Αγαπητοί Φίλοι
Θα φτιάξουµε µια αρκετά εύκολη και φτηνή κατασκευή, ένα compact
ΗΛΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ για τηλεσκόπιο DOBSON 8" SkyWatcher (και όχι µόνον).
Η κατασκευή είναι από πλαστικό ώστε να κερδίσουµε στο χρόνο ζωής της ή
τουλάχιστον να µπορέσουµε να την ξαναχρησιµοποιήσουµε αρκετά και
χωρίς πρόβληµα.
Στις δέκα επόµενες δηµοσιεύσεις θα παρουσιάσω τα βήµατα.
Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπετε τα υλικά που θα χρειαστούµε :
1. ∆ύο κοινά πιατάκια γλάστρας, σκούρου χρώµατος (αποφύγετε το λευκό),
και εξωτ.διαµέτρου περίπου 260mm. Μπορείτε να τα αγοράσετε από
οποιοδήποτε υπαίθριο κατάστηµα µε φυτά. (κόστος περίπου 0,35Ε/τεµ).
2. Ένα πακετάκι αυτοκόλητες λωρίδες αφρολέξ (το γνωστό µας αεροστόπ)
από το supermarket. Προτιµήστε πλάτος 25mm. (κόστος περίπου 1,60 Ε)
3. Η µεµβράνη-φίλτρο, µεγέθους Α4 (για παρατήρηση). Εν προκειµένω
χρησιµοποιήθηκε η ΒΑΑDER AstroSolar.
Καλό θα είναι, όπως θα δείτε παρακάτω, να αγοράσετε 4 πιατάκια, το ένα
απ'αυτά θα το πάρετε ένα νούµερο µικρότερο από τα άλλα τρία.

Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπετε τα εργαλεία που θα χρειαστούµε :
1. Ενα διαβήτη (µε δαχτυλίδι προσαρµογής µολυβιού). Αν δεν έχετε, θα
βρείτε σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο µε κόστος περίπου 1,5 Ε.
2. Ενα µαρκαδόρο
3. Μία γοµολάστιχα.
4. Έναν αναπτήρα
5. Ενα κοπίδι (µικρή φαλτσέτα)
6. Ένα ίσιο κατσαβίδι (Να είναι µικρό. Κάνει και δοκιµαστικό)
7. Σελοτέιπ
8. Τέσσερα λουράκια (straps) πλάτους περίπυ 5mm, για σύσφιξη καλωδίων

κλπ (Θα τα βρείτε επίσης σε ένα µαγαζί µε σιδηρικά ή στο Praktiker)
9. Λίγη υγρή κόλα

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΒΗΜΑ 1ο
Προσαρµόστε το µαρκαδόρο στο διαβήτη και κάντε έναν κύκλο στην πίσω
πλευρά των 2 (ίδιων µεγάλων) πιάτων. Φροντίστε να αφήσετε µια ζώνη
(πατούρα) πλάτους περίπου 20mm (2 πόντους)
Επίσης φροντίστε ο διαβήτης να καρφωθεί ακριβώς στο κέντρο (υπάρχει
συνήθως σηµάδι από το καλούπι χύτευσης), ώστε να µην ζωγραφίσετε έναν
στραβό (έκκεντρο) κύκλο.
Προκειµένου να καρφωθεί καλά η µύτη του διαβήτη στο πλαστικό, µπορείτε
να την κάψετε λίγο µε τον αναπτήρα.

ΒΗΜΑ 2ο

Τώρα ζωγραφίστε µε ιδιαίτερη προσοχή έναν κύκλο στη µεµβράνη, λίγο
µεγαλύτερο (+1 πόντο ακτίνα), ώστε να µπορέσει η µεµβράνη να πατάει
πάνω στην πατούρα του πιάτου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εφαρµόσετε τη µύτη του διαβήτη απευθείας πάνω
στη µεµβράνη, διότι θα την τρυπήσετε και αυτό θα αποβεί σίγουρα
επιζήµιο για την όρασή σας. Χρησιµοποιήστε για το σκοπό αυτό τη
γοµολάστιχα, όπως στη φωτογραφία.

ΒΗΜΑ 3ο
Κόψτε και αφαιρέστε το εσωτερικό του πάτου των πιάτων. Προτιµήστε να
χρησιµοποιήσετε το κοπίδι, το οποίο µπορείτε να ζεστένετε µε τον
αναπτήρα, ώστε να κόβει το πλαστικό "σάν βούτυρο". Αν έβλεπε καιρό ο
ήλιος τα πιάτα στο µαγαζί που τα αγοράσατε, µπορεί να είναι λίγο σκληρά
και να σπάνε. Ωστόσο µην απογοητευτείτε, γιατί δεν παίζει και πολύ
σηµαντικό ρόλο.
Τέλος καλό θα ήταν αφού τα κόψετε, να λειάνετε τα χείλια µε λίγο
γυαλόχαρτο (αν έχετε).
Αφού κόψετε και τα δύο πιάτα, στη συνέχεια εφαρµόστε πάνω στην
πατούρα, στην εξωτερική (κάτω) πλευρά του πιάτου, κυκλικά
(παραµορφώνεται και στρίβει εύκολα) την αυτοκόλητη λωρίδα αφρολέξ, σε
πλήρη κύκλο.
Το ίδιο κάντε και στην αντίστοιχη εσωτερική, ώστε τα αυτοκόλητα να
συναντηθούν και να "αλληλοεξουδετερωθούν" για να µην υπάρχουν
εκτεθειµένες κόλλες.
Αυτό γίνεται για να προστατευτεί η µεµβράνη από κάθε πιθανό γρέζι που
µπορεί να έχει µείνει, όταν θα τοποθετηθεί στη θέση της.

ΒΗΜΑ 4ο
Ήρθε η ώρα της µεµβράνης. Κόψτε την προσεκτικά, µαζί µε τα
προστατευτικά χαρτιά της. (Θα διαπιστώσετε ότι περισσεύει και αρκετή
µεµβράνη για τα κυάλια σας!)
Στη συνέχεια τοποθετήστε τη πάνω στο αφρολέξ, στην εξωτερική πλευρά
του ενός από τα δύο πιάτα.
Στερεώστε τη, χωρίς να την τεντώσετε, µε τέσσερα απλά µικρά κοµµατάκια
σελοτέιπ.

ΒΗΜΑ 5ο
Αυτό το στάδιο απαιτεί πολύ προσοχή προκειµένου να αποφύγετε να
τραυµατίσετε τη µεµβράνη.
Περάστε το δεύτερο πιάτο πάνω από το πρώτο, έτσι ώστε η µεµβράνη να
γίνει "σάντουιτς" ανάµεσα στα δύο.
Στη συνέχεια, µε τη χρήση ενός αρκετά επίπεδου βάρους (πχ ένα ηχείο),
πιέστε µεταξύ τους τα δύο πιάτα. Μην προβληµατίζεστε αν η µεµβράνη
"ψιλοζαρώνει".
Όπως έχουν λοιπόν σµίξει, µε τη βοήθεια του µικρού ίσιου κατσαβιδιού το
οποίο θα το έχετε κάψει πολύ καλά µε τον αναπτήρα, ανοίξτε (ανά 90
µοίρες) τέσσερεις εγκοπές, από τις οποίες θα περάσετε να λουράκια
σύσφιξης.
Σφίξτε τα ώστε τα πιάτα να µείνουν καλά κλειστά, πιέζοντας έτσι τη
µεµβράνη ανάµεσα από τα αφρολέξ.
Έτσι η µεµβράνη θα προστατεύεται. (Μπορείτε να βάλετε και ένα κορδόνι
σιλικόνη εσωτερικά προκειµένου να κολήσουν τα πιάτα µεταξύ τους και να
αποφύγετε τη χρήση των straps, αλλά δεν σας το συνιστώ και θα
καταλάβετε πιο κάτω το γιατί)

ΒΗΜΑ 6ο
Στη συνέχεια, κολήστε στην εσωτερική περιφέρεια του µέσα µέρους του
φίλτρου µία λωρίδα αυτοκόλητο αφρολέξ.
Αυτό θα λειτουργήσει σα "σφήνα", ώστε να εφαρµόζει σταθερά το φίλτρο
στο σωλήνα του τηλεσκοπίου, χωρίς συγχρόνως να του προκαλεί
γδαρσίµατα.
Φροντίστε να µην κλείσετε την περιφέρεια πλήρως µε τη λωρίδα αφρολέξ,
έτσι ώστε όταν βάζετε και βγάζετε το φίλτρο, να επιτρέπεται στον αέρα να
κυκλοφορεί. Έτσι θα αποφύγετε κάποιο "σκάσιµο" στη µεµβράνη εξ'άυτου
του λόγου.
Γενικώς να είστε πάντα προσεκτικοί όταν βάζετε και βγάζετε το φίλτρο,
κάνοντας το µε αργές κινήσεις, χωρίς όµως να φοβάστε να εφαρµόσετε
κάθετη δύναµη στην περιφέρειά του.
(Καλό είναι κατά την εφαρµογή να έχετε πάντα το σωλήνα κατακόρυφο).
Επίσης να τινάξετε και να φυσήξετε καλά τα αφρολέξ του φίλτρου, ώστε να
µην µείνουν ψιλά κοµµατάκια που µπορεί να πέσουν στο εσωτερικό του
σωλήνα σας και στο κάτοπτρο.

ΘΗΚΗ
Για να έχετε το φίλτρο σας πολύ καιρό, θα φτιάξουµε τώρα και τη θήκη του.
Αν θυµάστε είχαµε αγοράσει τέσσερα πιατάκια. Τα δύο λοιπόν που
περίσσεψαν, ένα µικρό κι ένα µεγάλο, θα παίξουν ακριβώς αυτό το ρόλο της
θήκης.
∆εν έχετε να κάνετε τίποτα παραπάνω από το να κολήσετε µε λίγη υγρή
κόλα, στην εσωτερική επιφάνεια του µεγάλου και στην εξωτερική του
µικρού, δύο προστατευτικά στρώµατα (αφρώδες πλαστικό, χαρτόνι γκοφρέ
ό,τι σας βολέυει), έτσι ώστε να µην τραυµατίζουν τη µεµβράνη του φίλτρου.
Ειδικά στην εξωτερική πλάγια περιφέρεια του µικρού, καλό θα είναι να
κολήσετε (γύρω-γύρω) µία λωρίδα αφρολέξ, η οποία θα χρησιµεύει για να
εφαρµόζει σφιχτά το µικρό καπάκι στο µέσα µέρος του ηλιακού φίλτρου
σας.

Βάλτε και µια ετικετούλα και είστε έτοιµοι. Τώρα λοιπόν, κάθε φορά που δεν
θα χρησιµοποιείτε το φίλτρο σας, θα µπορείτε να το αποθηκεύετε, σε λίγο
χώρο, χωρίς να προβληµατίζεστε για την προστασία της µεµβράνης.
Τέλος το φίλτρο, στη θήκη του, µπορείτε να το τοποθετείτε περίφηµα κάτω
στο µέσα µέρος της βάσης του dobsonian σας.
Το φίλτρο σας είναι έτοιµο, ωραίο, αρκετά στιβαρό και προπαντός κοµψό !
Καλές ηλιοπαρατηρήσεις λοιπόν!

Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα της ιδιοκατασκευής:
[+]
. Εχει πολύ µικρό κόστος κατασκευής, περίπου 3 ευρώ (!) (χωρίς τη
µεµβράνη εννοείται)
. Μπορεί να το φυλάσσετε µε ασφάλεια και χωρίς να σας πιάνει πολύ χώρο.
. ∆ιατηρεί την κοµψότητα του τηλεσκοπίου σας.
. Εφαρµόζει καλά, δεν κινδυνεύει από τον αέρα και δεν επιτρέπει το φώς και
τη σκόνη από το πλάι του σωλήνα.
. Θα το χρησιµοποιήσετε πολλές φορές.
. Είναι επισκευάσιµο (αν πχ καταστραφεί η µεµβράνη). ∆εν έχετε παρά να
σπάσετε µε έναν κόφτη τα strap, να αντικαταστήσετε τη µεµβράνη µε
καινούργια και να το ξανακλείσετε.
. Απολαµβάνετε τη µοναδική χαρά και το αίσθηµα ικανοποίησης µιας
ιδιοκατασκευής !
[-]
. Απαιτείται 1 µε 1,5 ώρα για την κατασκευή του και χρειάζεται προσοχή στα
χέρια (κάτι βέβαια που ισχύει για όλες τις ιδιοκατασκευές φίλτρων)
. Θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος για να αγοράσετε αυτά που χρειάζονται (αν
σας λείπει κάτι)
. ∆εν είναι full face, αξιοποιείτε ωστόσο αρκετά µεγάλο ποσοστό της
διαµέτρου.
. Χάνουν (µέρος από) τη δουλειά τους όσοι πωλούν ακριβά αξεσουάρ!
. Τα υπόλοιπα µειονεκτήµατα, παρακαλώ µόλις τα εντοπίσετε, να µου τα
στείλετε κι εµένα για να τα γνωρίζω.
Εννοείται ότι αν εφαρµόσετε τα παραπάνω κατ'αναλογία διαστάσεων,
µπορείτε να φτιάξετε αντίστοιχο φίλτρο και για άλλες διαστάσεις σωλήνα.
Θα χαρώ πολύ να εξυπηρετήσω όποιον χρειαστεί κάτι.
Καλή επιτυχία στην κατασκευή !
ΣΥΝΤΑΞΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
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