
Precisionsfokusera med ett digitalt skjutmått. 

Att fokusera vid astrofotografering är inte det allra lättaste. Det tar en stund att få till det där knivskarpa 
fokus som går att bilderna lyfter från mediokra till fantastiskt fina. Oavsett hur bra exponeringen än blir, 
perfekt följning, så blir slutresultatet ganska dåligt om fokus inte är hundraprocentig.

Det har funnits många metoder att fokusera med, Hartmannskiva, Ronchiscreen, Knivsegg, data- 
program som med vars hjälp man kan få till perfekt fokus. Tyvärr kräver alla att man fokuserar vid varje 
fototillfälle. Minsta lilla som man råkar ändra justeringen, så får man börja om igen.

En låsning är att gradera dragtuben i fokuseraren, antingen om man klistrar på en färdig skala eller om 
man bara sätter ett streck på tuben där fokus är perfekt.

En ännu bättre lösning är ett mätverktyg som man applicerar mellan dragtuben och själva fokuseringens 
gods som sitter fast i teleskopet. Dragtubens position kan man då mäta fram och noteras. Några har 
använt mätklockor, mekaniska små analoga klockor som anger avstånd i hundradels millimeter. Ett ännu 
enklare verktyg är ett skjutmått och för att det ska bli ännu mera exakt, ett digital skjutmått.

Fördelen med ett digital skjutmått (men även med en mätklocka) är att man kan snabbt få till fokus med 
olika tillbehör. Det kan vara ex. om man tar bild med okularprojektion, fokalreducerare, annan kamera 
etc. Alla dessa situationer blir enkla att hantera genom att var och en har ett värde som man snabbt 
ställer in med skjutmåttet.

Man bär tänka på att skjutmåttet passar bättre för refraktorteleskop eftersom dragtuben har större 
spännvidd än ex. motsvarande newtonfokuserare. Mätklocka passar förmodligen bättre på en newton.

Digitala skjutmått kostar från 150-200:- och uppåt. Mätklockor är oftast lite dyrare, från 350-400:- och 
uppåt. Skjutmått enklare att få tag på, medan mätklockor oftast bara kan köpas i specialaffärer eller 
specialister. Tips om var man kan hitta billiga, men bra, mätklockor emottages tacksamt.

[ OBS! ] Bilden ovan är ett montage eftersom jag ännu inte har monterat skjutmåttet. Jag har ännu inte 
bestämt mig för vilket teleskop som ska föräras precisionsverktyget.
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