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GSO RC OTA to tuba optyczna dedykowana do astrofotografii. Prawdziwy uk³ad Ritchey-Chretiena z pe³n± korekcj±
komy i astygmatyzmu, czyli najwy¿ej ceniona konstrukcja optyczna w¶ród teleskopów astronomicznych.
W tym typie teleskopów wykorzystuje siê dwa hiperboliczne zwierciad³a, które ca³kowicie eliminuj± komê i
astygmatyzm, za¶ brak korektorów i soczewek oznacza brak aberracji chromatycznej.
Â
System RC zosta³ zaprojektowany przede wszystkim do zastosowañ w astrofotografii. Jego pomys³odawcy i
realizatorzy pierwszych projektów: Amerykanin George Ritchey i Francuz Henri Chrétien, stworzyli doskona³y system
optyczny, pozbawiony komy - najczêstszej wady, wystêpuj±cej praktycznie we wszystkich reflektorach. Wykorzystanie
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zwierciade³ hiperbolicznych wyeliminowa³o tê wadê, a jako konstrukcja zwierciadlana, system RCT
nie2019,
wykazuje
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aberracji chromatycznych typowych dla uk³adów katadioptrycznych.

Cechy charakterystyczne

â€¢ bardzo korzystna kombinacja apertury, jako¶ci, wagi i ceny - system optyczny oparty o lustra hiperboliczne zapewnia
brak aberracji chromatycznej i komy przy zachowaniu wysokiej rozdzielczo¶ci, wzglêdnie niskiej wagi i przy bardzo
niskiej cenie
â€¢ najszybsze ch³odzenie optyki w swojej klasie - otwarta konstrukcja tub RC ch³odzi siê oko³o 2 razy szybciej w
porównaniu do zamkniêtych tub Maksutowa i SCT o takiej samej aperturze
â€¢ brak problemów z ros± - rosa najczê¶ciej osada siê na meniskach tub katadioptrycznych i soczewkach refraktorów;
tuba RC nie posiada menisku, wiêc kondensacja rosy na optyce jest niezwykle rzadkim zdarzeniem
â€¢ wysoki kontrast - wnêtrze tuby posiada du¿o baffli (diafragm) i jest matowo wyczerniona, przez co wyeliminowane s±
promienie b³±dz±ce i wynikaj±ce z nich odblaski

Parametry techniczne

â€¢ uk³ad optyczny: Ritchey-Chretien
â€¢ ¶rednica zwierciad³a: 200 mm
â€¢ ogniskowa: 1600 mm
â€¢ ¶wiat³osi³a: f/8
â€¢ waga tubusu: 8405 g
â€¢ waga przed³u¿ek (³±cznie, 3 sztuki): 535 g
â€¢ d³ugo¶æ tuby optycznej: 46,5 cm bez wyci±gu / 58 cm z wyci±giem
â€¢ d³ugo¶æ tuby optycznej z przed³u¿kami: 68 cm / 73,5 cm z wysuniêtym max. wyci±giem
â€¢ ¶rednica zewnêtrzna tubusu od przodu: 23 cm

Wyposa¿enie

â€¢ 2x dovetail w standardzie Vixen, 39,5 cm
â€¢ wyci±g okularowy Crayforda 2" / 1,25" z mikrofocuserem 10:1, o zakresie wysuwu 5 cm, z podzia³k±
â€¢ dekle na przód i ty³ tuby
â€¢ przed³u¿ki do wyci±gu (2 x 2,5 cm d³ugo¶ci optycznej, 1 x 5 cm d³ugo¶ci optycznej, przelot 77,5 mm)
â€¢ adapter do szukacza na tubusie: tak, standard SkyWatcher / Vixen
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