele z nich działa bez problemów do dziś! Największy refraktor achromatyczny 

o średnicy 102 cm i ogniskowej, bagatela, 19 m znajduje się w amerykańskim Obserwatorium 

Yerkesa. Do dziś można za jego pomocą prowadzić pasjonujące obserwacje astronomiczne, choć 

oczywiście nie jest on już wykorzystywany bezpośrednio do profesjonalnych prac badawczych.

Jedną z pierwszych lunet astronomicznych zbudował Galileusz, który był prekursorem wy-

korzystania instrumentów optycznych w badaniu nieba. Za pomocą swojego prymityw-

nego refraktora, czyli teleskopu o budowie soczewkowej, który jakością nie dorównywał 

nawet najprostszym współczesnym dziecięcym zabawkom, dokonał on szeregu wieko-

pomnych odkryć, które trwale wpisały się w rozwój myśli ludzkiej. Wystarczy wspomnieć 

odkrycie czterech największych satelitów Jowisza, plam na Słońcu, faz planety Wenus, 

kraterów i gór na Księżycu czy tego, że Droga Mleczna, jasny pas ciągnący się przez całe 

sklepienie niebieskie, to w rzeczywistości miliony słabych gwiazd, które do jego czasów 

nie mogły być dostrzeżone.
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Dla współczesnych obserwatorów nieba, dla których liczy się przede wszystkim wysoka jakość 

obrazu w całym polu widzenia, najlepszym rozwiązaniem jest refraktor apochromatyczny lub su-

perapochromatyczny. Aby przekonać się o ich przewadze nad resztą dostępnego miłośnikom astro-

nomii sprzętu, trzeba po prostu przez nie spojrzeć. Przy większych światłosiłach, jakimi się z reguły 

charakteryzują (f/7, f/6), można otrzymywać panoramiczne obrazy nieba o polu przekraczającym  

nawet 5 stopni. Przy tym obrazy gwiazd wydają się podobne do punkcików ponakłuwanych 

w sferze niebieskiej. Jakość idealna, płaskie pole bez zniekształceń, kontrastowy obraz i możliwość 

śrubowania powiększeń do poziomu 300, a nawet 400–500 razy!

Do budowy obiektywów apochromatycznych stosuje się najdroższe niskodyspersyjne 

szkło o niskim współczynniku załamania lub specjalnie hodowane kryształy kruchego 

"uorytu. Technologie obróbki tych materiałów trzymane są często w tajemnicy, a tele-

skopy produkowane w małych seriach na specjalne zamówienie z kilkunastomiesięcznym 

wyprzedzeniem.

Wydawać by się mogło, że nic nie stało na przeszkodzie, aby budować jeszcze większe refraktory. 

Niestety kłopoty pojawiły się z powodu uginania się szkła pod własnym ciężarem (soczewka du-

żych rozmiarów traciła swój kształt), a także wysokich strat światła w grubej warstwie szkła oraz 

w wyniku odbicia. Dziś wiadomo, jak zwiększać sprawność optyczną instrumentów z wykorzysta-

niem układów soczewek, stosując wyra!nowane technologicznie warstwy antyre"eksyjne, któ-

rymi powleka się ich powierzchnie. Wtedy jednak nie było takich możliwości technologicznych, 

poza tym rozpoczął się burzliwy rozwój teleskopów zwierciadlanych, czyli re"ektorów.

Astronomia_Edgard.indd   55 2011-08-28   16:35:02


