
Refraktorok és reflektorok azimutális mechanikán

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



AZ1  és Az2 mechanikaAZ1  és AZ2 mechanika

Refraktor, AZ2

Reflektor, AZ1

A. Objektívsapka / objektívblende
(a sapka használat elõtt eltávolítandó)

B. Harmatsapka / fényellenzõ
C. Objektívlencse
D. Távcsõtubus
E. Keresõtávcsõ
F. Keresõtávcsõ tartója
G. Párhuzamosító csavarok
H. Élességállítás rögzítõcsavarja
I. Okulár (szemlencse)
J. Zenittükör / zenitprizma
K. Fókuszírozó tubusa
L. Élességállító

1. Magassági finomállítás
2. Vízszintes mozgatás rögzítõcsavarja
3. Villás mechanikafej
4. Magassági rögzítés
5. Mechanikafej rögzítése

a. Okulártálca
b. Háromláb
c. Magasságállítás rögzítõkuplungja

AZ2

A. Segédtükör (a tubusban)
B. Objektívsapka / objektívblende

C. Fókuszírozó tubusa
D. Keresõtávcsõ tartópapucsa
E. Keresõtávcsõ
F. Keresõtávcsõ állítócsavarjai
G. Okulár (szemlencse)
H. Élességállító
I. Távcsõ tubusa
J. Fõtökör (a tubusban)

1. Villa rögzítõcsavarja
2. Magassági rögzítõcsavar
3. Vízszintes rögzítõcsavar
4. Villa
5. Magassági finomállítás

a. Okulártálca
b. Háromláb
c. Magasságállítás rögzítõkuplungja

(a sapka használat elõtt eltávolítandó)

AZ1

Mindenek elõtt

Keresse meg a leírásban az Ön mechanikájához 
leginkább hasonlító modellt és kövesse az arra 
vonatkozó útmutatásokat. Olvassa el a teljes 
útmutatót. A távcsõvet célszerû nappali fénynél 
összeszerelni, ehhez biztosítson megfelelõ helyet az 
összes alkatrész kényelmes kicsomagolásához.

FIGYELEM!

SOHA NE HASZNÁLJA TÁVCSÖ-

VÉT A NAP KÖZVETLEN MEGFI-

GYELÉSÉRE:  VISSZAFORDÍTHA-

TATLAN SZEMKÁROSODÁST 

SZENVEDHET. HASZNÁLJON 

MEGFELELÕ, A TÁVCSÕRE BIZ-

TONSÁGOSAN RÖGZÍTETT NAP-

SZÛRÕT A NAP ÉSZLELÉSÉHEZ. A 

NAP MEGFIGYELÉSEKOR FEDJE 

LE A KERESÕTÁVCSÖVÉT VAGY 

AZ ÉSZLELÉS IDEJÉRE SZEREL-

JE LE A MÛSZERRÕL, EZZEL 

MEGELÕZVE A VÉLETLEN BETE-

KINTÉSBÕL EREDÕ BALESETE-

KET. SOHA NE HASZNÁLJON O-

KULÁRBA HELYEZHETÕ NAPSZÛ-

RÕT, ÉS NE HASZNÁLJA TÁVCSÖ-

VÉT A NAP KÉPÉNEK KIVETÍTÉ-

SÉRE. A MÛSZERBEN FELGYÜ-

LEMLÕ HÕ KÁROSÍTHATJA  A MÛ-



A HÁROMLÁB FELÁLLÍTÁSA
A háromláb lábainak beállítása (1. ábra)
1) Óvatosan lazítsa meg a magasságállító kuplungot és 

húzza ki a lábak alsó részeit. Szorítsa meg ismét a 
kuplungot.

2) Nyissa szét a háromláb lábait ügyelve rá, hogy a háromláb 
függõlegesen álljon.

3) Állítsa be mindhárom láb hosszúságát oly módon, hogy a 
háromláb felsõ síkja vízszintes legyen. A talaj 
egyenetlenségei miatt az egyes lábak eltérõ 
hosszúságúak lehetnek.

Az okulártálca felszerelése (2. ábra)
1) Helyezze az okulártálcát a lábakat merevítõ elemekre, 

majd alulról rögzítse a megfelelõ csavarokkal.

1. ábra

2. ábra

A TÁVCSÕ FELSZERELÉSE

A távcsõ felszerelése a mechanikára
(4-6 ábrák)

1) Csavarja le a nagy méretû fogantyúval ellátott 
csavart a magassági rögzítõrõl.

2) Helyezze be a magassági finomállító 
szerkezetet a lyukba ugyanerrõl az oldalról.

3) Óvatosan csúsztassa a távcsövet a villába. 
Rögzítse a tubust a rögzítõcsavarok 
meghúzásával. Ügyeljen rá, hogy a csa-
varokat ne húzza túl.

4) Csavarja le a nagy méretû fogantyúval ellátott 
csavart a távcsõtubusról, és használja a ma-
gassági finomállítón.

AZ1 (reflektor)                                                                           AZ2 (refraktor)

3. ábra

4. ábra

5. ábra

6. ábra

3. ábra

4. ábra

5. ábra

6. ábra



KERESÕTÁVCSÕ

AZ1 (reflektor)                                                                           AZ2 (refraktor)

A keresõtávcsõ felszerelése (7, 8 ábrák)

1) Keresse meg a csomagban a keresõtávcsövet 
és tartozékait.

2) Csavarja le a két recézett anyát a távcsõ 
tubusáról.

3) Helyezze a keresõtávcsõ talpát a kiálló 
csavarvégekre.

4) A fenti anyákat visszacsavarva rögzítse a 
keresõtávcsövet.

7. ábra

8. ábra

7. ábra

8. ábra

OKULÁR
AZ1 (reflektor)                                                                           AZ2 (refraktor)

            Okulár behelyezése
            (9. ábra)

1) Lazítsa ki az okulárkihuzat 
rögzítõcsavarjait és távolítsa 
el a porvédõ kupakot.

2) Helyezze be a kiválasztott 
okulárt, majd rögzítse a csavar 
finom  meghúzásával.

Okulár
behelyezése
(9. ábra)

1) Lazítsa ki az okulárkihuzat rögzítõcsavarjait, és 
távolítsa el a porvédõ kupakot.

2) Csúsztassa a zenittükröt/zenitprizmát az okulár-
kihuzatba, és rögzítse a fenti csavarokkal.

3) Lazítsa meg a zenittükör/zenitprizma rögzítõ-
csavarjait.

4) Helyezze be a kiválasztott okulárt a zenittükörbe, 
majd rögzítse a csavarok finom meghúzásával.

9. ábra

9. ábra



TÁVCSÕ FELSZERELÉSE

Multifunkciós platform nélkül                                   Multifunkciós platformmal

Tubusgyûrûk felszerelése
(10. ábra)

1) Szerelje le a tubusgyûrûket a 
távcsõrõl a csavarok meg-
lazításával, k ihaj tásával ,  
majd a tubusgyûrû szét-
hajtásával.

2) Rögzítse a tubusgyûrûket a 
mechanikára a mellékelt 
imbuszkulccsal.

A távcsõ behelyezése a
 tubusgyûrûkbe (11. ábra)

1) Keresse meg a távcsõ tömeg-
középpontját. Helyezze be a 
tubust a tubusgyûrûkbe oly 
módon,hogy a tömegközép-
pont a két gyûrû közé essen 
félúton. Hajtsa vissza a 
tubusgyûrûket, majd rögzítse 
a távcsövet a csavarok meg-
húzásával. Ügyeljen rá, hogy 
a csavarokat ne húzza túl.

A tubusgyûrûk felszerelése a
 mechanikára (12. ábra)

1) Szerelje le tubusgyûrûket és 
a platformot a tubusgyûrûk 
csavarjainak meglazításá-
val, majd a gyûrûk szét-
hajtásával.

2) A három menetes furat 
egyikét felhasználva rögzítse 
a tubusgyûrûket a mecha-
nikán. A platform alatti csa-
vart szorítsa meg oly módon, 
hogy a platform szilárdan, 
elmozdulásmentesen üljön, 
miközben ügyel rá, hogy a 
tubusgyûrûk helyzete ne 
változzon.

A távcsõ behelyezése a
 tubusgyûrûkbe (13. ábra)

1) Csomagolja ki a távcsövet.
2) Helyezze a tubust a nyitott 

tubusgyûrûkbe. Hajtsa vissza 
a tubusgyûrûket, majd rög-
zítse a tubust a csavarok 
meghúzásával. Kerülje a 
csavarok túl erõs meghú-
zását.

10. ábra

11. ábra

12. ábra

13. ábra

Finommozgató karok felszerelése (14. ábra)

1) A finommozgató rúd furattal, és furaton belül sík felülettel ellátott részét 
csúsztassa fel a csigakerekek végén levõ csatlakozóra, ügyelve a sík 
felületek egybeesésére. Rögzítse a kart a csavar meghúzásával. 14. ábra



KERESÕTÁVCSÕ / VÖRÖS PONT KERESÕ

Kis keresõtávcsõ                  Nagy keresõtávcsõ / vörös pontos keresõ

A keresõtávcsõ felszerelése
(15. ábra)

1) Vegye elõ a keresõtávcsövet és 
alkatrészeit.

2) Csavarja le a recézett rögzítõ-
anyagákat a távcsõ tubu-
sáról.

3) Helyezze a keresõtávcsõ 
tartólábát a szabaddá vált 
csavarokra.

4) Rögzítse a keresõt az anyák 
meghúzásával.

Nagy keresõtávcsõ vagy vörös pontos keresõ 
felszerelése (16. ábra)

1) (csak keresõtávcsövek esetén): A keresõtávcsõ 
tartójából óvatosan emelje ki a gumigyûrût. Görgesse fel 
a gyûrût a keresõtávcsõre a gyûrû számára kialakított 
vájatba.

2) Csúsztassa a keresõ / vörös pontos keresõ lábát a 
tubuson levõ papucsba, majd a papucs oldalán levõ 
csavarral rögzítse.

15. ábra

16. ábra

OKULÁR

Az okulár behelyezése (17. ábra)

1) Lazítsa meg az okulárkihuzat oldalán a rögzítõcsavart.
2) Csúsztassa be az okulárkihuzatba a zenittükröt / zenitprizmát, 

majd a csavar meghúzásával rögzítse azt.
3) Lazítsa meg a rögzítõcsavart a zenittükrön.
4) Helyezze be a kívánt okulárt a zenittükörbe, majd rögzítse azt a 

csavar finom meghúzásával.
17. ábra



A TÁVCSÕ HASZNÁLATA
A keresõtávcsõ párhuzamosítása

Ezek a fix nagyítású, a fõmûszerre szerelt távcsövek pontos párhuzamosítás esetén 
segítséget jelentenek az objektumok megtalálásában. A párhuzamosítást célszerû 
napközben, kültéren elvégezni. Állítsa a keresõtávcsövet egy legalább 2-300 
méterre levõ tereptárgyra. 5x24-es és 6x24-es keresõk esetében a kép élesre 
állításához tekerje az okulár végét (18. ábra). 6x30-as és ennél nagyobb keresõknél 
lazítsa meg az objektív helyzetét rögzítõ gyûrût, majd a lencsét tartalmazõ tag 
forgatásával állítsa be az élességet. A megfelelõ élesség elérésekor rögzítse az 
objektív helyzetét a gyûrû visszatekerésével (19. ábra).

1) Válasszon egy legalább 2-300 méterre levõ tárgyat, és irányítsa rá a fõmûszert, 
hogy a tárgy a látómezõ közepére essen.

2) Ellenõrizze, hogy a kiválasztott tárgy a keresõtávcsõben is a látómezõ közepén, a 
szálkereszten található-e.

3) Az 5x24-es keresõtávcsõ esetén a három állítócsavar finom állításával hozza az 
objektumot a szálkeresztre (20. ábra). 6x30-as és nagyobb keresõk esetén a két 
állítócsavarral állíthatja a keresõ helyzetét egy rugós feszítéssel szemben (21. 
ábra).

18. ábra 19. ábra

20. ábra

21. ábra

Vörös pontos keresõ A vörös pontos keresõ egy egyszeres nagyítású keresõ, amelyben egy üveglapra 
vetített kis vörös pont segít az éjszakai égen való tájékozódásban. A vörös pontos 
keresõn fényerõszabályozó, valamint két irányú állítócsavar is található (22. ábra). A 
vörös pontos keresõ tápellátását egy 3 voltos lítium elem biztosítja, amely az eszköz 
alsó részén, elöl található. A keresõ használatához egyszerûen nézzen át a tubuson, 
majd mozgassa a távcsövet mindaddig, míg a pont a célpontra áll.

A vörös pontos keresõ párhuzamosítása

A keresõtávcsövekhez hasonlóan a vörös pontos keresõt is párhuzamosítani kell a 
fõmûszerrel. Ezt a feladatot a vízszintes és függõleges állítócsavarokkal végezheti el.

1) Nyissa ki az elemtartót enyhe nyomással, majd a fedél lehúzásával, majd vegye ki a 
kis méretû mûanyag szalagot, amely az elemet takarja (23. ábra).

2) Kapcsolja be a vörös pontos keresõt a fényességszabályozó óramutató járásával 
megegyezõ irányba történõ elforgatásával kattanásig. Folytassa a forgatást a 
fényerõ növeléséhez.

3) Helyezzen be egy kis nagyítású okulárt a távcsõbe. Keressen egy fényes objektumot 
és állítsa rá a távcsövet úgy, hogy az objektum a látómezõ közepére essen.

4) Mindkét szemét nyitva tartva nézzen át a tubuson és mellette. Ha a vörös pont a 
kiválasztott célponton áll, nincs teendõje. Amennyiben a vörös pont nem megfelelõ 
helyen van, a magassági és oldalirányú állítócsavarokkal állítsa be a megfelelõ 
helyzetet.

22. ábra

23. ábra

Élességállítás
Lassan forgassa az élességállítót (24. ábra) az egyik irányba, amíg a kép éles nem 
lesz. Amennyiben a kép élessége romlik, forgassa a gombot az ellenkezõ irányba. A 
légköri viszonyok változása miatt idõrõl idõre szükség lehet az élesség ismételt 
finomállítására, különösen rövid fókuszú mûszereknél, ha még nem érték el a 
környezeti hõmérsékletet. Okulárcsere esetén szinte bizonyosan szükséges az 
élesség beállítása.

24. ábra



AZ1/AZ2 mechanika használata
A távcsövõn magassági (fel-le) és azimut (jobbra-balra) 
mozgatási lehetõség van. Lazítsa meg az oldalirányú 
(azimut) rögzítõcsavart a távcsõ mozgatásához, majd 
húzza meg a kívánt pozíció elérése után. Lazítsa meg a 
magassági rözítõcsavart a durva állításhoz, majd rögzítse 
ismét. Magassági finomállításhoz használja az ábrán 
látható rudat (AZ1: 25. ábra, AZ2: 26. ábra).

25. ábra 26. ábra

Barlow lencse használata 
A Barlow-lencse egy negatív lencsetagként mûködõ rendszer, amely megnöveli 
az adott okulár nagyítását, míg a látómezõt csökkenti. Az objektív felõl érkezõ 
összetartó sugárnyalábot kevésbé összetartóvá teszi, mielõtt elérné a 
fókuszpontot, így a mûszer fókusza hosszabbnak tûnik.

A Barlow-lencsét a fókuszírozó és az okulár közé kell helyezni reflektorok 
esetében, és általában a zenittükör és az okulár közé refraktorok esetén (27. 
ábra). Néhány távcsõ esetén lehetséges a fókuszírozó és a zenittükör közé 
behelyezni, amely még nagyobb nagyítást eredményez. Például egy 2x-es 
Barlow-lencse körülbelül 3x-os nyújtótagként mûködik a zenittükör elé helyezve.

A nagyítás növelése mellett a Barlow-lencse elõnye a megnövelt pupillatávolság 
(kényelmesebb betekintés), valamint az okulár szférikus aberrációjának 
csökkentése. Emiatt néhány esetben a Barlow lencse egy adott okulárral 
kedvezõbb képet adhat, mint egy hasonló fókuszú okulár. Mindazonáltal a Barlow-
lencse legnagyobb elõnye, hogy okulárjainak számát gyakorlatilag kétszeresére 
emeli.

27. ábra

Kameraadapter használata
Kamera használata is lehetséges a távcsõvel például az ún. primér fókuszban 
történõ fotózáshoz. A kamera használatához néhány esetben hosszabbító 
toldatra van szükség. Néhány reflektor esetében hosszabb útra volna szükség, 
mint ami elérhetõ a fókuszírozóval, a refraktorokat pedig általában zenittükörrel 
való használatra tervezik, így ennek hiányában szintén szükséges a tubus 
meghosszabbítása. Különösen igaz közeli objektumok fotózásákor az optikai 
törvények következtében: míg csillagokon éles képet ad a mûszer, a jóval 
közelebbi objektumok nem állíthatók élesre. Ebben az esetben szükséges a 2,5”-
es toldat használata.

A kameraadaptert egyszerûen csavarja fel az okulárkihuzaton levõ T-menetre, 
majd a kamera típusának megfelelõ T-adapterrel rögzítse a kamerát a távcsövön 
(28. ábra). Ezzel a távcsõ lényegében egy igen hosszú fókuszú teleobjektívként 
használható.

28. ábra



A helyi horizont síkja Nadír (talppont)

Ekvatoriális mechanika
(Északi félteke)

A rektaszcenziós- (óra-)tengely
az északi égi pólusra mutat

Zenit (tetõpont)

Rektaszcenzió

A csillagok
látszó haladási
iránya az égen

Az égi egyenlítõ
síkja

Meridián
vonala

Deklináció

A megfigyelt
égi objektum

Sarkcsillag

Szélesség

Nyugat

Dél
Kelet

Észak

A távcsõ objektumra állítása

A német ekvatoriális mechanikák esetében lehetõségünk van a rektaszcenziós tengely megdöntésére a 
vízszintes síkhoz képest annak érdekében, hogy a tengely pontosan az égi pólusra (az északi vagy déli égi 
pólusra) mutasson. Miután ez a tengely a pólusra mutat, vagyis a pólusraállás megtörtént, elegendõ csak e 
tengely körül mozgatni a távcsövet, hogy az égbolton haladó objektumok a látómezõ közepén maradjanak. 
Ügyeljen rá, hogy nem mozdítsa el a tengelykeresztet vagy ne állítsa át a földrajzi szélesség beállítását, ellenkezõ 
esetben újra végre kell hajtania a mechanika pontos pólusraállítását. A pontos beállítást követõen a távcsövet 
csak a rektaszcenziós és a deklinációs tengely használatával mozgassa.

Számos kezdõ észlelõnek okoz nehétséget annak az egyszerû ténynek a felismerése, hogy az ekvatoriális 
mechanikák pontosan ugyanolyanok, mint a vízszintes és függõleges tengely mentén mozgatható, ún. alt-azimut 
mechanikák - csak éppen az egyik tengely a pólusra mutat. Más szavakkal, a mechanikát a földrajzi szélesség 
értékének megfelelõen megdöntöttük, ennek megfelelõen a pólusra mutató tengely körül végzett mozgások 
pontosan az égi egyenlítõ síkjában történnek (amelyet a földi egyenlítõ jelöl ki az éggömbön) (d. ábra). Vagyis 
mechanikánk számára ez a “horizont síkja”, csak éppen ennek a horizontnak egy darabját a Föld valódi horizontja 
kitakarja. Ekkor a mechanika számára az “oldalirányú” mozgásokat immár rektaszcenzióban végzett mozgásnak 
nevezzük. Amikor a mechnaika “fel” vagy “le” mozdul, akkor pedig az égi egyenlítõtõl haladunk északi, illetve déli 
irányba. Ezt a mozgásirány nevezzük deklinációnak (29. ábra).

29. ábra
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