
ABSTRAKT 

 

ABSTRAKT 
 

Diplomová práca sa zaoberá riešením designu zrkadlového astronomického 

teleskopu s ďalekohľadom typu Newton na Dobsonovej azimutálnej montáţi. V práci 

sa zameriavam na návrh vhodných optických parametrov ďalekohľadu a montáţe, na 

nové tvarovanie s dôrazom na technické, prevádzkové, ergonomické a estetické 

poţiadavky. 

Hlavným prínosom návrhu je jednoduchá rozoberateľnosť a    zostaviteľnosť   celého 

   prístroja , intuitívnosť a bezpečnosť ovládania a kompaktnosť tvaroslovia celej 

zostavy. Prístroj som navrhla s ohľadom na fakt, ţe sa pouţíva prevaţne za úplnej 

tmy a tomu zodpovedá i zvolená farebnosť. 

 
Kľúčové slová:  
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ABSTRACT 

The diploma thesis deals with a design solution of an astronomical mirror 

telescope, also called Newton reflector on the Dobson Altazimuth mount. The 

design focuses on the determination of appropriate optic parameters and 

mounting parameters, on the new styling and shape solution with an emphasis 

on technical, operational, ergonomic and aesthetic requirements. 

The main benefit of the design is the simplicity of compilation and 

decompilation of entire device, intuitive control and safe usage and shape 

compactness of the whole appliance. I designed the device in the light of the 

fact that it is used mainly in complete darkness, and the colour solution 

corresponds to the fact. 
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ÚVOD 
 

Témou mojej diplomovej práce je design teleskopu. Presnejšie sa jedná o amatérsky 

zrkadlový astronomický ďalekohľad. Diplomová práca sa zameriava na návrh nového 

konštrukčného a tvarového riešenia montáţe typu Dobson, ktorú som si zvolila ako 

vhodnú variantu pri pouţití zrkadlového ďalekohľadu typu Newton. Túto tému som si 

vybrala z dôvodu, ţe sa sama zaujímam o ďalekohľady a pozorovania nočnej oblohy. 

Spravidla platí, ţe astronomické ďalekohľady si človek väčšinou kupuje na celý ţivot 

a tak by ich vlastnosti mali byt či uţ po stránke výkonnostnej alebo estetickej 

a ergonomickej, čo najvýhodnejšie pre svojho majiteľa. Design a ergonómia boli 

hlavne u starších ďalekohľadov potlačované funkciou, ktorá samozrejme má 

prednosť, avšak takéto prístroje boli z praktického hľadiska veľmi nedokonalé, keď 

uváţime, ţe sa jedná o zariadenia, ktoré prepravujeme z miesta na miesto, pričom 

ich hmotnosť môţe pri daných parametroch dosahovať aţ 20 či 30kg. Z tohto dôvodu 

som sa rozhodla navrhnúť design práve tohto prístroja, zlepšiť kompaktnosť tvaru 

a zjednodušiť jeho pouţívanie. Vo svojich návrhoch sa zameriam sa na 

jednoduchosť a intuitívnosť ovládania celého zariadenia, nenáročný spôsob 

upevňovania tubusu k montáţi a v neposlednom rade na vnesenie organických línií 

do tvarového riešenia a zlepšenie ergonómie ovládacích prvkov ďalekohľadu. 

Vo svojom návrhu sa pokúšam o redukciu celkovej hmotnosti konštrukčným 

odľahčením ako tubusu, tak i montáţe, pri zachovaní pevnostným charakteristík 

a stability celej zostavy. Nové tvarové riešenie vidím v zameraní sa na organickejší 

ergonomický design vyuţívajúci nové farebné  riešenia a grafiku. 
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1 HISTORICKÁ ANALÝZA 
 

Astronómia hrala nepostrádateľnú úlohu v ţivote človeka od počiatku vekov. 

Od doby, kedy sa ľudstvo vybralo cestou usadlého spôsobu ţivota zohrávala príroda 

a všetky pravidelne sa opakujúce javy veľmi dôleţitú úlohu.  

 

1.1 Antická astronómia 

Vznik astronómie a prístrojov, ktoré napomáhali pri astronomických meraniach 

sa datuje aţ do obdobia okolo 2500 aţ 2400 rokov pred naším letopočtom. Medzi 

prvé veľmi významné národy, ktoré prispeli k rozvoju astronómie patria také 

civilizácie ako sú Egypt, Čína, či Babylončania. Uţ v dobe kamennej a bronzovej 

sa ľudia zaoberali astronómiou. Z týchto dôb sa zachovalo veľké mnoţstvo 

megalitických stavieb, ako napríklad Stonehenge. Tieto pradávne stavby 

sa pravdepodobne vyuţívali na sledovanie ročných období, či astronomické 

pozorovania. 

 

 

Obr. 1  Stonehenge, Wiltshire, Anglicko. 

 

Obrovským pokrokom na poli astronómie boli poznatky a teórie, ktoré vznikli 

v antickom Grécku. Počas rozkvetu tejto civilizáciu vznikajú aj prvé zariadenia, ktoré 

slúţia na pozorovania a merania, do tej doby nevídané. Takýmto zariadením 

je napríklad gnómon, ktorý pouţíval Anaximandros. Mnohí veľkí myslitelia prispeli 

k rozvoju vied svojimi myšlienkami a teóriami. Medzi najznámejších, ktorí najviac  
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ovplyvnili rozvoj vied boli napríklad Pytagoras, Filolaos, Demokritos, Aristoteles, 

Herakleides a Aristarchos. 

 

V Alexandrii samozrejme pokračuje rozvoj filozofie a vied. Podarí sa určiť rozmery 

Zeme a okolo roku 200 p. n. l. je vynájdený prístroj astroláb, ktorý sa pouţíval 

na meranie výšky hviezd a iných nebeských objektov. 

 

 

Obr. 2  Astroláb. 

 

V tomto období sa vášnivo diskutuje o Svetovom systéme, vzniká mnoho teórií 

o tom, ako by mohol vyzerať. Jedným z najznámejších mysliteľov a zástancom 

geocentrickej svetovej sústavy bol Ptolemaios. 

 

1.2 Stredoveká astronómia 

V stredoveku sa takmer všetko vedeckovýzkumné dianie presúva do strednej Ázie, 

Sýrie a Bagdadu. Vznikajú zariadenia ako trikveter(alebo paralaktické pravítko), 

na určovanie zenitových vzdialeností, následne z neho sa vyvinuli prístroje ako 

kvadrant, oktant a sextant. 
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Obr. 3  Kvadrant. 

 

Či uţ išlo o arabských astronómov alebo čínskych, dochádza v tejto dobe 

k neustálemu vylepšovaniu a upravovaniu tabuliek a astronomických záznamov. 

Vynachádzajú sa nové spôsoby meraní rozmerov Zeme, spresňujú sa rôzne 

konštanty a hodnoty súvisiace so svetovým systémom. Myslitelia, fyzici, matematici 

a astronómovia popisujú a upresňujú záznamy o zatmení Slnka, čí Mesiaca a takisto 

dochádza k vzniku podrobnejšieho členenia stupnice jasnosti hviezd. 

 

V strednej Amerike zas v astronómii a matematike vynikali Mayovia. Pouţívali 

vlastný kalendár a desiatkovú sústavu, ktorá uţ dokonca zahŕňala aj nulu. 

 

Po celom svete dochádza k budovaniu mnohých observatórií, ktoré na svoje merania  

apozorovania vyuţívali často uţ pomerne veľké, no hlavne presné prístroje. 

 

1.3 Renesancia 

Toto obdobie prinieslo takých mysliteľov, akými boli napríklad poľský astronóm 

Mikuláš Kopernik, či Tycho Brahe. Veľmi známym učencom bol aj Giordano Bruno,  
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ktorý bol zástancom Kopernika a za svoju ideológiu bol inkvizíciou odsúdený 

a upálený. 

Obrovským posunom v astronómii bola práca Johannesa Keplera. Vďaka neúnavnej 

práci Tycha Braheho mohol vyvodiť z jeho poznámok nové zákonitosti platiace pre 

pohyby planét. Potvrdzuje sa Kopernikova heliocentrická sústava a vydáva sa prvá 

moderná učebnica astronómie. 

 

Prvý ďalekohľad bol vynájdený v roku 1608 v Holandsku výrobcom okuliarov 

Hansom Lippersheyom. K týmto návrhom a popisu tohto prístroja sa pravdepodobne 

v Benátkach dostal Galileo Galilei a ten v roku 1609 zostavil prvý hvezdársky 

ďalekohľad.  

 

 

Obr. 4  Prvý hvezdársky ďalekohľad, Galileo Galilei, Benátky, 1609. 

 

Po objavení ďalekohľadu sa začína nová doba astronómie. Vedci uţ majú lepšiu 

moţnosť pozorovať jednotlivé nebeské javy. Dochádza k pozorovaniu a popisovaniu 

útvarov na mesačnom povrchu, sledujú sa kométy. Sú objavené najväčšie Jupiterove 

mesiace a slnečné škvrny. 
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V roku 1668 Isaac Newton zostrojil prvý zrkadlový ďalekohľad. Objavil lom 

svetelných lúčov a to, ţe svetelné lúče jednotlivých farieb sa lámu kaţdý pod iným 

uhlom. V roku 1671 zostavil šošovkový ďalekohľad. Tak sa začala éra 

astronomických ďalekohľadov. 

 

 

Obr. 5 Prvý zrkadlový ďalekohľad, Isaac Newton, 1671. 

 

Mnohé známe mená, ako napríklad Edmond Haley, Charles Messier či Maxmilián 

Hell pomáhali v rozvoji poznania na poli astronómie a zbierali a zaznamenávali 

dôleţité údaje o nebeských telesách. 

Astronomické prístroje sa i naďalej vylepšujú a zdokonaľujú. Pouţívajú sa uţ 

i zrkadlové i šošovkové ďalekohľady.  

 

V novodobej astronómii dochádza k mnohým dôleţitým objavom vo svete fyziky. 

Prispeli k nim svojimi objavmi napríklad aj Edwin Powell Hubble,, Albert Einstein 

či Karl Guthe Jansky. 
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1.4 Novoveká astronómia 

Moderná astronómia sa s rozvojom techniky rozdelila na mnoho odvetví, medzi 

najmladšie smery môţeme zaradiť napríklad infračervenú, ultrafialovú, röntgenovú 

a gama astronómiu. 

Astronómia je snáď najstaršia veda na svete, pretoţe jej korene siahajú hlboko 

do minulosti. Nie je moţné presne určiť, kedy sa človek prvý krát pozrel na oblohu 

a poloţil si otázku, ktorá ľudstvo trápi uţ celé tisícročia, Kto sme a ako vznikol svet 

okolo nás? Aj keď moderná astronómia poodhalila mnohé z týchto otázok, 

pravdepodobne nebudeme nikdy schopný povedať s istotou, ţe vieme ako funguje 

vesmír, ako vznikol a kde sa vzala hmota a energia, ktorá tvorí všetko čo sa v ňom 

nachádza. 



2       TECHNICKÁ ANALÝZA 

 19 

2 TECHNICKÁ ANALÝZA 
 

2.1 Čo je to ďalekohľad? 

Jedná sa o optickú sústavu, ktorá má za úlohu priblíţiť nekonečne vzdialené objekty 

pomerne nedokonalému ľudskému oku. Nekonečne vzdialeným objektom sa myslí 

predmet vo výrazne väčšej vzdialenosti od objektívu ďalekohľadu ako je ohnisková 

vzdialenosť objektívu. Na priblíţenie vyuţíva dve sústavy šošoviek alebo zrkadiel, 

takzvaný objektív a okulár. Ďalekohľad má spĺňať niekoľko funkcií. Má pribliţovať 

vzdialené predmety, čo znamená, ţe ich budeme pozorovať pod zdanlivo väčším 

uhlom ako je uhol pozorovaný okom z tej istej pozície, má za úlohu zachytiť viac 

svetla ako ľudské oko pri priamom pozorovaní oblohy a v neposlednom rade má 

zväčšiť rozlišovaciu schopnosť oka, čiţe schopnosť oka rozlišovať predmety. 

 

2.2 Dôleţité parametre ďalekohľadu 

Veľkosť objektívu je definovaná otvorovým uhlom, čo je pomer účinného priemeru 

objektívu a ohniskovej vzdialenosti šošovky. Čím väčší je priemer objektívu, tým pod 

väčším uhlom môţeme pozorovaný predmet vidieť, znamená to takisto vyššiu 

svetelnosť, pretoţe cez väčší objektív prenikne viac svetelných lúčov.  

 

Ohnisková vzdialenosť je vzdialenosť od objektívu, v ktorej obraz zobrazovaného 

objektu po prechode cez šošovku (spojku) vytvorí skutočný ostrý obraz. Tento bod, 

v ktorom vznikne ostrý obraz sa nazýva ohnisko. Ohnisko u zrkadlového ďalekohľadu 

je miesto, kde sa od zrkadla odrazené svetelné lúče pretínajú na jednom mieste a tu 

vytvárajú ostrý obraz.  

 

Svetelnosť závisí od priemeru objektívu a jeho ohniskovej vzdialenosti. Stanovujeme 

ju však pomocou plochy daného objektívu, z dôvodu, ţe práve táto plocha ovplyvňuje 

mnoţstvo zachytených svetelných lúčov. Svetelnosť klesá s rastúcou ohniskovou 

vzdialenosťou. 

 

Rozlišovacia schopnosť ďalekohľadu je v podstate teoretická hodnota, ktorá udáva 

matematicky vypočítaný najmenší uhol pri, ktorom sú dva body ešte stále viditeľné 
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ako dva samostatné body a nie akýsi zlievajúci sa „fľak“. Zväčšenie je dané 

pomerom ohniskových vzdialeností objektívu a okuláru. Vo všeobecnosti platí, ţe 

maximálne dosiahnuteľné zväčšenie je 1.5 aţ 2-násobok priemeru objektívu 

v milimetroch. Nazýva sa takisto aj užitočné zväčšenie a znamená, ţe ak máme 

objektív s priemerom 60 mm, jeho maximálne skutočne vyuţiteľné zväčšenie je 120-

násobné. 

 

2.3 Základné časti ďalekohľadu 

2.3.1 Objektív 

Vytvára obraz pozorovaného predmetu v obrazovej rovine. Objektív môţe byt 

tvorený šošovkou alebo sústavou šošoviek, zrkadlami sférickými alebo 

parabolickými, no môţu byt aj kombinované a teda tvorené sústavami spájajúcimi 

šošovky a zrkadlá zároveň. 

 

Priemer objektívu alebo takzvaná vstupná pupila je v podstate priemer, ktorý 

môţeme odmerať na prednej ploche objektívu. Ak sú všetky clony v ďalekohľade 

správne nastavené, tak sa vstupná pupila rovná efektívnej vstupnej pupile, 

čo znamená, ţe ďalekohľad skutočne vyuţíva na vstup svetelných lúčov celý svoj 

priemer objektívu. Ak sú však clony v ďalekohľade menšie, čiţe zniţujú mnoţstvo 

prijatých lúčov, zniţuje sa tým rozlišovacia schopnosť ďalekohľadu. 

 

2.3.2 Okulár 

Okulár (z latinského okulus, čo znamená oko) je šošovka alebo sústava šošoviek, 

ktorými sa pozoruje obraz predmetu, ktorý vznikne v ohniskovej rovine objektívu 

ďalekohľadu. Existuje veľké mnoţstvo druhov okulárov. Základné delenie je na 

klasické a širokouhlé. Patria sem napríklad jednoduchý Galileiho a Keplerov okulár, 

ktoré sú tvorené iba jednou šošovkou, potom takzvané zložené Huygensov okulár, 

vyuţívajúci dve šošovky medzi ktorými je clona, Ortroskopický okulár vyuţívajúci 

sústavu štyroch šošoviek a okulár Ploessel-Steinheilov, ktorý pouţíva dva tmelené 

achromaty. Vyrábajú sa aj okuláre tvorené vyšším počtom šošoviek, no ich výroba je 

pomerne drahá. Okulárov sa vyrába veľa druhov s rôznymi vlastnosťami. 
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Obr. 6  Príklady okulárov 

 

2.3.3 Tubus 

Jedná sa o kryt či obal, slúţiaci na upevnenie objektívu a celej optickej sústavy. 

Spravidla sa jedná o tubu o určitom priemere, v ktorá má funkciu akejsi platformy, 

ktorá má za úlohu drţať optické členy v správnej pozícii voči sebe a samozrejme ich 

chráni pred mechanickým poškodením, nečistotami a poveternostnými podmienkami. 

 

2.3.4 Filtre 

Najčastejšie pouţívaným filtrom pri amatérskych pozorovaniach je Slnečný filter. 

Tento filter je pri pozorovaní Slnka absolútne nevyhnutný, inak uţ po zlomku sekundy 

pohľadu do ďalekohľadu môţe dôjsť k trvalému poškodeniu zraku a aţ k úplnému 

oslepnutiu. Filter sa často pouţíva buď ako astrofólia, malý okulárový filter alebo 

objektívový filter. Ten je asi najvhodnejší, pretoţe pri jeho pouţití nedochádza 

k tepelnému zaťaţovaniu optickej sústavy a okuláru. Tieto filtre bývajú prevaţne 

chrómové a tak zobrazujú objekty v reálnych farbách. 
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2.3.5 Montáţ 

Je to zariadenie, ktoré slúţi na upevnenie a nasmerovanie ďalekohľadu 

na pozorovaný objekt. Ak sa jedná o montáţ s pohonom, umoţňuje udrţiavanie 

pozorovaného objektu v zornom poli ďalekohľadu tým, ţe jeho otáčaním v podstate 

eliminuje zemskú rotáciu a objekt nám zo zorného pola „neuteká“. 

 

2.4 Základné delenie ďalekohľadov 

2.4.1 Šošovkové ďalekohľady (refraktory) 

Sú to najstaršie ďalekohľady. Ich objektív je tvorený jednou alebo viacerými 

šošovkami. Svetlo, ktoré dopadá na objektív sa nasledovne na šošovkách láme 

a obraz vznikajúci v rovine ohniska priamo pozorujeme pomocou okuláru. Podľa 

toho, či je okulárom spojka alebo rozptylka rozlišujeme Galileove a Keplerove 

refraktory.  

 

Keďţe tubus u refraktorov býva pevne uzavretý, často dochádza k roseniu objektívu, 

ako dôsledok pomalej temperácie, čo je pomalé vyrovnávanie vonkajšej a vnútornej 

teploty ďalekohľadu. Tieto ďalekohľady majú pomerne vysokú hmotnosť. Jednou 

z nevýhod je aj ich vysoká cena v porovnaní s reflektormi porovnateľných výkonov. 

 

2.4.2 Zrkadlové ďalekohľady (reflektory) 

Predstaviteľom tejto skupiny ďalekohľadov je napríklad Newtonov zrkadlový 

ďalekohľad. Objektív tohto typu prístrojov je tvorený dutým zrkadlom. Toto zrkadlo 

môţe mat sférický alebo paraboloidický tvar. Nazýva sa primárne zrkadlo. Všetky 

zrkadlové ďalekohľady vyuţívajú aj sekundárne zrkadlo, či dokonca viac zrkadiel. 

Obraz je po odraze od primárneho zrkadla, kedy dochádza k jeho zväčšeniu,  odkloní 

kolmo von z tubusu pomocou malého eliptického sekundárneho zrkadla. Tubus býva 

často otvorený, čo pomáha rýchlemu vyrovnávaniu teploty medzi zrkadlami a 

okolitým prostredím, takţe nedochádza k roseniu objektívu. Nevýhodou však je 

vystavenie optických členov poveternostným podmienkam. Zrkadlá nie sú trvale 

pevne uchytené, tak ako šošovky u refraktorov, preto je nutná častejšia korekcia 

vzájomnej polohy optických členov, takzvaná kolimácia. 
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Obr. 7 Newtonov dalekohlad. 

 

Obraz vytvorený dutým zrkadlom je prevrátený a skutočný. U Newtonovho 

ďalekohľadu je do cesty svetelným lúčom odrazeným od objektívu postavené 

sekundárne zrkadlo, ktoré je rovinné a je natočené o 45º voči optickej osi objektívu. 

Toto rovinné zrkadlo odráţa svetelné lúce k okuláru, kde vzniká v ohniskovej rovine 

obraz pozorovaného predmetu. 

 

2.4.3 Katadioptrické ďalekohľady 

Tieto ďalekohľady kombinujú vyuţívanie šošoviek a zrkadiel zároveň. Vyuţívajú teda 

ako aj lom, tak aj odraz svetelných lúčov. Jedná sa v podstate o zrkadlové 

ďalekohľady s pridanými korekčnými členmi, ktorých úlohou je korigovať niektoré 

optické vady. 

 

2.5 Montáţe ďalekohľadov 

Montáţ ďalekohľadu je veľmi dôleţitou súčasťou výbavy amatérskeho astronóma. Je 

dôleţité nepodceňovať kvalitu montáţí, z dôvodu, ţe by sa to mohlo veľmi negatívne 

prejaviť pri pozorovaní. Je potrebné zváţiť akú veľkosť a hmotnosť má samotný 

ďalekohľad a o aký typ prístroja sa jedná. 

 

Kaţdá montáţ určená pre astronomické ďalekohľady umoţňuje pohyb v dvoch 

či viacerých na seba kolmých osách. Podľa ich orientácie rozoznávame dva základné 

typy montáţí a to azimutálnu a ekvatoreálnu (rovníková alebo tiež paralaktická). 

Tieto sa delia ďalej, pretoţe montáţí existuje pomerne dosť typov. Oba základné typy 

montáţí môţu byt elektricky poháňané a navádzané automatickým navigátorom na 
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jednotlivé objekty na oblohe. Navádzanie môţe byt dokonca napojené na sieť GPS, 

pomocou ktorého si prístroj určí presnú polohu a podľa nastavenia času sa zorientuje 

na oblohe.  

 

Azimutálna montáţ umoţňuje otáčanie tubusom v dvoch osách, vo vodorovnom aj 

vertikálnom smere. Na prvej sa nastavuje výška nad horizontom a na druhej sa 

nastavuje azimut. Táto montáţ je pomerne jednoduchá a je vhodná pre menšie 

amatérske pozemné pozorovania. Ak by sme však chceli fotiť pri pouţití tejto 

montáţe, museli by sme k nej pridať ešte jeden člen, takzvaný derotátor, ktorý 

by eliminoval zemský pohyb. Avšak na astrofotografiu sa viac vyuţívajú montáţe 

paralaktické.  

 

Azimutálne montáţe sa pomerne často pouţívajú aj u najväčších ďalekohľadov 

vzhľadom k svojej jednoduchej miesto šetriacej konštrukcii. U týchto veľkých 

a drahých ďalekohľadov uţ samozrejme nechýba počítačovo riadené ovládanie 

všetkých osí a aj vyrovnávanie zemskej rotácie. Vidlicová montáž sa často vyuţíva 

u malých prenosných amatérskych ďalekohľadov. Tubus je upevnený na vidlici, ktorá 

je mierne naklonená voči osi kolmej na vodorovný smer, z dôvodu pozorovania 

objektov nachádzajúcich sa nízko nad obzorom, aby bolo moţné tubus dostatočne 

nakloniť dopredu. U tejto montáţe je jednoduchá moţnosť aretovania tubusu. 

 

 

Obr. 8 Azimutálna vidlicová montáţ. 

 

Dobsonova montáž umoţňuje pohyb ďalekohľadu v dvoch na seba kolmých osiach 

ako klasická azimutálna montáţ. Je jednoduchá a relatívne ľahká a vhodná aj pre 

väčšie a ťaţšie ďalekohľady. Je veľmi obľúbená práve u astronómov amatérov, 



2       TECHNICKÁ ANALÝZA 

 25 

pretoţe je pomerne jednoduché si ju postaviť v domácich podmienkach. Ďalekohľad 

je v nej zvyčajne uchytený len pomocou trenia a gravitácie a ak je dobre vyváţený, 

nie je potrebná aretácia a ani ţiadne zloţité upevňovanie a následné demontovanie. 

Avšak oproti profesionálnym montáţam je menej bezpečné pouţívať doma vyrobené 

montáţe. 

 

 

Obr. 9 Princíp funkcie Dobsonovej montáţe. 

 

Paralaktická (ekvatoreálna) montáţ umoţňuje pohyb okolo troch navzájom kolmých 

osí. Tieto osi sa nazývajú výšková, pólová (hodinová) a deklinačná. U všetkých 

paralaktických montáţí je hodinová os rovnobeţná s osou rotácie Zeme. Znamená 

to, ţe pri zameraní určitého objektu stačí pohybovať ďalekohľadom v tejto jedinej osi 

a sledovaný objekt bude neustále v zornom poli. Táto vlastnosť sa dá veľmi dobre 

vyuţiť pri astrofotografii, hodinová os ale musí byt čo najpresnejšie nastavená. 
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3 DESIGNÉRSKA ANALÝZA 
 

Ďalekohľadov existuje veľa druhov. Ja sa zameriavam na ďalekohľady určené 

pre amatérske pozorovanie oblohy. Z dostupných moţností som si vybrala 

ďalekohľad typu Newton a montáţ typu Dobson. V nasledujúcej analýze sa pokúsim 

zamerať na aspekty, ktoré majú vplyv na tvar a vzhľad ďalekohľadov. Akým 

spôsobom sa dá zlepšiť, či navrhnúť nový prístup k danému problému. Zameriavam 

sa na jednotlivých výrobcov a ich produkty u vybraného typu astronomického 

vybavenia. Pokúsim sa zhrnúť dnešné trendy designu ďalekohľadov a nahliadnuť 

do ich nasledujúceho vývoja. 

 

3.1 Ďalekohľady 

Prvé ďalekohľady boli prevaţne drevené, vyuţívajúce rôzne ozubené prevody pre 

svoj pohyb. V dnešnej dobe sa uţ na výrobu jednotlivých súčiastok i optiky vyuţívajú 

nové moderné materiály. Veľmi často sú kvôli svojej nízkej hmotnosti vyuţívané 

zliatiny hliníka. Tieto sa predovšetkým pouţívajú na výrobu tubusov. Následne 

je na ich povrch nanesená kvalitná prášková farba, ktorá má za úlohu materiál 

chrániť. Takisto uchytenie zrkadiel je väčšinou riešené pomocou nerezových úchytov 

a skrutiek. Toto všetko naznačuje nutne pomerne vysokú hmotnosť celej zostavy, 

ktorá po pridaní montáţe ešte narastie. Avšak ako je  vysoká hmotnosť nevýhodou 

z hľadiska mobility, na druhej strane je do istej miery potrebná, z dôvodu dobrej 

stability ďalekohľadu. Nechceli by sme predsa, aby sa pri pouţívaní tubus s drahou 

optikou prevrátil a poškodil. 

 

3.2 Ergonómia a ovládacie prvky  

Keď sa začali na trhu objavovať prvé ďalekohľady pre astronómov začiatoč-níkov, 

išlo o prístroje, u ktorých bola na prvom mieste funkcia. Boli pomerne veľké a ťaţké, 

ovládanie neprihliadalo na pohodlie človeka. Postupne sa so zmenšovaním optických 

členov zmenšujú aj celkové rozmery ďalekohľadov. S novými technológiami 

rozširujúcimi sa aj mimo profesionálnych kruhov, sa postupne stáva cena 

ďalekohľadov na prijateľnú úroveň. 
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Začína sa uvaţovať nad tým, akej skupine zákazníkov sú dané ďalekohľady určené 

a čo sa s nimi bude pozorovať a je snaha o prispôsobenie veľkosti, materiálov 

a ovládateľnosti uţívateľovi. 

 

V dnešnej dobe je pomerne dôleţité intuitívne ovládanie vyuţívajúce zauţívané 

a známe značenia ovládacích prvkov, napríklad piktogramy nachádzajúce 

sa na ovládačoch u ďalekohľadov s pohonom, či u najmodernejších teleskopov, 

vyuţívajúcich na ovládanie zloţitejšie systémy a počítače. 

 

Amatérska astronómia sa aţ za posledné desaťročia začala viac rozvíjať a to 

z dôvodu prístupnejších cien a prispôsobeniu a zjednodušeniu malých prenosných 

ďalekohľadov. V ďalšej časti si uvedieme niekoľko najznámejších výrobcov 

s ukáţkami ich produktov. Je nutné dodať, ţe u ďalekohľadov je funkcia plne 

nadradená designu. Samotný tvar sa vţdy odvíja od typu ďalekohľadu. Práve táto 

tvarová jednoduchosť a čistota prispieva k dobre funkčnosti.  

 

Je však dôleţité uvedomiť si, ţe sa síce jedná o prístroj vyţadujúci presné a čo 

najjednoduchšie ovládanie, minimálnu hmotnosť, čo najmenšie moţné rozmery pri 

daných parametroch a dostatočnú pevnosť a odolnosť, design uľahčujúci 

a spríjemňujúci pouţívanie ďalekohľadu je takisto dôleţitým parametrom. 

 

Dôleţitou otázkou je takisto otázka bezpečného pouţívania. Niekto sa môţe opýtať, 

čo asi tak môţe byť nebezpečné pri pozorovaní oblohy ďalekohľadom. Je však 

pravda, ţe oblohu najčastejšie pozorujeme v noci a ďalekohľad ovládame takmer 

za úplnej tmy. To kladie pomerne vysoké nároky na ovládanie, či samotnú 

manipuláciu s ďalekohľadom. Aby nedošlo napríklad k poraneniu prstov zachytením 

medzi súčiastky, či montáţ ďalekohľadu. Takisto sa nesmú na súčastiach 

ďalekohľadu nachádzať ostré hrany či podobné nebezpečné miesta. Keď vezmeme 

do úvahy, ţe neţ sa s ďalekohľadom dostaneme na pozorovacie stanovište, musíme 

ho určitú dobu niesť v rukách a keďţe ďalekohľady mávajú pomerne vysokú 

hmotnosť, mohla by ostrá hrana spôsobiť pri manipulácii poranenie. 
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3.3 Materiály 

Najčastejšie vyuţívané materiály na výrobu ďalekohľadov sú zliatiny hliníka, odolné 

plasty, či nerezová oceľ, na súčiastky vyţadujúce odolnosť voči tepelnej deformácii 

a presnosť. U replík historických ďalekohľadov sa veľmi často vyuţíva mosadz. 

 

Kaţdý materiál má vplyv na celkový výraz produktu. Určite by ďalekohľad vyzeral 

inak pri pouţití plastu a inak pri pouţití brúseného nerezového plechu. Dokonca 

by sa moţno dalo pouţiť na výrobu tubusu i drevo, muselo by však byť dostatočne 

ošetrené, aby splňovalo všetky poţiadavky. Je však nutné prihliadnuť k problému 

vyrovnávania vonkajšej a vnútornej teploty u ďalekohľadov, ktoré spôsobuje rosenie 

objektívu. Aby bolo toto vyrovnanie čo najrýchlejšie, vyuţívajú sa pre tvorbu tubusov 

hlavne práve kovy, kvôli svojej dobrej teplotnej vodivosti. Existujú však ďalekohľady, 

ktoré nemajú uzatvorený tubus ako napríklad ďalekohľad Lightbridge od spoločnosti 

Meade. Tu rosenie objektívu ani nemôţe nastať, pretoţe k vyrovnaniu teplôt 

dochádza skoro okamţite. 

 

3.4 Periférne zariadenia 

Veľký vplyv na celkový vzhľad majú periférne zariadenia. Nie sú teda priamo 

začlenené do tubusu ďalekohľadu. Bývajú upevnené na jeho povrchu a jedná 

sa napríklad o zameriavače, ktoré sa pouţívajú na prvotné namierenie ďalekohľadu 

na pozorovaný objekt na oblohe. 

 

U ďalekohľadov, ktoré vyuţívajú pohon na nastavenie tubusu do poţadovanej 

polohy, sú značne významnými estetickými prvkami samotné montáţe. Mávajú 

pomerne zloţitú konštrukciu. Ich design je plne podriadený funkcii. Amatérskemu 

astronómovi, ktorý len začína s pozorovaním oblohy a sám ešte ani poriadne nevie, 

aké objekty bude schopný so svojim ďalekohľadom pozorovať na začiatok úplne 

postačuje Dobsonova montáţ. Tento typ montáţe umoţňuje väčšiu tvarovú voľnosť 

ako iné montáţe. Dôvodom je jednoduchá konštrukcia. Je moţné ju riešiť rôznymi 

spôsobmi. Šikovní pozorovatelia si ju často zhotovia svojpomocne. Z týchto a ďalších 

dôvodov som si ju vybrala ako vhodnú montáţ a zameriam sa na jej originálne 

riešenie. Ďalším cieľom je zosúladiť vzhľad montáţe so vzhľadom tubusu. Tu je 

dôleţité samotné uchytenie tubusu na montáţi. Rozhodne sa jedná o ďalší prvok, 
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ktorý si zasluhuje pozornosť. Uchytenie musí byť jednoducho rozoberateľné, 

no dostatočne pevné a musí dovoľovať absolutne bezproblémové otáčanie tubusu 

vo vertikálnom smere. To je jeho funkcia. Samotná montáţ následne umoţňuje 

rotáciu v smere horizontálnom. 

 

3.5 Výrobcovia príklady 

3.5.1 Celestron  

Firstscope IYA76 

Svoj prvý ďalekohľad vyrobila firma Celestron v roku 1960. Jedná sa o malý, ľahký 

a veľmi jednoducho prenosný ďalekohľad. Je veľmi vhodný pre úplných 

začiatočníkov. Ide o zrkadlový ďalekohľad typu Newton s pouţitím azimutálnej 

Dobsonovej montáţe.  

 

 

Obr. 10 Celestron Firstscope IYA76. 

 

PowerSeeker 

Ďalekohľad s pomerne strohým prísne technickým designom. Tu môţeme vidieť, 

ţe sa výrobca zameriava hlavne na funkciu a s atraktivitou sa nezaťaţuje. Na jednej 

strane sa dá povedať, ţe sa aspoň zbytočne nezvyšuje cena pouţitím drahších 

materiálov alebo aplikáciou grafiky a podobne, no na strane druhej je nutné 

podotknúť, ţe sa ďalekohľad na pohľad vôbec ničím neodlišuje od ostatných 

konkurenčných výrobcov, čo nie je práve ţiadúce. 
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Napríklad značka Meade sa vyznačuje pomerne jasným designom, hlavne u nových 

ďalekohľadov, ktoré kombinujú zrkadlá a šošovky. Tieto sú na prvý pohľad ľahko 

rozlíšiteľné od konkurenčných ďalekohľadov. 

 

 

Obr. 11  Celestron PowerSeeker. 

 

NexStar 

U tohto ďalekohľadu je organicky vypracovaná jednostranná vidlica montáţe 

výrazným zlepšením oproti klasickým vidlicovým montáţam. Má jednoduchý tvar 

vyuţívajúci dynamické krivky. Vidlica je mierne ohnutá, čo napomáha pri pozorovaní 

objektov nízko nad obzorom. Je vyrobená s plastu, takţe hmotnosť sa zbytočne 

nenavyšuje. 

 

Obr.12 Celestron NexStar. 
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Star Hopper 

Tento ďalekohľad je jeden z výkonnejších a tomu zodpovedá aj jeho cena, ktorá je 

v základnom vybavení okolo 20 000 kč. Tvarové riešenie je však čisto funkčné 

a praktické. Chýba tu akékoľvek prihliadnutie k ergonómii rukovätí, ktoré slúţia 

na otáčanie ďalekohľadu vo vertikálnom smere. Po grafickej stránke povaţujem 

za nelogickú zvolenú farebnosť, kedy tubus a montáţ pôsobia akoby k sebe 

ani nepatrili. 

 

 

Obr. 13  Celestron Star Hopper. 

 

3.5.2. Meade 

V roku 1957 bola zaloţená spoločnosť Bresser Josefom Bresserom. Špecializovali 

sa na binokulárne ďalekohľady. V roku 1979 po smrti Josefa Bessera preber 

po svojom otcovi firmu Rolf Bresser. Snaţil sa o nové riešenia a inováciu optických 

prístrojov. Dnes je firma Bresser jedným z najvýznamnejších dodavateľov optických 

komponentov na svetovom trhu. V roku 1999 Rolf Bresser predal firmu Americkému 

obchodu  Meade Instruments Corporation v Kalifornii. Od tohto obdobia sa k laickej 

verejnosti pomaly začali dostávať produkty, aké mali do tejto doby iba profesionálny 

astronómovia.  
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Lightbridge 

Je to moderný  prenosný ďalekohľad pre pokročilých amatérskych pozorovateľov.  

Má kvalitnú optiku, jednoduchú pevnú montáţ typu Dobson a je veľmi vodný 

pre nočné pozorovania v prírode. Má však pomerne veľké rozmery, z čoho sa takisto 

odvíja pomerne veľká hmotnosť. Tieto väčšie ďalekohľady sa uţ väčšinou na miesto 

pozorovania dopravia na aute a pozorovateľ si ich uţ manuálne umiestni 

na stanovište. 

  

Tento ďalekohľad sa dá jednoducho rozloţiť a zas zloţiť. Na to slúţia odnímateľné 

profilové tyče. Tým sa samotný tubus rozdelí na tri časti a dá sa jednoduchšie 

premiestniť.  

 

 

Obr. 14 Meade Lightbridge. 

 

DS-2130 

Zrkadlový ďalekohľad s organicky riešeným uchytením k montáţi. Montáţ je vidlicová 

s uchytením len na jednej strane. Toto rameno montáţe je riešené podobne ako 

u ďalekohľadu Celestron NexStar. Rozdiel je však v spôsobe upevnenia tela 

ďalekohľadu k ramenu montáţe. U Celestronu je rameno upevnené priamo do telesa 

samotného ďalekohľadu. V prípade DS-2130 je upevnenie tubusu vyriešené 

obopnutím okolo tela ďalekohľadu. Je to veľmi pevný a bezpečný spôsob ukotvenia 

tubusu.  
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Obr. 15 Meade DS-2130. 

 

3.5.3. Sky-Watcher Dobsonian 

Design tohto ďalekohľadu je veľmi jednoduchý. V podstate sa jedná o čisté 

prevedenie línií získaných samotnou optikou. Ako môţeme vidieť, tubus je tvorený 

čístým a jednoduchým valcom. Jediným výrazným prvkom tubusu je okulár 

so zameriavaním. Montáţ typu Dobson je tieţ v čistom a jednoduchom prevedení, 

no pri pohľade zboku predsa vnáša do designu akúsi dynamickosť zľahka organickou 

krivkou. Táto montáţ má veľmi jednoduchú konštrukciu a ovládanie a má výbornú 

stabilitu.  

 

Obr. 16 Sky-Watcher Dobsonian. 
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3.6 Grafika a farebnosť u ďalekohľadov 

Za dobrý nápad určite pokladám vyuţitie pomerne rozsiahlych plôch na povrchu 

tubusu, či montáţe pre umiestnenie grafických prvkov. Takto dostávame nové 

moţnosti pre variantné prevedenia po grafickej a vizuálnej stránke. Aplikácia 

zaujímavých grafických prvkov môţe poukázať na to, ţe amatérske astronomické 

ďalekohľady sú určené hlavne pre chvíle voľného času a teda nie je ţiaden dôvod 

ponechávať ich farebnosť v strohých medziach bielej a čiernej ako je tomu asi 

najčastejšie. 

Jednými zo zaujímavých variánt ďalekohľadov sú ďalekohľady vyrobené z mosadze, 

napodobňujúce staré historické prístroje. Tieto ďalekohľady sú samozrejme plne 

funkčné a na pohľad skutočne pekné, ale hodia sa skôr do zbierky, či ako výstavný 

kus k nábytku. Jedná sa však hlavne o šošovkové ďalekohľady.  

 

 

Obr. 17 Ambassador. 

 

 

Obr. 18  Sky-Watcher séria Heritage 
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3.7 Nové trendy v designe 

Nové trendy v dnešnej dobe pri navrhovaní ďalekohľadov je vyuţívanie materiálov 

s nízkou hmotnosťou pri zachovaní pevnostných vlastností. Zmenšovanie rozmerov 

samotných ďalekohľadov nie veľmi dobre moţné z fyzikálneho hľadiska. Je pravda, 

ţe u niektorých katadioptrických ďalekohľadov je moţné konštrukčne zmenšiť dĺţku 

tubusu, no u zrkadlového ďalekohľadu typu Newton to konštrukcia a princíp funkcie 

nedovoľuje. Katadioptrické ďalekohľady sú však vhodnejšie pre pokročilých 

pozorovateľov, ktorí by chceli ďalekohľad vyuţiť i pre astrofotografiu. Ďalekohľady 

typu Newton sú vhodnejšie pre začínajúcich pozorovateľov. Ďalším krokom v ich 

designe by som videla ako snahu o zníţenie hmotnosti, spríjemnenie pouţívanie 

upravením tvaru montáţe a uchytenia tubusu na montáţi. 
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4 VARIÁNTNÉ ŠTÚDIE DESIGNU 
 

Existuje niekoľko moţných riešení, ako upevniť tubus ďalekohľadu na montáţ. Ako 

som uţ spomínala, najjednoduchším spôsobom je teda vyuţitie trenia, či prosté 

uloţenie tubusu pomocou tvarového spoja umiestneného v ťaţisku ďalekohľadu. 

Dobsonova montáţ nemusí nutne vyuţívať uchytenie tubusu v dvoch bodoch. 

Je moţné ďalekohľad uchytiť i jednostranne, či pouţiť ďalšiu súčiastku, ktorá sa 

nasunie a upevní na tubus a následne prichytí na montáţ. Pri kompaktných tubusoch 

na nej môţe byt umiestnené madlo určené na prepravu ďalekohľadu. 

 

U rozmerovo väčších ďalekohľadov, s vyššou hmotnosťou, však upevnenie tubusu 

v jednom bode asi nie je práve najvhodnejším riešením. Preto sa aj ja zameriam na 

uchytenie dvojbodové, po stranách tubusu. 

Ako môţeme vidieť na obrázku obr. 5.,6., nie je vôbec nutné, aby bol tubus 

kompaktný po celej dĺţke. Ćasto sa u zrkadlových ďalekohľadov dá samotný tubus 

rozloţiť na časť s primárnym zrkadlom, na časť so sekundárnym zrkadlom 

a spojovací komponent, ktorý sa nachádza medzi nimi. Veľmi často sa jedná 

o jednoduché kovové profily. Skladovanie takýchto ďalekohľadov, je potom skutočne 

priestorovo nenáročné, avšak je kvôli rozoberaniu častejšie nutná kolimácia, čiţe 

znovunastavenie zrkadiel do správnej vzájomnej polohy. Niektoré riešenia 

sú skutočne originálne ako napríklad Dobsonova montáţ vyuţívajúca guľovú plochu 

pre rotáciu v oboch osách.  

 

 

Obr. 19 Dobsonova montáţ so základňou v tvare gule. 
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4.1 Základné vlastnosti 

V dnešnej dobe môţeme na trhu nájsť  niekoľko rôznych typov ďalekohľadov 

určených pre pozorovanie nočnej oblohy. Ja som sa zamerala na ďalekohľad typu 

Newton na Dobsonovej montáţi. Táto kombinácia zrkadlového ďalekohľadu 

a konštrukčne jednoduchej montáţe je podľa môjho názoru vhodná práve 

pre začínajúcich pozorovateľov. 

 

Optika je uloţená a chránená v tubuse. Tvarovanie tubusu je z fyzikálnych 

a funkčných dôvodov ponechané v tvare jednoduchého čistého valca. Ďalšou 

dôleţitou časťou je montáţ ďalekohľadu. Jedná sa o zariadenie, ktoré má za úlohu 

uchytiť tubus s optikou a umoţniť jeho rotáciu v poţadovaných smeroch a v prípade, 

ţe sa jedná o montáţ s automatickým navádzaním, je takáto montáţ schopná 

samostatne nastaviť ďalekohľad na objekt, ktorý chceme pozorovať. Ja som si však 

zvolila montáţ manuálne ovládanú. Jedná sa o Dobsonovu montáţ, ktorá sa 

zaraďuje medzi ekvatoreálne montáţe. Tieto montáţe sa vyznačujú tým, 

ţe umoţňujú natáčanie ďalekohľadu v dvoch osiach, zatiaľ čo paralaktické montáţe 

umoţňujú rotáciu aţ v troch osiach, pričom jedna z týchto osí je rovnobeţná 

so zemskou osou. Ekvatoreálne montáţe vyuţívajú iný súradnicový systém ako 

paralaktické. V podstate sa jedná o adaptáciu zemepisnej šírky a dĺţky, s tým, ţe 

sa nepohybujeme po Zemskom povrchu, ale po oblohe. 

 

Dobsonova montáţ má veľmi jednoduchú konštrukciu a pouţitie. To je dôvod prečo 

som si ju zvolila, povaţujem ju za veľmi vhodnú variantu pre začínajúcich 

pozorovateľov. Jej pouţívanie totiţ nevyţaduje ţiadnu špeciálnu zručnosť či znalosť, 

ktorú by sme si museli pred pouţitím naštudovať. 

 

Montáţe ďalekohľadov sa vo všeobecnosti skladajú z niekoľkých základných prvkov. 

Takou asi tvarovo najvýraznejšou časťou sú bočnice, teda zväčša ploché bočné 

steny, na ktorých je upevnený samotný tubus s optikou, prevaţne pomocou loţiska, 

aby bolo moţné tubusom otáčať vo vertikálnom smere. Veľmi často si šikovní 

pozorovatelia túto montáţ vyrábajú sami a vtedy býva najčastejšie zhotovená 

z drevených dosiek alebo preglejky priskrutkovaných k základovej doske. Keďţe 

základňa musí umoţňovať rotáciu okolo vertikálnej osi, má vo svojom strede 

umiestnené loţisko, ktoré toto otáčanie umoţňuje. Základňa samotná sa teda skladá 
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z dvoch navzájom rovnobeţných dosiek, ktoré sa vďaka loţisku môţu voči sebe 

navzájom natáčať. Spodná doska slúţi ako samotná podstava a má na svojej 

spodnej strane, ktorá uţ priamo stojí na povrchu pozorovacieho stanoviska, malé, 

niekedy nastaviteľné noţičky. Tie v konečnom dôsledku nesú hmotnosť celej zostavy 

montáţ-ďalekohľad. 

 

Montáţ je často ešte dôleţitejšia ako veľká výkonnosť samotného ďalekohľadu. 

Pre astronóma začiatočníka je asi najzloţitejšie sa i voľným okom zorientovať 

na oblohe a vybrať si vhodný objekt pre svoje ďalšie pozorovanie. Pomerne častou 

začiatočníckou chybou je výber nevhodného okuláru pre pozorovanie konkrétneho 

objektu. Nie je vţdy vhodné na pozorovanie pouţiť najsilnejší okulár aký máme, teda 

okulár s najväčším priblíţením. Záleţí napríklad na tom ako veľmi daný objekt svieti, 

teda akú má svetelnosť. Čím je objekt jasnejší, môţeme ho pozorovať pri väčšom 

zväčšení. Spravidla platí, ţe s rastúcim zväčšením nám obraz v okuláre tmavne, 

preto sa napríklad menej svetelné objekty ako sú veľmi vzdialené hmloviny 

a hviezdokopy pozorujú okulármi s niţšími hodnotami zväčšenia. Aby obraz nebol 

príliš tmavý a zároveň, aby sme napríklad hviezdokopu v okuláre videli celú. Tieto 

problémy teda veľmi často riešime na začiatku pozorovaní. Je teda dobré, aby 

ovládanie samotného ďalekohľadu nebolo zloţité, ale čo najviac intuitívne. 

 

Ovládanie Dobsonovej montáţe priamo pri pozorovaní v podstate obnáša hrubé 

natočenie montáţe a naklopenie tubusu, následné jemnejšie nastavenie za pomoci 

hľadáčika, nastavenie pozorovaného objektu v hľadáčiku doprostred pomocou 

zameriavacieho kríţa a potom jemné doostrenie obrazu za pomoci okuláru. 

Keďţe sa Zem neustále otáča, tak sa nám pri pozorovaní tento pohyb javí ako 

„utekanie“ objektov spred objektívu. Platí, ţe čím väčšie zväčšenie pouţívame, tým 

rýchlejšie nám objekty spred objektívu utekajú. Pri skutočne veľkých zväčšeniach 

je uţ automatická paralaktická montáţ nutnosťou. Udrţuje počas celého pozorovania 

sledovaný objekt neustále uprostred objektívu tým, ţe sama na daný objekt plynule 

navádza tubus. Takéto vybavenie však uţ patrí do vyššej cenovej kategórie. 

 

Po ergonomickej stránke je nutné montáţ navrhnúť tak, aby bolo moţné ďalekohľad 

ovládať aj za úplnej tmy. Všetky úchopy a madlá musia byť tvarované tak, aby 

nemohlo pri manipulácii s ďalekohľadov a jeho prenášaní dôjsť k ţiadnemu 
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poraneniu, či zachyteniu prstov do štrbiny a podobným nepríjemným situáciám. 

Vzhľadom k faktu, ţe ďalekohľad je rozoberateľný a prenosný, sú na tubuse i na tele 

montáţe umiestnené madlá určené na prenášanie.  

 

4.2 Madlá 

Dôleţitými ergonomickými prvkami sú madlá. Pomocou nich ďalekohľad a montáţ 

prenášame a ovládame. Jedná sa teda o tvarové prvky, ktoré prichádzajú pri 

pouţívaní do priameho kontaktu s pouţívateľom.  

Madlá a úchopy sú na zostave umiestnené nasledovne: madlo na prenášanie tubusu 

sa nachádza na vrchnej strane, umiestnené v ose symetrie, z dôvodov stability. 

Tubus vţdy prenášame oddelene od montáţe a to z bezpečnostných dôvodov, 

keďţe nie je na montáţi pevne zafixovaný. Montáţ je moţné uchopiť za pomoci 

otvoru, ktorý je vytvorený v prednej stene výstuţovej lišty. Do tohto otvoru je moţné 

vsunúť ruku a uchopiť plech prednej steny. Nejedná sa teda o klasické madlo, avšak 

na svoj účel, čo je zachytenie montáţe pri zostavovaní celej zostavy, úplne 

postačuje. Ako ďalšie ovládacie prvky sa na zostave nachádzajú úchopy pre 

otáčanie tubusom a sú umiestnené na vonkajšej strane bočníc, v mieste, kde 

sa napája tubus na montáţ. Tieto madlá slúţia na jemné a presné natáčanie tubusu. 

Ako ďalšie súčiastky, s ktorými človek prichádza do priameho kontaktu sú štyri 

nastaviteľné nôţky. Ich spodná časť je k pevnej časti nohy upevnená závitovou 

tyčou, pričom vyskrutkovaním je moţné nôţky predĺţiť z hodnoty 100mm na výšku 

150mm. 

 

Zaujímavým je umiestnenie odrazových reflexných plôch na niektoré dôleţité hrany 

ako je napríklad koniec tubusu na spodnej strane, kde je uloţené primárne zrkadlo, 

či okolie otvoru pre okulár  a to z dôvodu, aby si človek náhodou neublíţil, keď sa pri 

pozorovaní bude okom pribliţovať v tme k okuláru. Takisto by bolo vhodné aspoň 

jemne naznačiť miesto, kde sa oko prikladá k zameriavaniu z toho istého dôvodu. 

S podobným riešením, ktoré by vyuţívalo reflexné plochy som sa na trhu zatiaľ 

nestretla. 

 

Pri samotných pozorovaniach sa často potrebujeme pozrieť napríklad do mapy, 

či atlasu hviezdnej oblohy. Aby sme sa však neoslepili a nemuseli čakať, kým si naše 
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oči opäť privyknú na tmu, je dobré pouţiť špeciálne baterky s červeným svetlom 

alebo je moţné si priamo vyrobiť z obyčajnej baterky s bielym svetlom vhodné 

osvetlenie a to pridaním červeného papiera či tkaniny pred svetlo.  

Pri pozorovaniach potrebujeme i okuláre. Počas pozorovania ich pouţívame hneď 

niekoľko a je vhodné mať ich odloţené niekde blízko, ale zároveň bezpečne, aby 

nedošlo k ich poškodeniu, či strateniu, keďţe sa nejedná práve o najlacnejšie 

vybavenie. Ich ceny sa pohybujú od stoviek po tisíce korún. Odlišujú sa rôznymi 

násobkami priblíţenia a tým nám umoţňujú počas pozorovania meniť hodnotu 

priblíţenia celej optickej zostavy alebo odstraňujú niektoré optické vady, či inak 

upravujú obraz. U niektorých ďalekohľadov sa na montáţach nachádzajú malé 

poličky s otvormi, kde si môţeme okuláre odkladať. Ja som sa rozhodla túto poličku 

do svojho návrhu nezahrnúť, keďţe okuláre väčšinou kúpime v kvalitných odolných 

obaloch a tak sa dajú na mieste pozorovania bez problémov v týchto obaloch 

skladovať. Ďalším dôvodom je, ţe tieto odkladacie poličky často pôsobia dosť 

„nalepeným“ dojmom a tvarovo nezapadajú do celkového tvarového kontextu 

montáţí. Vhodnejším riešením je dodávať celú zostavu rozloţenú v kufri, kde by bolo 

moţné bezpečne prenášať i okuláre.  

 

Nasadenie okuláru na ďalekohľad sa realizuje pomocou takzvaného okulárového 

výťahu, do ktorého sa samotný okulár proste vsunie. Okulárový výťah umoţňuje 

posuv samotného okuláru v smere optickej osi a tým i zaostrenie obrazu vytvoreného 

v obrazovej rovine okuláru. 

4.3 Montáţ 

Vo všeobecnosti sa snaţím o vytvorenie jednoduchej montáţe, ktorá principiálne 

a konštrukčne vychádza zo zauţívaných montáţí tohto typu. Jedná sa však 

o montáţe prevaţne vyrábané jednotlivcami svojpomocne a tak sa na estetickú 

stránku veľmi nehľadí.  

 

Tradične pouţívanými materiálmi na výrobu tohto typu montáţí je preglejka 

či drevené dosky. Ja som si za materiál na výrobu montáţe zvolila hliníkový plech. 

Tento materiál som vybrala z dôvodu lepšej ţivotnosti, lepších mechanických 

vlastností a lepšieho odolávania vplyvom prostredia. 
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4.4 Varianty a ich popis 

V mojich návrhoch sa zameriavam na tvarovanie bočníc. Jedná sa o základnú 

a tvarovo najjednoduchšie ovplyvniteľnú časť zostavy montáţe. A to z dôvodu, 

ţe nezasahuje do fyzikálnej funkcie samotného ďalekohľadu avšak významne 

ovplyvňuje pohodlnosť a príjemnosť pouţívania celej zostavy. 

 

Návrh tvaru som začala skicovaním. Na začiatku som zachytila len veľmi jednoduchý 

priebeh línií bočných stien montáţe, ktoré majú za úlohu fyzicky podopierať tubus 

s optikou. Ako môţeme vidieť na skicách, jedná sa iba o prvé zachytenie tvaru 

a kriviek v istých momentoch prechádzajúce aţ k abstraktným organickým prvkom. 

 

    

 

Obr. 20 Prvé skice k preddiplomovému projektu. 

 

Postupne som sa dostávala k funkčným tvarom. Konceptuálne je návrh zaloţený 

na jednoduchom  nasadení tubusu na samotné bočnice montáţe. Vychádzam pritom 

z pouţitia guličkových loţísk. Loţiská sú upevnené po obidvoch stranách tubusu 

v mieste jeho ťaţiska, tak aby bol tubus vyváţený teda nachádzal sa v stabilnej 

polohe, keď ho posadíme na montáţ. Loţiska sú zaťaţované v kolmom smere 

na svoju os otáčania, takţe sa jedná o loţiská radiálne.  



4      VARIANTNÉ ŠTÚDIE DESIGNU 

 43 

 

Začala som postupne pracovať na prvých jednoduchých 3D modeloch. Jedna 

varianta, ako môţeme vidieť na obrázku vychádza z bočného tvarovania podľa 

nasledujúcej skice:  

 

Základná myšlienka je vytvorenie dostatočne pevnej a zároveň ľahkej konštrukcie 

pre uloţenie tubusu. Pôvodný tvar je kruh, z ktorého som sa snaţila odobrať materiál 

tak, aby vznikli potrebné tvarové prvky pre uloţenie loţísk, tak i pre dostatočné 

mechanické spevnenie. Toto vystuţenie je realizované priečkou medzi bočnicami 

v spodnej časti, v mieste spodného vykrojenia.  Bočnice by pri tomto spôsobe 

uloţenia tubusu museli byť spojené ešte na jednom mieste. Jednalo by sa 

o prepojenie, ktoré by zabezpečovalo tubus v spodnej limitnej polohu. V tejto situácii 

by bol ďalekohľad vo vodorovnej polohe. Spodná stena tubusu by dosadla 

na spojovaciu lištu medzi bočnicami, takţe ďalekohľad by sa uţ nemohol otočiť 

do niţšej pozície.  

 

    

Obr. 21 Prvá varianta  preddiplomového projektu. 

  

Ďalšia varianta vychádza zo skice:  

V tomto prípade je tvar bočníc o niečo zloţitejší. Na usadenie loţísk je vytvorený 

tvarový protikus pre loţisko. Takto som sa snaţila o bezpečnejšie ukotvenie tubusu 

na bočnice, keďţe sú na nich iba poloţené. V prednej časti by sme takisto ako 

v predošlom prípade museli uvaţovať priečku, ktorej úlohou by bola podpora tubus 

vo vodorovnej pozícii. 
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Obr. 22 Druhá varianta preddiplomového projektu. 

 

4.5 Nové varianty 

Počas práce na preddiplomovom projekte som sa drţala hlavnej myšlienky, aby bolo 

moţné tubus priamo poloţiť na montáţ. Z predchádzajúcich obrázkov je zrejmé, ţe 

boli styčné plochy umiestnené priamo na samotných bočniciach. V diplomovej práci 

som sa snaţila tieto styčné plochy umiestniť  mimo teleso bočnice, aby nenarúšali 

celistvosť tvaru montáţe a aby boli styčné plochy loţísk tubusu fixované nielen 

fyzicky, ale i opticky. Došlo tak k uzavretiu tubusu medzi bočnice, čo vyplýva z toho, 

ţe by mal byť čo najlepšie chránený. Toto umiestnenie dodáva pocit istoty a samotný 

tubus uţ nepôsobí tak labilne a nechránene. 

 

Novou myšlienkou bolo spojiť bočnice a vytvoriť tak jedinú nosnú súčiastku, na ktorú 

by sme poloţili tubus. Táto koncepcia je výhodnejšia hlavne z dôvodu jednoduchosti 

výroby hlavného dielu a vytvorenia čistoty a jednoduchosti tvaru. Na nasledujúcich 

skicách môţeme vidieť prvé nápady ako by mohli byť tvarované bočné steny 

montáţe. Keďţe by tento diel bol vytvorený z jedného kusu, ako ohnutý plech, začala 

som uvaţovať ako by ho bolo moţné spevniť.  
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Obr. 23 Skice tela montáţe, hľadanie tvaru. 

 

 

Pri pohľade spredu vidíme, ţe tvar vychádza zo samotného tvaru tubusu. Keďţe 

tubus je valec a valec pri pohľade zo strany vidíme ako obdĺţnik, takisto je aj telo 

montáţe určené týmito súvislosťami. 

 

 

Materiál postupne uberám z oblastí, kde nemá funkčné opodstatnenie ako napríklad 

v rohoch v hornej časti a postupne sa tu obmedzíme na tvar polkruhu. V týchto 

miestach je šírka bočnice značne uţšia ako samotný tubus, preto sa smerom nadol 

rozširuje aţ do priemeru tubusu, čím ho pri pohľade zboku celý zakryje. V spodnej 

časti prechádza bočnica aţ do kolmých stien.  
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Obr. 24 Skice tela montáţe, hľadanie tvaru. 

 

Ak teda vychádzame z myšlienky jedného kusu tela montáţe, je nutné uvaţovať 

nad tým, či je takto ohnutý plech dostatočné pevný, aby bezpečne udrţal montáţ 

na svojom mieste. Musíme teda uvaţovať, či sa nezačnú bočnice ohýbať smerom 

von alebo dovnútra. Aby som týmto problémom zabránila, rozhodla som sa telo 

montáţe spevniť. 

 

4.6 Vystuţenie bočníc 

U dnešných ďalekohľadov vyuţívajúcich Dobsonovu montáţ môţeme veľmi často 

vidieť jednoduchú konštrukciu, ktorá vyuţíva kruhovú základňu a na ňu dve kolmé 

samostatné bočnice. Tieto bočnice sú spravidla vystuţené spojovacou priečkou, 

ktorá môţe no nemusí byť uchytená i k základni. Tento spojovací prvok máva teda 

funkciu spevnenia a vystuţenia konštrukcie a zároveň niekedy pôsobí ako zábrana, 

aby sa tubus neotočil pod úroveň horizontu. 

 

U tohto spôsobu spevnenia sa jedná o vystuţenie vnútorným rebrom, ktorým 

je samotná priečka. Ďalším moţným riešením je pouţitie vonkajších oporných rebier. 
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U beţných typov Dobsonovej montáţe sú zvyčajne upevnené na vonkajšej strane 

bočníc a zároveň o základňu montáţe, kde sú uchytené aj samotné bočnice. Tento 

spôsob vystuţovania montáţe vyuţíva na spevnenie oporné rebrá. 

 

Ďalšou moţnosťou je vyuţitie princípu konštrukcie priehradoviny. Hlavnou 

myšlienkou je vystuţenie základného tela montáţe hliníkovými profilmi z vnútornej 

alebo z vonkajšej strany. Na začiatku týchto návrhov som vychádzala z plného 

hlavného rámu montáţe, ktorý je tvorený hliníkovým plechom. Následne som 

z prostrednej časti plechu vystrihla časť materiálu a nahradila ho rôznym 

usporiadaním hliníkových profilov vyuţívajúc pritom modifikovanú priehradovinovú 

konštrukciu a technológiu zvárania na spájanie jednotlivých dielov. V tomto návrhu 

sa jedná o vnútorné vystuţenie montáţe. U tejto varianty musíme uvaţovať 

upevnenie loţiska v základni i loţísk v bočniciach za pomoci hliníkových profilov, 

keďţe materiál z prostrednej časti bol odobratý. 

 

 

Obr. 25 Skice tela montáţe, varianty vystuţenia tela montáţe. 

 

Vzniklo aj niekoľko variánt s vystuţením vonkajším. Vystuţenie v tomto prípade 

takisto zabráni odkláňaniu bočníc od seba navzájom. Lišta je v tomto prípade 

skrutkami uchytená k spodnej strane tela montáţe. Vychádza teda zo základne, 

obopína bočnice a následne sa stáča a prechádza v prednej časti montáţe k druhej 
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bočnici, kde sa zas stáča smerom dolu k podstave. Spojenie tela montáţe 

a samotnej lišty je realizované skrutkami. 

 

 

Obr. 26 Skice tela montáţe, varianty vystuţenia tela montáţe. 

 

4.7 Finálna varianta 

Ako finálnu variantu som si vybrala variantu vychádzajúcu z obrázku, kde sa lišta, 

ktorej úlohou je práve spevnenie stredového dielu nasunie zhora na stredovú 

súčiastku. Ďalej som hľadala správne proporčné pomery medzi jednotlivými časťami 

celej zostavy. Tvar tela montáţe dal následne vzniknúť tvaru podstavy, ktorá z neho 

vychádza. 
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Obr. 27 Skice tela montáţe. 

 

   

Obr. 28 Skice tela montáţe, finálna varianta. 

 

4.8 Tvarový Vývoj podstavy 

Na nasledujúcich obrázkoch môţeme vidieť, akým spôsobom sa menil tvar podstavy. 

Postupne dochádza k jeho maximálnemu zjednodušeniu ako konštrukčnému, tak 

i tvarovému. 
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Obr. 29 Skice podstavy, vystuţenie s oválnymi nôţkami. 

 

 

Obr. 30 Skice podstavy, vystuţenie s valcovými nôţkami. 

 

 

Obr. 31 Skice podstavy, finálna varianta.
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5 ERGONOMICKÉ RIEŠENIE 
 

Z hľadiska ergonomického je potrebné rozanalyzovať akým spôsobom človek 

pracuje počas pozorovania oblohy s ďalekohľadom, s ktorými časťami počas 

pouţívania prístroja teda prichádza do priameho fyzického kontaktu.  

 

5.1 Ovládacie prvky  

Medzi tieto prvky zaraďujeme všetky madlá a úchyty s ktorými prichádza človek 

do priameho fyzického kontaktu pri manipulácii s prístrojom.  

 

5.2 Madlo na tubuse 

Toto madlo sa nachádza na hornej strane tubusu a je určené výhradne na 

prenášanie tubusu, v ktorom je uloţená optika. Hmotnosť samotného tubusu je 

pribliţne 6,6kg, z tohto dôvodu je dôleţité, aby madlo malo dostatočnú dĺţku 

pre uchopenie do ruky a dostatočnú hrúbku, aby bolo moţné okolo rukoväte riadne 

obopnúť prsty, aby mala dlaň ruky dostatočnú oporu, aby bolo moţné tubus 

bezpečne prenášať z miesta na miesto. 

 

 

Obr. 32 Madlo na tubuse. 
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Umiestnenie madla: pri pohľade na tubus zhora, môţeme vidieť, ţe je madlo 

umiestnené súhlasne s osou symetrie tubusu. Ak sa na prístroj pozrieme zboku, 

vidíme, ţe sa nachádza priamo nad ťaţiskom. Táto lokácia madla má mnoho výhod. 

Najhlavnejšie sú, ţe pri prenášaní tubusu budeme mať ďalekohľad vyváţený, 

to znamená, ţe sa nám v ruke konce tubusu nebudú nakláňať nahor a nadol. 

Zabráni sa tým nechceným výkyvom prístroja pri chôdzi a zníţi sa moţnosť, ţe by 

sme mohli ďalekohľadom nechcene naraziť do nejakého objektu. 

5.3 Rozmery madla na tubuse 

Vzhľadom k hmotnosti celého tubusu s optikou je nutné nadimenzovať madlo tak, 

aby ako po funkčnej stránke, tak i po stránke ergonomickej, estetickej či 

psychologickej vyhovovali istým poţiadavkám.  Z pohľadu ergonomického je nutné 

zachovať isté proporcie, aby sa madlo dobre drţalo v ruke. Základným rozmerom je 

dĺţka rukoväte. Rozmer rovnej časti madla som zvolila 120mm . Ďalším dôleţitým 

parametrom je priemer madla. Madlo má v priereze eliptický tvar. Jeho rozmery sú 

naznačené na obrázku. Musí mať dostatočnú šírku, aby bola zaistená dostatočná 

hmota pre pohodlné a bezpečné uchopenie. 

 

 

Obr. 33 Rozmerový výkres madla na tubuse. 
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Obr. 34 Madlo určené na ovládanie natočenia tubusu, vonkajšia strana bočnice. 
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Obr. 35 Rozmerový výkres madla na bočniciach. 

 

5.4 Ovládače okulárového výťahu 

Jedná sa o dve súčiastky umiestnené po stranách okulárového výťahu. Majú tvar 

valcov s malými dráţkami po obvode, ktoré majú za úlohu umoţniť lepší kontakt 

prstov s ovládačmi. Pootočením dochádza k posúvaniu okuláru pozdĺţ odklonenej 

optickej osi. Týmto jemným nastavovaním sa snaţíme o stotoţnenie ohniska 

primárneho zrkadla a ohniska okuláru do jedného bodu, kedy dochádza 

k správnemu vytvoreniu  ostrého obrazu. 
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Obr. 36 Okulár a jeho ovládače slúţiace na doostrenie obrazu. 

 

5.5 Uhol natočenia okuláru 

Na začiatku som uvaţovala nad umiestnením okuláru podľa obrázku, kde 

je okulárový výťah a okulár umiestnený kolmo k hľadáčiku. Avšak z hľadiska 

ergonomického a praktického som nakoniec okulár umiestnila pod uhlom 45º oproti 

pôvodnej polohe. Táto varianta má výhodu v tom, ţe sa okulár nachádza bliţšie 

k zameriavaniu a človek nemusí príliš zmeniť polohu hlavy, keď sa striedavo pozerá 

do hľadáčika zameriavania a pozorovacieho okuláru. Znázornenie vidíme 

na obrázku. 

 

  

Obr. 37 Umiestnenie okuláru kolmo k hľadáčiku.  
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Obr. 38 Finálna varianta umiestnenia okuláru.  

5.6 Bezpečnostné prvky (reflexné značenie) 

Z ergonomického hľadiska, keďţe ďalekohľad pouţívame prevaţne v noci 

a najčastejšie iba za pomoci hmatu, je potrebné, aby bolo jeho ovládanie intuitívne. 

Pri pozorovaní nám ide o zrakový vnem, ktorý získavame pri pohľade do okuláru. 

Mnou navrhnutý ďalekohľad zaraďujeme medzi ďalekohľady monokulárne. Jedná 

sa o prístroje, ktoré majú iba jeden okulár, pozeráme sa do nich teda iba jedným 

okom. Existujú však i ďalekohľady binokulárne, ktorých konštrukcia je navrhnutá tak, 

aby bolo moţné hľadieť do nich skoro ako do mikroskopu, oboma očami naraz. 

Pozorovanie je teda o niečo pohodlnejšie, avšak tieto ďalekohľady sú podstatne 

drahšie a to z dôvodu zloţitejšej konštrukcie a väčšieho počtu presných optických 

členov. 

Pri pozorovaní sa niekedy stáva, ţe v momente, keď sa človek pribliţuje okom 

k okuláre, v tme neodhadne správne vzdialenosť a narazí do okuláru. Samozrejme 

nehrozí nejaké váţnejšie zranenie, ale nie je to veľmi príjemné. Preto som 

sa rozhodla umiestniť na niektoré miesta na montáţi a tubuse plochy pokryté 

reflexnou vrstvou, ktorá uţ pri najslabšom svetle odráţa tieto lúče a upozorní nás tak 

na hrany a iné nebezpečné miesta. Takáto plocha bude napríklad pri základni 

okulárovného výtahu, na oboch koncoch tubusu, pri hlavnom madle tubusu či okolo 

ovládačov na bočniciach. S ďalekohľadom dostane zákazník sadu reflexných 

nálepiek a môţe si dokonca označiť sám miesta, ktoré chce mať zvýraznené. 
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5.7 Práca s ďalekohľadom 

Na obrázkoch môţeme vidieť akým spôsobom môţeme s ďalekohľadom pracovať 

a v akých medziach je umoţnená rotácia. Na prvom obrázku vidíme v popredí 

ďalekohľad v spodnej limitnej pozícii, uprostred je tubus natočený po uhlom 45º 

a posledný prístroj má tubusu namierený kolmo nahor, čo je druhá limitná pozícia 

natočenia ďalekohľadu.  

 

 

 

Obr. 39 Ukáţka natáčania tubusu. 

 

Na nasledujúcom obrázku môţeme vidieť naznačené polia, v ktorých je moţné 

ďalekohľad otáčať. Červenou farbou je na obrázku vyznačené, ţe telo montáţe sa 
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môţe aj spolu s tubusom otáčať okolo svojej osi o celých 360º, zatiaľ čo ţltá farba 

ukazuje v akom rozmedzí je moţné otáčať tubusom s optikou. 

 

 

Obr. 40 Rozsahy rotácií oboch osí. 

5.8 Proporcie 

Na obrázku vidíme človeka vysokého 180cm a zostavu so zasunutými nôţkami 

vysokú 1074mm. 

 

   

Obr. 41 Porovnanie proporcií človeka a ďalekohľadu. 
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5.9 Pozorovanie 

Na obrázku vidíme akým spôsobom je moţné pristupovať k pouţívaniu ďalekohľadu. 

Je vhodné si vziať malú stoličku a k ďalekohľadu si sadnúť. Pre niţšie osoby a deti 

je asi vhodnejšie stáť a predkloniť sa. Nastaviteľnými nôţkami môţeme zväčšiť 

výšku celej zostavy o 50mm.  

 

Zamierenie ďalekohľadu vyţaduje pohľad do hľadáčika, následne môţeme počas 

pozorovania jemnými pohybmi ďalekohľad otáčať a   udrţovať tak obraz 

pozorovaného objektu v   okulári. Pre zjednodušenie pohľadu do hľadáčika 

je moţnosť dokúpenia vybavenia na odklonenie obrazu do smeru okuláru. 

 

 

 

Obr. 42 Pozorovanie pomocou ďalekohľadu. 
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Obr. 43 Pozorovanie pomocou ďalekohľadu.
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6 TVAROVÉ RIEŠENIE 
 

6.1 Tubus 

Tubus samotný vychádza z jednoduchého tvaru valca. Je to z dôvodu tvaru 

primárneho zrkadla, ktoré ma kruhový priemer a určuje tak prirodzený tvar tubusu. 

Je moţné samozrejme vyrobiť tubusu aj iného prierezu, avšak vzhľadom k tomu, 

ţe pri výrobe valca sa spotrebuje najmenej materiálu a viac neţ dobre slúţi svojmu 

účelu, je tento tvar z kaţdého pohľadu asi najvhodnejší. 

 

Po obidvoch stranách sa nachádza valec s upevnenými klznými teflónovými 

plochami loţiska. Opticky sa zdá akoby bol tento druhý valec kolmo vsunutý 

do tubusu. Loţiská sa nachádzajú v mieste ťaţiska celého tubusu. 

 

Celkový vzhľad tubusu dotvára madlo, ktoré sa nachádza na jeho hornej strane. 

Je mäkko organicky tvarované vzhľadom k svojmu účelu. Tvar má však jednoduchý 

a funkčný. Je upevnené skrutkami z vnútornej strane tubusu a zdá sa akoby 

vyrastalo z tela ďalekohľadu. 

 

 

 

Obr. 44 Finálne tvarovanie tubusu. 
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6.2 Montáţ 

Táto časť nesie váhu tubusu, má za úlohu ho z časti chrániť a v neposlednom rade 

je na vnútornej strane umiestnená jedna časť klzného loţiska. Tvar montáţe 

prechádzal počas navrhovania niekoľkými fázami. Hľadala som vhodný tvar 

samotného tela.  

 

Finálne tvarové riešenie je zaloţené na dvoch do seba navzájom zapadajúcich 

segmentov. Prvým je samotné telo montáţe(na obrázku šedé) a druhým lišta(na 

obrázku modrá), ktorej funkciou je montáţ spevniť. Obe tieto súčiastky sa zloţia 

a zvaria do jedného dielu. V spodnej časti sa nachádza otvor s hliníkovou lištou. 

Otvor slúţi na napojenie tela montáţe na podstavu. Lišta upevňuje a chráni časť 

spodného klzného loţiska. 

6.3 Montáţ s podstavou 

Montáţ a podstava sú vzájomne tvarovo prepojené. Montáţ je organicky a zároveň 

konštrukčne postavená. Rádiusy zmäkčujú celkový vzhľad zostavy a tvarovo 

naväzujú valcový tvar tubusu. Otvor v prednej stene celkovo odľahčuje telo montáţe 

a zároveň umoţňuje jej uchopenie do ruky. V neposlednom rade otvor pôsobí ako 

grafický prvok a vnáša do celého návrhu konkrétny výraz.  

 

 

Obr. 45 Finálne tvarovanie montáţe. 
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V návrhoch som vychádzala ako z hlavných tvarov z valca a kruhu, ktoré sú typické 

pre tento druh prístroja, pretoţe vychádzajú z   jeho samotnej fyzikálnej 

a mechanickej podstaty. Rozhodla som sa týchto tvarov drţať a nepotlačovať ich, 

naopak som sa snaţila ich vyzdvihnúť pouţitím rádiusov a zaoblení. 

6.4 Podstava 

Jej základným tvarom je kruh. Z tohto kruhu, ktorý je vytvorený z hliníkového plechu, 

zo spodnej strany vyrastajú noţičky. Ich vrchná časť je privarená k podstave. 

Na začiatku som experimentovala s výstuţami podstavy. Snaţila som sa ju spevniť 

zo spodnej strany rebrami, no nakoniec som ju ponechala čistú, bez výstuţí. Tuhosť 

konštrukcie zabezpečuje prstenec na vrchnej strane podstavy. Takisto je napevno 

prichytený a vykonáva tak funkciu rebra. 

 

 

 

 

Obr. 46 Finálne tvarovanie podstavy. 
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Obr. 47 Finálne tvarovanie montáţe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7      FAREBNÉ A GRAFICKÉ RIEŠENIE 

 65 

7 FAREBNÉ A GRAFICKÉ RIEŠENIE 
 

Základné farby nad ktorými môţeme uvaţovať sú farby, ktoré sú skôr chladné, 

nerušivé, farby, ktoré zodpovedajú samotnému prístroju. Vo svojej podstate sa jedná 

o vedecký prístroj, ktorý si zaslúţi farby a grafiku podtrhujúce túto jeho podstatu.  

 

Medzi takéto farby patrí napríklad biela, čierna, odtiene šedej, či samotná pôvodná 

farba hliníku, teda strieborná. S týmito farbami som teda pracovala na troch 

farebných variantách.  

7.1 Základné farebné varianty 

Prvé riešenie je zaloţené na farbe bielej. Čisté biele plochy sú oţivené striebornými 

prvkami ako sú uchytenia zrkadiel, upevnenie zameriavania, ochranné lišty či logo 

výrobcu. Biela farba sa u ďalekohľadov vyuţíva veľmi často a to z viacerých 

dôvodov. Hlavným a z praktického hľadiska asi najdôleţitejším dôvodom je, ţe bielu 

farbu za tmy aspoň trochu vidíme a tak sa ľahšie orientujeme a manipulujeme 

s ďalekohľadom. Ďalšími môţu byť dôvody estetické. Biela farba u prístrojov tohto 

typu naznačuje čistotu a vedecký prístup, čo je ţiadúce.  Jednoduché sfarbenie 

pridáva na kompaktnosti a zrozumiteľnosti výrazu celého prístroja. Z hľadiska 

ergonomického a hygienického je biela farba vhodná, pretoţe umoţňuje viditeľnosť 

nečistôt na povrchu prístroja. Na nasledujúcom obrázku teda vidíme celú zostavu 

v prevedení bielej v kombinácii s hliníkovou striebornou. 

 

 

Obr. 48 Farebná varianta biela. 
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Veľmi zaujímavo a elegantne pôsobí aj farba čierna v kombinácii so striebornou, 

takisto pomerne často vyuţívaná u teleskopov. Táto tmavá varianta vychádza 

z myšlienky, ţe pri pozorovaní nechceme byť vôbec rušení ţiadnymi svetlými 

farbami a sústredíme sa iba na objekty na oblohe. Ďalšou moţnou interpretáciou 

je to, ţe čierna farba pripomína noc a nočnú oblohu a poukazuje tak na samotnú 

funkciu ďalekohľadu. Tmavá farebnosť však na ďalekohľade vynikne napríklad i cez 

deň, pri pozorovaní Slnka a slnečných škvŕn. 

 

 

Obr. 49 Farebná varianta čierna. 

 

Ako základnú farbu však môţeme uvaţovať aj prirodzené sfarbenie samotného 

hliníku. Keď vyzdvihneme hliník ako základný materiál, dostávame ďalšiu zaujímavú 

grafickú variantu. Celá montáţ má hliníkové strieborné sfarbenie. Aby sme vytvorili 

vizuálne jednotný celok, nanesieme na tubus strieborný lak v odtieni hliníku.  
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Obr. 50 Farebná varianta strieborná. Vzhľad strieborného povrchu je ovplyvnený 

okolitým prostredím. 

7.2 Logotyp 

Na telo montáţe a na tubus som umiestnila logo firmy, ktorá sa zaoberá výrobou 

astronomických ďalekohľadov pre amatérskych, ale i profesionálnych pozorovateľov. 

Vybrala som si túto firmu, pretoţe je svojimi výrobkami známa po celom svete. 

Vyuţila som jej názov, aby som na ňom ukázala, akým spôsobom by bolo moţné 

aplikovať na prístroj logotyp výrobcu a ako pôsobí na celkový vzhľad výrobku.  

7.3 Logotyp a jeho umiestnenie 

Logo je vytvorené verzálkami za pouţitia písma Aston-F1, avšak je trochu upravené. 

Pridaním rádiusov na vonkajšie hrany som docielila lepšie začlenenie do tvaroslovia 

prístroja. Jednotlivé znaky sú vytvorené z plechu s hrúbkou 1mm a majú výšku 

12mm. Na obrázku vidíme logotyp z prednej steny montáţe. Niţšie sú uvedené 

rozmery celého logotypu vyrezaného z plechu.  

Jeden nápis je teda vo forme písma z plechu umiestnený na prednej stene lišty 

a jeden na zadnej strane tubusu, otočený o 45º voči madlu. Kaţdá farebná varianta 

má logotyp farebne prispôsobený. Napríklad u varianty bielej je logotyp strieborný, 

takisto aj u čiernej varianty, no u prirodzenej farby hliníka, je nápis nalakovaný 
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na čierno. Vo všetkých troch prípadoch oţivuje prístroj po grafickej stránke a dodáva 

mu profesionálnejší výzor. 

 

7.4 Farebné varianty logotypu 

Na nasledujúcich obrázkoch môţeme vidieť na názve firmy Meade demonštráciu 

základných grafických prevedení logotypu u jednotlivých farebných variánt. Písmo 

je upravené, aby po tvarovej stránke zodpovedalo tvarosloviu ďalekohľadu. 

 

 Obr. 51Farebné prevedenia logotypu u jednotlivých farebných variánt.
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8 TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 

Rozmery tubusu a montáţe sú odvodené od parametrov optických členov sústavy. 

Ďalekohľad je síce určený pre začínajúcich pozorovateľov, to však neznamená, ţe 

by nemal byť dostatočne výkonný. 

 

8.1 Tubus  

Rozmery: 890mmxØ200mm 

 

Obr. 52 Finálna varianta tubusu. 

 

Dĺţka je 890mm, pretoţe musíme brať do úvahy, ţe tubus bude skrátený o časť 

ohniskovej vzdialenosti pri odraze lúčov od sekundárneho zrkadla do okuláru. 

Po rozvinutí plášťa do roviny dostávame dosku s rozmermi 890x628,32mm 

s hrúbkou 3mm. Tubus je vytvorený z materiálu, ktorý sa nazýva Texgumoid alebo 

Textit. Hustota tohto materiálu je 1,8g/cm3 a hmotnosť plášťa tubusu je pribliţne 

3020g. 

8.2 Primárne zrkadlo 

Najdôleţitejším prvkom je primárne zrkadlo. Je vyrobené z Pyrexu, čo je 

borosilikátové sklo s dobrými mechanickými vlastnosťami. Práve toto zrkadlo 
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zväčšuje pozorovaný obraz a to z toho dôvodu, ţe je jeho odrazová plocha na 

jednejstrane vybrúsená do parabolickej plochy a na jej povrchu sa nachádza vrstva 

kovu. Na pokovovanie astronomických zrkadiel sa pouţíva hliník spolu s oxidom 

kremičitým(Al+SiO2). Táto vrstva na povrchu vybrúseného skla vytvára odrazovú 

plochu. Čím väčší má zrkadlo priemer, tým je odrazová plocha väčšia a vzniká obraz 

väčšej veľkosti a rozlíšenia. 

 

Ja som si zvolila priemer primárneho zrkadla 170mm. Od tohto parametru sa 

odvíjajú všetky ostatné parametre a rozmery súčiastok. 

Rozmery zrkadla:      Ø 170mm 

Hrúbka zrkadla:     15mm 

Ohnisková vzdialenosť:    1700mm 

Upravená ohnisková vzdialenosť:  1020mm 

 

 

Obr. 53 Primárne zrkadlo 

 

Pri tejto ohniskovej vzdialenosti 1700mm by síce ďalekohľad dobre pribliţoval, no 

obraz by bol tak tmavý, ţe by nebolo moţné ním pozorovať objekty. Z tohto dôvodu 

sa ohnisková vzdialenosť skráti na hodnotu 1020mm. Pri vzdialenosti 1020mm je 

svetelnosť ďalekohľadu v pomere 1:6. Vzali sme teda priemer 170mm a vynásobili 

ho 6-timi. Tento pomer priemeru funkčného objektívu a ohniskovej vzdialenosti 

zabezpečuje dostatočné mnoţstvo svetelných lúčov prenikajúcich cez objektív 

pre správne vytvorenie obrazu. 

Objem primárneho zrkadla je 326,284 cm3. Hustota Pyrexu je 2,23g/cm3 a hmotnosť, 

ktorú ovplyvňuje napríklad i počet bodov, ktorých sa zo spodnej strany dotýka 

zrkadlo, je 728g pri upevnení na troch kolimačných bodoch. Zrkadlo je upevnené 

v hliníkovom prstenci, ktorý ho má za úlohu chrániť silikónom. Na zadnej strane 
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tubusu sa nachádza ešte jeden hliníkový prstenec, ktorý chráni celú spodnú časť 

tubusu a za pomoci skrutiek, ktoré sú tu umiestnené a prechádzajú aţ do rámu 

okolo zrkadla, môţeme nastavovať naklonenie primárneho zrkadlo. 

 

8.3 Sekundárne zrkadlo (pomocné odrazové zrkadlo) 

Je to rovinné zrkadlo eliptického tvaru, ktoré sa umiestni na optickú os do presne 

určenej vzdialenosti. V tomto prípade do vzdialenosti 825mm od primárneho zrkadla. 

Pomocné zrkadlo je voči optickej osi naklonené o 45º a vďaka tomu odráţa svetelné 

lúče do ohniska okuláru, kde dochádza k vytvoreniu obrazu.  Hlavná 

os sekundárneho zrkadla má dĺţku 55mm, vedľajšia má 39mm a hrúbka skla je 

5mm. Zrkadlo je vyrobené z Pyrexu, tak ako primárne zrkadlo a je pokovované 

kombináciou hliníka a oxidu kremičitého. Jeho hmotnosť je pribliţne 20g. 

  

V tubuse sa ďalej nachádza sústava súčiastok, ktoré spolu vytvárajú drţiak na 

sekundárne zrkadlo. Majú za úlohu drţať pomocné zrkadlo na správnom mieste 

uprostred prednej časti tubusu, na optickej osi. V mieste, kde sa na optickej osi 

nachádza pomocné zrkadlo sa kolmo smerom von z tubusu nachádza okulárový 

výťah a okulár. Okulárový výťah umoţňuje posúvanie okuláru v smere „odrazenej“ 

optickej osi a dovoľuje nám tak doostriť si obraz v okulári. 

 

 

Obr. 54 Uchytenie pomocného sekundárneho zrkadla a sekundárne zrkadlo



8      TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 72 

Na obrázku môţeme vidieť modrou farbou znázornenú konštrukciu, ktorá drţí 

sekundárne zrkadlo v správnej polohe a ţltou farbou je znázornená samotná 

odrazová plocha pomocného sekundárneho zrkadla.  

 

Neoddeliteľnou súčasťou astronomického ďalekohľadu je jeho zameriavanie. Jedná 

sa v podstate o malý samostatný ďalekohľad, ktorý býva upevnený no hornej strane 

tubusu či blízko okuláru a jeho optická os je rovnobeţná s optickou osou teleskopu. 

Pouţíva sa na prvé vyhľadanie pozorovaného objektu. Tieto malé ďalekohľady môţu 

byť ako šošovkové, tak i zrkadlové. Ja som si pre svoj teleskop zvolila Keplerov 

šošovkový ďalekohľad s priemerom objektívu 50mm. Je umiestnený na tubuse 

pomocou drţiaka vyrobeného z hliníku. Tento je na obrázku niţšie označený 

modrou farbou. Konštrukcia je k tubusu pripevnená skrutkami. 

 

 

Obr. 55 Uchytenie zameriavania a zameriavanie. 

 

V neposlednom rade sa na hornej strane tubusu nachádza úzky prstenec po celom 

obvode okraja. Chráni okraj tubusu a umoţňuje nasunutie ochranného textilného 
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obalu na tubus. Na tento istý účel môţeme vyuţiť i prstenec na opačnom konci 

tubusu, pri primárnom zrkadle. Keď sa ďalekohľad nepouţíva, je veľmi vhodné 

ponechať oba konce zakryté, aby sme tak ochránili optiku pred prachom a inými 

nečistotami. Na zakrývanie sa môţu pouţiť ako plastikové, tak i tkaninové kryty, 

ktoré majú podstatne niţšie náklady na výrobu. Ako posledná súčiastka na tubuse 

nachádza na jeho hornej strane nad optickou osou madlo. Madlo je umiestnené 

rovnobeţne s optickou osou ďalekohľadu a zároveň sa nachádza priamo nad 

ťaţiskom tubusu. 

 

Všetky komponenty, ktoré sa nachádzajú na tubuse ovplyvňujú svojou hmotnosťou 

polohu ťaţiska. Madlo, ktoré je umiestnené na tubuse presne nad ťaţiskom je 

k tubusu pripevnené pomocou skrutiek, ktoré prechádzajú plášťom tubusu 

a výstuţou, nijak neovplyvňuje polohu ťaţiska. Vystuţenie sa obvykle nachádza na 

vonkajšej strane tubusu, pričom má obvykle podobu prstenca či dvoch prstencov 

obopínajúcich celý obvod tubusu. Na týchto prstencoch je následne ukotvené madlo 

a loţiská po stranách tubusu. Ja som vyuţila miesto vo vnútri tubusu, medzi jeho 

stenou a zrkadlom, aby som tam vloţila hliníkový prstenec o ktorý je upevnené 

práve madlo a je tak zabezpečená dostatočná pevnosť a opora pri prenášaní 

ďalekohľadu. Takto som umoţnila spevnenie potrebných miest a zároveň som 

opticky vyčistila vzhľad tubusu. Samotné ťaţisko sa nachádza vo vzdialenosti 

420mm od spodnej strany tubusu. 

8.4 Montáţ 

Rozmery:  výška: 569mm šírka: 292mm hĺbka: 264mm 

Telo montáţe je vyrobené z hliníkového plechu o sile 4mm.  Samotné telo sa skladá 

z dvoch dielov. Tieto dva diely do seba zapadnú a následne sú spojené pomocou 

technológie zvárania. Týmto spôsobom dostaneme dostatočne tuhú konštrukciu, 

ktorá bezpečne unesie hmotnosť tubusu s optikou. Po zvarení do jedného dielu, ako 

môţeme vidieť na  treťom obrázku, má modrá súčiastka v prednej časti otvor. Tento 

otvor slúţi ako konštrukčné odľahčenie a zároveň umoţňuje uchopenie tela 

montáţe. 
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Obr. 56 Postup zloţenia tela montáţe pri výrobe. 

 

  

Obr. 57 Výsledný tvar tela montáţe.
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8.5 Celá zostava 

Na naslednujúcich obrázkoch môţeme vidieť základné rozmery zostaveného 

teleskopu ako v vzpriamenej, tak i vo vodorovnej pozícii tubusu. 

 

Obr. 58 Základné rozmery ďalekohľadu pri sklopenom tubuse. 
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Obr. 59 Základné rozmery ďalekohľadu pri vertikálne otočenom tubuse. 
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8.6 Podstava

Je tvorená kruhovým plechom s priemerom 420mm a s hrúbkou 4mm. Kruhový tvar 

som si zvolila z dôvodu, ţe uţ sám svojim tvarom naznačuje rotačný pohyb a človek 

intuitívne cíti, ţe sa dá zostavou, v mieste napojenia podstavy a tela montáţe, 

otáčať. Na vrchnej strane podstavy je umiestnený hliníkový prstenec. Ten má 

po svojom vonkajšom obvode upevnené štyri aretačné noţičky. Sú k podstave 

privarené. Ich spodnú časť je moţné vyskrutkovať a zvýšiť tak výšku podstavy 

z 100mm aţ na 150mm. 

 

  

Obr. 60 Vysúvateľné aretačné noţičky.

Nastaviteľné noţičky sú vhodné, ak máme ďalekohľad postavený na nerovnom 

povrchu alebo ak chceme mať ďalekohľad v o niečo väčšej výške. Pre tento účel by 

uţ však bolo vhodnejšie pouţitie iného typu montáţe. 

Spodné časti noţičiek sú tvarované tak, aby nimi bolo moţné dobre otáčať 

a nastaviť ich. Majú tvar valca s oblou spodnou stranou a na povrchu po stranách sa 

nachádzajú prielisy, aby sa v ruke pri otáčaní nešmýkali.  
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V prípade, ţe by sa ďalekohľad pouţíval na dvore, či stabilnom rovnom, tvrdom 

povrchu, je moţné spodné časti noţičiek nahradiť kolieskami a umoţniť tak 

presúvanie celej zostavy. 

8.7 Loţiská v bočniciach 

Jedná sa o loţiská klzné, ktoré ako trecie plochy vyuţívajú plochy vytvorené 

z teflónu, ktorý má veľmi dobré klzné vlastnosti a vyznačuje sa nízkym trením. 

Na obrázku môţeme vidieť, akým spôsobom sa nasadí tubus na montáţ. 

Po stranách tubusu sa nachádza vnútorná časť klzného loţiska a na vnútornej 

strane bočníc zas jeho vonkajšia časť. Nasadením oboch častí na seba sa stáva 

loţisko funkčným. 

 

  

Obr. 61 Vnútorná(tubus) a vonkajšia(bočnice) časť vrchného loţiska.
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8.8 Loţisko v podstave 

Je takisto vytvorené z dvoch na seba dosadajúcich teflónových plôch.  Vnútornú 

klznú plochu tvorí teflónový prstenec, ktorý je skrutkami upevnený k telu montáţe, 

v mieste spodného otvoru. Vonkajšia časť loţiska je zas  pripevnená o kruhovú 

podstavu, konkrétne o prstenec  privarený na jej hornej strane. Teflónový prstenec je 

k plechu priskrutkovaný. Na nasledujúcom obrázku sú modrou farbou vyznačené 

obidve časti spodného klzného loţiska. Pri zostavovaní montáţe slúţi prstenec na 

hornej časti podstavy ako vodiaci element a napomáha tak jednoduchému 

a správnemu nasadeniu loţísk . 

Obr. 62 Loţisko v spodnej časti montáţe.
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8.9 Schéma zostavy ďalekohľadu 

 

 

Obr. 63 Schéma zostavy ďalekohľadu.
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9 PREVÁDZKOVO-TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIE 
 

9.1 Zostavenie ďalekohľadu 

Na začiatku musíme pred pozorovaním správne zostaviť celý prístroj. To obnáša 

zostavenie montáţe, teda napojenie samostatného spodného dielu (podstava 

s aretačnými noţičkami) na telo montáţe pomocou jednoduchého tvarového 

spojenia, ktoré nám umoţňuje klzné loţisko v podstave. Keď máme tieto dva diely 

spojené a umiestnené na vhodnom pozorovacom stanovisku, môţeme na montáţ 

poloţiť tubus. Po oboch stranách tubusu sa nachádzajú kotúče, ktoré majú 

po svojom obvode teflónové klzné plochy. Tieto plochy tvarovo zapadajú do polovíc 

prstencov upevnených na vnútornej strane bočníc, ktoré sú takisto vyrobené 

z teflónu.   

 

    

Obr. 64 Postup zostavenia ďalekohľadu.
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Obr. 65 Zostavený ďalekohľad. 

 

V tomto tvarovom spojení teda na seba dosadajú dva teflónové povrchy a umoţňujú 

tak otáčanie tubusu okolo vodorovnej osi. V tomto okamihu máme zloţenú montáţ 

a ďalekohľad je umiestnený na svojom pozorovacom stanovisku. Nasleduje 

nasadenie okuláru do okulárového výťahu.  

 

Okuláre samotné skladujeme v samostatnej dobre chránenej krabičke a to z dôvodu, 

ţe sa jedná o veľmi drahé komponenty. Na okulárový výťah ich nasadzujeme 

aţ tesne pred pozorovaním, keď je celá zostava prichystaná. Následne musíme 

skontrolovať, či optická sústava obraz zobrazuje správne, či máme správne 

nastavené primárne a sekundárne zrkadlo. Musíme celú optickú sústavu kolimovať. 
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9.2 Kolimácia 

Aby bolo moţné zrkadlá správne nastaviť, je nutné označiť si presný stred 

primárneho zrkadla. Jedna moţnosť je, ţe ho označí priamo výrobca, ak ho 

o to poţiadate, alebo si ho skúsi vlastník odmerať a označiť sám. Stačí 

čo najpresnejšie odmerať stred a priamo na zrkadlo napríklad liehovým 

popisovačom nakresliť bod alebo kríţ označujúci stred. Veľa ľudí si asi povie, ţe je 

to zlý nápad písať po tejto citlivej ploche, pravdou však je, ţe stred zrkadla je aj tak 

nefunkčná plocha, takţe ničomu neublíţime, ak si tam vyznačíme stred a nám to iba 

zjednoduší kalibráciu prístroja. 

 

Ak však máme strach ísť touto cestou, je moţné na zrkadlo priloţiť papier a na ten 

vyznačiť stred. Keď máme nájdený a označený stred primárneho zrkadla pripevníme 

k okuláru takzvaný kolimátor. Je to v podstate malé zariadenie vysielajúce laserový 

lúč. Ak sú všetky optické členy sústavy správne nastavené, mal by nám lúč 

dopadnúť práve na značku uprostred primárneho zrkadla. Ak však dopadne mimo, 

znamená to, ţe by sa nám obraz nevytváral na optickej osi a teda by sme 

s najväčšou pravdepodobnosťou v ďalekohľade nevideli nič. Musíme teda upraviť 

náklon primárneho zrkadla. Práve na tento účel sa v zadnej časti za zrkadlom 

nachádzajú tri skrutky, ktoré sú určené k nakláňaniu zrkadla. Ich zaskrutkovaním 

či odskrutkovaním natáčame zrkadlo. Takto ho jemnými pohybmi skrutiek nastavíme 

do správnej polohy. Keď máme optickú sústavu správne nastavenú, môţeme 

pristúpiť k pozorovaniu. 

9.3 Pozorovanie 

Pozorovanie začína výberom objektu, ktorý je z daného miesta v danej dobe dobre 

viditeľný. Podľa toho akú má tento objekt svetelnosť, teda ako jasne na oblohe 

svieti, si odhadom zvolíme vhodný okulár. Odhadom preto, ţe aj tak zistíme, či sme 

zvolili dobre aţ pri pohľade do okuláru. Zväčša ak obraz vidíme príliš tmavý, tak sme 

zvolili príliš veľké zväčšenie a je dobré vyskúšať okulár s niţšou hodnotou 

priblíţenia. Ak teda máme vybratý objekt pozorovania, okulár nasadený 

v okulárovom výťahu, nahrubo namierime prednú otvorenú stranu tubusu na objekt 

na oblohe. Následne sa pozrieme do hľadáčika a snaţíme sa jemnejšími pohybmi 

presnejšie namieriť ďalekohľad. Keď máme v hľadáčiku objekt čo najbliţšie 

zameriavaciemu kríţu, môţeme sa pozrieť do okuláru a pomocou ovládačov 



9      PREVÁDZKOVO-TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIE 

 84 

prevaţne vo forme dvoch otočných kotúčikov, doostríme obraz vznikajúci 

v obrazovej rovine okuláru. Pri doostrovaní nám okulárový vyťah umoţňuje 

posúvanie okuláru v smere optickej osi, čiţe smerom k oku alebo od oka. V tejto 

chvíli si môţeme naplno vychutnať pohľad na pozorovaný objekt. 

 

Tento postup sa v podstate stále opakuje, keď sa chceme pozrieť na iný objekt na 

oblohe. Samotná práca s ďalekohľadom nie je nijak zloţitá, či náročná. S kaţdým 

pozorovaním sa stáva astronóm začiatočník skúsenejším a šikovnejším 

a nastavenie a zaostrenie ďalekohľadu zvládne v kratšom čase. 

 

9.4 Podmienky pozorovania - znečistenie ovzdušia 

Podmienky pozorovania sú okrem samotného prístroja jednými z najdôleţitejších 

faktorov ovplyvňujúcich kvalitu pozorovaného obrazu. Môţeme mať kúpený kvalitný 

prístroj na astronomické pozorovania, no ak nie sú podmienky v atmosfére na 

pozorovanie vhodné, s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú výsledky 

pozorovania uspokojivé. Vo všeobecnosti môţeme povedať, ţe v našej zemepisnej 

šírke a dĺţke sú počas roka najvhodnejšie podmienky pre pozorovanie oblohy asi 

v zimných mesiacoch.  Je to z toho dôvodu, ţe je v zime atmosféra a ovzdušie oveľa 

čistejšia ako počas zvyšku roka. Nečistoty z ovzdušia sa totiţ dostávajú na zem 

v podobe snehu. Okolo prachového zrnka či nečistoty sa začnú tvoriť kryštáliky ľadu, 

čím vzniká snehová vločka. Nečistoty a prach v ovzduší teda fungujú ako 

kondenzačné jadrá, okolo ktorých sa vytvárajú ľadové kryštáliky a padajú vo forme 

snehu na zem. 

9.5 Nízka teplota 

Nízka teplota v zime má takisto svoje fyzikálne výhody. V lete, keď sa teplota v noci 

pohybuje medzi 20-timi a 30-timi stupňami Celzia, molekuly vzduchu v atmosfére 

kmitajú  nám sa môţe zdať, ţe sa vzduch v atmosfére „vlní“. V zime z dôvodu niţšej 

teploty a teda i niţšej kinetickej energie molekúl, je tento jav podstatne miernejší. 

 

Pohyby vzduchu v atmosfére počas noci môţu skomplikovať pozorovanie objektov 

nízko nad horizontom. V podstate je akýmsi nepísaným pravidlom, ţe hviezdy na 

rozdiel od planét, na oblohe „blikajú“. Je to spôsobené práve pohybmi más vzduchu 
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v atmosfére. Svetlo, ktoré k nám z hviezd putuje musí prejsť atmosférou, kde sa 

láme a odráţa. Je to následkom rozdielnych teplôt jednotlivých vrstiev atmosféry.  

 

Tento jav je tým výraznejší, čím je pozorovaná hviezda bliţšie k horizontu, pretoţe 

svetlo z hviezdy musí prejsť širšou vrstvou atmosféry ako keby sa hviezda 

nachádzala vyššie, napríklad v zenite, čiţe priamo kolmo hore nad pozorovateľom. 

 

9.6 Mesiac a svetelné znečistenie 

Jedným z významných parametrov pri pozorovaní je v akej fáze sa práve nachádza 

Mesiac. Samozrejme, ak chceme pozorovať práve Mesiac, tak je dobré pozorovať 

počas splnu, či tesne pred ním alebo po ňom.  Ak sa však chceme zamerať na 

objekty menej svetelné, ako sú veľmi vzdialené hviezdy, hviezdokopy či hmloviny, je 

nevyhnutné pozorovania robiť, keď je Mesiac v nove alebo aspoň ešte nevyšiel nad 

obzor. Je to z jediného dôvodu a tým je, ţe svetlo odrazené od Mesiaca je silné, ţe 

na oblohe doslova preţiari slabšie svietiace objekty a znemoţní nám tak ich 

pozorovanie. 

 

Tento istý efekt ale nemusí mať iba Mesiac. Ďalším zdrojom podobných problémov 

je aj svetelné znečistenie atmosféry. Podstatou tohto problému je, ţe svetlo 

produkované hlavne pouličným osvetlením a aglomeráciou všeobecne 

sa v atmosfére odráţa od nečistôt späť k zemi a pri pozorovaní oblohy nám zniţuje 

kontrast a ostrosť obrazu. Z tohto dôvodu sú lepšie podmienky pozorovania práve 

v zimných mesiacoch, kedy je nečistôt a prachu v atmosfére najmenej.  

 

Z vyššie uvedených problémov som sa snaţila navrhnúť ďalekohľad pomerne 

výkonný avšak jednoducho premiestniteľný, aby bolo moţné nájsť pre pozorovanie 

ideálne miesto s dobrými podmienkami pre astronomické pozorovania. 
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10 ROZBOR ĎALŠÍCH FUNKCIÍ DESIGNÉRSKEHO 
NÁVRHU 
 

10.1 Psychologická funkcia  

Konštrukčne je celý návrh koncipovaný tak, aby bolo moţné celú zostavu poskladať 

ako skladačku. Tvarové spoje zabezpečujú dostatočnú pevnosť a stabilitu, pričom 

nie je potrebné jednotlivé diely k sebe upevňovať za pomoci ţiadneho náradia. 

 

Intuitívnosť ovládania je v tomto prípade podľa môjho názoru pomerne podstatným 

prvkom. Jediné pohyblivé spojenia, ktoré sa na zostave nachádzajú sú klzné loţiská. 

Jedno sa nachádza v podstave a umoţňuje rotáciu tela montáţe. Samotná podstava 

vychádza z tvaru kruhu, pričom môţeme povedať, ţe kruţnica vzniká rotáciou bodu 

okolo osi. Takţe uţ tvar samotný napovedá, ţe je moţné montáţou otáčať.  Tento 

istý princíp je aplikovaný aj u loţísk umiestnených na tubuse a ovládačov, ktoré sa 

nachádzajú na vonkajšej strane bočníc. 

 

Mnoho ľudí začína s pozorovaním nočnej oblohy nie len preto, aby sa dozvedeli 

niečo o planétach a hviezdach či ostatným nebeských objektoch, ale aj z dôvodu, ţe 

astronomické pozorovania sa odohrávajú prevaţne v noci, keď je všade tma, ticho 

a pokoj. V podstate môţeme povedať, ţe ide o veľmi dobrý duševný relax. Vezmete 

rodinu alebo pár priateľov a vyjdete si do prírody uţiť pohľad na nočnú oblohu. 

Z týchto dôvodov som sa snaţila navrhnúť ďalekohľad mobilný, jednoducho 

a príjemne ovládateľný. 

10.2 Ekonomická funkcia  

Z hľadiska ekonomického je nutné zdôrazniť, ţe ďalekohľady nie sú lacné prístroje. 

Ich pomerne vysoká cena je spôsobená vysokými nákladmi na výrobu optiky, 

u navigáciou navádzaných prístrojov i konštrukčne zloţitá montáţ značne ovplyvní 

celkovú cenu, ale i to, ţe na Slovensku alebo v Českej Republike nie je veľa 

výrobcov astronomického vybavenia. Z týchto dôvodov sa často musia prístroje 

objednávať a dováţať zo zahraničia, čo má samozrejme taktieţ nepriaznivý vplyv na 

cenu. Je nutné si takisto uvedomiť, ţe sa ďalekohľady vyrábajú buď priamo na 
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objednávku alebo sa vyrábajú iba v malom počte kusov. A čím menej kusov 

akéhokoľvek výrobku produkujeme, zákonite rastie cena za jeden kus. 

10.3 Sociálna funkcia 

Ďalekohľady a pozorovanie nočnej oblohy vôbec sa medzi svojimi zástancami tešia 

veľkej obľube. A to nie len preto, ţe sa ľudia chcú dozvedieť viac o vesmírnych 

telesách, planétach a hviezdach, ale i preto, ţe sa jedná o príjemnú činnosť, ktorú 

môţe vykonávať kaţdý s rodinou, či priateľmi.  Po tvarovej stránke, návrh prináša  

nový výrobok atraktívneho vzhľadu, v porovnaní s dostupnými výrobkami vnáša do 

oblasti astronómie mäkšie tvary a viac sa zameriava na ergonomické problémy. 

Pouţívanie a práca s ďalekohľadom je príjemná a nenáročná. Jedná sa o vhodný 

výrobok pre astronómov začiatočníkov. Celá zostava je vyrobená z kvalitných 

a recyklovateľných materiálov, čím sa zmenšuje zaťaţovanie prírodného prostredia.
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11 ZÁVER 
 

Ďalekohľad typu Newton na Dobsonovej montáţi je zrkadlový astronomický 

ďalekohľad určený výhradne na pozorovanie nočnej oblohy. Je obzvlášť vhodný pre 

začínajúcich pozorovateľov a to z dôvodu jednoduchej ovládateľnosti a manuálneho 

riadenia prístroja. Jedná sa o prístroj rozoberateľný  s moţnosťou  ľahkého 

zostavenia na mieste pozorovania. Tubus je kompaktný a nerozoberateľný, čo 

zniţuje nutnosť kolimácie na minimum.  

Snaţila som sa vytvoriť prístroj kompaktný, geometricky tvarovaný, keďţe sa jedná 

o presné zariadenie s intuitívnym ovládaním. Avšak snaţila som sa do tvaru 

zakomponovať i organické tvarovanie a mäkké línie, zamerať sa na ergonomické 

aspekty a vytvoriť tak elegantné zariadenie, ktoré svojho majiteľa poteší nielen 

bezchybnou činnosťou, ale aj svojim vzhľadom a príjemným ovláadaním.
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