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FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 
CQ40 távcsövek 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SOHA NE HASZNÁLJA TÁVCSÖVÉT A NAP KÖZVETLEN MEGFIGYELÉSÉRE: VISSZAFORDÍTHATATLAN 
SZEMKÁROSODÁST SZENVEDHET. HASZNÁLJON MEGFELELŐ, A TÁVCSŐRE BIZTONSÁGOSAN 
RÖGZÍTETT NAPSZŰRŐT A NAP ÉSZLELÉSÉHEZ. A NAP MEGFIGYELÉSEKOR FEDJE LE A 
KERESŐTÁVCSÖVÉT VAGY AZ ÉSZLELÉS IDEJÉRE SZERELJE LE A MŰSZERRŐL, EZZEL MEGELŐZVE A 
VÉLETLEN BETEKINTÉSBŐL EREDŐ BALESETEKET. SOHA NE HASZNÁLJON OKULÁRBA HELYEZHETŐ 
NAPSZŰRŐT, ÉS NE HASZNÁLJA TÁVCSÖVÉT A NAP KÉPÉNEK KIVETÍTÉSÉRE. A MŰSZERBEN 
FELGYÜLEMLŐ HŐ KÁROSÍTHATJA A TÁVCSŐ OPTIKAI ELEMEIT. 
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CQ40 LENCSÉS TÁVCSŐ 
 
 

1. vörös pontos kereső 
2. okulár (szemlencse) 
3. fókuszírozó 
4. zenittükör 
5. prizmasín 
6. rektaszcenziós kuplung 
7. rektaszcenziós finommozgató flexibilis kar 
8. deklinációs finommozgató flexibilis kar 
9. állványfej rögzítőcsavar 
10. ellensúlytengely 
11. ellensúly 
12. ellensúly rögzítőcsavar 
13. háromláb 
14. okulártálca 
15. háromláb rögzítőcsavar 

 
 
 
 

CQ40 MAKSZUTOV TÁVCSŐ 
 
 

1. vörös pontos kereső 
2. okulár (szemlencse) 
3. zenittükör 
4. prizmasín 
5. rektaszcenziós kuplung 
6. rektaszcenziós finommozgató flexibilis kar 
7. deklinációs finommozgató flexibilis kar 
8. állványfej rögzítőcsavar 
9. ellensúlytengely 
10. ellensúly 
11. ellensúly rögzítőcsavar 
12. háromláb 
13. okulártálca 
14. háromláb rögzítőcsavar 
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CQ40 NEWTON TÁVCSŐ 
 
 

1. Vörös pontos kereső 
2. okulár (szemlencse) 
3. fókuszírozó 
4. tubusgyűrűk 
5. prizmasín 
6. rektaszcenziós kuplung 
7. rektaszcenziós finommozgató flexibilis kar 
8. deklinációs finommozgató flexibilis kar 
9. állványfej rögzítőcsavar 
10. ellensúlytengely 
11. ellensúly 
12. ellensúly rögzítőcsavar 
13. háromláb 
14. okulártálca 
15. háromláb rögzítőcsavar 

 
 
 
 

Jelen felhasználói útmutató mindhárom, előzőleg bemutatott modellre vonatkozik. Mielőtt használatba venné 
műszerét, gondosan olvassa át az útmutatót, különösen a saját műszerére vonatkozó részeket. A távcsövet célszerű 
nappal összeállítani egy tágas területen, amely lehetőséget ad a munkára és a különféle alkatrészek kényelmes 
elhelyezésére. 
 

 
1. ábra                                                                                                        2. ábra 

 
1. Húzza ki teljesen a háromláb lábait (1. ábra) 
2. Helyezze fel az okulártálcát a merevítőrudakra (2. ábra) 
3. Húzza ki a háromláb lábait egyesével a megfelelő magasságra, és bizonyosodjon meg róla, hogy az állványfej 

síkja vízszintes. Helyezze fel a mechanikafejet az állvány síkjára, és rögzítse az M10-es csavar meghúzásával 
(3. ábra) 
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Figyelem! Az okulártálca biztosítja a lábak megfelelő helyzetét és stabilitását. 
Emiatt ajánlott minden alkalommal felszerelni az okulártálcát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Csúsztassa fel a flexibilis mozgatókarokat 

a rektaszcenziós és deklinációs tengelyek 
végén levő csonkra oly módon, hogy a 
karokon levő rögzítőcsavarok a csonkok síkra mart felülete felé nézzenek (5. ábra) 

5. Csavarja fel az ellensúlytengelyt úgy, hogy az ellensúlyt előzőleg felcsúsztatta rá, és rögzítette azon (5. ábra). 
 
Tipp: A flexibilis mozgatókarok a mechanikafej bármely oldalára felszerelhetők. Válassza azt az oldalt, amely a távcső 
kezelése során kényelmesebb (6. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TÁVCSŐ FELHELYEZÉSE 
 
A távcső felhelyezése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a rektaszcenziós és deklinációs kuplungokat rögzítette. 
Ezután óvatosan helyezze be a távcső prizmasínjét a mechanikafejen kialakított befogadó részbe (5. és 6. ábrák) 
 

  

3. ábra 

4. ábra 

5. ábra                                                                                   6. ábra 
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Kiegészítők felszerelése 
 
Newton-távcsövek (7. ábra)  

1. Lazítsa meg az okulárrögzítő csavart az okulárkihuzat oldalán, és távolítsa el a 
kupakot 

2. Helyezze be a kívánt okulárt, majd rögzítse a fenti csavar meghúzásával. 
 
Refraktorok és Makszutov-távcsövek (8, 9. ábrák) 

1. Lazítsa meg a rögzítőcsavart az okulárkihuzat oldalán. 
2. Csúsztassa be a zenittükör, majd rögzítse a fenti csavar meghúzásával. 
3. Lazítsa meg a rögzítőcsavart a zenittükör okulárt befogadó oldalán. 
4. Helyezze be a kiválasztott okulárt, majd rögzítse azt az előző lépésben említett csavarral. 

 

 
8. ábra                                                                                                                 9. ábra 

 

Élességállítás 
 
Lassan forgassa az élességállítót az egyik irányba, miközben figyeli a távcső által alkotott képet. Amennyiben a kép 
élesebbél válik, folytassa lassan a forgatást, amíg az optimális helyzetet el nem éri. Ha a kép homályosabbá válik, 
forgassa a gombot az ellenkező irányba. Másik okulár behelyezésekor szinte biztosan szükség lesz az élesség ismételt 
beállítására (10. ábra) 
 

 
10. ábra 

 

A vörös pontos kereső felszerelése 
 
Csúsztassa be a vörös pontos kereső alsó, papucsrészét a távcsövön található 
szögletes foglalatba, majd rögzítse az oldalán található csavar meghúzásával. 
  

7. ábra 

11. ábra 
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A vörös pontos kereső beállítása és használata 
 
A vörös pontos kereső egy egyszeres nagyítású keresőeszköz. Az elején 
található üveglemezre egy fényforrás apró pontot vetít, amely így az égboltra 
vetülve látszik a keresőn keresztültekintve. A vörös pontos kereső fényereje 
állítható, illetve a függőleges- és vízszintes állítócsavarok segítségével 
párhuzamosítható a főműszerrel. A 3V-os elemmel működtetett eszközön 
keresztülnézve, a vörös pontot a kívánt célponttal fedésbe hozva a célpont a 
főműszer látómezejének közepén jelenik meg. Az eszköz használata könnyebb 
mindkét szem nyitvatartása mellett. 
 
A vörös pontos kereső beállítása 
 
A keresőtávcsövekhez hasonlóan a vörös pontos keresőt is párhuzamosítani kell 
a főműszerrel. Ezt a következtő lépésekkel teheti meg: 

1. Húzza le az elemtartó fedelét és távolítsa el a szállításhoz alkalmazott 
műanyag szigetelőanyagot (13. ábra) 

2. Kapcsolja be a vörös pontos keresőt a fényerősség-szabályozó 
óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával. Egy 
halk kattanás jelzi a bekapcsolást. További forgatással a fénypont 
fényessége növelhető. 

3. Helyezzen be egy kis nagyítást adó okulárt a főműszerbe. Keressen egy 
fényes égi objektumot (vagy egy távoli földi célpontot) és állítsa a 
főműszer látómezejének közepére. 

4. Mindkét szemét nyitva tartva nézzen át a vörös pontos keresőn. Amennyiben a vörös pont a célponton áll, 
nincs teendője. Amennyiben nem így van, a vízszintes és függőleges állítócsavarokkal hozza a vörös pontot 
fedésbe a célponttal. 

 
 

A CQ40 ekvatoriális mechanika használata 
 
Kezdetben nehézséget okozhat az ún. 
ekvatoriális mechanikák működésének 
megértése. Valójában ezek a szokásos, fel-le 
és jobbra-balra mozgatható állványok 
megfelelői azzal a különbséggel, hogy az egyik 
tengelyt (a jobbra-balra mozgatást biztosító 
tengelyt) megdöntjük, és a tengely az égi 
pólusra mutat. Ezzel a „jobbra-balra” 
mozgatással az égi hosszúsági körök között 
mozog a távcső, a „fel-le” irányú mozgás pedig 
a szélességi körök közötti mozgást biztosítja. A 
14. ábra mindezt könnyebben érthetővé teszi, 
amennyiben feltünteti az égi egyenlítőt, az 
objektumok mozgását, és néhány fontos 
tájékozódási pontot. 
  

12. ábra 

13. ábra 

14.. ábra 
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Az északi égi pólusra állás 
 
A következő példákban feltételezzük, hogy az észlelőhely az 
északi féltekén helyezkedik el. Az első esetben (15.2 ábra) a 
távcső az északi égi pólusra mutat (általában a pólusra állás 
folyamata során ez a kiinduló állás). Mivel a távcső optikai 
tengelye párhuzamos a mechanikafej égi pólusra mutató 
tengelyével, a tengely körüli elforgatás során bármely 
helyzetben a távcső az égi pólusra mutat, akár az óramutató 
járásával megegyező irányba (15.3 ábra) vagy azzal 
ellentétesen forgatjuk (15.1 ábra). 
 
 
 
 
 
Kelet vagy nyugat beállítása a horizonton 
 
Állítsa távcsövét a horizonton nyugatra (16.1 ábra) vagy 
keletre (16.2 ábra). Amennyiben az ellensúlytengely 
északra mutat, minden nehézség nélkül átfordíthatja 
távcsövét keletról nyugatra (vagy fordítva), pusztán a 
deklinációs tengely körüli forgatással. E mozgás során a 
műszer égboltra rajzolt pályája áthalad az északi égi 
póluson is (feltéve, hogy a műszert megfelelően pólusra 
állította). Ebből következik, hogy amennyiben ezen ívtől 
északra vagy délre elhelyezkedő objektumot kíván 
megfigyelni, nem csak a deklinációs tengely, hanem a 
rektaszcenziós tengely körül is forgatni kell (15. ábra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tetszőleges égi célpont beállítása 
 
Általában egy égi célpont beállításhoz mind a rektaszcenzós, 
mind a deklinációs tengelyen történtő beállítás szükséges 
(17. ábra). A gyakorlatban a célszerű a mechanika mindkét 
tengelyén a kuplungokat kioldani, miközben a távcsövet 
egyik kezével fogja, majd a keresőtávcső (vagy a vörös 
pontos kereső) segítségével közelítőleg a célpontra állítani, 
majd a két tengely kuplungját rögzíteni. A keresőben és a 
műszer látómezejében való pontos középreállítást a 
finommozgató karokkal végezheti el. 
  

15. ábra 

16. ábra 

17. ábra 
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Amennyiben célpontunk az égbolt déli felén 
helyezkedik el, megtekintéséhez a távcsőtubus a 
mechanikafej mindkét oldalára kerülhet (18. ábra). 
Ha választanunk kell a két oldal között, főképpen, 
ha terveinkben egy hosszabb megfigyelés szerepel, 
forgassuk a távcsövet úgy, hogy az a mechanikafej 
keleti oldalára essen. Így az égbolt elfordulása 
következtében az objektum követése során (akár 
manuálisan, akár óragéppel történik) a tubus az 
állvány lábaitól távolodni fog. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az osztottkörök használata 
 
Az égi objektumok megtalálásának legegyszerűbb és leggyorsabb 
módja a csillagképek alapszintű ismerete, illetve megfelelő térképek 
és atlaszok használata, és a csillagról csillagra való ugrálás elsajátítása. 
Az okoseszközökre letölthető planetáriumszoftverek és térképek is 
nagy segítséget jelenthetnek. 
Amennyiben a csillagkörnyezet ismeretlen, célszerű lehet az 
osztottkörök használata. Segítségükkel ismert, például térképről 
leolvasott koordináták alapján találhatja meg a kiszemelt objektumot. 
Az osztottkörök használatához a mechanikát pólusra kell állítani, és a 
rektaszcenziós osztottkört megfelelően beállítani a használathoz. A 
deklinációs tengely osztottkörét a gyártás során megfelelően 
kalibrálták. 
 
A rektaszcenziós osztottkörök leolvasása 
 
Az égi koordinátarendszerben a hosszúsági koordinátákat (rektaszcenziót) órában, percekben és másodpercekben 
adják meg. Egy teljes kör 24 óra, az osztottkörön az óravonalak közötti kis osztások 10 perces közöket jelentenek. A 
skála felső részén levő számok az északi, az alsó részen levő számok a déli féltekén való használatra vonatkoznak (19. 
ábra). 
 
A rektaszcenziós osztottkörök beállítása 
 
A rektaszenciós osztottkörök megfelelő használatához egy adott alkalommal be kell állítani azt. Ehhez állítson 
távcsövében a látómező közepére egy ismert koordinátájú, fényes csillagot, a nyári égen például a Lant csillagképben 
levő Vega csillagot. Térképekről látjuk, hogy a Vega rektaszcenziója 18 óra 36 perc. Forgassa a rektaszcenziós 
osztottkört abba a pozícióba, ahol a skáláról a 18 óra 36 perces érték olvasható le. Ezt követően az osztottkör 
használható objektumok korlátozott pontosságú beállítására. 
  

18. ábra 

19. ábra 
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A megfelelő okulár kiválasztása 
 
A nagyítás kiszámítása 
 
A távcső nagyítását a műszer fókusztávolságának és a felhasznált okulár fókusztávolságának hányadosa adja. A 
nagyítás kiszámításához ossza el a távcső fókuszát a használni kívánt okulár fókuszával. Például, egy 10mm fókuszú 
okulár 80x nagyítást eredményez egy 800mm fókuszú távcsõben: 
 
                        a távcsõ fókusza                    800 mm 
nagyítás = ------------------------------ = ------------------------------ = 80x 
                       az okulár fókusza                      10mm 
 
Amikor égitesteket vizsgál, a műszerbe érkező fény hatalmas levegőoszlopokon keresztül éri el a Földet, amely 
oszlopok ritkán maradnak mozdulatlanul. Hasonló jelenséget tapasztalhat, mint amikor forró aszfalt felett néz át. Bár 
a távcső képes lehet igen nagy nagyítás előállítására, ez a nagyítás a fellépő turbulenciákat is felnagyítja, így a kép 
élvezhetetlen lesz. A tapasztalat szerint a mm-ben kifejezett távcsőátmérő kétszerese a használható legnagyobb 
nagyítás jó légköri körülmények között. 
 
A látómező kiszámítása 
 
Az égbolt szeletének mérete, amely látszik a távcsőben, a valódi látómező. Méretét erősen befolyásolja az okulár 
felépítése. Minden okuláron feltüntetnek egy látómező értéket. A valódi, égből látható látómező méretét az okulár 
látómezeje és az elért nagyítás hányadosa adja meg, amelyet az előző képlettel számolhat ki. Az előző példánál 
maradva, amennyiben az okulár 52° látómezővel rendelkezik, a műszerben a valódi látómező mérete 0,65°, azaz 39’ 
(szögperc) lesz: 
 
                                    okulár látómezeje                            52° 
valódi látómezõ = ------------------------------ = ------------------------------ = 0,65° 
                                             nagyítás                                    80x 
 
A Hold korongjának átmérője 0,5°, azaz 30’, így a fenti összeállítással 80x nagyítás mellett a Hold teljes korongja a 
látómezőben lesz. Emlékezzen rá, hogy a túl nagy nagyítás és túl kicsi látómező igen nehézkessé teheti az égitestek 
megtalálását. Ajánlatos kis nagyítással megkeresni az objektumot, majd az okulárok cseréjével nagyobb nagyítást 
alkalmazni. 
 
A kilépő pupilla számítása 
 
A kilépő pupilla a távcsőből távozó fénykúp legkisebb átmérője. Az érték kiszámításával, tudva azt, hogy az emberi 
szem pupillája teljes sötétben kb 7mm átmérőre tágul ki, megállapíthatja, hogy vajon a távcső által összegyűjtött 
teljes fénymennyiség bejut-e szemébe. A kilépő pupilla kiszámításához ossza el műszer objektívjének átmérőjét a 
nagyítással: 
 
                          a fõtükör átmérõje (mm) 
kilépõ pupilla = ------------------------------ 
                                        nagyítás 
 
Például, egy 200mm tükörátmérőjű F/5 műszerben egy 40mm-es okulár 25x nagyítást ad, a kilépő pupilla ennek 
megfelelően 8mm. Ilyen méretűre talán egy nagyon fiatal személy pupillája képes kitágulni. Ugyanakkor egy 32mm-
es okulár már 31x nagyítást ad, amelynek révén a kilépő pupilla már csak 6,4mm, a legtöbb ember számára 
megfelelő méret. Egy F/10-es műszer az említett 40mm-es okulárral 50x nagyítás mellett 4mm kilépő pupillát 
biztosít, amely mindenki számára megfelelő.   
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AZ ÉGBOLT MEGFIGYELÉSE 
 

Az égbolt állapota 
 
Az égbolt állapotát általában két jellemzővel adhatjuk meg. Az egyik a nyugodtság (seeing), a másik pedig az 
átlátszóság (vagyis a fény szóródásának mértéke a légkörben levő pára vagy por hatására). Kiváltképp a Hold és a 
bolygók megfigyelésekor, nagy nagyításnál tűnhet úgy, hogy a célpont mintha egy mozgó felszínű tó mélyén lenne – 
ennek oka a folyamatosan áramló, nyugtalan levegő, ekkor a csillagok jellegzetesen vibrálnak (szcintillálnak). Az 
ideális égbolt teljesen nyugot, és minél sötétebb, szennyeződésektől mentes. 
 

Az észlelőhely 
 
Sokszor célszerű elérhető távolságban levő, az otthoninál sötétebb egű észlelőhelyet felkeresni. Az ideális hely 
mesterséges világítástól messze, lég- és fényszennyezéstől távol, feláramló légtömegektől messze található. Célszerű 
minél magasabban fekvő területet választani, ennek révén föléje kerülhet a városi fényeknek és az alacsonyan 
megülő ködnek. Célszerű sötét, kitakarásoktól mentes horizontot keresni, kiváltképpen déli irányban (az északi 
féltekén). A legideálisabb körülmények a zenit körül jelentkeznek, célszerű akkorra időzíteni a megfigyelést, amikor 
célpontunk a lehető legmagasabban tartózkodik az égen. Soha ne észleljünk ablakon keresztül, mivel az ablaküvegek 
nem optikai minőségűek, így jelentős romlást idéznek elő a képminőségben. Nyitott ablak esetén a ki vagy beáramló 
levegő turbulenciája rontja a látott képet. Minél tisztább az égbolt, annál jobb, de sok esetben kis, jól elkülönülő 
felhőzet nem zavarja a megfigyelést. 
 

Észlelési idő kiválasztása 
 
Amennyiben nem elengedhetetlen, nem észleljen napnyugta után. A talaj ilyenkor még sugározza ki a napközben 
összegyűjtött hőt, ami légköri nyugtalanságot okoz. Az éjszaka előrehaladtával nem csak a légkör nyugszik meg 
általában, de a légszennyezettség is csökken. Sok esetben a legkedvezőbb észlelési időszak a hajnali órákra esik. 
Általánosságban az objektumokat delelésük környékén érdemes megfigyelni. 
 

A távcső lehűlése 
 
A távcsövek – a külső és belső hőmérséklet különbségének függvényében – legalább 10-30 percet igényelnek ahhoz, 
hogy a külső hőmérsékletet átvegyék, de ez az idő ennél hosszabb is lehet. Mindaddig, míg a távcső nem vette át a 
külső hőmérsékletet, az alkotott kép nem lesz tökéletes. Nagyobb távcsöveknek természetesen hosszabb időre van 
szükségük. 
 

Sötétadaptáció 
 
Ügyeljen rá, hogy az észlelés megkezdése előtt 30 perccel már ne tegye ki szemét erős fényhatásnak. Ezzel 
biztosíthatja, hogy sötétben a pupillák megfelelően kitágulhassanak, illetve a szemben a megfelelő mennyiségű ún. 
látóbíbor termelődése megtörténhessen. Igyekezzen megfigyelés előtt pihentetni szemét. Halvány objektumok 
megfigyeléséhez használja az ún. elfordított látás technikáját: ekkor nem közvetlenül a célpontra, hanem 
szándékosan mellé néz, ezzel a szemfenék fényre érzékenyebb sejtjeit ingerli. 
 
 


