
Основите на астрономията
Досега в това ръководство разглеждахме монтажа на телескопа и основните правила за работа с него. Но за да разберете 

напълно принципите на функциониране на телескопа, трябва да имате начални познания за нощното небе. В този раздел са очер-
тани основните понятия в наблюдателната астрономия.

Небесна координатна система
За да търсят обектите в небето, астрономите използват небесната координатна система, която е подобна на обичайната 

земна система. В нея също има полюси, екватор, линии на ширина и дължина.
Небесният екватор е 360 градусова окръжност и разделя небесната сфера на северно и южно полукълбо. Както и от екватора 

на Земята, от него се правят измерванията, но на линиите на земната ширина в тази система съответстват линиите на де-
клинацията. Те се определят по ъгловото разстояние до небесния екватор, което се измерва в ъгли – дъгови градуси, минути и 
секунди. Стойностите на декланацията на север от небесния екватор се характеризират с положителни стойности, на юг – с 
отрицателни (северният небесен полюс има деклинация 90, а южният - минус 90 градуса).

Еквивалент на дължината в небесната координатна 
система е ректасцензията. Както земните меридиани, 
линиите на ректасцензията преминават от полюс до по-
люс, през разстояние от 15 градуса. Наред с измерването 
си в ъгли, линиите на дължините също се измерват и в ча-
сове. Часовият ъгъл между две съседни линии на дължина-
та е равен на 1 час. Тъй като Земята прави един оборот 
около оста си за 24 часа, получават се общо 24 линии през 
15 градуса. В справочниците координатите на ректасцен-
зията на небесните тела обикновено са посочени в едини-
ци време. За отправна точка е избрана условна точка в 
съзвездието Риби, координатите на която се приемат 
за 0 часа 0 минути и 0 секунди. Координатите на остана-
лите точки се посочват като стойността на закъснение 
на преминаването им през небето спрямо тази точка, 
при видимото им движение на запад.

Фиг. 4-1. Небесната сфера с линиите на деклинацията (DEC) и ректасцензията (RA).

Видимо движение на звездите
Денонощното движение на Слънцето в небето е добре известно на всеки човек. То не е обусловено от движението на Слън-

цето, както са смятали древните астрономи, е от въртенето на Земята. По същата причина звездите също описват кръгове 
по небето за един оборот на Земята около оста й. Дължината на кръговата траектория на една звезда зависи от нейното 
местоположение в небето. Звездите, разположени по-близо до небесния екватор, се движат по най-голяма окръжност, издигайки 
се от изток и залязвайки на запад. Колкото по-близо е звездата до северния небесен полюс (точката, около която се извършва ви-
димото въртене на звездите в северното полукълбо), толкова по-малка е описваната от нея окръжност. Звездите, разположени 
в средните небесни ширини, изгряват от североизток и залязват на северозапад. Околополюсните звезди никога не залязват, те 
винаги остават над хоризонта.

За да видим, как звездите описват пълен кръг в небето, ни пречи дневна светлина, която ги скрива. Но частично това кръгово 
движение може да се наблюдава, ако монтираме камера на неподвижен статив и отворим затвора за няколко часа. На получено-
то изображение ще се видят дъги от окръжности, с център в полюса на света.

Видимото движение на звездите става около небесните полюси. Въпреки това, в различни части на небос-
клона движението им изглежда различно. Близо до северния небесен полюс звездите описват ясни окръжности, 
с център в полюса (1).

Звездите, разположени по-близо до небесния екватор, също се движат по кръгови траектории около полю-
са, но част от тази траектория се скрива под хоризонта. Затова ни изглежда, че те се издигат от изток и 
залязват на запад (2).

Звездите от другото полукълбо се движат по дъги в противоположно направление около противополож-
ния полюс (3).

Астрономически наблюдения
Този раздел съдържа кратки препоръки за визуални наблюдения на обекти от Слънчевата система и обекти от дълбокото небе, 

а също разглежда условията на видимост, които влияят върху качеството и възможностите за провеждане на наблюденията.

Наблюдение на Луната
Пълнолунието може да изглежда като най-доброто време за наблюдение на Луната, но през този период нейната напълно ос-

ветена видима повърхност отразява твърде много светлина. Освен това, в тази фаза е най-трудно да се различат детайлите 
в релефа на лунната повърхност.

Най-подходящото време за изследването на Луната са нейните частични фази - особено, близо 
до нейната първа и последна четвърт, когато дългите сенки върху лунната повърхност позволяват 
подробно разглеждане на нейния релеф. С малки увеличения лунният диск се вижда почти изцяло. Оп-
итайте и с окуляри с по-големи увеличения, за по-подробно изследване на отделните участъци от 
повърхността на естествения спътник на нашата планета.

Съвети: За да повишите контраста и да видите отделни детайли в релефа на повърхността й, 
използвайте филтри. За повишаване на контраста най-подходящ е жълтият филтър. А неутралните 
или поляризационните филтри намаляват прекомерната яркост на повърхността й.



Наблюдение на планетите
Освен Луната, интересни обекти за наблюдение са всичките 5 планети, видими с невъоръжено 

око. Можете да проследите смяната на фазите на Меркурий и Венера, които са подобни на лунните 
фази. Можете да видите множество подробности на повърхността Марс, включително едната или 
дори и двете му полярни шапки. Можете да се полюбувате на облачните пояси на Юпитер, а веро-
ятно дори и на гигантския вихър в атмосферата му - Голямото Червено петно, както и да просле-
дите движението на четирите ярки спътника на тази най-голяма планета в Слънчевата система. И 
разбира се, не забравяйте да се насладите на неповторимия вид на Сатурн, обкръжен от красивите 
си пръстени.

Съвети:
• Трябва да се помни, че атмосферните условия директно влияят върху количеството на видимите детайли при наблюдени-

ето на планетите. Затова планетите, разположени ниско над хоризонта или зад източници на възходящи въздушни течения, 
например покриви или отоплителни тръби, са неподходящи обекти за наблюдение. Виж детайли раздел “Условия на видимост”.

• За да увеличите контраста и да подчертаете отделни детайли по повърхността на планетите, използвайте цветни 
окулярни филтри.

Наблюдение на Слънцето
Макар, че начинаещите астрономи често подценяват Слънцето като обект за наблюдение, неговото изследване е едно-

временно познавателно и интересно. Но поради високата яркост на Слънцето, по време на неговото наблюдение трябва да се 
внимава изключително много, за да се избегнат изгаряния на очите и повреди на телескопа.

Използвайте специално проектираните апертурни слънчеви филтри, които предпазват от ярката слънчева светлина и пра-
вят наблюденията безопасни. Чрез такъв филтър може да се разгледа движението на петната по повърхността на Слънцето и 
да се видят фекелите - светлите образувания с неправилна форма в близост до краищата на диска.

Съвети:
• Най-доброто време за изследване на Слънцето е рано сутрин или късно привечер, в моментите на температурна стабили-

зация на атмосферата.
• Можете да се насочите към Слънцето без да гледате в окуляра, като се ориентирате по сянката от тръбата на телескопа: 

тя трябва да стане минимална.

Наблюдение на обектите от дълбокия Космос
Обекти от дълбокия Космос са онези, които са извън пределите на Слънчевата система. Сред тях са двойните и кратните 

звезди, кълбовидните и разсеяните звездни купове, планетарните и дифузните мъглявини, както и далечните галактики. Много 
обекти от дълбокия Космос имат доста големи ъгълови размери, затова за тяхното наблюдение трябва да се използват малки 
и средни увеличения. При визуални наблюдения тези обекти изглеждат сиви, тъй като в условия на слаба осветеност нашите 
очи не са в състояние да възпроизвеждат цветовете, получавани на фотографиите с дълга експозиция. Поради ниската повърх-
ностна яркост на обектите от дълбокия Космос, най-добре е техните наблюдения да се извършват в местности с тъмно небе. 
В големите градове изкуственото осветяване на небето затруднява или дори прави невъзможно наблюдението на повечето 
мъглявини. Когато наблюдавате от града неоценима помощ могат да окажат филтрите срещу светлино замърсяване, намаля-
ващи яркостта на небето.

Условия на видимост
Условията за видимост определят какво можете да видите през телескоп по време на наблюденията. Такива условия са яр-

костта на небето, прозрачността и спокойствието на атмосферата. Разбирането на тези условия и въздействието, което те 
оказват върху възможностите за наблюдение, ще ви позволят да си съставите правилно програмата за наблюдения.

Прозрачност на атмосферата
Прозрачността на атмосферата зависи от облачността, влажността, съдържащите се в нея прах и други атмосферни 

частици. Плътните купести облаци са напълно непрозрачни, докато перестите облаци могат да се окажат доста прозрачни, 
за да пропуснат светлината от най-ярките звезди. При висока влажност атмосферата поглъща повече светлина, което прави 
наблюдението на слабите обекти по-трудно. Малките частици, попадащи във въздуха в резултат от вулканични изригвания, 
също намаляват прозрачността. 

Яркост на небето
Нощното небе не е напълно черно - то е осветено от Луната, полярните сияния, естественото светене на атмосферата, 

както и от различни изкуствени източници на светлина (улични лампи, реклами и др.). Светлият фон на небето не пречи, когато 
наблюдавате ярки звезди, Луна и планети, но той намалява контраста на протяжните мъглявини, което ги прави трудно разли-
чими или напълно невидими. Наблюденията на обектите от дълбокото небе ще бъдат най-ефективни, ако ги провеждате в без-
лунни нощи далеч от големите градове с тяхното изкуствено осветление. Специалните филтри за намаляване на светлинното 
замърсяване подобряват видимостта в условията на градското осветяване, блокирайки нежеланото осветление и пропускайки 
светлината, излъчвана от обектите от дълбокия Космос.

Спокойна атмосфера
От степента на спокойствие на атмосферата директно зависи количеството малки детайли, които могат да бъдат раз-

личени на протяжните обекти. Земната атмосфера действа подобно леща, пречупвайки и разсейвайки светлинните лъчи, по-
падащи в нея, като при това коефициентът на пречупване зависи от плътността на въздуха. Слоевете въздух с различна тем-
пература имат различна плътност и различно пречупват светлината, поради което светлинните лъчи от един и същ обект 
достигат до наблюдателя по различин начин, което води до размити изображения. Степента на атмосферната стабилност 
варира в зависимост от мястото и времето на наблюдение. Важно е също съотношението между размера на атмосферните 
„блокове“ с еднаква плътност и апертурата на телескопа. При стабилна атмосфера става възможно да се разгледат и най-мал-
ките детайли на планетите, а изображенията на звездите остават точкови. В противен случай планетите губят малките си 
детайли, а звездите стават размити. Всички описани по-горе условия за видимост се отнасят еднакво както за визуални, така 
и за фотографски наблюдения.

Фиг. 5. Условията на видимост влияят директно върху 
качеството на изображението. На рисунките е показва 
точков обект (звезда) при много лоша (вляво) и перфект-
на (вдясно) видимост. Най-често атмосферните условия 
позволяват да се наблюдават изображения, които са между тези противоположности.



Астрономическа фотография
Телескопите от серията PowerSeeker са проектирани основно за визуални наблюдения. Въпреки това, известно време след 

като започнете да използвате телескопа, вероятно ще искате да опитате да направите снимки с него. Има няколко начина да 
правите снимки на земни и небесни обекти с помощта на телескопа си. Ето едно кратко описание на някои методи за фотог-
рафиране с телескоп.

За заснемането ще ви трябва компактен цифров или огледално-рефлексен фотоапарат (цифров или с филм).
Можете да го инсталирате на телескопа по следните начини:
• Цифрова камера - ще ви е необходим универсален адаптер за цифров фотоапарат (#1301), който осигурява фиксиране на 

камерата непосредствено зад окуляра на телескопа. Този тип фотография, при който телескопът остава с окуляр, а камерата 
остава с обектив, се нарича афокална проекция.

• Огледално-рефлексна камера - в този случай ще трябва да махнете обектива от камерата и да инсталирате на негово място 
T-пръстен (предлагат се пръстени, които отговарят на стандартите на всички водещи производители на камери). От своя 
страна, Т-пръстенът се прикрепва към фокусиращия възел на телескопа (без окуляр) с помощта на T-адаптер (#93625) или леща 
на Барлоу 2х с Т-адаптер (#93640). След това вашият телескоп се превръща в обектив на камерата и снимането се извършва в 
главния му фокус.

Снимане с кратки експозиции в главния фокус
Този тип снимане е най-добрият начин да опитате силите си в снимането на небесните обекти. Това ще изисква да монти-

рате камерата към телескопа, както е описано в предишния раздел. Имайте предвид следното:
• Настройте прецизно полярната ос на монтировката на телескопа и включете моторчето за проследяване на небесните 

обекти (ако телескопът оборудван с такова).
• С кратки експозиции вие ще можете да снимате Луната и ярките планети. Експериментирайте с експозициите и други 

настройки на вашия фотоапарат. Изучете инструкциите за камерата.
• По възможност, старайте се да правите снимки от места с тъмно небе.

Широкоъгълна фотография
Заснемането става през обектива на камерата, която е монтирана отгоре, върху тръбата на 

телескопа. По този начин вие можете да снимате цяло съзвездие или протяжна мъглявина. Каме-
рата се монтира на закрепващия винт (фиг. 5-1), разположен отгоре на гривната на телескопа. За 
целта камерите имат съответния отвор с резба, който се намира в долната част на корпуса им. 
Също ще трябва да направите полярна настройка на монтировката на телескопа и да включите опционалния мотор за просле-
дяване на небесните тела.

Снимане на Луната и планетите със специални камери
През последните години, благодарение на развитието на технологиите, стана много по-лесно да се получават висококачест-

вени изображения на Луната и планетите. Компанията Celestron предлага специално проектираната за тези цели астрономи-
ческа цифрова камера NexImage (#93712), която включва софтуер за обработка на изображения. Още през първата вечер вие 
ще можете да получите такива изображения на планетите, каквито само преди няколко години получеваха професионалните 
астрономи с големите телескопи.

Снимане на обекти от дълбокия Космос със CCD-камери
За получаване на изображения на обектите от дълбокия Космос са създадени специални камери с висока чувствителност. През 

последните години развитието на технологиите направи тези устройства много по-достъпни за любителите на астрономия-
та. Има няколко книги, посветени на това, как да получите най-добрите изображения по този начин. Тази технология продължава 
да се развива и на пазара се появяват все по-евтини и лесни за използване CCD-камери.

Снимане на наземни обекти
Вашият телескоп представлява отличен телеобектив за наземни снимки. Можете да правите снимки на пейзажи, сцени от 

живота на дивата природа и мн. др. За да получите добри фотографии ще трябва да експериментирате с фокусирането и екс-
позицията. За да монтирате камерата към телескопа, следвайте описаните по-горе процедури.

Поддръжка и грижи за телескопа
Вашият телескоп изисква само незначителна поддръжка, но за да получите максималната му ефективност, трябва да вземе-

те предвид някои важни моменти.

Почистване на оптиката
Периодично върху лещите на телескопа-рефрактор или върху главното огледало на телескопа-рефлектор може да се натрупа 

прах или мръсотия. При почистването на тези детайли трябва да се внимава изключително много, за да не се повреди оптика-
та. Натрупаният прах трябва да се отстрани с помощта на мека четка, направена от камилска козина или със спрей сгъстен 
въздух. Пръскайте въздух в течение на няколко секунди, като го насочвате под ъгъл към лещата. При необходимост от по-дълбо-
ко почистване, останалите замърсявания могат да се отстранят с течност за почистване на оптика и специална хартия или 
специална кърпа за избърсване на оптиката. Нанесете разтвора върху хартията, след това я допрете до лещата и я почистете 
с леки движения от центъра към ръба. Никога не търкайте лещата с кръгови движения! Можете да използвате готов разтвор за 
почистване на оптиката или да го приготвите сами. За целта смесете 6 части изопропилов спирт с 4 части дестилирана вода. 
Може също да разтворите течност за миене на съдове във вода - достатъчни са няколко капки от продукта на 1 литър вода.

Понякога по време на наблюденията върху оптичните повърхности на телескопа пада роса. Ако искате да продължите на-
блюденията, необходимо е да премахнете росата със сешоар (работещ с ниска мощност) или като обърнете телескопа към 
земята и изчакате естественото изпаряване на влагата. Ако във вътрешността на оптиката се е натрупала влага, извадете 
аксесоарите от телескопа и го оставете в място без прах, като тръбата е насочена надолу. След известно време влагата ще 
изчезне сама. 



За да почиствате телескопа колкото е възможно по-рядко, покривайте всички оптични елементи с капачетата след края на 
наблюденията. За да се предотврати навлизането на прах в тръбата на телескопа, всички нейни отвори също трябва да се 
покриват с капаците по време на съхранението.

Почистването на вътрешните повърхности на телескопа трябва да се осъществява само от квалифициран специалист при 
съответните условия. При необходимост от подобна услуга, свържете се с техническия сервиз.

Колимация на телескоп система Нютон
За да се поддържа качеството на изображението на рефлекторния телескоп на високо ниво, необходимо е периодично да се 

прави юстировка. Юстирането е процесът на подравняване на оптичните елементи на телескопа спрямо неговата оптична 
ос. Лошото подравняване води до възникването на оптични аберации и влошаване на качеството на получаваните изображения. 
Преди да започнете да колимирате телескопа си, трябва да изучите неговата конструкция. Намерете трите двойки винтове, 
разположени в задната част на тръбата, по периметъра, под ъгъл 120° (фиг. 5-2). Тук се намира държателя на главното огледало. 
Големите винтове са за юстиране, те са проектирани да регулират положението на главното огледало. Малките винтове са 
заключващи, те фиксират рамката на огледалото в установеното положение. Първо разхлабете трите заключващи винта и 
едва тогава започнете да регулирате огледалото с регулиращите винтове. Обикновено е достатъчно да завъртите юстиро-
въчния винт на 1/8 оборот, максимум на 1/4 или 1/2 оборот. Завъртайте само по един винт, като проследявате направените 
промени. Възможно е в началото процесът на подравняване да ви отнеме известно време, докато го овладеете, но постепенно 
ще се научите как правилно да регулирате позицията на главното огледало. Диагоналното огледало, разположено пред фокусира-
щия възел в предната част на тръбата на телескопа, също се колимира с помощта на три регулиращи винта. За да регулирате 
рефлекторния телескоп през деня, се препоръчва използването на един от двата спомагателни аксесоара: капачка за колимиране 
(#94183) или колимационен окуляр (#94182).

Колимиране на диагоналното огледало
За да определите дали вашият телескоп се нуждае от настройка, насочете го през деня към светла стена или към небето. 

Извадете окуляра от фокусиращия възел. С винтовете за фокусиране изтеглете напълно хромираната фокусираща тръба на фо-
кусния възел от тръбата на телескопа. Погледнете през отвора на фокусиращия възел отражението от вторичното огледало, 
с отразеното диагонално огледало в центъра. На този етап от колимацията не обръщайте внимание на отражението на диа-
гоналното огледало в главното. Поставете инструмента за колимиране във фокусния възел и погледнете през него. При напълно 
изтеглена тръба на фокусиращия възел вие трябва да видите изцяло главното огледало, отразено в диагоналното огледало. Ако 
главното огледало не се вижда напълно (не е центрирано в диагонала), тогава с регулиращите винтове на диагоналното огледало 
му придайте необходимия ъгъл на наклон. Не стягайте и не разхлабвайте централният заключващ винт на диагоналното огледа-
ло, който осигурява правилното положение на огледалото спрямо оста.

Колимиране на главното огледало
Сега използвайте регулиращите винтове, за да колимирате позицията на главното огледало, така че отражението на диаго-

налното огледало да се намира в центъра на главното. Поглеждайки във фокусиращия възел вие трябва да видите концентрич-
ните изображения на оптичните елементи. Не се опитвайте да постигнете резултат от първия опит, използвайте метода 
на последователните приближения. Извадете инструмента за колимиране и погледнете във фокусния възел. Трябва да видите 
отражението на вашето око в диагоналното огледало.

Колимиране по звезди
Подравняването по звезди е завършващата процедура за настройка, която ви позволява да постигнете с телескопа си изобра-

жения с най-високо качество. Ако процедурата за колимиране през деня е проведена правилно, ще ви трябва само незначителна 
корекция на положението на главното огледало. За колимиране по звезда трябва да се използва окуляр с къс фокус, който дава голя-
мо увеличение (1.5-2 пъти по-голямо от диаметъра на обектива в мм), или комбинация от дългофокусен окуляр с леща на Барлоу.

Процедура за юстиране по звезда (прочетете този раздел, преди да започнете!)
Насочете телескопа към ярка звезда (най-добре е да изберете Полярната звезда, защото е неподвижна). Тази звезда е послед-

ната в дръжката на съзвездие Малка мечка - тя винаги се намира в северната част на небето на височина, равна на географската 
ширина на мястото наблюдение. За съжаление, Полярната звезда не е най-ярката в северното небе и при силно осветяване на 
небето тя може и да не е много забележима. Погледнете с голямо увеличение Полярната или друга ярка звезда, намираща се в 
центъра на зрителното поле на телескопа. Тя трябва да изглежда като точков източник на светлина, заобиколен от серия ди-
фракционни пръстени. Ако дифракционните пръстени имат неправилна форма или са разтеглени в една страна, това означава, 
че е необходимо да регулирайте положението на главното огледало (първо разхлабете фиксиращите винтове, след което вър-
тете регулиращите).

Фиг. 5-2. PowerSeeker 114 
EQ - рамката на главното 
огледало.

Колимацията на огледалото 
е завършета - вид през коли-
мационното устройство.

Нужна е колимация на 
диагоналното огледало.

Нужна е колимация на 
главното огледало.

диагоналното огледало

главно огледало

скоба на 
огледалото

Колимацията на огледалото 
е завършета - вид без коли-
мационното устройство.



Фиг. 5-3. Макар, че образите на ди-
фракционните пръстени изглеждат 
еднакви от двете страни на фокуса, 
те не са симетрични. Вътрешната 
окръжност е сплескана от лявата 
страна, което показва, че телеско-
път се нуждае от колимация.

Обърнете внимание на посоката на удължаване на звездата. Например, ако е удължена в посока „3 часа“, с помощта на регули-
ращия винт (винтове) ще трябва да отместите позицията на звездата в същата посока. Най-добре е регулирането да става, 
като едновременно се проследява изменението в положението на звездата в зрителното поле по време на въртенето на регули-
ращите винтове. Така вие ще можете точно да определите посоката на изместване на позицията на звездата. Следователно, 
по-удобно е двама души да правят колимирането по звезда - единият наблюдател гледа в окуляра и дава указания на другия, в 
какво направление и колко да върти регулиращите винтове на главното огледало. След като завършите колимирането не забра-
вяйте отново да стегнете заключващите винтове на главното огледало.

Внимание: След извършване на първия и всеки следващ етап на колимация е необходимо отново 
да се центрира наблюдаваната звезда в зрителното поле. Ако колимацията е проведена правилно, 
ще забележите съществено подобряване на изображението. Най-вероятно по време на колимация-
та ще трябва да използвате поне два от трите винта за регулиране.

       Фиг. 5- 4.
       Така изглежда дифракционната 
       картина на звезда в телескоп 
       с добра колимация.

Допълнителните аксесоари
За да разширите възможностите на вашия телескоп, препоръчваме да използвате различни оптични аксесоари на Celestron. 

Ето някои от тях. Пълен набор от аксесоари с тяхното описание може да се намери на уебсайта www.telescope.bg.

Окуляри от серията Omni Plossl (без модела 50AZ) - Окуляри на достъпни цени, с високо качество на изобра-
жението в цялото зрително поле. Съставени от 4 елемента с фокусни разстояния 4, 6, 9, 12.5, 15, 20, 25, 32 и 40 
милиметра - входен диаметър 1.25“.

Леща на Барлоу от серията Omni (без модела 50AZ) - може да се използва с всеки окуляр като 
удвоява увеличението му. Лещата на Барлоу 2x Омни е с входен диаметър 1.25“, дължина 76 мм, 
тегло 113 g.

Филтър Minus V за рефрактори (минус виолетов) с диаметър 1.25“ (#94121) - (без модела 50AZ) филтър, намаля-
ващ хроматичната аберация  в рефракторите ахромати. Подобрява контраста на изображението при лунните и 
планетните наблюдения. Многослойно просветление, с пропускане на светлината 95%.

Лунен филтър (#94119-A) с диаметър 1.25“ - (без модела 50AZ) окулярен филтър за намаляване на яркостта 
на Луната, подобрява контраста в детайлите на лунния релеф.

Филтър UHC 1.25“ (#2458275) - (без модела 50AZ) използва се за астрономически наблюдения в условия на 
градско засветяване и до известна степен намалява ефекта му, отсичайки светлинните вълни в определени 
части от спектъра.

Слънчев филтър за обектива (#2459281) - филтърът AstroSolar® напълно закрива обектива на телескопа. Изработен от поли-
мерен филм с двуслойно метално покритие, позволява безопасно наблюдение на детайлите върху слънчевата повърхност.

Червен светодиоден фенер (#93588) - с два регулируеми червени светодиода с регули-
руема яркост за запазване на адаптацията на очите по време на нощните наблюдения. 
Включена е 9 V батерия.

Универсален адаптер за цифрова камера (#1301). Позволява ви да правите снимки през окуляра телескопа, като прикрепите 
към него камера. 

Универсален Т-адаптер 1.25” (#93625) - (без модела 50AZ) Поставя се в окулярния възел на телескопа, вместо 
1.25“ окуляр. Позволява ви да монтирате огледален фотоапарат за снимки през телескопа.

Колимационен окуляр 1.25“ (#94182) - (без модела 50AZ) окуляр за точно подравняване на телескопите сис-
тема Нютон.

Приятни занимания и ясно небе!

АНДРОМЕДА ООД
www.telescope.bg


