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I. De beeldvorming van een telescoop 

 
De beeldkwaliteit is bepaald door de kwaliteit en allignering van alle 

optische elementen.  

Wij spreken nu vooral over het tweede aspect, maar het eerste is net 

zo belangrijk: 

– De hoofdspiegel moet met voldoende precisie afgewerkt zijn.  

– De spiegel houder  mag de spiegel niet aanspannen maar wel goed      

   op zijn plaats houden. 

– De vangspiegel moet vlak zijn en goed vastgezet aan zijn houder ( 

dit is niet altijd het geval ! ) .  Zijn vatting mag de spiegel niet 

aanspannen. 

– Dunne “spider vanes” 

– De focuser moet zonder speling bewegen ( Crayfords zijn ideaal ) 

– De optische kwaliteit van de oculair ( goede coating,  zo min  

   mogelijk coma in beeldveld enz. ) 

 

 

 

 



De beeldvorming van de hoofdspiegel 

 
Telescoopspiegels geven alleen een perfect beeld in het focuspunt op 

de optische as ( “sweet point” ). De afmeting hiervan is alleen 

afhankelijk van de focusverhouding van de spiegel, bijvoorbeeld voor 

een F/5 spiegel: 

 

F5 = (5^3)*.022 = 2.8mm 

 

Bij F/10 is het 22mm, veel groter dus. Dit verklaart waarom een  

F/10 spiegeltelescoop minder gevoelig voor collimatie is. 

Buiten de “sweet point” hebben wij last van coma, een misvorming 

van het beeld. Je ziet een assymmetrisch diffractie-beeld rond de 

sterren. 

 

 



II. Wat is collimatie, waarom doen wij het ? 

 
Iedereen wil het best mogelijke vermogen van zijn telescoop benutten.  

Om dit doel te bereiken, moet ons instrument “gestemd” worden. 

Dat wil zeggen: alle optische elementen moeten op de meest optimale 

manier samenwerken.  

Deze procedure noemen wij collimatie. 

Voor visueel  of fotografisch 

gebruik is collimatie noodzakelijk als je 

een snelle Newton telescoop hebt. 

Voor video-opnames van planeten  

werken wij met sterke vergrotingen  

( F/20 –F/50 ! ), dit vereist herhaaldelijke  

bijstellingen van collimatie tijdens  

de opname-sessie.     

 

 

 



Effect van slechte collimatie 

 

 

 



Mogelijke collimatie fouten 
 

1.      Het brandpunt van het oculair ligt wel in het brandvlak van de hoofdspiegel, maar 

het brandpunt  (1a ) of de optische as (1b) van de hoofdspiegel valt niet samen met 

deze.  

 

 

 
 

 

 



Mogelijke collimatie fouten 
 

2. “Offset” van de vangspiegel 

 

A: als de vangspiegel compleet gecentreerd staat, gaat een gedeelte van het 

licht  verloren ( de rode streep is het brandvlak van de hoofdspiegel ) 

B: de vangspiegel is van de focuser en naar de hoofdspiegel verplaatst.  

    Nu zit het volverlichte veld in het midden van de focuser. 

C: de vangspiegel blijft gecentreerd: nu 

     moeten beide spiegels iets 

     gekanteld staan voor een goede  

     collimatie. 

      

Offset = (afm.vangsp)/(4*focal ratio). 

Bvb: 44mm vanspiegel, f/4,5  

Offset = 44/(4* 4,5 ) = 2,4 mm 

 



Mogelijke collimatie fouten 
 

3. De gecombineerde optische as is niet loodrecht op de optische as  

    van de focuser 

4. De gecombineerde optische as is niet gecentreerd in de focuser 



III. Voorbereiding 

 
• Controller of je focuser geen zijwaardse speeling heeft. 

• Centraal spot v.d. hoofdspiegel markeren 

• Telescoop naar een bijna horizontaal positie brengen 

• Als je een schroevendraaier moet gebruiken – maak het dan vast   

  aan je pols. Beste oplossing : Bob’s knobs >>>>>>>>>>>>> 

 

 

• Beveiliginschroeven van de hoofdspiegel losdraaien 

• In het donker: een kleine lamp klaarzetten 

 



Wat zien we door de focuser ? 

 

Rand van focusserbuis 

Vangspiegel 

Hoofdspiegel Reflectie v.d. vangspiegel 

Telescoopbuis  

Centraal spot 

v.d. 

hoofdspiegel 

Reflectie v.d. 

oculairbuis 



Collimatie stap voor stap 
 

• Stap 1: Centreer de vangspiegel op de as van de focuser ( collimatie   

               dop gebruiken ) 

• Stap 2: Draai/kantel de vangspiegel tot de reflectie van de hoofdspiegel    

               gecentreerd staat. 

• Stap 3: Kantel de hoofdspiegel tot het spiegelbeeld van je focuserbuis  

               precies in het midden van de hoofdspiegel staat.  

• Stap 4: Fijne collimatie met Cheshire. 

 

Dit gaan wij ook in  

de praktijk uivoeren. 



PractischeTips  

 
• Schijn met een rood lamp in de kijker als je in het donker 

begint, zo stoor je de anderen niet – lamp goed vastzetten !!.  

• Gebruik jouw hand voor de kijkerbuis om te zien welke kant 

van het spiegel moet je kantelen 

• Voor de vangspiegel te centreren/draaien, zet de focuser zo 

ver uit dat de rand van de vangspiegel is nog net zichtbaar. 

Zo zie je goed wanneer het rond is. 

• Met Cheshire, zet de focuser in de positie waar jouw oculair 

scherp zit.  

  



Collimatie op een ster 

 
• Je moet een redelijk gecollimeerde kijker hebben 

• Neem een sterk vergroting ( 150-200x ) 

• Bekijk de diffractie beeld van de ster buiten de focus punt ! 

• Beweeg de vangspiegel in de richting van het “donkere kant” van je 

diffractie beeld 

• Centreer de ster, en herhaal vanaf de vorige stap indien nodig. 

 

  



IV. Collimatie instrumenten voor Newtons 

 
1.  Ruwe collimatie met een “collimatie dop” 

2.  Cheshire 

3.  Cat’s eye collimator systeem 

4.  Simpel laser collimator 

5.  Barlowed laser collimator 

6.  Howie Glutter BLUG Newtonian laser collimator 



IV. Collimatie instrumenten voor Newtons 

 
1. Ruwe collimatie met een “collimatie dop” 

 
• Makkelijk “eerste kijk” om de collimatie te checken  

• Helpt de vangspiegel in goede positie te brengen 

 

 



IV. Collimatie instrumenten voor Newtons 

 
2. Cheshire 

 

Kenmerken van een goede 

Chesire:  

- 45° verspiegelende vlakte 

- Fijn kruisdraad 

- Kleine inkijk opening 



IV. Collimatie instrumenten voor Newtons 

 
 3. Cat’s Eye Infinity XL autocollimator 

 

Onderdelen: 

• Collimator kap met reflecterende binnenkant 

• Reflecterende driehoek op de hoofdspiegel 

 

Je ziet meerdere ( 3 à 5 ) spiegelbeelden van de 

centraale driehoek. Deze moeten “samen smelten” als de  

collimatie perfect is.  

De Cat’s Eye helpt ook de positie van de focuser  

aan te passen indien nodig. 



IV. Collimatie instrumenten voor Newtons 
 

4. Laser collimator 

 

Belangrijk: de collimator moet eventueel 

ook gecollimeerd worden ! 

 

 

 

Kies er een met een reflecterend of doorzichtig  

vlak om de terugkomende straal te kunnen 

zien . Zo wordt het makkelijker de  

hoofdspiegel te collimeren. 

 



IV. Collimatie instrumenten voor Newtons 

 
 5. Barlowed laser collimator 

 

Een eenvoudige versie kan je zelf maken  

met behulp van een barlow.  

 

De “magie” van deze oplossing: de reflectie  

van de center spot v.d. hoofdspiegel  

beweegt niet als je de collimator  

kantelt in de focuser ! 



IV. Collimatie instrumenten voor Newtons 

 
 6. Howie Glutter BLUG Newtonian laser collimator 

 

• Blug : Barlowed collimation plug   

• De “plug” is onderaan de focuser 

• Een laser collimator gaat in de focuser 

 

De reflectie van de  centrale spot 

op de hoofdspiegel moet in het midden 

van de “Blug” komen.    



V. Collimatie van andere telescooptypes 
 

1. Refractors  

 

Het is alleen mogelijk als het objectief en de focuser collimeerbaar is.  

Stappen voor focuser collimatie: 

- Maak een objectief mask met een kleine opening in het midden 

- Plaats een lasercollimator in de oculairhouder 

- Focuser bijstellen tot de laser door de opening gaat. 

Stappen voor collimatie van het objectief: 

- Plaats een lasercollimator in de oculairhouder 

- Objectief kantelen tot de reflectie van de laserstraal komt op de reflecterend schijf 

van de collimator 

 

 

 



V. Collimatie van andere telescooptypes 
 

Cassegrain / SCT / Maksutov: 

 

Eerst alle optische elementen op  

dezelfde as zetten, dan pas de hoek van de 

vangspiegel goed instellen: het spiegel- 

beeld van de focuserbuis moet gecent- 

reerd staan.  

Laatste test: ster collimatie 

 
 

 

 



VI. Vergelijking van technieken 

 
 
Techniek Voordelen Nadelen 

Collimatie dop - Eenvoudig zelf te maken en   

  te gebruiken 

- Snel resultaat voor ruwe collimatie 

- Niet voldoende voor preciese 

  collimatie 

- Moejilijk te gebruiken in het donker 

Laser collimator - Gebruikersvriendelijk 

- Collimeert de vangspiegel en  

  hoofdspiegel 

- Werkt goed in het donker 

- Niet goedkoop 

- Preciesie beperkt door beweging in  

  focuser  

- Werkt op batterij 

Cheshire - Vrij preciese collimatie   

- Werkt goed in het donker en zonder   

  batterij 

- Preciesie beperkt door beweging in  

  focuser 

Cat’s Eye - Hooge preciesie door meervoudige    

  reflecties 

- Helpt ook allignering van de focuser 

- Preciesie toch beperkt door   

  beweging in focuser  

Barlowed laser - Preciesie niet beperkt door  de 

  beweging v.d. collimator in de  

  focuser  

- In de basisversie is het moeilijk te  

  zien wanneer het « spot on » is. 

- Werkt op batterij 

Laser Blug - Preciesie niet beperkt door  de 

  beweging v.d. collimator in de   

  focuser 

- Niet goedkoop 

- Werkt op batterij 



 

Nuttige links 
 

Website Jan van Gastel – over collimatie in het nederlands :      

http://members.ziggo.nl/jhm.vangastel/Astronomy/collimatie/collimatie.htm#collimeren 

Geanimeerde collimatie: http://www.andysshotglass.com/Collimating.html 

Sky & Telescope: http://www.skyandtelescope.com/howto/diy/3306876.html 

Laser collimatie: http://astro.neutral.org/eq/col.html 

Collimatie voor versch. Telescope types: http://www.collimator.com/coltext.htm 

Howie Glutter laser collimator: 

                http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=105-180-133-137-12354 

Verzameling collimatie links:  

       http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=105-180-133-137-12354 

Thierry Legault collimatie website: http://legault.club.fr/collim.html 

John Reed’s collimation page:     

               http://www.propermotion.com/jwreed/ATM/Collimate/Collimate.htm 

Cat’s eye autocollimator: http://www.catseyecollimation.com/ 
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Bedankt voor jullie 

aandacht ! 


