FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
Távcsövek NEQ-2 mechanikán

FIGYELMEZTETÉS!
SOHA NE NÉZZEN A NAPBA TÁVCSÖVÉVEL! A NAP INTENZÍV FÉNYE MARADANDÓ
SZEMKÁROSODÁST OKOZ. A NAPOT CSAK MEGFELELÕ SZÛRÕN KERESZTÜL ÉSZLELJE. A
HASZNÁLHATÓ SZÛRÕKKEL KAPCSOLATBAN KÉRJEN FELVILÁGOSÍTÁST A TÁVCSÕ
FORGALMAZÓJÁTÓL. SOHA NE HASZNÁLJON AZ OKULÁR ELÉ HELYEZHETÕ SZÛRÕKET. NE
HASZNÁLJA A MÛSZERT A NAP KÉPÉNEK KIVETÍTÉSÉRE, A TUBUSBAN FELGYÜLEMLÕ HÕ
KÁROSÍTHATJA A TÁVCSÖVET.
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A. Objektívsapka
(észlelés elõtt
eltávolítandó)
B. Harmatsapka
C. Objektívlencse
D. Távcsõtubus
E. Vörös pont keresõ
F. Okulár
G. Kihuzat
H. Zenittükör
I. Fókuszírozó
1. Deklinációs finommozgató kar
2. Magasságállító
3. Azimut rögzítõcsavar
4. Ellensúly
5. Ellensúlyrögzítõ csavar
6. Ellensúlytengely
7. Rektaszcenziós finommozgató kar
8. Rektaszcenziós skála
9. Deklinációs skála
10. Tubusrögzítõ csavar
a. Okulártálca
b. Háromláb

5
4

a

b

Reflektor (tükrös távcsõ)
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A. Segédtükör helye
B. Tubussapka
(észlelés elõtt
eltávolítandó)
C. Élességállító
D. Kihuzat
E. Okulár
F. Vörös pont keresõ
G. Fényképezõgép menet
H. Távcsõtubus
I. Fõtükör helye
1. Deklinációs finommozgató kar
2. Rektaszcenziós skála
3. Magassági állítás
4. Magassági rögzítõcsavar
5. Ellensúly
6. Ellensúly rögzítõcsavar
7. Ellensúlytengely
8. Rektaszcenziós finommozgató kar
9. Rektaszcenzió rögzítés
10. Deklinációs skála
11. Deklinációs rögzítés
12. Tubusgyûrûk
a. Okulártálca
b. Háromláb
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Makszutov
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A. Élességállító
B. Zenittükör
C. Okulár
D. Vörös pont keresõ
E. Objektívsapka
(észlelés elõtt eltávolítandó)
1. Deklinációállító flexibilis kar
2. Rektaszcenziós flexibilis kar
3. Azimut rögzítõcsavar
4. Ellensúly
5. Ellenyúly rögzítõcsavar
6. Ellensúlytengely
7. Magasságállító
8. Rektaszcenziós skála
9. Deklinációs skála
10. Tubustögzítõ csavar
a. Okulártálca
b. Háromláb
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NEQ2
mechanika
NEQ2
MOUNT

HÁROMLÁB FELÁLLÍTÁSA
1. ábra

A háromláb lábainak beállítása (1. ábra)
1) Lassan lazítsa ki a láb rögzítócsavarját és húzza ki a láb
alsó részét. Rögzítse a csavar meghúzásával.
2) Nyissa szét a háromláb lábait a legnagyobb szögben.
3) Állítsa be mindhárom láb magasságát a kívánt
mértékben, ügyelve arra, hogy a háromláb
felsõ síkja vízszintes legyen. Lehetséges, hogy
a talaj egyenetlenségei miatt a lábak eltérõ
hosszúságúak lesznek.

3. ábra

Az okulártálca felszerelése (2. ábra)
1) Helyezze fel a merevítõlábakra az okulártálcát a
2. ábrán látható módon. Forgassa az okulártálcát úgy,
hogy azt a három rögzítõpecek stabilan tartsa.
2. ábra

A mechanikafej felszerelése (3. ábra)
1) Helyezze a mechanikafej alsó részén levõ csapot a
háromláb felsõ részén levõ platformba.
2) Nyomja felfelé a háromláb középpontjában levõ
rögzítõcsavart, és rögzítse a rúd meghúzásával.

ÖSSZEÁLLÍTÁS
Az ellensúly felszerelése (4. ábra)
1) Csúsztassa fel az ellensúlyt az ellensúlytengely feléig. Egyik kezében tartsa az ellensúlyt,
miközben az ellensúlytengelyt becsavarozza a mechanikafejbe.
2) Rögzítése az ellensúlyt az adott pozícióban a csavar meghúzásával.
Állítókarok felszerelése (5. ábra)
1) Keresse meg az állítókarokat. A két kar eltérõ hosszúságú.
Mindkettõ bármelyik tengelyre felszerelhetõ, de ajánlott a
(rövid)
hosszabb kart a dekliációs, a rövidebbet
Fig.4
4.
ábra
pedig a rektaszcenziós tengelyre felszerelni (itt található a rektaszencziós
skála).
2) A felszereléshez csúsztassa fel a
karokat oly módon, hogy a kar végén
levõ csavar a tengelyvégen kialakított
sík felületre essen. Rögzítse a karokat
a csavarok meghúzásával.
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5. ábra

(hosszú)

TÁVCSÕ FELSZERELÉSE
1. ábra
6.

1) Szerelje fel a prizmasínt a távcsõtubusra
2) A tubust a prizmasínnel helyezze fel a mechanikafejre,
és rögzítse ott a rögzítõcsavar segítségével.

TÁVCSÕ FELSZERELÉSE

(tükrös távcsövek
esetén)

A távcsõtubus felszerelése tubusgyûrûkkel (7. ábra)
1) Csomagolja ki a távcsõtubust.
2) Két kezével tartva a tubust határozza meg annak tömegközéppontját.A tubusnak ezt a részét helyezze a két tubusgyûrû közé,
majd rögzítse a tubust a tubusgyûrûkön levõ csavarok meghúzásával. Ügyeljen rá, hogy ne húzza túl szorosra a csavarokat.

7. ábra

VÖRÖS PONT KERESÕ FELSZERELÉSE
1) Keresse meg a saját mûszerének megfelelõ ábrát.
2) Csúsztassa fel a vörös pontos keresõt a tubuson levõ papucsba, majd rögzítse a csavar
meghúzásával.
9. ábra
Fig.9

8. ábra
Fig.8

10. ábra

OKULÁR HASZNÁLATA
(reflektorok - pl. Newton-távcsövek)

(refraktorok és Makszutov-távcsövek)

Az okulár behelyezése (11. ábra)
Az okulár behelyezése (12. ábra)
1) Lazítsa meg az okulárkihuzat oldalán levõ 1) Lazítsa meg az okulárkihuzat oldalán levõ
rögzítõcsavart, és távolítsa el a porvédõ
rögzítõcsavart.
kupakot.
2) Csúsztassa be a zenittükröt a tubus okulár2) Csúsztassa be a kiválasztott okulárt, majd
kihuzatába, és rögzítse a csavar meghúrögzítse a csavar meghúzásával.
zásával.
3) Lazítsa meg az okulárt rögzítõ csavart a
zenittükrön.
4) Helyezze be az okulárt, majd rögzítse a
zenittükör csavarjának meghúzásával.
Fig.11
11. ábra

12. ábra
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A TÁVCSÕ KEZELÉSE
A vörös pontos keresõ használata
A vörös pontos keresõ egy egyszeres nagyítású eszköz,
Fig.13
13. ábra
amelyben egy üveglapra vetített vörös pont látszik az égbolt
elemtartó
elõtt, segítve az objektum megtalálását. Az eszköz
fedele
rés
fényereje változtatható, illetve az állítócsavarok
LED
segítségével párhuzamosítható a fõmûszer optikai
tengelyével (13. ábra). Tápellátását egy 3 V-os elem
biztosítja, amely a felsõ részen található elemfedél alatt
helyezkedik el. Használata során egyszerûen nézzen át a
keresõtávcsõ tubusán, majd mozgassa a fõmûszert
mindaddig, míg a vörös pont a kívánt égi célpontra mutat.
magasság-

oldalirányú
állítócsavar

állító csavar

A vörös pont keresõ beállítása
A többi keresõtávcsõhöz hasonlóan szükséges a vörös
pont keresõ párhuzamosítása a fõmûszerrel. A párhuzamosítás a két állítócsavarral egyszerûen elvégezhetõ.
1) Nyissa ki az elemfedelet annak lecsúsztatásával, majd
távolítsa el az elemen levõ védõfóliát (14. ábra).
2) Kapcsolja be a vörös pont keresõt a fényerõszabályozó
gomb forgatásával az óramutató járásával megegyezõ
irányban. A mûszer bekapcsolását egy halk kattanás
jelzi. Forgassa tovább a gombot a fényerõ emeléséhez.
3) Helyezzen be egy kis nagyítású okulárt a fõmûszerbe.
Keressen egy jól látható objektumot, majd állítsa be a
fõmûszerben a látómezõ közepére.
4) Mindkét szemét nyitva tartva, egyikkel nézzen át a vörös
pontos keresõn. A vízszintes és függõleges állítócsavarokkal hozza fedésbe a vörös pontot a kiválasztott
célponttal.

rögzítõcsavarok

tartóláb

14. ábra

elem védõfóliája

A távcsõ kiegyensúlyozása
Minden észlelés elõtt a távcsövet ki kell egyensúlyozni. A kiegyensúlyozás jelentõsen csökkenti a
mechanikára gyakorolt káros hatásokat és megkönnyíti a finom mozgások elvégzését. Különösen
fontos, ha óragépet is használ például asztrofotózás során. A kiegyensúlyozást mindenképpen a távcsõ
teljesen felszerelt állapotában (kamera, okulárok, egyéb kiegészítõk) érdemes elvégezni. Elõször is
bizonyosodjon meg róla, hogy a háromláb felsõ síkja vízszintesen áll, a háromláb pedig maga szilárd
felületen áll. Amennyiben fotózni kíván a mechanikával, a távcsövet közelítõleg a fotózandó terület
irányába állítsa be.
Rektaszcenziós tengely mentén történõ kiegyensúlyozás
1) A legjobb eredmény elérése érdekében állítsa a pólusmagasságot 15° és 30° közé a magasságállító
csavar segítségével.
2) Lassan lazítsa meg a rektaszcenziós és deklinációs rögzítõcsavarokat. Forgassa a távcsövet mindkét
tengely mentén addig, míg a távcsõ tubusa és az ellensúlytengely vízszintes helyzetbe kerül a
mechanikafej két oldalán (15. ábra).
3) Rögzítse a deklinációs tengelyt.
4) A távcsövet egyik kezével tartva mozgassa az ellensúlyt a tengelyen mindaddig, amíg a távcsõ
kiegyensúlyozott helyzetben marad, ha óvatosan elengedi a távcsövet.
5) Rögzítse az ellensúlyt ebben a helyzetben.
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Kiegyensúlyozás a deklinációs tengelyen
A kiegyensúlyozás megkezdése elõtt csatlakoztasson
minden kiegészítõt a távcsõhöz. Ezen lépés elõtt
végezze el a rektaszcenziós tengelyen történõ kiegyensúlyozást.
1) A legjobb eredmény elérése érdekében állítsa a
pólusmagasságot 60° és 75° fok közötti értékre.
2) Lazítsa meg a rektaszcenziós rögzítõcsavart, majd
forgassa a távcsövet oly módon, hogy az ellensúlytengely a lehetõ legfüggõlegesebb helyzetbe kerüljön. Rögzítse a rektaszcenziós tengelyt ebben a
helyzetben.
3) Lazítsa meg a deklinációs tengely rögzítését és
forgassa a távcsövet vízszintes helyzetbe.

Fig.13
15. ábra

4) Lassan mozgassa a távcsövet, és figyelje meg, mely irányban billen le. Lazítsa meg a tubusgyûrû
csavarjait, és mozgassa óvatosan a tubust elõre vagy hátra, míg a távcsö tömegközéppontját megtalálja.
5) Mihelyst a távcsõ nem billen le egyik irányban sem, rögzítse ismét a tubusgyûrûket, majd a
deklinációs tengelyt. Állítsa vissza a mechanikafejet földrajzi helyének megfelelõ pólusmagasságra.
A NEQ2 mechanika használata
Mechanika alt-azimut (fel-le, jobbra-balra) módban is
használható. Ez a mód ajánlott nagyobb mûszerek deklinációs rögzítés
használata, illetve földi megfigyelés esetén. Nagyobb deklinációs skála
mozgatáshoz lazítsa meg a mechanikafejet tartó csavart
a háromláb között, majd fordítsa el a mechanikafejet.
Magassági állításhoz használja a pólusmagasság-állító
rektaszcenziós finommozgatás
csavart.

Fig.13
16. ábra

RA skála
RA rögzítés

deklinációs
finommozgatás

A mechanika ekvatoriális módban is használható. A
pólusmagasság beállítása, valamint a rektaszcenziós
tengelynek a Föld tengelyével párhuzamosra való állítása
után csillagászati célra használható. Lazítsa meg a
tengelyeket rögzítõ csavarokat, állítsa közelítõleg
célpontra a távcsövet, majd húzza meg újra a csavarokat.
Ezt követõen a finommozgató karokkal állítsa be
pontosan a kívánt célpontot.
Fig.13
18. ábra

40
50
60
70
80
90

Fig.13
19. ábra
deklinációs rögzítés

deklinációs skála

RA rögzítés
RA skála

magassági állítócsavar

deklinációs
finommozgatás

rektaszcenziós
finommozgatás

oldalirányú állítás
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Barlow-lencse használata
A Barlow lencse egy optikai kiegészítõ, amely a távcsõ
fókuszát megnyújtja (vagy másképp fogalmazva: az okulár
fókuszát csökkenti), így az elérhetõ nagyítást növeli.

Fig.13
20. ábra

okulár
Barlow-lencse

A Barlow-lencsét a távcsõ okulárkihuzatába kell helyezni
(Newton-távcsõ esetében, l. 20. ábra), illetve a zenittükör
okulár- kihuzatába (lencsés távcsõ, illetve Maksztuv-távcsõ
esetén, l. 21. ábra). Amennyiben a Barlow-lencsét a
zenittükör elé helyezi, a távcsõ okulárkihuzatába, egy 2x-es
nagyítású Barlow-lencse 3x-ossá válik.

tükrös távcsõ (Newton)
A nagyítás növelése mellett a Barlow lencse elõnye, hogy az okulár látómezeje, betekintési távolsága
megmarad. Így néhány esetben kényelmesebb használata, mint nagyobb nagyítást adó okulároké. Egy
jó minõségû Barlow-lencse lényegében megduplázza okulárjainak számát.
Élességállítás

Pólusraállás
Az égbolt elfordulása során az objektumok egy tengely körüli
mozgatással való követéséhez a mechanika pólusra állítására
van szükség. Ennek során a rektaszcenziós tengelyt
párhuzamosra állítja a Föld forgástengelyével, így az az északi
(vagy déli) égi pólusra mutat. Az északi féltekén ezt jelentõsen
megkönnyíti a Polaris csillag megtalálása. Vizuális észleléshez
a közelítõ pólusraállás tökéletesen elegendõ. Kezdéshez
bizonyosodjon meg róla, hogy a háromláb felsõ síkja vízszintes,
és a vörös pont keresõ párhuzamosítva van a fõmûszerrel.
Határozza meg észlelõhelyének földrajzi szélességét. Lazítsa
meg a magasságállító rögzítõcsavarját, majd az állítócsavarral
állítsa be a földrajzi szélességet, amelyet a mechanikafej
oldalán levõ skáláról olvashat le. A magasság állításához
használja mechanikafej hátsó részén levõ állítócsavart - ennek
meghúzása emeli, kifelé engedése lefelé engedi süllyedni a
rektaszcenziós tengely. A magasság beállítása után rögzítse a
tengely helyzetét a rögzítõcsavar meghúzásával.
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21. ábra

22. ábra
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Lassan kezdje el forgatni az élességállítót (az okulárkihuzat
alatt, 21. ábra), miközben figyeli az távcsõben látható képet. Ha
kép életlenedik, forgassa a gombot az ellenkezõ irányba. Finom
mozdulatokkal állítsa be a legélesebb képet. Az idõ során
bekövetkezõ hõmérsékletváltozások és egyéb hatások miatt
lehetséges, hogy késõbb újrafókuszálásra lesz szükség.
Újrafókuszálásra szinte minden okulárcserénél, illetve Barlowlencse beillesztésénél szükség van.

40 30

20 0

lazítás
magasságállítás

Az északi féltekén a Sarkcsillag kevesebb mint egy fokra található
az égi pólustól. Ennek megfelelõen kis ívet ír le az éjszaka
folyamán. A Nagy Göncöl két hátsó kerekét összekötve, majd a
Cassiopeia irányába ötszörösére meghosszabbítva a szakaszt
találjuk meg a Polarist (23. ábra).

Nagy Göncöl

Fig.13
23. ábra

Lazítsa fel a deklinációs tengely rögzítését, majd forgassa a
távcsövet mindaddig, míg a deklinációs skála 90°-ot nem mutat.
Lazítsa meg a mechanikafej magassági állítócsavarját, majd a
rektaszcenziós skálán levõ fehér vonalat figyelve állítsa be a
rektaszcenziós tengely dõlésszögét, míg a vonal közelítõleg a
Polarisra nem mutat. Rögzítse a mechanikafejet ebben a
helyzetben. A keresõn átnézve állítsa a látómezõ közepére a
Polarist a mechanikafej oldalirányú és magassági állítócsavarjaival, ha pontosabb beállításra van szükség.

Kis Göncöl

+ Pólus

Polaris

Cassiopeia

Egy idõ után az égi objektumot a rektaszcenziós tengely körüli
elforgatással követve az objektum a nem tökéletesen pontos
pólusraállás következtében északi vagy déli irányban elcsúszik.
Nem megfelelõ pólusraállás esetén csak mindkét tengelyen
elvégzett korrekciókkal tarthatja a látómezõ közepén az
objektumot.

24. ábra
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Déli félteke
A déli féltekén a pólust csak a környezõ csillagok alapján
lehetséges megtalálni, mivel nincs a pólushoz közel megfelelõen
fényes csillag. A legközelebbi csillag az 5,5 magnitúdós s
Octanis,
körülbelül 1 fokra van a pólustól. A két, egymást a pólus közelében
metszõ vonal az a
és b
Centaurit összekötõ szakaszra emelt
merõleges, illetve a Dél keresztjében az a
és b
Crucist összekötõ
egyenes (24. ábra)

alfa
Crucis

P+

Égitestek követése
Az égitestek a Föld forgása következtében elmozdulni látszanak az éggömbön az idõ múlásával.
Amennyiben a pólusraállítás megfelelõ, az égitestek követését csupán a rektaszcenziós tengely körüli
lassú forgatásra van szükség a követéshez, a deklinációs tengely mozgatására nincs szükség. Egy
külön felszerelõhetõ óragép folyamatos, finom mozgatást képes biztosítani, így a megfigyelt égitest
hosszabb idõn át a látómezõ közepén marad. Az egyes óragépeken különféle sebességû mozgatásra is
lehetõség van, valamint motoros vezérlés szerelhetõ a deklinációs tengelyre, így az objektumok
finombeállítása igen pontosan és rezgésmentesen végezhetõ el. Különösen hasznos ez a kiegészítõ
asztrofotózás esetén.
25. ábra

Rektaszenzió rögzítése
Rektaszcenziós skála
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Ehhez szükséges a pólusraállás elvégzése, illetve a
rektaszcenziós skála beállítása (a deklinációs skálát nem kell
beállítani).
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Osztottkörök használata
Az égitestek megtalálásának legegyszerûbb módja a
csillagos égbolt megismerése, majd a vörös pont keresõvel a
csillagról-csillagra való ugrálás módszere. A mechanikafejen
levõ osztottkörök (skálák) segítségével is lehetséges például
halvány objektumok közelítõ helyének beállítása (az
objektumok koordinátáit megfelelõ atlaszokból keresheti ki).
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mutató

A rektaszcenziós osztottkör használata
A rektaszenziós skála beosztása órák szerinti, 0-tól 23 óráig, ezen belül 10 percnek megfelelõ osztások
találhatók. A skála felsõ részét az északi féltekén, az alsó részét a déli féltekén használhatója (25. ábra).
A rektaszcenziós skála kalibrálása (beállítása)
Keressen az égbolton egy fényes csillagot, melynek koordinátái ismertek (pl. a Vega rektaszcenziója
18h 36m). Lazítsa meg a tengelyek rögzítõcsavarjait, majd állítsa be a kiválasztott csillagot a látómezõ
közepére. Forgassa el a rektaszcenzós skálát oly módon, hogy az a megfelelõ értéket mutassa (a Vega
esetében 18h 36m). Ezt követõen koordináták alapján megtalálhatja a keresett célpontokat (ügyeljen
arra, hogy a beállított rektaszcenziós skála ne forduljon el az észlelés során).
Objektumok felkeresése osztottkörökkel
Példa: az M57 (Gyûrûs köd) felkeresése osztottkörök segítségével.
Egy csillagtérkép segítségével határozza meg az objektum koordinátáit: deklináció 33°, rektaszcenzió
18h 52m. Lazítsa fel a tengelyek rögzítését, majd forgassa a deklinációs tengely mentén a távcsövet
mindaddig, míg a deklinációs skálán a jelzés 33°-ot mutat. Rögzítse a deklinációs tengelyt, majd
forgassa a távcsövet a rektaszcenziós tengely mentén mindaddig, míg a skála a 18h 52m-t mutat
(ügyeljen rá, hogy ne mozdítsa el az elõzõ lépésekben beállított skálát). Rögzítse a mechanika
rektaszcenziós tengelyét is. A finommozgató karok segítségével kis területen pásztázva keresse meg az
objektumot, majd állítsa a látómezõ közepére egy kis nagyítást adó, nagy látómezejû okulárral. Ezt
követõen váltson a kívánt nagyítást adó okulárra.
Az osztottkörökkel való keresés nem teljesen pontos, elõfordulhat, hogy az objektum a látómezõn
kívülre esik. Az osztottkörökkel való keresés pontossága nagy mértékben függ a pólusraállás
pontosságától.
Távcsõ beállítása a célpontra
Az ekvatoriális mechanika esetében az egyik tengely oly módon van megdöntve a függõlegeshez
képest, hogy az az égi pólusra mutat. A mechanika ezen pólusraállítása után az égitestek égbolton való
mozgásának követéséhez csak a rektaszcenziós tengely (óratengely) körüli mozgatásra van szükség. A
pólusra állítás ismételt elvégzésére minden esetben szükség van, ha a mechanikát elmozdítja, másik
észlelõhelyen kezd megfigyeléseket.
Kezdõk számára eleinte nehézséget okoz az
ekvatoriális mechanika mûködésének
zenit
megértése. Egy hagyományos azimutális
26. ábra
mechanika esetében az egyik tengely
függõleges, ez a helyi tetõpontra, a zenitre
megfigyelt
mutat, az e tengelyre merõleges sík a
objektum
horizont síkja. Erre a tengelyre merõleges
deklináció
másik tengely segítségével az objektum
horizont feletti magasságának megfelelõen rektaemelhetjük vagy süllyeszthetjük a távcsövet. szcenzió
A zeniten és az északi-déli vonalon áthaladó
égi fõkör pedig a helyi meriditán. Az
meridián
ekvatoriális mechanika lényegében egy megdöntött azimutális mechania, melynek
eredetileg függõleges tengelye most már az
égi pólusra mutat, így párhuzamos a Föld
D
forgástengelyével. Az erre merõleges sík az
égi egyenlítõ. Az oldalirányú mozgatás a
helyi horizont
nadír
rektaszcenziós körök közötti mozgássá válik,
síkja
melynek kezdõpontja a tavaszpont.

északi égi
pólus
Polaris

égi egyenlítõ
síkja
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magasság

É

K objektumok

mozgásiránya

Az északi pólus
A következõ példákban feltételezzük,
hogy az észlelés az északi féltekérõl
történik. Az elsõ esetben (27-2 ábra) a
tubus a pólusra néz (valószínûleg ez a
távcsõ helyzete egy pólusra állást
követõen). Mivel a rektaszcenziós
tengely párhuzamos a Föld forgástengelyével, e tengely körüli forgatás
után is a távcsõ a pólusra néz (27-1 és
27-3 ábra).

+

27. ábra

2.

1.

3.

A keleti vagy nyugati horizont
irányában
A következõben tekintsük a nyugati
(28-1 ábra) vagy keleti (28-2) irányban
a horizontra tekintõ távcsõ esetét. Ha
az ellensúly a mechanikafej északi
felére esik, a távcsõ a deklinációs
tengely mentén történõ egyetlen
forgatással átfordítható a keleti
horizontról a nyugatira, és vissza,
miközben áthalad az égi póluson is
(feltéve, hogy a pólusraállítás megtörtént). Látható, hogy bármely más
helyzetben levõ objektum megtekintéséhez mindkét tengelyen
további mozgatás szükséges.

égi pólus

+
28. ábra

1.

2.

a távcsõ keletre néz
az ellensúlytengely északi oldalon
Óratengely forgása
Deklinációs tengely forgása

a távcsõ nyugatra néz
az ellensúlytengely északi oldalon
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29. ábra

Északi iránytól eltérõ irány
Közvetlenül az északi póluson kívül bármely
irányba való tekintéshez a távcsõ mindkét
tengelyen való mozgatása szükséges (29. ábra). A
mozgatást az egyes, az éggömbön egymással
párhuzamosan elhelyez-kedõ deklinációs körökön
való áthaladásként értelmezhetük, amelyet a
rektaszcenziós tengely körüli mozgatás követ. A
gyakorlatban a mechanikafej mindkét tengelyén
meglazítjuk a rögzítõcsavarokat, majd mindkét
tengely mentén elforgatjuk a kívánt helyzetbe a
távcsövet. Célszerû egyik kézzel a távcsövet, a
másikkal az ellensúlyt mozgatni, így a
mechanikafejre nehezedõ terhelés csökken. A
közelítõ pozícióra állás után mindkét tengely
rögzítõcsavarját meghúzzuk, majd a flexibilis
karokkal a látómezõ közepére állítjuk az
objektumot.

Távcsõ különbözõ pozíciói két tengelyes mozgatással

1.

30. ábra

2.

Egyéb objektumok
A déli égboltrészen elhelyezkedõ objektumok
esetén (30. ábra) a távcsõ a mechanikafej mindkét
oldalán elhelyezkedhet. Hosszabb észlelési
munka esetén célszerû a tubust a mechanikafej
keleti oldalán beállítani (30-2 ábra), mivel így az
égbolton való követés során nincs szükség a tubus
átfordítására. Különösen hasznos ezt a megoldást
használni, ha a mechanikán óragép is található.
déli irányba nézõ távcsõ
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Hosszú lencsés távcsövek esetén probléma lehet
a zenit körüli észleléssel, mivel a hosszú tubus
végén levõ zenittükör és okulár beleütközhet a
háromlábba (31-1 ábra). Ennek elkerülésére
célszerû ideiglenesen a tubusgyûrûben a lehetõ
legfeljebb tolni a tubust. Ebben a helyzetben ez
kiegyensúlyozás nélkül megtehetõ, mivel a tubus
mozgatása nem változtatja meg a deklinációs
tengelyre ható erõket. Mindazonáltal igen fontos a
tubus eredeti helyzetbe való visszaállítása más
égterület vizsgálata elõtt.

31. ábra

A tubus forgatása során jelentezõ másik probléma,
hogy az okulár, a keresõtávcsõ vagy az
élességállító kényelmetlenül elérhetõ helyzetbe
kerül. A tubus kihuzatában a zenittükröt bármilyen
helyzetben elforgathatja a kényelmes betekintés
érdekében. Amennyiben más részek kényelmesebb elérésére van szükség, a tubusgyûrûket
finoman fellazítva lehetõség van a teljes tubus
elforgatására (a tubust ezt követõen ismét rögzítse
a tubusgyûrûk csavarjainak meghúzásával.
Hasonlóan fontos a megfelelõ, kényelmes betekintés az észlelés egész ideje alatt. Ennek
elsõ lépése a lábak megfelelõ magasságba
való beállítása. Észlelés közben használjon
megfelelõ magasságú, kényelmes széket.
Rövidebb tubusok alacsonyabban is felszerelhetõk, így csökkentve a vibrációk káros hatását.

zenitre nézõ távcsõ

A nagyítás kiszámítása
A távcsõ nagyítását a mûszer fókusztávolságának és a felhasznált okulár fókusztávolságának hányadosa
adja. A nagyítás kiszámításához ossza el a távcsõ fókuszát a használni kívánt okulár fókuszával. Például,
egy 10mm fókuszú okulár 80x nagyítást eredményez egy 800mm fókuszú távcsõben:
a távcsõ fókusza
nagyítás

=

800mm
=

az okulár fókusza

= 80x
10mm

Amikor égitesteket vizsgál, a mûszerbe érkezõ fény hatalmas levegõoszlopokon keresztül éri el a Földet,
amely oszlopok ritkán maradnak mozdulatlanul. Hasonló jelenséget tapasztalhat, mint amikor forró aszfalt
felett néz át. Bár a távcsõ képes lehet igen nagy nagyítás elõállítására, ez a nagyítás a fellépõ turbulenciákat
is felnagyítja, így a kép élvezhetetlen lesz. A tapasztalat szerint a mm-ben kifejezett távcsõátmérõ
kétszerese a használható legnagyobb nagyítás jó légköri körülmények között.
A látómezõ kiszámítása
Az égbolt szeletének mérete, amely látszik a távcsõben, a valódi látómezõ. Méretét erõsen befolyásolja az
okulár felépítése. Minden okuláron feltüntetnek egy látómezõ értéket. A valódi, égbõl látható látómezõ
méretét az okulár látómezeje és az elért nagyítás hányadosa adja meg, amelyet az elõzõ képlettel számolhat
ki. Az elõzõ példánál maradva, amennyiben az okulár 52° látómezõvel rendelkezik, a mûszerben a valódi
látómezõ mérete 0,65°, azaz 39’ (szögperc) lesz:
okulár látómezeje
valódi látómezõ =

52°
=

nagyítás

=

0,65°

80x

A Hold korongjának átmérõje 0,5°, azaz 30’, így a fenti összeállítással 80x nagyítás mellett a Hold teljes
korongja a látómezõben lesz. Emlékezzen rá, hogy a túl nagy nagyítás és túl kicsi látómezõ igen nehézkessé
teheti az égitestek megtalálását. Ajánlatos kis nagyítással megkeresni az objektumot, majd az okulárok
cseréjével nagyobb nagyítást alkalmazni.

A kilépõ pupilla számítása
A kilépõ pupilla a távcsõbõl távozó fénykúp legkisebb átmérõje. Az érték kiszámításával, tudva azt, hogy az
emberi szem pupillája teljes sötétben kb 7mm átmérõre tágul ki, megállapíthatja, hogy vajon a távcsõ által
összegyûjtött teljes fénymennyiség bejut-e szemébe. A kilépõ pupilla kiszámításához ossza el mûszer
objektívjének átmérõjét a nagyítással:
a fõtükör átmérõje (mm)
kilépõ pupilla =
nagyítás
Például, egy 200mm tükörátmérõjû F/5 mûszerben egy 40mm okulár 25x nagyítást ad, a kilépõ pupilla ennek
megfelelõen 8mm. Ilyen méretûre talán egy nagyon fiatal személy pupillája képes kitágulni. Ugyanakkor egy
32mm okulár már 31x nagyítást ad, amelynek révén a kilépõ pupilla már csak 6,4mm, a legtöbb ember
számára megfelelõ méret. Egy F/10-es mûszer az említett 40mm-es okulárral 50x nagyítás mellett 4mm
kilépõ pupillát biztosít, amely mindenki számára megfelelõ.

Észlelés
Az égbolt állapota
Az égbolt állapotát általában két értékkel jellemzik. Az egyik a “seeing” (kb. nyugodtság), vagyis annak
meghatározása, mennyire nyugodt vagy nyugtalan a légkör. A másik az átlátszóság, azaz annak mértéke,
mennyire nyeli el a rajta áthaladó fényt a levegõben levõ pára és apró szemcsék. Amikor a Holdat vagy a
bolygókat észleli, elõfordulhat, hogy azok képe mintha víz alatt lenne, folyamatosan mozog, nyugtalan.
Ilyenkor a nyugodtság igen rossz, amit a folyamatosan áramló levegõ okoz. Jó nyugodtság esetén a kép
mozdulatlanul áll. Jó átlátszóságnál az ég sötét.
Észlelõhely kiválasztása
Célszerû könnyen megközelíthetõ észlelõhelyrõl végezni a megfigyeléseket. Ideális esetben az ilyen hely
távol van a városi fényszennyezéstõl, és magasabban mindenféle légszennyezéstõl. Célszerû minél
magasabban fekvõ területet választani, ezzel nemcsak a fény- és légszennyezés egy részét hagyhatja
maga mögött, de csökkenti a párásodás veszélyét is. A pára vagy köd, amely a mélyben megül, esetenként
még segíthet is a fényszennyezés csökkentésében. Igyekezzék olyan helyet találni, ahonnan jó kilátás nyílik
a horizontra, fõképp déli irányban (ha Ön az északi félteke lakója). A legsötétebb égterület azonban minden
esetben a zenit környékén, a fejünk felett található, itt kell a fénynek a legvékonyabb légrétegen áthaladnia.
Igyekezzék kerülni olyan objektumok észlelését, amelyek a horizont közelében, vagy hõforrások közelében
vannak. Még a legenyhébb szellõ is turbulenciákat okoz épületek tetején vagy falainál. Amennyiben
épületrõl, vagy akár járdáról észlel, a járás közben keltett apró rezgések is jelentkezhetnek a képben. Ezek
az anyagok szintén hõt sugároznak ki, ami befolyásolja az észlelést.
Kerülje az égitestek ablaküvegen keresztül történõ megfigyelését. Az ablaküveg minden esetben torzítja a
képet. Az ablak kinyitása méginkább ronthatja a látványt, mivel a melegebb és hidegebb légtömegek
áramlása által keltett turbulencia a képet tönkreteszi. Távcsövét ajánlott a szabadban használnia.
Az észlelési idõpont kiválasztása
Ideális körülmények között a levegõ nyugodt és átlátszó. Nem okvetlen kell az égnek teljesen
felhõmentesnek lennie, sok esetben némi felhõzet mellett is lehet kiváló a légkör állapota. Nem célszerû
közvetlen napnyugta után észlelni, mivel ilyenkor sugározza vissza a Föld a napközben elnyelt hõt, ami
turbulenciákat kelt. Az éjszaka elõrehaladtával nemcsak a nyugodtság javul, de a lég- és fényszennyezés is
csökkenhet. A legjobb észlelési idõpont sok esetben a hajnali órákra esik. Az égitesteket célszerû delelésük
környékén megfigyelni, itt emelkednek legmagasabbra az égbolton. Amikor ezzel szemben alacsonyabb
horizont feletti magasságban észlel, a nagyobb légtömegek jelentõsen ronthatják a látványt.
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Észlelés
A távcsõ lehûtése
A mûszereknek legalább 30 percre van szükségük, hogy átvegyék a környezet hõmérsékletét. Ennél hosszabb
idõ is szükséges lehet, ha igen nagy a hõmérsékletkülönbség. Nagyobb mûszereknél szintén több idõre lehet
szükség a teljes áthûléshez. Ekvatoriális mechanikán levõ távcsöveknél ezt az idõt például a pontos
pólusraállás elvégzésére használhatja fel.
Sötétadaptáció
Ügyeljen rá, hogy 30 perccel az észlelés megkezdése elõtt már ne érje más fény a szemét, csak tompított vörös
fény. Ezzel biztosíthatja, hogy pupillája a lehetõ legjobban kitágul, és képes lesz a legtöbb fény befogadására.
Célszerû lehet mindkét szemet nyitva tartani észlelés során, a nem használt szemet pedig kézzel letakarni.
Halvány objektumok esetén alkalmazza az elfordított látás technikáját: igyekezzen nem közvetlenül az
objektumra, hanem a mellé nézni.

A TÁVCSÕ KARBANTARTÁSA
Newton távcsõ kollimációja (jusztírozása)
A kollimáció során állítja be a távcsõ tükreit optimális
helyzetbe, hogy azok a lehetõ legjobb minõségû képet adják.
Egy közepesen fényes csillag képét defókuszálva megállapítható, hogy szükség van-e jusztírozásra. Tökéletes kollimáció
esetén a csillag körül koncentrikusan helyezkednek el az ún.
Airy-gyûrûk, elállítódott rendszer esetén ezek torzulnak (32.
ábra).

32. ábra

pontosan kollimált

kollimációra szorul
okulárkihuzat

Fig.33

Kollimációs okulár hiányában egy 35 mm-es fekete színû régi
filmesdoboz is megfelelõ lehet. Üssön egy kis lyukat a tubus
alján pontosan középre. Ez az egyszerû eszköz biztosítja
majd, hogy szeme mindig az okulárkihuzat tengelyében
legyen. Helyezze be ezt az eszköz az okulárkihuzatba (33
ábra).
Vegye le a távcsõ kupaját, majd nézzen bele a tubusba. A
tubus alján helyezkedik el a fõtükör, melyet három, egymástól
120°-ra levõ karom tart a helyén. A fõtükröt a tubus hátoldalán
három állítócsavarral állíthatja, helyzetét pedig három
rögzítõcsavar biztosítja (34. ábra).

segédtükör
tartólábai
33. ábra

fõtükör

A segédtükör beállítása
Fordítsa a távcsövet egy megvilágított felület felé, majd
helyezze be a kollimációs okulárt (l. fent) az okulárkihuzatba.
Néhány fordulatot tekerjen kifelé az élességállítón, hogy a
kihuzat tükrözõdõ pereme eltûnjön. Ebben a lépésben hagyja
figyelmen kívül szemének vagy a kollimációs okulárnak a rögzítõcsavar
fõtükörben tükrözõdõ képét. Amennyben nem látja a fõtükröt
tartó mindhárom karmot, a segédtükrön állítani kell. Ehhez
használjon megfelelõ méretû imbuszkulcsot.
tükörtartó karmok
Finoman lazítson meg egyet a segédtükörtartó
csavarjai közül, majd óvatosan húzzon meg egy másikat kissé
jobban. Figyelje a változást, majd a három állítócsavar
használatával apró állításokkal érje el, hogy a fõtükör
mindhárom leszorítókarmát szimmetrikusan lássa a
kollimációs okulárban (35. és 36. ábra). A folyamat végén
ellenõrizze, hogy a segédtükör mindhárom állítócsavarja
Fig.36
megfelelõen meg van-e húzva.

segédtükör

fõtükör
tükörtartó

állítócsavar

35. ábra

tükörtartó karom

36. ábra
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Fõtükör kollimálása
Keresse meg a három csavarpárt a tubus hátsó oldalán, a tükörtartón, és lazítsa meg a rögzítõcsavarokat
néhány fordulattal.
állítócsavar

rögzítõcsavar

rögzítõcsavar

állítócsavar

Amennyiben 3 nagy csavarfejet lát, és 3 kisebb kereszthornyú csavart, a kereszthornyúak a rögzítõcsavarok, a
nagyobbak bedig az állítócsavarok.

imbuszcsavar (rögzítõ)

Amennyiben 6 kereszthornyú
csavart lát, amelyekbõl 3
kiemelkedik, a kiemelkedõ 3
csavar a rögzítõcsavar, a másik
3 pedig az állítócsavar.

állítócsavar

Amennyiben 3 imbuszcsavart és 3
kereszthornyú csavart lát, az imbuszcsavarok a rögzítõcsavarok, és a
kereszthornyú csavarok az állítócsavarok.
37. ábra

Tarsa kezét a tubus nyílásának egy pontján, és az
okulárba nézve jegyezze meg helyzetét. Célszerû
megkeresni azt az irányt, amerre a fõtükör helyzeti
hibája a legnagyobb (37. ábra).
Ellenõrizze, hogy a tubus hátoldalán ezen a részen
van-e állítócsavar. Ha van, akkor lazítsa meg kissé. Ha
nincs, akkor a szembeesõ oldalon levõ csavart húzza
meg kissé. Ezzel lassú állításokkal, folyamatosan
ellenõrizve a segédtükör árnyékának helyzetét hozza
azt a látómezõ közepére (38. ábra).
Sötétedés után állítsa távcsövét a Polarisra.
Defókuszálja a csillag képét, és ellenõrizze a csillagot
körülvevõ diffrakciós gyûrûk képét. Amennyiben
szükséges, finomítsa a fenti lépésekkel (a gyûrûk
torzulását figyelembe véve) a távcsõ kollimációját.

sedégtükör

helyezze erre az
hand here

fõtükör

38. ábra

mindkét tükör beállítva
kollimációs okulár tükörképe

mindkét tükör beállítva
belenézõ szem tükörképe

A távcsõ tisztítása
Minden észlelés után helyezze vissza a porvédõ sapkát, amely megakadályozza a por felgyülemlését a
lencsén vagy a tükrön. Soha ne tisztítsa meg az optikai felületeket, csak ha megfelelõ gyakorlattal rendelkezik
érzékeny optikai felületek tisztításában. A keresõtávcsövet és okulárokat speciális, távcsõboltban kapható
készletekkel tisztítsa. Ügyeljen rá, hogy az optikai felületeket ne érintse meg ujjaival.
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