
 
A távcsövek karbantartásával kapcsolatos, hasznos tippek 

 
 
A csillagászati távcső optikai eszköz! Gondos bánásmódot igényel. Jelen cikkben egy pár 
gondolatot igyekszem összefoglalni a teleszkópok karbantartásával kapcsolatosan. 
Nagyjából, az amatőr körökben, három típus van használatban: a newton rendszerű 
reflektorok, az akromát ill. apokromát refraktorok és a katadioptrikus távcsövek… 
Mindegyik műszernek megvan a maga előnye és hátránya, ami a karbantartást és a 
gondozást illeti.  
 
A távcsőkarbantartás területén tárgyaljuk először a talán legnépszerűbb newton 
reflektorokat. Egyszerű felépítésüknek köszönhetően olcsóbban előállíthatóak a nagyobb 
méretű műszerek, és nem szenvednek színi hibától sem. Viszont ennek az egyszerű 
rendszernek is megvannak a hátrányai. A nyitott tubus hamar porosodik, így időnként, ha 
szükséges, tisztítani kell. Ez a tisztítási művelet az optikatisztítás menüpont alatt 
részletesen olvasható. Szerkezetüknek illetve optikai elrendezésüknek köszönhetően, az 
optikai elemeket állíthatóvá kell készíteni. Így a főtükör és a segédtükör is három 
állítócsavar segítségével döntögethető. Egy newton távcső akkor van jól beállítva, ha a 
főtükör optikai tengelye áthalad a segédtükör középpontján, illetve megegyezik az okulár 
szimmetriatengelyével is. A dörzsöltebb bolygóészlelők tudják, hogy milyen fontos a 
newtonok pontos beállítása, és mily kényesek a fényerős rendszerek a legkisebb 
jusztírozási hibákra. A csillagteszt az, ami talán a legtöbbet elárul a távcső jusztírozásáról 
és az optikák minőségéről.  
    Állítsunk egy közepesen fényes csillagot a látómező közepére (kb. 1-2 m.-ós legyen). 
Rögzítsük a mechanikát, és használjunk egy közepesen nagy nagyítást. Ez kb. a távcső 
nyílásának feleljen meg mm-ben véve, azaz ha egy 114mm-es reflektort használunk, a 
nagyítás legyen 100X-os körüli. Defókuszáljuk a csillag képét és vizsgáljuk meg a 
diffrakciós gyűrűket. Jó esetben, a gyűrűk koncentrikusak, ha oválisak vagy egy irányba 
elnyúltak, akkor figyeljük meg, hogy intrafokálisan és extrafokálisan tartják-e az 
elnyúltság irányát. Ha tartják az irányt, akkor jusztírozási hibáról van szó. Ha derékszöget 
zárnak be, akkor nagyobb a gond, hiszen a főoptikát vagy a segédtükröt asztigmatizmus 
terheli. Figyeljünk a körök fényintenzitásának az eloszlására is. A külső kör a 
legfényesebb és befele haladva tónusosan kell elhalványodjon a kép. Igen jó optika 
esetén ez így jelentkezik, és az intrafokális kép látványa megegyezik az extrafokális 
képével. Ha a kép tónusos elhalványodást mutat, viszont az intra ill. extrafokális képek 
között különbség van, akkor a főoptika alul vagy felülkorrigált (vagy nincs eléggé 
bemélyítve, vagy túl van csiszolva a tükör az ideális parabolagörbülethez képest). A 
gyűrűk fényesedését okozza és az esetek túlnyomó részében ez a probléma jelentkezik, 
akár a legjobb minőségű optikák esetében is kismértékben. Viszont ha a hiba a 
hullámhossznak a töredéke, nincs romboló hatással a látott képre. Érdekes dolog 
megvizsgálni a gyűrűk közti fényességkülönbséget. Ideális esetben ezek, az előbb leírt 
módon, tónusos és folyamatos elhalványodást mutatnak. Viszont ha találunk olyant, 
amely fényesebb a környezeténél, vagy egyszerre több gyűrű fényesedik fel egy 
halványabb zónában, akkor az optika zónahibával rendelkezik. Ez egy olyan koncentrikus 
csiszolási hiba, amely nem okoz nagyobb gondot, ha mértéke a hullámhossz töredékével 



egyenlő. Ez lehet egy kisebb sánc, vagy kiemelkedés, pár nanométeres léptékű, és a látott 
képre mért hatása a nagy nagyításoknál jelentkezik, a diffrakciós gyűrűk fényesedésében 
ölt formát. Persze ez a hiba mértékétől függ. 
   Mindezen dolgokat azért írtam le, hogy tudjuk, mire kell figyelni és mire nem az 
optikák beállításának művelete alatt. Amúgy ezt az eljárást alkalmazhatjuk refraktorok 

esetében is, ha meg akarjuk 
vizsgálni az optika 
minőségét. Habár az 
egyszerű tény, ha a távcső 
nagy nagyítással a 
csillagról szép képet ad 
(azaz egy fényes airy 
korong és körötte egy vagy 
több diffrakciós gyűrű), 
már sokat elárul az objektív 
nagyon jó minőségéről. 
 
 
Fentről lefele: 
 
Asztigmatizmus: 

 

intrafokális – fokális –
extrafokális 

Jusztírozási hiba:

 

 
intrafokális – fokális –
extrafokális 

Gömbi hiba:

 

 intrafokális – 
fokális – extrafokális 

Lekerekített azaz túlcsiszolt 
perem:

 

 intrafokális – 
fokális –extrafokális 

Zónahiba:

 

 intrafokális – 
fokális – extrafokális 

Tökéletes (elméleti) optika:

 

 
intrafokális – fokális –
extrafokális 

 
 
 



 
     
A newton távcsövek jusztírozása kulcsfontosságú művelet, ha egy ilyen műszert 
veszünk, illetve használunk. A művelet lényege az, hogy az optikai elemeket úgy állítsuk 
be, hogy a főtükör optikai tengelye egyezzen az okulár optikai tengelyével. Ez a helyes 
beállítás hozza ki a legtöbbet tükrös műszerünkből adott minőségű optikájából, és nagy 
nagyítások alkalmazásánál kulcsfontosságú. Egy látszólag jól jusztírozott newton 
kihuzatába, ha belenézünk, akkor a következőket kell látnunk: A kihuzat belső peremével 
koncentrikus a segédtükör vetülete, és a segédtükör peremével is koncentrikus a főtükör 
tükörképe. A segédtükör tükörképében láthatjuk a kihuzatot és a szemünk tükörképét. A 
segédtükör képe a főtükör pereméhez viszonyítva középen kell elhelyezkedjen. Tehát, 
négy tökéletesen koncentrikus kört kell látnunk, azaz a kihuzat belső peremét, a 
segédtükör peremét, a főtükör peremét, és a segédtükör tükörképét. Pontosabb 
beállításhoz azonban jó célt szolgál egy segédeszköz, az úgynevezett Cheshire okulár. 
Ezt be lehet szerezni kereskedőktől, de egy kis barkácsolással is el lehet készíteni. 
 

 
 

Gyári cheshire kollimációs okulár 
 

   A jusztírokulár elkészítéséhez szükségünk lesz egy akkora csőre, amely betalál a 
kihuzatba. Próbálkozzunk különböző gyógyszeres dobozokkal, PVC csövekkel. Ha kissé 
vékonyabb a kelleténél, akkor körbetekerjük szigetelőszalaggal addig, míg jól beletalál a 
kihuzatba. A cső hossza 6 cm körüli legyen. Szükségünk lesz egy lombfűrészre is, 
amelyjel derékszögben bevágjuk a csövet kb. kétharmadáig a cső hosszának közepe táján. 
Majd a cső valamelyik vége irányába, 45 fokos szögben vágjunk ki egy darabot az előbb 
végzett vágás belső részétől kiindulva. Segítségként a vágás belső végétől mérjünk ki 45 
fokot, és e szögben rajzoljunk rá a csőre egy vonalat, hogy pontosabb munkát 
végezhessünk. Keressünk, vagy faragjunk egy fa rudat, amely belecsúsztatható a csőbe. 
Ebből vágjunk ki egy 3 centis darabot, melybe, satuba fogva, fúrni fogunk egy 4mm-es 
lyukat. Azután az egyik végétől rajzoljunk a fa hengerre egy 45 fokban dőlt vonalat, mely 
segítségével levágjuk a kijelölt darabot. A levágott felületre ragasszunk egy sima 
műanyag lapkát, vékony lap legyen, lehet öntapadó szalag, lehet bármi, csak sima legyen, 
és könnyen vágható. Miután ráragasztottuk a ferdén vágott felületre, vegyünk egy szikét 
és vágjuk körbe a lapot a fadarab pereme mentén. Szükségünk lesz egy kis bronz, vagy 
króm festékre, amelyet rápermetezünk a műanyag lapra. Ennek célja az, hogy a lapot 



tükrözővé, azaz fényvisszaverővé tesszük. Miután megvagyunk, beletoljuk az előbb 
tárgyalt csőbe, úgy hogy a fényvisszaverő lapka pereme legyen vonalban, a csőben vágott 
rés peremével. A cső azon része, ahol a fa henger fúrt vége található, lesz a jusztírokulár 
benézője. Ide ragaszthatunk egy középen kifúrt gyógyszeres doboz födelet. A 
jusztírokulár készen is van. Helyezzük be a kihuzatba, oly módon, hogy a visszaverő 
felületre essék fény. Ha belenézünk, láthatjuk a visszaverő lemez kör alakú tükörképét, és 
a középen lévő benéző lyukat.  
   A dolog lényege az, hogy a kihuzatot maximálisan kitekerve vegyük szemügyre a 
segédtükör peremét. Azt kell elérni, hogy a segédtükör pereme egyenletesen legyen 
benne, a látómezőben, azaz ne legyen egy irányban sem eltolódva, a segédtükör képe és 
az ebben látható fekete pötty is középpontban legyenek.  
   Először is nézzük meg a segédtükör helyzetét a  kihuzathoz mérve… A kihuzat külső 
pereme és belső pereme két koncentrikus kört alkot. Azt kell elérjük, hogy a segédtükör 
pereme is legyen koncentrikus ezen körökkel. Ha a tükör pereme nem koncentrikus, 
akkor nézzük meg, hogy melyik irányba kell a tükröt elmozdítani. A segédtükröt egy 
hosszabb csavar tartja, amely megszabja a ennek a helyzetét. A három jusztírcsavar és a 
hosszú tartócsavar segítségével állítható be a segédtükör pontos helyzete. Figyeljünk arra 
is, a tükör helyesen legyen befordítva a kihuzat irányába, azaz vetülete tökéletesen kör 
alakú legyen.  

 
A segédtükör, a kihuzathoz való beállítása után. 

 
   Ha ezt sikeresen elvégeztük, akkor az első lépés meg is van a három közül. Most 
figyeljünk a főtükör peremére. A főtükör pereme egészében kell látszódjon az okulárba 
betekintve, persze csak ideális esetben. Legtöbbször, jusztírozatlan távcsövek esetén, a 
főtükör valamelyik része és a tubus fala is látszik. A főtükör képének középre állítását a 
három csavar állítgatásából végezzük.  
 
 
 



 
A segédtükör jusztírozását szolgáló 3 csavar. 

 
Ha sikerült ezt a feladatot elvégezni, akkor a második lépés is megvan. Ez a beállítás 
végleges, azonban közben ellenőrizni kell, mert ha a csövet utaztatjuk pl. akkor 
elrázódhat. 

 
 

A segédtükörben látott kép a segédtükör jusztírozást követően. 



   Az utolsó lépés a főtükör beállítása. Ez, a tubus végén található, három, kézzel 
csavarható csavarokból állítható be. A lényeg az, hogy a segédtükör képét hozzuk a 
főtükör képének közepére. És ezzel a feladat le is zárul.  
 

 
 

A főtükör beállítása utáni látvány. 
 

   Azonban érdemes próbára tenni a beállítás pontosságát a csillagos ég alatt. Ha 
beállítunk egy fényes csillagot, közepes nagyítással vegyük szemügyre a csillag 
defókuszált képét. Fontos, hogy a csillag kerüljön a látómező közepére! Nézzük meg, 
hogy a segédtükör árnyéka a fénykorong közepében van-e. Ha nincs pontosan középen, a 
főtükör csavarjaiból állítsunk egy kicsit a megfelelő irányba, miközben figyelünk a 
defókuszált csillagra. Ha állítunk a csavarokból, a csillag óhatatlanul kivándorol a 
látómező közepéből, ezért folyamatosan vissza kell vinni középre. Ha ezzel megvagyunk, 
és nagy nagyítások mellett a csillag képe is tükrözi az elméleti diffrakciós képet, akkor 
sikerrel jártunk el. 
 

 
                                        A főtükör csillagteszttel való beállítása 



 

 
 

Az optikák beállítatlansága álltal okozott kómahiba. 
 
 

 
    A refraktorok jól kiépített lencsefoglalattal bírnak. Nagyobb átmérők esetén ugyan a 
foglalat jusztírozható. A jusztírozást igen egyszerű leellenőrizni. Vegyük a Cheshire 
okulárt és helyezzük be a teljesen kitekert kihuzatba, miközben a porvédő kupakot a 
tubuson rajtahagyjuk. Figyeljünk arra, hogy a jusztírokulár tükröző lemezére essen 
bőségesen fény! Így hát célszerű ezt a műveletet nappal végezni, úgy, hogy a napfény 
süssön rá a tükröző felületre. Vegyük szemügyre a lencsék felületeiről visszaverődő kis 
kör alakú reflexiókat. Ideális esetben ezek koncentrikusak. Ha valamelyik irányban el 
vannak mozdulva, akkor az objektív jusztírozásra szorul. Először nézzük meg melyik 
irányba vannak a körök elmozdulva, ennek megfelelően a három jusztírozó csavar párból 
finoman állítva a köröket egymásra állítjuk. A jusztírozó csavarok párban vannak, az 
egyik csavar a mozgó részbe fúrt lyukon keresztül a foglalatba van belecsavarva, a másik 
pedig a mozgó részbe van, és vége ütközik a foglalatba, oly módon, hogy az előbbi szabja 
meg a távolságot a foglalat és a mozgó rész között, és az utóbbival rögzítjük a 
mozgatható rész. Gyakorlatilag az elsőképpen említett csavar szabja meg a döntés 
mértékét és a második, mint egy feszítő elem, rögzíti a mozgatható lencsefoglalatot. A 
három csavar pár segítségével döntögetjük a mozgatható részben lévő lencsét.  
   Esetenként maga az okulárkihuzat van ferdén rögzítve a tubushoz. Ez kisebb 
műszereknél történik meg leghamarább. Ilyenkor meglazítjuk a kihuzatot rögzítő három 
csavar mindegyikét és belenézünk a Cheshire okulárba. A kihuzatot egyik kezünkbe 
fogva óvatosan döntögetni kezdjük, úgy, hogy az objektívről visszaverődő körök 
kerüljenek egymásra. A másik kezünkbe fogott csavarhúzóval pedig lerögzítjük a 
kihuzatot. 



 
 

Pólustávcsövek beállítása 
 
A manapság beszerzett nagyobb teherbírású távcsőmechanikák (eq3-eq6 széria pl.) már 
gyárilag tartalmazzák a beépített pólustávcsövet. Mint majdnem minden gyárilag 
„beállított” mérőeszköz, ez a kis keresőtávcső is alapos jusztírozásra szorul.  
 

 
 

Az „LXD55” típusú póluskereső 
(A MEADE LXD55-ös típusú műszerhez készült az eredeti típus) 

 
   A pólustávcső valójában egy kis nagyítású refraktor, és a Polaris környékéről hivatott 
adni egy kisebb nagyítású képet. Mikor belenézünk az okulárjába, láthatjuk a pólusra 
álláshoz szükséges ábrákat. Lényege az, hogy a látómező közepén elhelyezkedő 
keresztet, ha sikeresen az északi forgási pólusra állítjuk, a Föld forgásából adódva 
láthatjuk amint a Polaris körbejárja a pólust a látómező közepén. Többnyire a „pólus-



Polaris tengelyt” kijelölik egy vonallal, amelyen egy kis kört találunk. A Polaris ebbe a 
körbe kell kerüljön. Ideális esetben, ha pólustávcsövünk jól van beállítva, a dátumkerék 
és az RA tengely órakerekének segítségével könnyen beállítható a vizsgált látómező, 
ezután egy kis horizontális ill. vertikális korrekció után ívperces pontosságú pólusra állást 
végezhetünk. De egy újonnan beszerzett mechanika esetén sajnos ez nem így van, a 
póluskereső beállításra szorul.  
 

 
 

A póluskereső szálkeresztje 
 

   A pólustávcső párhuzamosítása eléggé macerás művelet… Itt nem az optikai tubus 
döntögetéséről van szó, a párhuzamosítás a beépített szálkereszt-lemez ide-oda 
tologatásával valósul meg. A dátumkerék alatt találunk három kis csavart, vagy apró 
hexagon, vagy fejnélküli, rovatos csavarok. Ezek szorításával-lazításával tologatjuk a 
szálkeresztet. Úgy képzeljük el, mint a puskák célzó távcsövét, hisz az esetben is két 
csavar segítségével állítjuk célra a látómező szálkeresztjét.  
   A pólustávcső párhuzamosítása: A feladat az, hogy a póluskereső szálkereszt-célpont 
tengelyét párhuzamossá kell tenni az RA tengely forgási axisával. A magassági 
állítócsavarok segítségével állítsuk 0 fokra a magasságot. Fordítsuk el a deklinációs 
tengelyt derékszögbe, így hozzuk működésbe a pólustávcsövet. Állítsunk be a szálkereszt 
közepére egy távoli tereptárgyat, a távolság legyen legalább fél kilométer. Figyeljünk az 
órakerékre, nézzük meg, hogy melyik számnak felel meg a jelenlegi pozíció. Ennek 
megfelelően fordítsuk el az RA tengelyt 180°-ra. Most megint nézzünk bele az okulárba. 
Látni fogjuk, hogy a szálkereszt elvándorolt a célpontról. Vizsgáljuk az elmozdulás 
irányát! Aki sokat bíbelődött a 3 csavarral állítható keresőtávcsövekkel, annak ismerős 
lesz a probléma orvoslása. A dolog lényege az, hogy az elmozdulás tengelye mentén a 
szálkeresztet e tengely középpontjára kell állítsuk. Azaz ellenkorrigáljuk a hibát. Ezt az 
illető csavarok pontosan összehangolt lazításával-szorításával érhetjük el, persze minden 
állításkor pontosan figyeljünk oda a szálkereszt elmozdulásaira! Miután az elmozdulási 



vonal közepére visszaállítottuk a szálkeresztet, a horizontális és vertikális állítócsavarok 
segítségével vigyük azt újból a célpontra. Most ismételjük meg az RA tengely 
elfordítását, azaz újból fordítunk rajta 180°-ot. Vizsgáljuk meg, hogy a szálkereszt 
mennyit mozdult el újból, habár most a hiba mértéke csekély kell, hogy legyen. 
Mindaddig ismételjük az állítgatást, amíg nem tapasztalunk elmozdulást, azaz a 
szálkereszt rajta marad a célponton. Ha ez így van, sikerrel jártunk el.  

 

 
 

A dátumkerék rögzítőgyűrűi alatt található, az egyik sülyesztett jusztírcsavar. 
 

Ez a beállítás permanens, esetleg időnként ellenőrizni kell. A művelet során vigyázzunk a 
csavarok forgatásának a mértékére! Csak óvatosan és finoman bánjunk a csavarokkal. 
Könnyen előfordulhat, hogy a menet megszalad, ez a beállítást lehetetlenné teszi. 
Ugyancsak vigyázzunk akkor amikor a finom beállításokat végezzük, hiszen egy 
gondatlan, erőteljes csavarással teljesen elrontjuk addigi munkánk eredményét, és 
kezdhetünk mindent elölről.  
    A póluskereső be van párhuzamosítva… Most a dátumkerék beállítását kell 
elvégezzük. Ez esetben leírom a saját megoldásomat... 
    A póluskereső rögzítve van a mechanikában, viszont a dátumkerék állítható. 
Fellazítását egy a kereket leszorító csavaros gyűrű felengedésével érhetjük el.  
    
 
 
 
 
 
 



  2009 nov. 24-én este állítottam be a dátumbeosztást 22h15-kor. Miután az alt-azimutális 
osztott körök segítségével elvégeztem a Polaris látómezőbe állítását, az  
RA tengely forgatásával ítéltem meg a vízszintes-függőleges hibákat. A póluskereső 
párhuzamosításához hasonló 180°-os ugrások segítségével állítottam be a pólust a 
szálkereszt közelébe, miután gondosan finom állításokkal sikerült behelyezni a pólust 
„középre” oly módon, hogy az RA tengely forgatásával a Polarist jelző kör szépen 
körbejárta a pólust a sarkcsillagról kiindulva. Minden esetre kell tudnunk a Polaris 
helyzetét a pólushoz mérve. Ez a tengely kb. 13h irányában van (a szálkereszt-lemezen 
szereplő ábrához hasonlítva, azaz a lemezen látható ábra szára 13h irányába kell 
mutasson). Ezután ráfordítottam a szálkereszt vonalát a látott képre oly módon, hogy a 
Polaris a vonalon lévő kis karikába esett. Ezután csak annyi volt a teendőm, hogy a 
dátumkereket az órakerékhez viszonyítva befordítottam, hogy az illető nap dátuma 
vonalba kerüljön az illető helyi idő órájával. Ezt a műveletet végrehajtva rögzítettem a 
dátumkereket. Így a helyi időhöz mérve könnyebben pólusra tudom állítani a mechanikát.  
 

Fokozott figyelmet érdemel a távcső mechanikája is! 
 

   Hiszen lehet prémium minőségű optikai tubusunk mely pengeéles képet ad 
bolygókorongokról, viszont ha mechanikánk kotyogós, lestrapált, könnyen beremeg és a 
legkisebb szélben is használhatatlanná teszi távcsövet. Normális, hogy a tubus súlya jóval 
a mechanika teherbírási határán belül kell legyen! Pl.: Gyakran látni, amint az igen 
egyszerű és kis teherbírású EQ1 mechanikát párosítják pl. a 114/900-as newton 
tubusokkal, holott egy ilyen tubus alá még az EQ2 is épp csak, hogy elégséges, ha 
nagyobb nagyítások mellett akarunk dolgozni. Tudni illik, a mechanika választáskor ne 
csak a tubus súlyára figyeljünk, hanem annak a hosszára is. Egy kompakt RFT tubus 
ugyanaz a tömeg mellett nem remeg be oly mértékben, mint egy ugyanolyan nehéz 
hosszú tubus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    114/900-as newton távcső Eq5-ös 
mechanikán. 



 
 
   De hiába van nagy teherbírású tengelykeresztünk, ha nem bánunk vele megfelelő 
módon… Vigyázzunk a mechanikára, mert ha az optikai tubus a távcső lelke, akkor 
tengelykereszt ennek a szíve. Soha ne tartsuk a mechanikát túlterhelt állapotban! Azaz, ha 
levesszük a tubust róla, ne feledkezzünk el levenni az ellensúlyt sem, mert ellenkezőleg 
megszűnik az egyensúlyi állapot és terhelődnek a csapágyak, tény mely idővel kottyot 
okoz. Persze lehet, hogy mindez túlzásnak tűnik, de jobb az elővigyázatosság. Aki szereti 
buherálni a felszerelését, az ne feledkezzen meg arról sem, hogy közben érdemes 
megvizsgálni a csigaorsót, hogy van-e kotty vízszintes irányban… Ha a csigaorsó 
kotyogós, ez holtjátékot okoz. Ezt a problémát ki lehet küszöbölni az orsó vízszintes 
rögzítését végző csavarok megszorításával. Ha a csavarokon akarunk állítani, először 
lazítsuk meg az anyacsavart. Az anyacsavar meglazításával fellazul a csigaorsót szorító 
rovatos csavar, amelyet ezután finoman állítani tudunk. A rovatos csavar meghúzását-
engedését egy speciális kulccsal végzik, viszont ez a feladat elvégezhető egy 
csavarhúzóval is, ha ennek hegyét behelyezzük a rovatba és a foglalatát enyhén ütögetjük. 
Ezt csak annyira szorítsuk meg, hogy az orsó ne kotyogjon, de ne szorítsuk meg 
túlságosan! Ha ezt elvégeztük, húzzuk meg a nagyobb anyát, és kész is vagyunk. 
 

 
 

A képen látható a két csavar. Jelen esetben a rovatos anya (Eq 3-5 esetében hexagon), és 
a tengelyt lefogó rovatos csavar. 

 
 A csigaorsó szupportját két csavar szorítja a mechanika vázához. Érdemes ezeket is 
megnézni, hiszen előfordulhat, hogy gyengén vannak meghúzva, vagy kotyognak, és ez 
is az RA tengely kotyogását-holtjátékát okozhatja. Nagyon vigyázzunk a csavarok 
meghúzására! A váz alumíniumból készült (nagyrészt) és a puhább fémben a menetelés 
megfuthat. Ez nagy gondot okozhat! 



    A nagyobb teherbírású mechanikák esetében a deklinációs tengely is csigaorsós 
finommozgatású. Itt is érdemes megvizsgálni a csigaorsót… 
 
    Vigyázzuk a szállításra! A mechanika megérdemel egy szállítódobozt. Ne várjuk el, 
hogy jó állapotban, sok évig kiszolgáljon minket, ha szállításkor bevetjük a 
csomagtartóba a sok többi eszköz közé, hagyjuk porosodni, túlságosan megszorítjuk a 
tengelyek rögzítő csavarjait. Távcsövünk összes alkotóját kezeljük óvatosan, főképpen a 
tubust és a mechanikát! Építsünk, vagy készíttessünk egy fa dobozt, mely tartalmazza a 
tengelykeresztet, az ellensúlyt és az ellensúly tengelyét. A doboz tartalmazzon 
elválasztott részeket a tengelykereszt mindegyik alkotóelemének, és legyen szivaccsal 
kibélelve. Persze ez a gondolatsor kissé utópikusnak tűnhet, viszont közben az is 
elégséges, ha utaztatáskor mechanikánk a hátsó ülésen kap helyet. Szállításkor lazítsuk 
meg a tengelyek rögzítő csavarjait is! 
    Az ellensúlyt az optikai tubus felhelyezte előtt tegyük fel, és gondosan végezzük el a 
rendszer kiegyensúlyozását. Normális és érthető dolog az, hogy minden csillagász szeret 
gyönyörködni felszerelésében. Egy szép, puccban tartott műszer a szoba egyik sarkában 
nagyon szép látványt nyújt a lakónak és a vendégnek egyaránt. Vigyázzunk az ellensúlyt 
rögzítő csavarra is, ne szántsuk végig vele az őt tartó krómozott tengelyt, hisz elég 
gyatrán tud kinézni, ha ez össze van karcolva.  
  Közben, habár nem gyakori eset, de érdemes megnézni a csapágyak kenését is… A mai 
„modernkori” mechanikák kenésével nincs baj. Viszont a hosszas használat után jó az, ha 
egy kis kenőanyagot adagolunk a csigaorsóra meg a csapágyakra, ha ezek már esetleg 
száraznak tűnnek. A szárazon futtatás megöli az áttételeket-csapágyakat! Használjunk 
„hidegbíró” kenőanyagot. Jómagam, vagy a Hargita hegység lábánál észlelek, vagy a 
kárpátkanyar ölelésében fekvő Háromszéki medencéből… Ez azt jelenti, hogy telente 
gyakran találkozok -25 fok alatti hideg éjszakákkal. Már tapasztaltam azt is, hogy -34 
fokban (ez az eddigi rekordom) a „hidegtűrő” kenőanyag majdnem csonttá vált, és 
használhatatlanná tett egy astro3 mechanikát. Kár volt, hisz olyan nyugodt légkört azóta 
sem láttam, de mit érhettem el egy leblokkolt tengelykereszttel?...  
   A mechanikák világa változatos… A német parallaktikus tengelykereszt a 
legelterjedtebb, viszont egyes SC-MC távcsövek esetében előfordul villás mechanika, 
vagy számítógép vezérelt alt-azimutális szerelés. A lényeg az, hogy mindegyik nagy 
gondviselést igényel, hisz célunk az, hogy sokáig és jól szolgáljanak ki minket. De ehhez 
jó bánásmód szükségeltetik, hisz a ló sem húz jól ha éhes vagy nem elégedett …  
 
 
Tiszta Egeket! 
 
Nagy István 
 
 
 
 
 
 
 


