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STARQUEST Távcsövek 
Felhasználói útmutató 

 

 
 

FIGYELEM! 

SOHA NE HASZNÁLJA TÁVCSÖVÉT A NAP MEGFIGYELÉSÉRE BIZTONSÁGOSAN RÖGZÍTETT, MEGFELELŐ 
MINŐSÉGŰ NAPSZŰRŐ ALKALMAZÁSA NÉLKÜL! A KÖZVETLEN NAPÉSZLELÉS MARADANDÓ 
SZEMKÁROSODÁST, VAKSÁGOT OKOZ! 
NAP MEGFIGYELÉSE ESETÉN HELYEZZE FEL A KERESŐTÁVCSŐ PORVÉDŐ KUPAKJÁT, VAGY SZERELJE LE A 
KERESŐTÁVCSÖVET A VÉLETLEN NAPBA TEKINTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN. 
SOHA NE HASZNÁLJON OKULÁRBA HELYEZHETŐ NAPSZŰRŐKET! 
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Fontos információ 
 
Jelen felhasználói útmutató 3 különféle modellre vonatkozik. Ügyeljen rá, hogy az útmutató elolvasása előtt 
azonosítsa az Ön által használt távcsövet, és az útmutatóban az arra vonatkozó lépéseket kövesse. Olvassa 
át a teljes útmutatót a távcső összeszerelése előtt, amelyet célszerű nappal, kellemes fényben elvégezni, 
egy, az alkatrészek kicsomagolásához elegendően nagy területen. 
 

Részegységek 
 
Modellek: STARQUEST refraktorok, Makszutov-távcsövek, Newton-távcsövek 

 

 

 
 
 
 
 
1. vörös pontos kereső 
2. élességállító 
3. okulár 
4. zenittükör/prizma 
5. tubusgyűrűk 
6. prizmasín 
7. távcsőrögzítés 
8. deklinációs kuplung 

9. rektaszcenziós kuplung 
10. rektaszcenziós 
finommozgató rugalmas kar 
11. deklinációs finommozgató 
rugalmas kar 
12. szélességi állítócsavar 
13. háromláb rögzítőcsavar 
(M10 csavar) 

14. ellensúlytengely 
15. ellensúly rögzítőcsavar 
16. ellensúly 
17. háromláb lába 
18. okulártálca 
19. láb rögzítőcsavar 

1.1. ábra: refraktorok 

1.2. ábra: Makszutov-távcsövek 1.3. ábra: Newton-távcsövek 
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A háromláb és a mechanikafej összeszerelése 

 
1. Húzza ki teljesen a standard háromláb mindhárom lábát (2.1. ábra) 
2. Szerelje fel az okulártálcát a 2.2. ábrának megfelelően. 
3. Állítsa be a háromláb lábainak hosszát a kívánt magasságnak megfelelően, mindhárom lábat állítva, 

és bizonyosodjon meg róla, hogy a háromláb felső része vízszintesen áll. 
4. Helyezze fel az M10-es marokcsavart az állvány furatán át alulról, és illessze azt a mechanikafej 

menetébe, majd rögzítse a mechanikafejet a csavar meghúzásával (2.3. ábra) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

2.1. ábra 
2.2. ábra 

2.3. ábra 

Figyelmeztetés: az okulártálca biztosítja a három-
láb megfelelő stabilitását, illetve megakadályozza 
az állvány esetleges felborulását. A STARQUEST 
állvány használata esetén mindig használja az 
okulártálcát. 

3.1. ábra 
3.1. ábra 
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5. Csúsztassa fel a deklinációs és rektaszcenziós flexibilis karokat 
  a csonkok végére. Rögzítse ezeket a csavarok meghúzásával 
  oly módon, hogy a csavarok a csonkok végén levő sík felületek-
  re támaszkodjanak (4.1. ábra). 
 
Tipp: A flexibilis karok a tengelyek mindkét oldalán levő csonkra 
felszerelhetők, a kényelmes használatot szem előtt tartva (4.3. ábra). 
 
6. Az ellensúllyal együtt csavarja fel az ellensúlytengelyt a 
  mechanikafejre (4.1. ábra). Rögzítse az ellensúlyt a tengelyen 
  a rajta levő csavar meghúzásával. 
 

 

A távcső felszerelése 

 
Bizonyosodjon meg róla, hogy mindkét tengely kuplungja rögzített állapotban van. Ezt követően helyezze a távcsövet 
a mechanikafejre (4.2. ábra), és a távcsövön levő prizmasínnek a foglalatba történő helyezése után rögzítse azt a 
rögzítőcsavar meghúzásával. 
 

A kiegészítők felszerelése 

4.1. ábra 
4.2. ábra 

4.3. ábra 

5.1. ábra 5.2. ábra 
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A vörös pont kereső felszerelése: 
Csúsztassa fel a kereső papucsát a tubuson 

levő négyzetes papucsba, majd rögzítse azt a papucs oldalán levő csavar meghúzásával. 
 
Okulár (szemlencse) behelyezése: 
N114-es és N130-as típusjelű Newton-távcsövek esetén: lazítsa meg a kihuzaton levő csavarokat, majd távolítsa el a 
porvédő sapkát. Csúsztassa be a kiválasztott okulárt, majd rögzítse a csavarok meghúzásával. 
705-ös, 804-es és MAK102-es tácsövek esetén: lazítsa meg a kihuzaton levő csavarokat. Csúsztassa be a zenittükröt a 
távcső kihuzatába, majd rögzítse azt. Lazítsa meg a zenittükör kihuzatán levő csavarokat, majd helyezze be a 
kiválasztott okulárt, és rögzítse a zenittükör csavarjainak meghúzásával. 
 
Élességállítás 
Lassan forgassa az élességállító gombot az egyik irányba (7.1. ábra). Amennyiben a kép életlenebbé válik, forgassa a 
gombot az ellenkező irányba, amíg a kép teljesen éles lesz. Az élességállításra minden alkalommal szükség van okulárok 
cseréje után. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3. ábra 

6.1. ábra 

6.2. ábra 

7.1. ábra 
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A vörös pont kereső párhuzamosítása 
A vörös pont kereső egy egyszeres nagyítású keresőeszköz, 
amelyben az égre néző üveglapra vetülő vörös lézerpont mutatja a 
távcső helyzetét az égen. A keresőben megjelenő vörös folt 
fényereje szabályozható. A kereső a rajta levő két állítócsavarral 
párhuzamosítható a főműszerrel, így a kereső pontosan a 
főműszerben látható objektumra mutat. A kereső tápellátását egy 
3 voltos lítium elem biztosítja. 
A keresőtávcsövekhez hasonlóan a vörös pontos keresőt is 

párhuzamosítani kell a főműszerrel. Nyissa ki az elemfedelet annak finom nyomásával és lehúzásával, és távolítsa el az 
elemet védő vékony műanyagfóliát (6.2. ábra). Kapcsolja be a keresőt a fényességállító gomb elfordításával, amíg halk 
kattanó hangot nem hall. Forgassa tovább a gombot a fényerő emeléséhez. Helyezzen be egy kis nagyítást adó okulárt 
a főműszer kihuzatába, majd állítson be a főműszerben középre egy fényes objektumot, vagy nappal egy távoli 
tereptárgyat. Nézzen keresztül a kereső csövén. Amennyiben a vörös pont éppen az objektumra esik, a kereső 
párhuzamos a főműszerrel. Amennyiben nem ez a helyzet, a két állítócsavarral párhuzamosítsa a keresőt. 
Párhuzamosított kereső mellett egyszerűen nézzen át a keresőn, állítsa a vörös pontot a kiszemelt célpontra, rögzítse 
a távcsövet, majd kezdje meg a megfigyelést a főműszerrel. 
 

A műszer használata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7.1. ábra 

8.1. ábra 
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A STARQUEST mechanikát ún. ekvatoriális módban való használatra tervezték, amelynek előnyei: 
 az osztott körök használatával a helyi csillagidő ismeretében a szabad szemmel nem látható objektumok 

koordinátáik alapján beállíthatók 
 az okulárban látható objektum a műszer egy tengely mentén (óratengely, rektaszcenziós tengely) történő 

forgatásával követhető, a flexibilis rúd lassú, finom mozgatásával. 
Ehhez a mechanikát használat előtt pólusra kell állítani. A pólusra álláshoz a mechanikafejet vízszintesen és 
függőlegesen is mozgatni kell. 
Vízszintes mozgatás: 
Forgassa a mechanikafejet mindaddig, míg a földrajzi szélesség állítására használt gomb dél felé (az északi féltekén; a 
déli féltekén észak felé) néz. A vízszintes mozgatás mind a mechanika és a háromláb mozgatásával, mind pedig a 
mechanikafejen levő 3/8”-as állítócsavarokkal történhet. 
Függőleges állítás: 
A mozgatást a szélességi állítócsavarral végezze el. Lazítsa meg a rögzítőcsavart, majd állítsa be a megfigyelőhely 
földrajzi szélességét, amely a mechanikafejen levő skálán leolvasható. A megfelelő szélesség beállítása után rögzítse 
ismét a mechanikafejet. 
Ez a beállítás akár a távcső felhelyezése előtt, akár azután elvégezhető. Ugyanakkor az ellensúly és a távcső tömege kis 
mértékben megváltoztathatja a mechanikafej helyzetét (például a talaj süppedése következtében), így a távcső 
felhelyezése előtt elvégzett pólusraállást érdemes a távcső felszerelése után pontosítani. 
Ügyeljen a mechanika megfelelő kiegyensúlyozására. Óvatosan lazítsa meg a rektaszcenziós kuplungot, miközben a 
távcsövet finoman tartja. Mozgassa az ellensúlytengelyen az ellensúlyt mindaddig, amíg az adott helyzetben a 
mechanikafej egyik irányban sem billen le. Rögzítse az ellesúlyt ebben a pozícióban (4.1. ábra). 
 
Példák a STARQUEST mechanika különféle helyzeteire ekvatoriális módban 
 
Az ekvatoriális mód legkönnyebben egy „eldöntött” hagyományos alt-azimut (függőleges és vízszintes tengelyek 
mentén mozgatható) mechanikaként érthető meg. Az alt-azimut mechanika függőleges tengelyét oly módon döntjük 
meg, hogy az az északi (a déli féltekén a déli) égi pólusra mutasson, így ez a tengely (rektaszcenziós-, vagy óratengely) 
a Föld tengelyével párhuzamossá válik. Az így kialakult „horizont” az égi egyenlítő (8.1. ábra). Ennek a „horizontnak” 
egy részét azonban maga a Föld takarja ki. Az erre az irányra merőleges, az égi szélességi fokok közötti haladáshoz az 
ún. deklinációs tengely használható. 
 
Az északi égi pólusra állás 

 
8.2. ábra 
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Keleti nyugati horizonton levő objektum megfigyelése 

 
8.3. ábra 

 
Az égbolt tetszőleges pontján levő objektum megfigyelése 
Az előző speciális esetektől eltekintve ezekben az esetekben a távcső mindkét tengely mentén történő mozgatása 
szükséges. Az egymásra merőleges tengelyek révén az égbolt tetszőleges pontján levő objektum beállítható. 
 

 
8.4. ábra 

 
Az égbolt déli részén levő objektum megfigyelése 
A déli égbolton levő objektumok megfigyelése során a tubus a mechanikafej mindkét oldalán elhelyezkedhet, mind a 
keleti, mind a nyugati oldalon. Ahogyan az égbolton az objektumok delelnek, és áthaladnak az égi meridiánon, 
bizonyos esetekben a távcső átfordítása lehet szükséges a megfigyelés folytatásához. 
 

 
8.5. ábra 
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Osztottkörök használata 
 

Az objektumok beállításának leg-
gyorsabb módja az égbolt csillag-
képeinek, valamint az objektumok hely-
zetének megtanulása sok gyakorlás 
útján. A távcsövet a vörös pont keresővel 
az objektum közelítő helyére irányítjuk, 
majd kis nagyítású okulárral, a 
csillagkörnyezetet azonosítva megkeres-
sük a kívánt objektumot, végül a meg-
felelő nagyítást adó okulárral elvégezzük 
a megfigyelést. 
 

Az osztottkörök használatával az égitestek koordinátájának ismeretében is lehetséges a célpont beállítása. Míg a 
deklinációs osztottkörök beállítására nincs szükség (0 fok az égi egyenlítő, -90 és +90 fok a déli és az északi égi pólus), 
a rektaszcenziós kört az észlelés előtt be kell állítani a helyi csillagidő ismeretében. A rektaszcenziót fokok helyett óra-
perc-másodperc értékekkel adják meg. A helyi meridiánon az adott pillanatban azok az objektumok haladnak át, 
amelyek rektaszcenziója megfelel az adott hely csillagidejének. A csillagidő számítása helyett egyszerűbb megoldás 
egy ismert rektaszcenziójú, fényesebb csillag beállítása a műszer látómezejébe, majd a rektaszcenziós skála megfelelő 
beállítása (a Vega rektaszcenziója például 18 óra 36 perc). 
 
Megfelelő okulár kiválasztása 
A nagyítás kiszámítása 
A távcső által adott nagyítást a műszer és a használt okulár fókuszának hányadosa adja meg. Például, egy 10 mm-es 
fókuszú okulár egy 800 mm-es fókuszú távcsőben 80x nagyítást ad. 
Távcsővel végzett megfigyelések során igen vastag légrétegen halad keresztül az objektumok fénye. A különféle 
légrétegek különféle mozgást végeznek, amelynek eredményeképpen a távcsőben látható kép elmosódik, remeg, a 
légköri turbulenciáktól függően. Bár a műszer képes lehet igen nagy nagyítások elérésére, sok esetben a légköri 
viszonyok nem teszik lehetővé a legnagyobb nagyítás alkalmazását. Ideális körülmények között a műszer milliméterben 
vett átmérőjének kétszerese az ajánlott maximális használható nagyítás. 
A túlzott nagyítás nemcsak a légköri zavarokat nagyítja fel, de jelentősen megnehezíti az objektumok megtalálását is 
az égen. Ajánlott először kisebb nagyítással megkeresni és megfigyelni az objektumot, majd az okulárok váltásával az 
ideális nagyításra áttérni. 
 
Az égbolt állapota 
Az égbolt állapotát két jellemzővel adhatjuk meg. Az egyik a „seeing” (nyugodtság), amely a légkör nyugodtságát adja 
meg, illetve az égbolt átlátszósága. Rossz nyugodtság esetén például a Hold kráterei úgy tűnnek, mintha vastag vízréteg 
alatt figyelnénk meg őket. Jó nyugodtság esetén a csillagok szabad szemmel nem szcintillálnak (vibrálnak) még a 
horizont közelében sem. Ideális átlátszóság esetén az égbolt tintafekete és a légkör szennyezésektől és párától mentes. 
 
Megfigyelőhely kiválasztása 
Javasolt a viszonylag könnyen és gyorsan elérhető, sötét egű észlelőhely keresése, amelyet nem zavarnak városfények, 
illetve légszennyezettség. Célszerű minél magasabban fekvő megfigyelőhelyet választani, így nem fenyeget a leszálló 
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köd veszélye. Minél tisztább, használhatóbb a horizont (az északi féltekén különösen a déli horizont) különsen fontos 
a déli égen levő objektumok megfigyelése esetén. 
Célszerű elkerülni azon objektumok észlelését, amelyek hőt kibocsátó források felett (kémények, stb) helyezkednek 
el. Az ablaküvegen át történő észlelés szintén nem ajánlott, mivel az üveg minősége jelentősen rontja az objektumok 
látványát. 
 
Megfigyelési idő kiválasztása 
Napnyugta után a talaj még hűl, kisugározza a napközben elnyelt hőmennyiséget, ami légköri turbulenciákhoz vezet. 
Az éjszaka előrehaladtával a légkör megnyugszik, a légszennyezettség szintén leülepszik, esetleg a zavaró díszkivilágítás 
is csökken. Sokszor a legjobb észlelési időszak a hajnali órákra esik. Az objektumokat az égbolt forgása során a 
legmagasabb égi helyzetük körül célszerű megfigyelni, a horizontközeli észlelés során a vastag légréteg jelentősen 
ronthatja a távcső által alkotott képet. 
 
A távcső hűlése 
A távcsőnek legalább 10-30 percre van szüksége a környezeti hőmérséklet átvételéhez, ami elengedhetetlen a jó 
képalkotáshoz. Ez az idő még hosszabb lehet, ha jelentős a különbség a távcső és a kültér hőmérséklete között, illetve 
arányosan növekszik a műszer átmérőjével. 
 
Sötétadaptáció 
A szem sötétadaptációja rendkívül fontos a csillagászati megfigyelések előtt. Ügyeljen rá, hogy szemét ne érje 
közvetlen fény legalább 30 perccel az észlelés megkezdése előtt, kivéve a tompított vörös fényű észlelőlámpát. 
Megfelelő óvintézkedések mellett a pupilla a lehető legnagyobbra tágul ki, illetve megfelelő mennyiségű ún. látóbíbor 
képződik a szemben. Előnyös lehet mindkét szemet nyitva tartva végezni a megfigyelést, esetleg a nem használt szemet 
kézzel van sállal eltakarni. Halvány objektumok megfigyelésekor alkalmazza az elfordított látás technikáját: ne az 
objektumra nézzen a távcsőben, hanem szándékosan az objektum mellé. 
 
A távcső tisztítása 
Használat után helyezze vissza a távcső porvédő kupakjait. Ne próbálja meg tisztítani az optikai felületeket, mivel ez 
azok karcolódásához vezethet. Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg kézzel az optikai felületeket. 
 


