
Oculairs 

Kiezen in het woud van 

mogelijkheden 



Principes 

•Openingsverhouding: f/D 

•Vergroting: ε/α 

•Oogafstand: ER 

•Uittredepupil ExP: 

Brandpuntsafstand oculair / openingsverhouding telescoop = 

Diameter opening / vergroting 

•Brandvlak en veldstop I 



Oogafstand en plaatsing 



Kan gebruikt worden voor een oculair voor extra vergroting 

 

 

– Barlow: neutraal 

 

 

 

– Smyth lens: mee ontworpen, met aberraties die in rest van oculair 

worden gecompenseerd 

 

Barlow 



“Nadelen” (aparte) barlow 
“Meer glas” (nuanceren: ortho+barlow < TMB planetary!) 

 

Korte en sterke barlows: aberraties, vooral als ze goedkoop zijn 

 

Drielenzige barlows zijn niet beter; truukje om goede korte barlows te maken 

 

Grotere oogafstand bij lange oculairs 

Soms vignettering (in oculair, niet door de kleine barlowlens!) 
Allebei te verbeteren met nog een lensgroep: “Powermate”, “TeleXtender” 

 

Lomp en onpraktisch? 

 

Barlow-kwaliteitsklassen: 
– “gewone” shorties met twee lenzen  

– Celestron Ultima of Orion Shorty Plus (3 lenzen) 

– TeleVue barlows 

– Baader VIP 

– Baader/Zeiss en Berlin Glas/APM TMB 1.8x (veel indraaien!) 

2” barlows: 
– GSO 2x goede prijs/kwaliteit 

– Antares 1.6x 

– TeleVue Big Barlow 

– Astrophysics 

 



Aberraties 

Randastigmatisme 

 
 Afhankelijk van openingsverhouding en complexiteit van het ontwerp (en gebruikte glas) 

 

Randveldkromming 
 Niet alles tegelijk scherp 

 Combineert met veldkromming telescoop (of compenseert!) 

 Persoonlijk: accommodatie verschillend van persoon tot persoon en ook manier van 
scherpstellen is verschillend (“in het midden” of aan zijkant)! 

 

Sferische aberratie 
Belangrijk bij telescopen onder f/4.5 

Alleen bij hoge vergrotingen 

 

Laterale kleur (kleurafhankelijke vergroting) 

 

Sferische aberratie van de uittredepupil 
Niet heel het veld heeft dezelfde oogafstand -> kidney beaning 

Is niet “blackout”: ander probleem 

 



Aberraties 
Coma? 

 
– Meestal aberratie door de telescoop veroorzaakt 

– “Perfect” oculair toont die nog 

– Comacorrector? 
Goedkope correctoren met 1 groep: visueel niet bij hogere vergrotingen (Baader 
MPCC) 

Duurdere met 2 groepen: wordt “deel van de telescoop” (TeleVue Paracorr) 
– Paracorr en barlows: insertiediepte! 

 

Voor lage vergrotingen: 
– ERG veel aberraties in het menselijk oog bij gebruik van de hele ooglens (7mm-

5mm) 

– Afhankelijk van uittredepupil: vanaf 4mm minder aberraties, vanaf 2mm 
uittredepupil “propere” sterbeelden. 



Aberraties? 

 

Distortie: 
http://www.holgermerlitz.de/globe/distortion.html 

 

 
 

Het is onmogelijk tegelijk lokale hoeken en vergroting over het veld te 

bewaren en ook rechte lijnen recht af te beelden als je rondkijkt: 

 

 



2” vs. 1.25” 

2” oculair alleen echt noodzakelijk als veldstop niet in 28mm past 
– :breedveldoculairs zijn 2” oculairs, ook Plössls (55mm Plossl -> 2”),  

– breedhoekoculairs niet noodzakelijk (13mm Ethos -> 1.25”) 

 

Soms ook als  
– veldstop bijna 28mm is,  

– men de veldgroep dicht bij de telescoop wilt 

– Veldgroep sterk divergerend is 

 

Als de veldgroep divergerend maar niet te ver van de rest is,  
kan de ontwerpen het oculair boven de buis “dikker” maken en 
toch een 1.25” oculair krijgen, cfr. 16mm Nagler: 

 

1.25” tot oculairs van: 
– 32mm bij 50° kijkhoek 

– 24mm bij 70° kijkhoek 

– 16mm bij 80° kijkhoek 

– 13mm bij 100° kijkhoek 

 

Geen kwalitatief verschil 



Leveranciers 

China 
– Twee “groten”: 

Kunming United Optics (“Skywatcher”, “William Optics”, “TS WA”, “Paragon”, 
“Orion Q70”) 

Jinghua Kunming (Explore Scientific, Meade, Celestron, Teleskop Werkstatt, 
TMB Planetary II?) 

– Anderen 
GSO (Plössls, Superview/oude TS WA) 

Shuzou Synta (1ste gen. TMB/BO Planetary, TS HR Planetary, Plössls) 

– Let op! Verschillen in afwerking kunnen voorkomen 

Japan 
– TeleVue 

– Masuyama-type Plössls 

– Vrijwel alle goede orthos (Circle T, Circle V, Baader Genuine Ortho)  
Let op, verschillen in afwerking kunnen voorkomen 

 



Leveranciers 

Japan, cont’d (¥¥¥) 

– Vixen (oudere duurdere reeksen, LV en LVW) 

– Pentax 

– Nikon 

Duitsland (zeldzaam, duur, goed) 

– Berlin Glas (TMB Supermono, TMB barlow) 

– Zeiss 

– Leica 



Types oculairs 

Eenvoudige ontwerpen (nauwhoekers) 

Nauwhoekers met grote oogafstand 

Breedhoekers 

– 70° 

– 80° 

– 100° 

 



Eenvoudige ontwerpen 

(nauwhoekers) 

Waarom 

– Minst glas (minder kans op strooilicht door ruwheid, 

meeste kans op goede transmissie) 

– Goede donkeradaptatie, geen storend licht van 

andere voorwerpen 

– Goedkoop voor goede beeldkwaliteit 

Ook voor deepsky! 

– Kleine voorwerpen die niet in groep zijn en makkelijk 

te vinden 

– Vooral op telescopen met volgende montering 



Eenvoudige ontwerpen 

(nauwhoekers) 

Types: 
Plössl 

– Brandpuntsafhankelijke oogafstand 

Erg kort voor korte oculairs 

– 50° kijkhoek 

– Erg goedkope Chineesjes 

– Beste exemplaren: TeleVue Plössl, Brandon 

– Sferische aberratie onder f/5, onder f/4.5 voor TeleVue (in barlow 

gebruiken) 

 

 



Eenvoudige ontwerpen 

(nauwhoekers) - 2 
5-lenzige Plössl-derivaat 

– Oogafstand kan door 5de element wat aangepast worden 

– 50° kijkhoek 

– Vrijwel allemaal uit dezelfde fabriek uit Japan, erg goede kwaliteit 

– Celestron Ultima, Orion Ultrascopic, Baader Eudiascopic, Antares Elite, 
Parks “Gold” 

– Takahashi LE (7.5mm afwijkend ontwerp met 5de lens aan veldkant) 

– Kortere 7.5mm zijn vaak 15mm en 10mm plus barlow  

 

Pentax XO (“Smyth” + Plössl) 
– 40° kijkhoek 

– Meer lensgroepen, maar door erg goede polijstkwaliteit en coatings toch even 
goed als Zeiss ortho! 

– Erg goede interne baffling 

– Alleen beschikbaar in 5mm en 2.5mm 

 

 

 



Eenvoudige ontwerpen 

(nauwhoekers) - 3 
Ortho 

– 40° kijkhoek 

– in principe beste prestatie van alle oculairs binnen het nauwe 
veld 

– Lichtjes beter oogafstand dan Plössl voor kortere modellen 

– Sferische aberratie vanaf f/4.5 (f/4 bij Zeiss); op snelle 
telescopen combineren met erg goede barlow 

 

– Japanse modellen allemaal van dezelfde fabriek; coatings en 
polijstkwaliteit zijn enige verschillen, niet ontwerp 

– Beste modellen:  
Duitsland: Zeiss Abbe Ortho (I en II) 

“Onvindbaren”: oude Zeiss, oude Pentax orthos 

Japan: Baader BGO, UO Ortho HD.  
UO “Volcano” en “Kasai”/”KK” zelfde oculairs met minder dure coatings. 



Eenvoudige ontwerpen 

(nauwhoekers) - 4 

Diehard-oculairs 

– 30° tot 5° bruikbare kijkhoek 

– TMB Supermono (nog bruikbaar) 

Gemotoriseerde telescopen 

Ondanks het nauwe veld toch nog een pak veldkromming 

1 groep! 

 

– Sferen 

Bolletje glas (Lanthanumglas, Quartz, BK7,…) 

– 1 element! 

Aberraties niet gecontroleerd; alles ten koste van “minder glas” 

Totaal ongeschikt voor deepsky? 



Oculairs met grote oogafstand 
 

– Gebruiken quasi allen een divergerende groep om oogafstand te 
verhogen (een beetje zoals een gebarlowd oculair) 

– In principe is gebarlowd “eenvoudig” oculair niet slechter of complexer 
maar wel minder handig 

– Meestal iets grotere kijkhoek mogelijk omdat “barlow” kan gebruikt 
worden om beeldfouten wat weg te werken. 

– Weinig sferische aberratie in snelle telescopen. 

 

– Referenties: 
Televue Radian 

Vixen LV 

– Anderen: 
Hyperion (overloper van breedhoekers) 

Pentax XF (uitstekend, niet zo duur, enkel 8.5mm en 12mm, wat 
veldkromming) 

TMB Planetary, generatie I (Shuzou Synta, via Burgess Optical of TS) 

TMB Planetary II (waarschijnlijk Jinghua, 6mm ook via Burgess Optical) 

William Optics SPL (één van de twee grote Chinese constructeurs?) 



Breedhoekoculairs 

Waarom? 

– Optimale vergroting combineren met breed beeldveld 

Grote objecten zijn in geheel en toch gedetailleerd te zien 

Groepen voorwerpen met betere vergroting voor leden 

Meer context rond b.v. open clusters 

Snelle telescopen: boven de 5-7mm gaat oogpupil 

vignetteren, dus meer beeldveld gaat niet efficient samen 

met minder vergroting 

– Niet gemotoriseerde telescoop: (langer) observeren in 

plaats van volgen 



Breedhoekoculairs 
70° beeldhoek 

– Goedkopere presteren (veel) slechter aan de rand in snelle telescopen 

 

– Van goedkoop naar duur (met f/verhouding die aberraties min of meer verwaarloosbaar maakt) 

GSO Superview (f/10), oude TS WA 

TS WA 26/32/38mm, Orion Q70, enz. (f/8) (United Optics) 

TS WA ED Paragon (f/6? f/8), Skywatcher Aero enz. (United Optics) 

Baader Hyperion (f/6, evt. f/5) tot 17mm 
– 21mm minder beeldhoek 

– 24mm en 2” versies: meer randastigmatisme 

Meade 5000 SWA (net in uitverkoop? Jinghua Kunming) (f/5) 

Vixen LVW (f/4.5-f/5) 

TeleVue Panoptic (f/4-4.5) 

Pentax XW (f/4-4.5) 
– Met Nikon beste coatings en polijstkwaliteit, bijna even goed als beste 

“eenvoudige” oculairs dicht bij de as 

– Tot 10mm perfect, vanaf 14mm randveldkromming in richting nefast voor 
Newtonkijkers 

Nikon Nav SW (f/4-4.5) 
– Nog beter, nog duurder… 



Breedhoekoculairs 
80° beeldhoek 

– Goedkopere presteren slechter aan de rand in snelle telescopen 

– Van goedkoop naar duur 
“Oude” goedkope 80°ers (f/12-f/15) 

Speers-Walers (vereist veel indraaien van oculairhouder) 

United Optics UWA (f/4.5-…) 
– Ook goed in snelle telescopen, vooral 28mm! 

– Alleen 16mm iets meer randastigmatisme 

– Oncomfortabele oogschotel? 

Jinghua Kunming UWA (ES, Meade, Celestron) 
– “witte producten” bij Teleskop Werkstatt 

– Eveneens goed voor snelle telescopen 

Nagler  
– De referentie 

– Verschillende types: 

T1 (2de-hands): origineel type, moeilijke oogplaatsing 

T2 (2de hands): comfortabeler, loodzwaar 

T4: grote oogafstand (brildragers) 

T5: langste, 16mm compact en hoge transmissie – 10mm oogafst. 

T6: kortere brandpuntsafstanden, konstante oogafstand, iets te kort 
oogrubber (moeilijke oogplaatsing?) 



Breedhoekoculairs 
100° beeldhoek 

– Erg weinig oculairs 

– TMB 16mm 

Enkel goed in erg trage telescopen 

Één lengte (16mm) 

Wel erg handig oculair in f/10 telescopen! 

– TeleVue Ethos 

Referentie, presteert feilloos op erg snelle telescopen 

Beter dan Nagler! 

4mm uittredepupil gecombineerd met 1° veld op 16” f/5! 

– Nikon Nav HW 

Nog beter, nog duuuuuuurder (contract tekenen met bloed)? 



Zoomoculairs 
Handiger, maar niet even goed als enkele oculairs behalve bij duurste;  

meestal gebaseerd op variabele vergroting van barlow;  

goed om optimale vergroting te vinden! 

 

Goedkope “compromis”-modellen: 
8-24mm Japanner (een beetje voorbijgestreefd, nauw beeldveld) 

7-22mm Chinees (erg goede prijs/kwaliteit) b.v. WO 

Hyperion Zoom (Goed, stevig) 
– wel last van interne reflecties op onzwartbare delen, zeker onbeschermd 

– Wel nauw beeldveld bij laagste vergrotingen (meestal niet gebruikt) 

 

“Even goed als gewone oculairs” – duur maar vervangt N oculairs? 
Nagler Zoom (voor snelle telescopen) 

– in deep-sky enkel voor erg kleine voorwerpen met grote oppervlaktehelderheid 

Pentax XF zoom (6.5-19mm) 
– erg goed op de as 

– kijkhoek niet zo breed (40°-60°); oogafstand tamelijk klein 

– Wat meer veldkromming (persoonlijk) 

Oude Pentax SMC zoom  (8-24mm) 
– zelfde 40°-60° kijkhoek 

– Minder veldkromming, meer astigmatisme  

– VEEL duurder 

Leica 17.8-8.9mm ASPH zoom  
– “one eyepiece to rule them all” maar €800!! 

– 60° bij 17.9mm, 80° (!) bij 8.9mm 



Welke vergroting voor een uitgestrekt object, en dus welk oculair? 

Lees R. Clark’s “Visual Astronomy of the Deep Sky” (website artikel) en de 
artikelen van Jan van Gastel over visueel waarnemen 

Gegevens van Blackwell (WOII):  
  Wat “modale mens” zonder training kan detecteren als contrastverschil in  

  verschillende omstandigheden (met zicht aangepast aan zekere donkerte) 

 

Wat verandert nooit met telescoop- en oculairkeuze?  
 Contrastmaat tussen  

hemel”achter”grond  

object (licht object+licht achtergrond!).  

  

 ALTIJD CONSTANT BIJ BEPAALD VOORWERP EN HEMELACHTERGROND, ZELFS MET 
HET BLOTE OOG! 

  

 Uitgedrukt in magnitudes: 
0: object even helder als achtergrond (object lijkt 2x helderder dan achtergrond) 

5: object 100 keer helderder dan achtergrond (lijkt 101x helderder) 

-5: object 100 keer minder helder dan achtergrond (lijkt 1.01x helderder) 

 

Grafiek binnen twee slides: 
– Contourlijnen met vaste contrastmaat 

bij gegeven contrastmaat, hoe helder moet de achtergrond zijn in mag/boogsec² om een object van 
grootte X te zien 

– X-as is log10(hoekgrootte voorwerp in boogseconden) 
0: 1 boogminuut 

1: 10 boogminuten (1/6 graad) 

2: 100 boogminuten (1.66 graad) 

 

http://clarkvision.com/visastro/index.html
http://members.ziggo.nl/jhm.vangastel/Astronomy/artikelen.htm


Welke vergroting voor een uitgestrekt object, en dus welk oculair? 

Nog enkele verduidelijkingen bij de grafiek 
 

– De bovenkant van de grafiek, boven de “natuurlijke” hemelachtergrond, is voor visuele 
observatie onbereikbaar:  

hemelachtergrond kan niet helderder worden gemaakt dan met het blote oog, want uittredepupil past 
per definitie dan niet meer door de oogpupil! 

 

– Linkerkant grafiek met extreem contrast -> voorwerpen helder genoeg om met dagzicht 
gezien te worden (niet zo interessant, tenzij om kleur te zien!) 

 

– Noteer gebied waar contrastmaat “negatief” is: we kunnen voorwerpen zien die minder 
helder zijn dan hemelachtergrond! 

 

– Diagonale lijnen duiden bepaalde telescoop aan bij bepaalde hemelachtergrondhelderheid 
met wisselende vergroting (meer vergroting maakt object groter maar hemelachtergrond en 
object duisterder)  

 

– Als men een grotere telescoop neemt en een bepaald object bij een bepaalde 
hemelachtergrond wilt zien: 

Horizontaal van links naar rechts gaan: zelfde uittredepupil maar steeds groter wordende vergroting 

Vertikaal van beneden naar boven gaan: zelfde vergroting maar steeds groter wordende uittredepupil 

 

– Bij een bepaalde contrastmaat is er bij de telescoop die toelaat het voorwerp nog nét te 
detecteren een optimale vergrotingshoek  

waar de “telescooplijn” net de contourlijn raakt. 

In de praktijk is de contourlijn en telescooplijn vaak bijna parallel, en dan is er een groot optimaal 
vergrotingshoekbereik en niet één scherp afgetekende waarde! 

 

– Lijn die alle “optimale hoekgrootten” verbindt (ruwweg) uitgezet.  

 



Blackwellvel, bovenaanzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusies: detectie van voorwerpen 

REGEL #1: maak contrast tussen voorwerp zo groot mogelijk, want objectieve 
contrastmaat is HET belangrijkste om object te detecteren! 

– Donkere site 

– Baffling va de telescoop!! 

 

Een “modale mens” kan met nachtzicht voorwerpen zien die 2 tot 4 keer zwakker zijn 
dan de achtergrond, als ze maar groot genoeg zijn! 

– 2 keer zwakker bij donkere hemelachtergrond, 4 keer zwakker bij heldere hemelachtergrond 
(donkere achtergrond nog steeds interessanter want verhoogt rechtstreeks contrastmaat!) 

– Er zijn aanwijzingen dat geoefende amateurastronomen nog beter kunnen 

 

Minimale vergroting 
– Bij uittredepupil gelijk aan gedilateerde oogpupil 

Bij iedere persoon verschillend 

Vaak leeftijdsgebonden 

7mm courante gebruikte maat, maar dit is wat agressief groot als men niet jong is 

– Treedt op als achtergrond even helder lijkt in telescoop als met het blote oog 
als de achtergrond al met meer vergroting even helder lijkt als met het blote oog, is de 
eigen oogpupil warschijnlijk kleiner dan men denkt… 

 
 



Conclusies: detectie van voorwerpen 

 

Voor detectie is vergroten tot een bepaald contrastvoorwerp ongeveer 1,5°-2° groot 
wordt gezien “genoeg”.  

 
– Daarna kun je met een grotere telescoop beter evenveel vergroten maar alles (ook de 

achtergrond!) helderder maken, tot de “minimale vergroting” met maximale uittredepupil 
optreedt. Daarna móet men wel meer gaan vergroten als de telescoopopening nog groter 
wordt omdat men de maximale uittredepupil heeft bereikt. 

 

– Ervaring leert dat “maximale uittredepupil” hier eerder 5mm is, althans onder “Nederlandse” 
hemels. Alleen bij nog donkerdere hemels is een grotere uittredepupil mogelijk zonder dat 
donkeradaptatie wordt gehinderd.  

 

– Liever iets te veel als minimale vergroting dan iets te weinig als je niet zeker bent van je 
pupilgrootte. 5mm is eerder conservatief, 7mm agressief. 



Conclusies: detectie van voorwerpen 

Vuistregel  
– Vergroot tot ofwel de veldstop nauwelijks zichtbaar is (uittredepupillen van 

ongeveer 1.5-1mm in donkere hemel en 0.5mm in wat minder donkere) ofwel tot 
het voorwerp ongeveer als 2° groot wordt gezien.  

 

Context vuistregel:  
– Voor kleinere telescopen en voorwerpen die nog net zichtbaar zijn zit men vaker 

in het eerste geval,  

– voor grotere telescopen vaker in het tweede geval voor kleine voorwerpen, en bij 
maximale uittredepupil voor grote voorwerpen.  

 

 Dus voor detectie van erg contrastarme voorwerpen gaat men  
– op grotere telescopen vaker werken met iets grotere uittredepupillen (tenzij de 

voorwerpen heel klein zijn),  

– met kleinere telescopen gaat men iets vaker vergroten tot een kleine 
uittredepupil om het object groot genoeg te kunnen maken. 



Licht gecorrigeerd doelcriterium 

Vorige grafiek ging uit van: 
1) Welke vergroting zou toelaten om het object met de kleinst mogelijke 

telescoop te zien?  

2) Die wordt dan als “optimale detectievergroting” gezien. 

 

In de praktijk is de telescoop vast en wilt men het 
maximum aan “contrastreserve”  
1) hoeveel zwakker zou het contrast tussen voorwerp en achtergrond 

kunnen zijn voor ik het niet meer zag? 

2) Optimale vergroting is vergroting waar dit maximaal is. 

 

(Licht) andere conclusies mogelijk naargelang specifiek 
model 

   



Hulpmiddelen 

Calculator van Mel Bartels 
http://www.bbastrodesigns.com/visual.html 

  

Grafieken van J. Torres: 
http://www.uv.es/jrtorres/tools.html 

 

Deepsky Visibility Indicator van Martin Maters 
http://www.mmastro.nl/dvi.html 

 

Alle modellen gebruiken andere extrapolaties van Blackwellgegevens voor objecten groter dan 6° 
in het oculair:  

– verloop bij hoge vergroting verschillend naargelang extrapolatie 

– DVI 1.3/1.4 en J. Torres pessimistisch over zichtbaarheid bij hoge vergroting van zodra vergroting voorwerp 
“gemiddeld” groter maakt dan 6° 

– Calculator van Mel Bartels optimistisch (en verder zelfs ronduit fantasistisch) 

– Grafieken J. Torres en DVI geven daarom vaak lagere optimale vergrotingen voor grote telescopen en 
grotere voorwerpen dan andere calculatoren 

 

Mijn persoonlijke indruk is dat Mel Bartels’ model iets beter is (tot het fantasie wordt bij erg grote 
vergrotingen waneer het object veel meer dan 10° groot wordt in het oculair) 

  

 

http://www.bbastrodesigns.com/visual.html
http://www.uv.es/jrtorres/tools.html
http://www.mmastro.nl/dvi.html




Let op! 

Detectie is niet enige doel! Voor heldere voorwerpen met 
contrastreserve is doel ook detail in het voorwerp te zien:  
– veel meer vergroting nodig  

– optimale vergroting voor details trachten te bepalen 

– Kan eventueel grotere minder contrastrijke delen minder of niet meer 
zichtbaar maken (eventueel vergroten tot de contrastreserve die men 
met de programma’s bepaalt nog niet helemaal “op” is voor het gehele 
voorwerp) 

 

Dus: probeer verschillende vergrotingen op één object! 

 

Bij hogere vergroting altijd minstens 2-5 minuten bij hogere 
vergroting blijven observeren om oog aan b.v. 25 mag/boogsec² 
“donker” in oculair in plaats van 21 mag/boogsec² buiten te laten 
gewennen! 

 

 

 



Voorbeeld: M51 

Lage vergroting: 

•Stelsel zichtbaar “gevuld” tussen 

armen 

•Uitwaaierende arm linksboven veel 

verder zichtbaar 

•Vage uitlopers rond begeleider ook 

zichtbaar 

Hoge vergroting: 

•Armen steken sterk af tegen 

achtergrond maar zien er dunner uit 

•HII-regios zichtbaar 

•Donkere stofhap uit begeleider 

goed zichtbaar 

•Dunne brug beter zichtbaar 

•Veel meer achtergrondsterren (en 

af e toe een supernova ;) ) 



Oculaircollectie…doel  
Om optimale vergroting te verkrijgen 

Om voorwerp met context te kaderen 

 

Voor bolhopen is de detectievergroting kleiner dan de vergroting die de bolhoop 
oplost! 

 

Voor open clusters:  
– genoeg vergroting om limietmagnitude te verhogen (ideaal 2-1mm uittreepupil), 

– maar cluster moet ook goed gekaderd worden 

– Oogpupillen boven 3-4mm geven door oogaberraties “lelijkere” sterren 

 

Door andere verhouding uittredepupil vs. brandpuntsafstand ziet collectie er voor 
“trage” (lange f/verhouding) en “snelle” (korte f/verhouding) er anders uit.  

– Trage telescopen zijn makkelijker 
Geen erg korte oculairs nodig met weinig oogafstand 

Geen nog complexere en dus dure breedhoekers nodig 

Geen extreme breedhoekers nodig om grootste beeldveld voor 2” oculairs te combineren met 
efficiënte uittredepupil 

– f/10-f/12 SCT/Mak: 
4mm uittredepupil: 40mm oculair of zelfs meer! TMB Paragon volstaat. 

0.8mm uittredepupil: 10mm oculair 

–  f/4.7 Dob 
4mm uittredepupil: 20mm of minder!  

Breedvelder om toch maximaal beeldveld te hebben? 21mm Ethos? 26mm Nagler? €€€… 

0.8mm uittredepupil: 3.5mm-4mm oculair… 



Oculaircollectie…doel  
Uittredepupillen die typisch zijn voor optimale vergroting: 

 
– 5-7mm: maximale efficiënte pupil (maximale open oogpupil afhankelijk van 

fysionomie en leeftijd): 
Achtergrondhelderheid verhindert donkeradaptatie soms vanuit lichtvervuilde omgeving 

Voorbij die pupil worden sterren door vignettering door de oogpupil minder zichtbaar  

Voorbij die pupil worden uitgestrekte voorwerpen enkel kleiner maar niet helderder! 

– 4mm: vaak “beste” pupil voor grotere voorwerpen 
iets  betere donkeradaptatie, vooral vanuit lichtvervuilde omgeving 

niet teveel vergroting 

vaak iets minder oogaberraties die sterren lelijker maken 

 om erg grote maar zwakke voorwerpen te detecteren en toch al wat detail te zien 

– 7(-5?)-3mm: gewoonlijk interessante uittredepupil met agressieve filters  
althans op grotere voorwerpen; kleine heldere nevels verdragen meer vergroting 

Filters vergroten contrastmaat, minder nood aan vergroting 

(H-beta, OIII)  

– 5-2.5mm: gewoonlijk interessante uittredepupil met (goede) UHC-filter 
althans op grotere voorwerpen; kleine heldere nevels verdragen meer vergroting 

– 2-1.7mm: “werkpaard”vergroting zonder filter  
vanuit redelijk donkere site 

Detectie van kleinere voorwerpen en observeren van details in grotere 

– 1.7-1mm: “werkpaard”vergroting zonder filter  
vanuit minder donkere site 

of met kleinere telescoop (apertuur <150mm) 

– <1mm: vergrotingen om details te zien in: 
 erg kleine voorwerpen met tamelijk grote oppervlaktehelderheid  

B.v. sommige melkwegstelsels, vele planetaire nevels 



Oculaircollectie…hoe? 
Netjes gespreide stappen in reëel beeldveld bij lage vergrotingen? 

 

Netjes gespreide stappen in vergroting bij hogere vergrotingen? 

 

Breedhoekoculairs vooral bij snelle kijkers en grote beeldvelden; minder 
essentieel bij kleine uittredepupillen (omdat men dan al kleinere voorwerpen 
observeert), behalve voor groepen voorwerpen.  

 

Uittredepupil: bereik dat minstens factor 5x in vergrotingen overspant (4mm 
-> 0.8mm uittredepupil) 

 

Stappen? 1.25x, 1.4x?  

 

Eventueel “eenvoudige” (en goedkopere?) oculairs voor kleine geïsoleerde 
voorwerpen and de kant van kleine uittredepupillen? 

 

“Look around”  (breedhoekoculairs, telescoop “parkeren” op een plaats en 
dan rondkijken) vs. “Pan around” (minder grote kijkhoek voor oculairs, 
telescoop verplaatsen om “rond te kijken”)? 

 



Oculaircollectie…hoe (€)? 
Met of zonder barlow? 

– Barlows handig om met beperkt aantal oculairs groot bereik te overspannen 

– Voor “deepsky”vergrotingen 2x barlow net iets te kleine factor? 
Kleinste basisvergroting X 

Kleinste basisvergroting met barlow 2X 

Twee extra oculairs op X*2^(1/3) en X*2^(2/3) 

Geeft totaal bereik netjes gespreid van X tot 2X*2^(2/3) dat kleiner is dan 5; nog extra oculair nodig 

– Voorbeeld (f/5) 
X bij 20mm oculair (breedhoeker voor maximaal beeldveld)? 

Y bij 16mm oculair 

Z bij 13mm oculair 

2X bij 10mm effectief 

2Y bij 8mm effectief 

2Z bij 6.5mm effectief 

– Voorbeeld met 2.4x barlow¹, dekt bereik 4mm-0.8mm uittredepupil: 
X bij 20mm 

Y bij 15mm 

Z bij 11mm 

2.4X bij 8.3mm 

2.4Y bij 6.3mm 

2.4Z bij 4.5mm 

 

3 extra goede Plössls (bijvoorbeeld TeleVue) plus goede barlow: totaal €300. Minder 
dan één Nagler…  

 

 
¹Orion Shorty Plus, Celestron Ultima etc. barlow vergroten meestal 2.2x voor TV 1.25” oculairs en 2.4x voor andere oculairs. 

 



Oculaircollectie…hoe (€€€)? 
Voorbeelden voor snelle telescopen 

#1 Mister Barlowhater:  #2 Mister minimal: 

21mm Ethos   21mm Ethos+2x barlow 

16mm Nagler   13mm Ethos+”1.6x” barlow¹ 

13mm Ethos    5mm ortho  

10mm Pentax XW 

Setje “planeten”oculairs van 9 tot 3.5mm 

 

Alternatief “Mister superminimal” #3: 1 zoomoculair+barlow (b.v. Leica ASPH + 
Baader VIP) + grotere Nagler voor lage vergrotingen 

 

Alternatief “wie kijkt er nu niet recht voor zich?” #4: allemaal orthos (ziel verkopen en 
setje van Zeiss kopen), 1 breedhoeker op maximum pupil, bijvoorbeeld 26T5 of 21E. 

 

Voor SCT: aan de hoge kant minder extreme breedhoeker maar langer (bijvoorbeeld 
40mm Paragon), 17mm Ethos, dan nog 2 planetenoculairs? 

 

Enz…hangt erg af van observatiestijl en voorkeur 

 

 

 
¹in 2” mode is brandvlak erg dicht bij barlowlens, en de 2x barlow voor de 21mm vergroot dus minder. 


