
TELESTELESKOP FÖR NYBÖRJARE

Ett av de stora problemen för nybörjare är att välja teleskop. Frågar
man amatörastronomer vilket teleskop man ska välja så får man 
förmodligen lika många olika svar som det finns amatörer. Alla har 
egna åsikter vad som är bra och dåligt, passande och opassande för
en nybörjare. Vi ska här försöka ge några exempel på passande 
teleskop till nybörjare.

Ett par frågor man (så ärligt som möjligt) bör ställa sig:

• Portabelt eller ej? 
• Titta eller fotografera?
• Hur tekniskt intresserad är du? 
• Vad vill jag helst titta på? 
• Priset, vilken budget har du tänkt dig

Portabla teleskop är generellt sett mindre. Det säger sig självt. 
Vissa Dobson-teleskop (av Newton-typen) kan vara stora men ändå 
portabla. De är oftast ganska dyra. Teleskop med stor öppning 
samlar in betydligt mycket mer ljus än med mindre öppning. 1-2 
tum extra öppning kan på ett mindre teleskop ge upp till 50-100% 
mer ljus. Med större öppning ser man mer av ljussvaga objekt. Man 
når även en högre maximal förstoring. Den maximala förstoring är 
50x öppningen i tum räknat. Ett 5-tums teleskop kan ge maximalt 
250x innan bilden blir för dålig. Ju större öppning, desto mindre 
portabelt blir teleskopet. Ställ dig själv frågan, hur ofta kommer jag 
att släpa ut ett teleskop på 30 kg om jag bor på 4:e våningen utan 
hiss mitt inne i stan?

Fotografering av planeter eller deepsky (galaxer & nebulosor) 
ställer helt olika krav. För planetfotografering krävs ett teleskop med
lite högre maximal förstoring medan för deepsky krävs ett teleskop 
med motor som motverkar jordens rotation (följer stjärnhimlen) och
framförallt en stabil montering och stativ. Dessa är betydligt mycket
dyrare än teleskop som enbart är lämpade för visuell astronomi.

Tekniskt avancerade teleskop är bra men kräver både kunskap 
och kanske koppling till dator. Ska ditt blivande teleskop vara så 
enkelt som möjligt att använda eller är du beredd att lära dig 
använda ditt teleskop?

Planeter, nebulosor och galaxer kräver egentligen helt olika 
teleskop för att få ut det mest möjliga av observerandet. Planeter 
kräver hög förstoring och därmed lång brännvidd. Nebulosor och 
galaxer kräver stor öppning för att samla så mycket ljus som 
möjligt.

Priset är viktigt. Det sätter begränsningen och gör ofta valet svårt. 
Man vill ju ha så bra teleskop som möjligt. Lågt pris ger ofta en 
något sämre kvalitet och mindre teleskop.

Notera! Det tyska företaget Telescope-Service återkommer flera 
gånger som leverantör till en del av teleskopen i PrisGuiden. 
Anledningen är enkel. Telescope-Service har ett stort utbud av 
teleskop, snabba leveranser (om prylarna finns på lager) och är bra 
att ha att göra med. Frakterna är också jämförelsevis billiga. 
De som äger Telescope-Service är amatörastronomer själva och kan
det här med astroprylar plus att de kan svara på frågor. De är också
sysselsatta med detta på heltid, vilket gör att man kan nå dem 
snabbt och få svar snabbt.


