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Monteringen

● Waarvoor dient een montering?
● Beetje historiek
● Types monteringen

– Voor- en nadelen

● Evoluties in het land van de monteringen
● Waarop moet je letten?
● Equatoriaal opstellen van een montering



  

Waarvoor dient een montering?

● Ondersteunen van een telescoop



  

Waarvoor dient een montering?

● Volgen van sterren met fijne bewegingen



  

Een beetje historiek...



  

Christian Huygens



  

Christoph Scheiner (en Grienberger)



  

Isaac Newton



  

William Herschel



  

William Parsons



  

William Parsons



  

William Parsons



  

Equatoriale vorkmontering



  

Equatoriale hoefijzermontering



  

Equatoriale Engelse (Yoke) 
montering



  

Equatoriale Duitse montering



  

Equatoriale Duitse montering



  

Equatoriale cross-axis montering



  

Azimutale monteringen



  

Types monteringen: azimutaal



  

Types monteringen: azimutaal

● Voordelen:
– Prijs/kwaliteit

– Stabiliteit

– Zelfbouw makkelijk

– Motorisatie mogelijk

– Oriëntatie oculair



  

Types monteringen: azimutaal

● Nadelen:
– Fotografie moeilijk

– Beeldveldrotatie



  

Types monteringen: equatoriaal



  

Types monteringen: equatoriaal

● Voordelen:
– Volgen is makkelijker

– Fotografie mogelijk



  

Types monteringen: equatoriaal

● Nadelen:
– Mechanisch 

complexer

– Moeilijker voor 
beginner

– Prijs/kwaliteit

– Oriëntatie oculair



  

Evoluties in het land
van de monteringen

● Compacter
– Voor reizen

– Als tweede montering

– Widefieldfotografie



  

Evoluties in het land
van de monteringen

● Compacter
– Voor reizen

– Als tweede montering

– Widefieldfotografie

● Vixen Polarie



  

Evoluties in het land
van de monteringen

● Compacter
– Voor reizen

– Als tweede montering

– Widefieldfotografie

● Astrotrac



  

Evoluties in het land
van de monteringen

● Compacter
– Voor reizen

– Als tweede montering

– Widefieldfotografie

● Ioptron SkyTracker (Pro) en 
SkyGuider Pro



  

Evoluties in het land
van de monteringen

● GoTo-motorisatie
– Drempelverlagend

● Kennis materiaal
● Kennis hemel

– Gebruiksgemak

● Ioptron Cube



  

Evoluties in het land
van de monteringen

● Azimuth is back !
– Hoge precisie-

encoders

– Visueel en …

– Fotografisch !

● Track The Stars



  

Evoluties in het land
van de monteringen

● Azimuth is back !
– Hoge precisie-

encoders

– Visueel en …

– Fotografisch !

● 10Micron AZ-reeks



  

Evoluties in het land
van de monteringen

● Azimuth is back !
– Hoge precisie-

encoders

– Visueel en …

– Fotografisch !

● Planewave L350/500



  

Evoluties in het land
van de monteringen

● Riemaandrijving
– Demping periodieke 

fout

– Minder backlash
● Avalon Linear



  

Evoluties in het land
van de monteringen

● Riemaandrijving
– Demping periodieke 

fout

– Minder backlash
● Celestron CGX(L)



  

Evoluties in het land
van de monteringen

● Direct Drive
– Geen periodieke fout

– Geen backlash

– Geen slijtage

– Prijs ↗
● ASA DDM 60/85/160



  

Evoluties in het land
van de monteringen

● Direct Drive
– Geen periodieke fout

– Geen backlash

– Geen slijtage

– Prijs ↗
● Nova 120



  

Evoluties in het land
van de monteringen

● Direct Drive
– Geen periodieke fout

– Geen backlash

– Geen slijtage

– Prijs ↗
– Snelheid tot 150°/s: https://youtu.be/wfRDO1zvKZc
–

https://youtu.be/wfRDO1zvKZc


  

Evoluties in het land
van de monteringen

● One-armed bandits
– Simpliciteit

– Meridian flip

– Zwaartepunt

● Avalon M-Uno



  

Evoluties in het land
van de monteringen

● One-armed bandits
– Ook azimutaal

● Celestron Nexstar Evolution



  

Evoluties in het land
van de monteringen

● Gebruiksgemak
– QHY Polemaster

– Connectie 
smartphone

– Apps...



  

Waarop moet je letten?

● Draagvermogen
– Opletten voor info !

– Vermogen is visueel

– Fotografie: 2/3e
● Skywatcher HEQ5 Pro:

– Geen info op eigen 
site

– Geen info bij Robtics, 
TS...

– Orion Optics: 20kg

– Forums checken



  

Waarop moet je letten?

● Periodieke fout
– Weerkerende fout

– Enkel fotografisch 
van belang

– Let op curve



  

Waarop moet je letten?

● Periodieke fout
– Weerkerende fout

– Enkel fotografisch 
van belang

– Let op curve



  

Equatoriaal opstellen



  

Equatoriaal opstellen



  

Equatoriaal opstellen

Losmandy



  

Equatoriaal opstellen

Ioptron



  

Equatoriaal opstellen

Skywatcher



  

Equatoriaal opstellen

App



  

Vragen ?
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