90mm Vixen lenzenkijker op lichte manuele
equatoriale volgmontering
Merk: Vixen (kijker + montering)
Optische configuratie: klassieke lange lenzenkijker
Mechanische configuratie: niet-gemotoriseerde equatoriale
montering
Diameter: 90mm
Brandpuntsafstand: 1300mm
Zoeker: 6x30mm
Bijgeleverde oculairen:
- 20mm Explorer Scientific 68° oculair (65x vergroting; 1,05° beeldveld)
- 15mm UltraWide Goldband 65° oculair (87x; 0,75° beeldveld)
- 8mm TMB 58° oculair (162x vergroting; 0,36° beeldveld)
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Pool-afstelling montering:
De Vixen Polaris is een zogenaamde “parallactische” (of “equatoriale”) montering, waarbij
één van de twee assen (1) dus evenwijdig staat met de as van de Aarde (wat dus bij goede
benadering overeenkomt met de positie van de Poolster aan de hemel).
Het grote voordeel hiervan: éénmaal een object in beeld van de telescoop gezet werd, hoeft
men maar aan één as te draaien om het in beeld te houden.
Dit in tegenstelling tot “azimutale” monteringen, waarbij de twee assen simpelweg
horizontaal/verticaal bewegen.
Dit vereist natuurlijk wel dat de montering bij aanvang correct afgesteld wordt. Naar keus
kan men dit doen vooraleer de kijker op de montering geplaatst wordt, maar dat lukt ook
nog wel nadien!
Voor doorsnee gebruik zal het volstaan om de montering min of meer op het noorden te
richten, terwijl de hoek moet overeenkomen met uw noorderbreedte (51° voor België dus).
Wil u het iets nauwkeuriger doen: verwijder dan de twee dekseltjes (1) aan de uiteinden
van die as, en kijk vanaf de onderkant doorheen die holle buis (u zal wel de andere as (3)
onder de juiste hoek moeten verdraaien om er door te kunnen kijken) teneinde de Poolster
te kunnen zien.
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Indien deze niet mooi midden in de holle as staat, zal u deze moeten verdraaien. Voor de
links/rechts-afstelling is er géén fijnregeling: gewoon de driepoot zelf verdraaien, of (iets handiger)
de monteringskop verdraaien t.o.v. de driepoot (daarvoor dient men de grote knop (4) even ietsje
losser te zetten).
Voor de onder/boven-afregeling is er wel een fijnregeling: zet eerst de grote hendel (5) ietsje losser,
en regel dan bij met de hendel (6). Zet na afloop de grote hendel (6) terug vast,
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Bij de meer gesofisticeerde modellen zit er in die holle “poolas” ook nog een klein telescoopje, om
dat afstellen nog nauwkeuriger te maken. Da’s vooral van belang voor wie aan fotografie wil doen
met lange belichtingstijden, wat sowieso niet haalbaar is bij deze héél lange telescoop.

Montage:
Deze telescoop (jaren ‘80) is nog niet voorzien vaan een handige en vooral universele
“zwaluwstaart” zoals de modernere exemplaren. Dus het plaatsen van de kijker op
zijn montering is iets minder eenvoudig, maar na enkele keren oefenen lukt dat wel
vlot.
Schuif de twee ringen (1) een beetje verder uit elkaar, en “leg” de telescoopbuis in
zijn cradle (“wieg” 2). Zorg dat de stelschroeven (3) helemaal uitgeschroefd zijn, zodat
ze vlot over de uitsteekselsels (4) van de cradle schuiven.
Schuif dan de twee ringen (1) terug naar elkaar toe –over die uitsteeksels (4)- tot
ongeveer aan de rode tape (die hebben we aangebracht zodat u niet moet zoeken
naar de beste locatie met het oog op het evenwicht tussen voor- en achterkant van
de telescoop). Klem alles vast dankzij de twee stelschroeven (3), zonder te forceren…
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Het tegengewicht (5) staat in principe ongeveer op de goede afstand, zodat de
combinatie telescoop/tegengewicht in balans staat. Mocht dat niet het geval zijn dan
kan men het verplaatsen (draaien aan het tegengewicht, rond de draadstang).
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Afregelen zoeker-telescoop
Bovenop elke telescoop staat er steeds een kleine “zoeker”: in dit geval een 6x30 (6x
vergroting, lensdiameter 30mm).
Een grote (en zeker lange) telescoop resulteert steeds in grotere vergrotingen – en
dus navenant kleine beeldvelden. Het is dan ook niet evident om hiermee objecten in
beeld te krijgen – vandaar het belang van die zoeker: véél minder krachtig, maar wel
met een groot beeldveld (ca. 8°).
In de praktijk zullen we dus eerst mikken met de zoeker, en dan pas –met de kleinste
vergroting- doorheen de telescoop zelf kijken.
MAAR: dit impliceert wel dat beide toestellen (telescoop en zoeker) netjes evenwijdig
staan!
Dit kan je testen en indien nodig bijstellen op een herkenbaar object in de verte
(kerktoren,… Minstens 500 meter ver!). Hiervoor gaan we nu omgekeerd te werk: in
plaats van eerst met de zoeker te mikken, gaan we ditmaal met de hoofdkijker aan de
slag => plaats de kleinste vergroting op de telescoop, en probeer het gekozen object
in beeld te krijgen. Regel dan de kijkrichting van de zoeker bij door aan de drie
schroefjes (1) te draaien (systematisch: ééntje loszetten, de twee andere bijstellen).
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Oculairen / scherpstellen
Bij de telescoop steekt een set van drie héél kwalitatieve oculairen. In de praktijk
werken we vooral met het 20mm oculair (1): dat geeft de kleinste vergroting
(1300mm / 20mm = 65x) en dus het grootste beeldveld. Het is bovendien ook een
oculair met een héél ruim “eigen beeldveld”, dus in tegenstelling tot goedkopere
exemplaren heb je hier helemaal niet het gevoel door een buisje te kijken
(“tunnelzicht”).
Eénmaal een object in beeld gezet, kan je dan overschakelen naar de grotere
vergrotingen (87x, 162x - (2-3) ) – voor zover dat nodig én nuttig is tenminste.
Net zoals bij alle andere telescopen waar ACHTERAAN door de telescoop gekeken
wordt (lenzenkijkers, catadiopters,…) wordt er ook een zenitprisma (4) bijgeleverd,
zodat er op een iets comfortabeler manier naar boven kan gekeken worden. Dit wordt
vastgeklemd met de knopjes (4): afhankelijk van de kijkrichting van de telescoop kan
je trouwens het zenitprisma anders kantelen om comfortabel te kunnen kijken.

Net zoals met fototoestellen of verrekijkers dient ook met de telescoop scherpgesteld
te worden: elk oog is anders, maar ook elk oculair vereist een andere scherpstelling.
Dat gebeurt door zorgvuldig aan knop (6) te draaien.
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Gebruik telescoop
Eigenlijk is deze kijker (en dan zeker de montering) door zijn eenvoudig héél makkelijk
te manipuleren: twee knoppen (1-2) om de assen los/vast te zetten, en twee handige
lange flexibels (3-4) voor de fijnregeling van de assen.

In de praktijk raden we aan om de twee knoppen niet helemaal los te zetten, maar
zo’n beetje op “slipkoppeling” te laten: voldoende los zodat het geheel niet
geforceerd wordt, maar voldoende vast zodat de telescoop bij een lichte onbalans of
windstoot niet gaat bewegen. Eenmaal het object in beeld van de zoeker geplaatst,
draaien we de knoppen helemaal vast waarna we met de twee flexibels fijner gaan
bijstellen.
Eénmaal het object in beeld staat, zal men merken dat alles langzaam uit beeld loopt
(door de rotatie van de Aarde). Dat kan men compenseren door flexibel (4) nu en dan
wat bij te stellen. Bij de kleinste vergroting (20mm oculair) volstaat het om één keer
per 30 seconden of zelfs per minuut bij te stellen, bij de grotere vergrotingen dient
men dat vaker te doen.
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