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1. Co zyskujemy dzięki nasadce bino?

Zgłębiając niuanse optyki obserwacyjnej, przedstawiamy nasadki binokularne, w skrócie 
„bino”, które można uważać za ogniwo pośrednie między teleskopami i lunetami, gdzie 
obserwacje prowadzi się jednym okiem, a klasycznymi lornetkami, umożliwiającymi 
obserwacje obuoczne. Nasadki te od lat oferowane są na rynku akcesoriów astro, choć nie są 
tak popularne, jak klasyczne lornetki. Od niedawna nasadki bino wchodzą również do 
wyposażenia obserwatorów przyrody. Zapraszamy do lektury. 

Popularne powiedzenie: „Co dwie głowy to nie jedna” ma swojego bezpośredniego odpowiednika 
w optyce instrumentalnej i mówi ono o dość oczywistym fakcie, że co dwoje oczu to nie jedno. 
Konieczność sprawnego poruszania się (i nie tylko…) w przestrzeni spowodowała, że nasze dwa 
najważniejsze zmysły: wzrok i słuch, działają przestrzennie; widzimy i słyszymy w trójwymiarze. 
W sferze wzroku pozwala to nam na ocenę odległości oraz lepszą percepcję szczegółów niż przy 
patrzeniu jednoocznym. Z tego powodu obserwacyjne przyrządy dwuoczne, binokularowe – po 
polsku: lornetki – cieszą się nie słabnącą popularnością wśród myśliwych, przyrodników czy 
żeglarzy. Wszak dla nich umiejętność oceny odległości i odbiór przestrzennego obrazu ma ogromne
znaczenie. W obserwacji nocnego nieba jest już nieco inaczej – lornetką nadal mamy patrzenie 
dwuoczne, ale o prawdziwym widzeniu stereoskopowym nie może być mowy – obrazy Księżyca 
czy odległej galaktyki tworzone przez lewy i prawy obiektyw lornetki są dokładnie identyczne (w 
znaczeniu perspektywy) więc mózg w żaden sposób nie potrafi dostrzec realnej głębi. Z tego 
powodu ogromna większość teleskopów działa w trybie mono, a nawet z obrazem odwróconym. I 
nie ma tu znaczenia czy będzie to popularny teleskop z marketu, używany okazjonalnie na balkonie,
czy też potężny profesjonalny teleskop w Chile, pracujący z zaawansowanym detektorem. Ów 
detektor – kamera, spektroskop czy oko – jest jeden. 

A więc lornetka! Tam, gdzie możliwość łatwego transportu ma znaczenie, dość szybko okazuje się, 
że używanie naprawdę dużych lornetek nie ma racji bytu – potężne lornetki astronomiczne o 
średnicach obiektywów rzędu 100-120 mm z wymiennymi okularami cechują się masą rzędu 6 - 10 
kg, co w zasadzie wyklucza je z zastosowań mobilnych. Analogiczna luneta (refraktor) o podobnej 
średnicy ważyć będzie mniej niż połowę, do tego wymagać będzie lżejszego statywu i lżejszej 
głowicy lub montażu. 
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Firmy Sky-Watcher i TS-Optics oferują popularne nasadki bino, pierwsza z klasy entry level, druga 
to propozycja dla bardziej wymagających. 

Jednak chęć, a czasem wręcz konieczność, obserwacji obuocznych skłoniła producentów sprzętu 
optycznego do oferowania możliwości obserwacji tego samego obrazu parą oczu. Dwa najbardziej 
oczywiste przypadki zastosowania układów optycznych rozdzielających obraz na dwa to 
mikroskopy i peryskopy łodzi podwodnych. W obu przypadkach obraz pochodzi z jednego 
obiektywu i w obu bardzo ważne jest, by obserwator dostrzegł jak najwięcej. A ponieważ 
rozpoznanie szczegółów to nic innego jak obróbka sygnału w mózgu, by dostrzec jak najwięcej, 
trzeba obraz dostarczyć do obu gałek ocznych. O ile mikroskopy stereoskopowe upowszechniły się 
już dawno, obserwacja obuoczna (nie licząc lornetek) w świecie przyrodników i miłośników 
nocnego nieba nie jest aż tak popularna. W stronę przyrodników jako pierwsza wyszła niedawno 
firma Swarovski oferując przystawkę binokularową BTX, zaś posiadacze teleskopów mogą czerpać
radość z obserwacji obuocznych po nabyciu jednej z wielu nasadek bino. Dwie taki nasadki oraz ich
budowę i walory optyczne przedstawimy w tym tekście. 



2. Wilk syty i owca cała
Mając do dyspozycji nasadkę bino, obserwacja obuoczna możliwa jest w zasadzie każdym 
teleskopem, bez względu na czy jest to refraktor, reflekor czy katadioptryk oraz niezależnie od 
średnicy i ogniskowej obiektywu. A więc wilk syty (patrzymy obuocznie) i owca cała (nie musimy 
mieć dwóch identycznych układów optycznych). Pogodzenie obserwacji dwuocznej z jednym 
obiektywem wymaga, aby wiązkę światła tworzącą obraz, rozdzielić na dwie identyczne. Na 
początku wyjaśnimy co kryje się we wnętrzu nasadki bino i jak ona dokładnie działa. 
Schematyczny przekrój nasadki, zaopatrzonej w dwa okulary, widzimy na poniższym rysunku. 

Rysunek schematycznie pokazuje „anatomię” nasadki dwuocznej bino, wraz z przebiegiem 
dzielonej osi optycznej. 

Najważniejszym elementem każdej nasadki jest zespół dwóch, dolnych, sklejonych ze sobą 
pryzmatów. Ten większy, równoległościenny wykonany jest ze szkła optycznego do dość dużym 
współczynniku załamania, mały pryzmat trójkątny wykonany jest ze szkła o bardzo małym 
współczynniku załamania. Odpowiedni dobór obu współczynników powala podzielić wiązkę 
światła na dwie o dokładnie równym natężeniu. Zauważmy, że gdyby nie było małego trójkątnego 
pryzmatu (lub miał on współczynnik załamania n=1,0), cała wiązka kierowana byłaby w lewo. Z 
kolei gdyby współczynniki n obu pryzmatów były sobie równe, cała wiązka przechodziłaby na 
wprost. Po rozdzieleniu wiązki na pół, lewa jej część przez pryzmat kierowana jest – przez gruby 
blok optyczny – do okularu. Część biegnąca początkowo prosto, trafia w kolejny, identyczny 
pryzmat równoległościenny i również przez niego kierowana jest do prawego okularu. Po co w 
lewym torze optycznym ten gruby blok bez wpływu na kierunek wiązki? Ma na celu zapewnienie, 
że obie wiązki po rozdzieleniu mają dokładnie równej długości drogi optyczne. Jest to warunek 



niezbędny, aby oba okulary po zamocowaniu w nasadce w tej samej pozycji, dały ostre obrazy. Cała
„magia” optyki tu się właściwie kończy. Jak każda lornetka, nasadka bino musi umożliwiać 
regulację rozstawu okularów. Dwie części nasadki mają swobodę wzajemnego obrotu, a oś obrotu 
pokrywa się oczywiście z osią optyczną wchodzącej wiązki. Ponieważ użytkownik nasadki może 
mieć różną wadę wzroku w gałce lewej i prawej, tuleja każdego okularu oprawiona jest w 
helikoidzie dającym dodatkową możliwość ogniskowania. Jeśli mówimy o obserwacji obuocznej, to
nie możemy pominąć wątku kolimacji. 

Pryzmaty w aluminiowej obudowie trzymane są za pomocą małych śrubek, służących równocześnie 
do kolimacji toru optycznego. Dodatkowo, pryzmat w obudowie unieruchamiany jest za pomocą 
czarnego kleju. 

Regulacja torów optycznych w większości modeli (w obu modelach pokazanych poniżej) 
wykonywana jest za pomocą pryzmatów. Każdy z pryzmatów w obudowie trzymany jest za pomocą
dwóch par śrubek. Ich poluzowanie pozwala na obrót oraz przesunięcia pryzmatów. Czynność 
regulacji nie jest trudna, ale użytkownikom bez pewnego doświadczenia nie radzimy wykonywania 
tej regulacji samodzielnie. Inny sposób kolimacji osi optycznych polega na przesuwaniu tulei 
trzymającej okular w płaszczyźnie prostopadłej do osi optycznej. Taki przesuw możliwy jest po 
poluzowaniu kilku łatwo dostępnych śrub. Ta metoda kolimacji jest lepsza, gdyż może być 
wykonana również na szybko „w terenie” i jest na tyle łatwa, że może wykonać ją każdy. 

Jak na razie więc wizja obserwacji za pomocą nasadek bino wygląda bardzo optymistycznie. Czy są
jakieś kruczki? Owszem, i to wcale nie mało. 

Jest oczywistym, że jasność obrazu w każdym z okularów wynosić będzie nieco mniej niż 50% 
jasności przy obserwacji „mono”. Poza podziałem wiązki, dochodzą straty światła na 



powierzchniach szkło-powietrze w nasadce oraz na pochłanianie w szkle. Każdy z torów 
optycznych przechodzi dodatkowo przez cztery takie powierzchnie, więc o wielkości strat 
decydować będzie jakość powłok antyodbiciowych nałożonych na pryzmatach i bloku. Wyklucza to
w zasadzie nasadki bino z obserwacji słabych mgławic i galaktyk oraz z obserwacji przyrodniczych 
o zmroku. Natomiast podczas obserwacji jasnych planet, Księżyca i Słońca (tylko przez odpowiedni
filtr!) spadek jasności obrazu nie jest dotkliwy, a w przypadku Księżyca jest wręcz korzystny – 
zwykle nie będzie konieczności użycia filtrów przyciemniających.

Bieg wiązki światła wewnątrz nasadki jest dość długi i wynosi (w zależności od modelu) około 110 
– 130 mm. Oznacza to, że niektóre teleskopy nie umożliwią uzyskania ostrych obrazów dla 
obiektów znajdujących się w nieskończoności. Taka przypadłość oczywiście dyskwalifikuje 
nasadkę z zastosowań „niebiańskich” i producenci oraz użytkownicy nasadek radzą sobie tu na 
kilka sposobów. Najbardziej eleganckim, przynajmniej w wypadku refraktorów, jest wyposażenie 
teleskopu w modularny tubus, pozwalający wykręcić kilka segmentów „rury” i w ten sposób 
przysunąć nasadkę bliżej ogniska. Takie rozwiązanie oferują niektóre refraktory apochromatyczne 
marek TS-Optics oraz Omegon. Jeśli nie mamy możliwości skrócenia tubusa w sposób 
przewidziany przez producenta, zawsze pozostaje dość drastyczny zabieg obcięcia oryginalnego 
tubusa tak, aby po skróceniu „łapał” nieskończoność. 

Para zdjęć pokazuje długość refraktora Omegon Pro 90/600 w trybie obserwacji jednoocznej oraz z
nasadką bino. Producent seryjnie przewiduje możliwość wykręcenia dwóch tulei o łącznej długości 
120 mm. 



Inną metodą jest wydłużenie drogi optycznej, np. poprzez dodanie tzw. soczewki Barlowa, 
działającej dokładnie tak samo jak telekonwerter. Na przykład firma Sky-Watcher do swojej nasadki
bino seryjnie dostarcza soczewki Barlowa o mocy „1,85x” oraz „3,0x”. Zaleta – z teleskopem nie 
trzeba walczyć za pomocą piły. Wada – wzrasta powiększenie obrazu a tym samym maleje pole 
widzenia i jasność powierzchniowa obrazu. Dla miłośników rozległych mgławic emisyjnych to zła 
wiadomość. Użytkownicy teleskopów katadioptrycznych, które ogniskują za pomocą ruchu 
zwierciadła głównego nie będą musieli ciąć teleskopu. Popularne teleskopy Maksutova oraz 
Schmidta-Cassegreina umożliwiają dość silne przeogniskowanie układu optycznego poza 
nominalne położenie ogniska, tym samym możliwe staje się osiągnięcie ostrości bez soczewek 
Barlowa. Należy jednak pamiętać, że tak przeogniskowany katadioptryk wydłuży swoją ogniskową 
o około 15% w porównaniu z nominalną wartością deklarowaną przez producenta. 

Wraz z nasadką bino firmy Sky-Watcher, użytkownik otrzymuje dwie soczewki Barlowa „1,85x” i 
„3,0x”, ułatwiające ogniskowanie w nieskończoności w niektórych typach teleskopów. 

Wszystkie popularne nasadki bino przeznaczone są do okularów astronomicznych z mocowaniem o
średnicy 1,25”. Narzuca to w sposób mechaniczny – właśnie przez średnicę tulei wynoszącą 31,7 
mm – jak duży może być obraz widziany przez okular. W standardzie 1,25” maksymalna średnica 
przysłony okularu wynosi 27 mm. Oznacza to, że maksymalne rzeczywiste pole widzenia przy 
użyciu małego refraktora o ogniskowej 400 mm wynosić będzie 3,87°, ale duży popularny 
Maksutov 150/1800 da pole widzenia rzędu tylko 0,75° - w polu zmieści się Księżyc z lekkim 
marginesem. To pole widzenia będzie niezależne od użytego okularu, o ile posiada on przysłonę o 
średnicy 27 mm. Czyli w refraktorze o ogniskowej 400 mm okular Tele Vue Plossl 32 mm oferować



będzie pole 3,87° przy powiększeniu 12,5x, a okular Explore Scientific 24 mm takie samo pole 
pokaże przy powiększeniu 16,7x. Inna będzie oczywiście źrenica wyjściowa. 

Najważniejsza różnica między porównywanymi nasadkami to wielkość użytych prymatów: Sky-
Watcher „przepuszcza” wiązkę o średnicy tylko 20 mm – to za mało, by zapewnić obraz od brzegu 
do brzegu pola w lepszych okularach. Aby mieć duże pryzmaty, z przelotem 28 mm, trzeba za sprzęt 
TS zapłacić ponad dwa razy więcej… 

Wiele tańszych nasadek bino powstała z myślą o „mocnym optymalizowaniu kosztów” – tak to 
delikatnie nazwijmy – i zastosowane w nich pryzmaty są zbyt małe, by zapewnić poprawne 
oświetlenie pełnego pola o średnicy 27 mm. Najtańsze nasadki mają pryzmaty pozwalające na 
utworzenie nie zwinietowanego obrazu o średnicy zaledwie 20 mm! W ich przypadku użyteczne 
pole widzenia będzie jeszcze mniejsze. 

3. Walory praktyczne czyli „pojedynek”

Nasadka Sky-Watcher jest najtańszą, najmniejszą i najlżejszą nasadką bino aktualnie na rynku. 
Dzięki bardzo przystępnej cenie, dla zdecydowanej większości binomaniaków jest oczywistym 
wyborem. Do teleskopu mocowana jest za pomocą standardowej tulei 1,25” więc jej użycie nie 
wymaga zakupu dodatkowych akcesoriów. Wraz z nasadką producent dostarcza dwie tuleje z 
wbudowanymi soczewkami Barlowa, które również posiadają średnicę 1,25”. Wykręcenie pustej 
oryginalnej tulei pozwala wkręcić jedną z dwóch opcjonalnych. Nasadka pozwala na regulację 
rozstawu osi okularów w przedziale od 61 mm do 76 mm, choć na obudowie nie naniesiono żadnej 
skali rozstawu oczu. Pryzmaty nasadki pokryte są dobrymi powłokami antyodbiciowymi, ich kolor i



intensywność sugeruje, że są to powłoki wielowarstwowe. Kontrast obrazu i oddanie kolorów są 
bez zarzutów. 

Na pryzmaty nasadki bino marki Sky-Watcher naniesiono bardzo dobre powłoki antyodblaskowe. 

Wady tej nasadki są dwie. Po pierwsze, o czym już wspomniano, pryzmaty są za małe i nie 
pozwalają na wykorzystanie pełnego potencjału okularów 1,25” o dużej przysłonie. Zmierzona 
średnica „przelotu” wiązki światła wynosi tylko 20 mm, więc najlepszymi okularami do małych 
powiększeń będą dla tej nasadki konstrukcje Plossla lub ortoskopowe, o ogniskowych około 25 
mm. Druga wada – mechanizm zaciskania okularów nie jest do końca skuteczny, gdy tuleja okularu
posiada stożkowe przewężenie lub podcięcie. Wspomniane wcześniej okulary firmy Tele Vue 
niestety nie blokują się zupełnie. Na szczęście spora część okularów Plossla posiada gładką tuleję 
1,25” pozwalającą na pewne i bezpieczne zamocowanie okularów w tej nasadce. Tuleje ogniskujące
okularów pozwalają na bardzo duży wysuw 8 mm - pozwala to na wyrównanie dość dużych wad 
wzroku. Wymiary nasadki (bez tulei 1,25”) wynoszą, 121x100x45 mm, a jej masa wynosi 550 
gramów. 



Tuleje okularów bywają gładkie, jak w okularze Altair Ultraflat po lewej lub z podcięciem, jak w 
Tele Vue Plossl po prawej. Nasadka Sky-Watcher powinna być używana z okularami bez podcięcia. 

Nasadka TS-Optics to już inna klasa – zarówno optycznie jak i mechanicznie. Producent chwali 
się, że podczas jej projektowania priorytetem było zapewnienie pełnego oświetlenia nawet 
najszerszych okularów 1,25”. W konsekwencji w układzie optycznym zastosowano duże pryzmaty 
o szerokości aż 30 mm, dające niczym nie przycięty snop światła o średnicy 28 mm. Dla posiadaczy
wysokiej klasy okularów (lub dla planujących takie okulary kupić) jest to najlepszy wybór. 
Ponieważ tak szerokiej wiązki światła nie da się przecisnąć przez standard 1,25”, ta nasadka 
posiada mocowanie z gwintem T2. Jego zaletą, oprócz całkowitego braku winietowania, jest bardzo
solidne i sztywne zamocowanie. W efekcie bez żadnych ugięć czy deformacji może ona sobie 
poradzić ze znacznie cięższymi okularami niż model Sky-Watchera. Wadą jest oczywiście 
konieczność dokupienia odpowiedniego adaptera, łączącego nasadkę bino z diagonalem 2”, co 
jeszcze mocniej podnosi koszty. 



Duża średnica czynna pryzmatów w nasadce TS wymagała zastowosania mocowanie typu T2. 
Połączenie tej nasadki z diagonalem 2” wymaga dokupienia / dorobienia tulei, której producent nie
daje z nasadką. 

Również w TS bino użyto bardzo dobrych powłok antyodbiciowych, a bliższa inspekcja wnętrza 
nasadki pokazuje, że model TS jest wewnątrz lepiej wyczerniony od popularnego Sky-Watchera. 
Rzeczywiście – z dwóch zdjęć wykonanych przez ten sam okular i teleskop, obraz z nasadki TS jest
minimalnie jaśniejszy. Wg wskazań światłomierza Minolta Autometer IVF, różnica wynosi o około 
0,2 EV. Zakres rozstawu okularów wynosi od 55,5 mm do 77 mm – warto o tym pamiętać, jeśli 
piękny, trójwymiarowy Księżyc chcemy pokazać np. dziecku. Korekcja wady wzroku w TS jest 
sporo mniejsza niż w Sky-Watcherze i wynosi zaledwie 5 mm. 



Nasadkę TS-Optics otrzymujemy w solidnym i gustownym kuferku aluminiowym. Model Sky-
Wachtera dostarczany jest w tekturowym pudełku… 

Lepiej za to rozwiązano mechanizm mocowania okularów – tu również mamy zaciskający się 
osiowo pierścień, ale jest on w stanie pewnie trzymać również okulary z podcięciem. Kolejną zaletą
opraw okularów w nasadce TS jest sposób ogniskowania – podczas korygowania wady wzroku 
okular nie wykonuje ruchu obrotowego, a jedynie przesuwa się osiowo. To bardzo wygodne, gdy 
używamy okularów z kątowymi muszlami ocznymi, lub gdy miejsce okularu zajmie….astrokamera 
lub aparat fotograficzny. Gabarytami i masą nasadka TS wyraźnie góruje nad Sky-Watcherem: 
wymiary (bez pierścienia T2) wynoszą 124x116x47 mm a masa to aż 711 gramów. 



Dwie pieczenie przy jednym ogniu - duża solidność nasadki firmy TS pozwala jednocześnie używać 
nasadkę do obserwacji jednoocznej oraz do fotografowania! 

Duża solidność nasadki TS skłoniła mnie do poeksperymentowania z jej użyciem w dość nie 
codzienny (nie conocny?) sposób. A gdyby tak raz na zawsze rozwiązać dylemat: „obserwować czy 
fotografować?” i jeden tor optyczny użyć do obserwacji jednoocznej, a drugi przeznaczyć na 
podpięcie jakiegoś detektora? Np. dedykowanej astrokamery cyfrowej w standardzie 1,25” lub 
okularu z podłączonym do niego zwykłym aparatem, by móc wykonywać projekcję okularową? 
Okazuje się, że ten patent… działa znakomicie. Nasadka TS z powodzeniem jest w stanie utrzymać 
dwa spore okulary Baader Morpheus oraz wcale nie lekki bezlusterkowiec Fuji X-T20 wkręcony 
bezpośrednio w okular. O ile obciążenie nasadki Sky-Watchera dwoma dużymi okularami i 
korpusem aparatu może być już za dużo, to z lekką astrokamerą zamontowaną bezpośrednio w 
tuleję okularu Sky-Watcher poradzi sobie z powodzeniem! Miłośnicy zaćmień, zakryć brzegowych, 
tranzytów (również tych ISS) oraz zwolennicy dokumentowania przyrody, w szczególności 
ptasiarze – będą zachwyceni! 

Za udostępnienie nasadki Sky-Watcher dziękujemy firmie Delta Optical. 
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