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Előszó
Először is külön köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Bugya Titusznak, Maczák
Andrásnak és Sári Zoltánnak a munkám során nyújtott segítségükért.
Napjaink gyorsuló ütemben fejlődő számítástechnikai világában az egyre egyszerűbbé
és hatékonyabbá váló CAD rendszerek segítségével a műszaki-mérnöki tervezés menete
lényegesen könnyebbé és gyorsabbá vált, ezzel lehetővé téve más tudományágak további
fejlődését. Ezen dolgozatomban az amatőr csillagászati eszközök egy új képviselőjének
tervezési folyamatait, szempontjait és elméleti hátterét fogom bemutatni. A távcső virtuális
elkészítését a CATIA V5 szoftver segítségével végeztem el.
Egy olyan szegmentált főtükörrel ellátott csillagászati teleszkóp került megtervezése,
amely később akár szélesebb körben is alkalmazhatóvá válhat a gyakorlatban. A feladat egyik
célja az volt, hogy egy optikai fénygyűjtési teljesítményben is jobb-nagyobb távcsövet
kapjunk. A másik cél pedig, hogy kifejezetten a digitális képrögzítés képfeldolgozás irányába
kiélezett eszközt készítsünk, mely kifejezetten az CCD technológiák számára előnyös.
A professzionális és ezáltal az amatőr csillagászat fejlődésével az igények is egyre
növekednek, melyek méreteiben nagyobb műszereket kívánnak, ehhez viszont új mechanikai
és optikai megoldásokat szükségesek. A kihívás, hogy az eszköz mérete, tömege, ára és
bonyolultsága egyensúlyban legyen annak teljesítményével és használhatóságával.
Dolgozatom első fejezetében a témakör hátterét, alapfogalmait és a teleszkópok
működési elvét mutatom be röviden. Szó lesz arról, hogy bizonyos típusok milyen optikai
elvek alapján működnek. A fejezetben mind az optika, mind a mozgatás lehetséges
mechanikai megvalósításait ismertetem.
A második fejezetben pedig összegzem, indoklom miért és mely módszereket
alkalmaztam a tervezés folyamán.
A dolgozat harmadik fejezetében bemutatom az általam tervezett távcső optikai
elemeit és a szerkezeti felépítését, az alkalmazott mozgatási mechanikát a megfelelő műszaki
rajzokkal, modellekkel és azok részletes leírásával, magyarázatával.
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1. Elméleti háttér bemutatása a téma szempontjából
A távcsövek csillagászati felhasználása több mint 400 éves múltra tekint vissza. Több
csoportra és alcsoportra oszthatóak egyrészt optikai felépítésük, másrészt mozgatási
mechanizmusuk alapján. Egy dologban azonban mind megegyeznek, hogy a látható fény
tartományába eső elektromágneses sugárzást gyűjtik össze és fókuszálják egy gyűjtőpontba.
1.1. Ismertebb teleszkópok csoportosítása optikai rendszerük alapján
Elsősorban két főcsoportra lehet osztani a távcsöveket:
•

Lencsés távcsövek (refraktor)
A fénytörés, refrakció elvén működnek, gyűjtő és/vagy szórólencsék segítségével.
Előnyük a legtöbb reflektorral szemben, hogy kitakarás mentes képet adnak.
Hátrányuk viszont, hogy a lencsék súlya miatt az átmérő növekedésével igen nagy lesz
a tömegük, ezáltal erősebb mechanikai alátámasztást igényelnek. 1 méter átmérő felett
már gyakorlatilag lehetetlen előállítani őket a szükséges pontossággal.
•

Kepler-féle csillagászati távcső
Egy gyűjtő tárgylencséből (objektív) és egy gyűjtő szemlencséből (okulár) áll.

•

Hollandi távcső
Egy gyűjtő tárgylencséből (objektív) és egy szóró szemlencséből (okulár) áll.

•

Tükrös távcsövek (reflektor)
A fényvisszaverés, reflexió elvén működnek, a fénysugarak egy görbült felületű
homorú tükrön verődnek vissza. A végtelen távol elhelyezkedő objektumról érkező
párhuzamos fénysugarak egy fordított állású valódi képet alkotnak a gyűjtőpontban. A
tükrös távcsövek egy homorú parabolikus, Schmidt esetén szférikus főtükörrel és
legtöbbször egy segédtükörrel rendelkeznek, melynek felszíne és alakja változó a
rendszerek függvényében.
Előnyük, hogy sokkal nagyobb átmérőjű távcsöveket lehet előállítani, kisebb a
tömegük, mint az ugyanakkora refraktoroknak.
Hátrányuk pedig, hogy a segédtükör, vagy a megfigyelő kamera kitakarása miatt
fényveszteséggel kell számolni, mivel ezek a fényútban helyezkednek el, és rontják a
kontrasztot, továbbá diffrakciós hibákat okoznak.
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•

Gregory-rendszerű távcső [1]
Egy ellipszoid alakú, két fókuszponttal rendelkező homorú segédtükre van, a
fényt a távcső végén vezeti ki.

•

Newton-rendszerű távcső [1]
Egy 45 fokban megdöntött sík segédtükör található benne, ami a távcsőtubus
oldalán kivezeti a fénysugarakat az okulárba vagy CCD kamerába.

•

Cassegrain-rendszerű távcső [1]
Domború segédtükre van, ami a lencsés távcsövekhez hasonlóan a
fénysugarakat a távcső végén vezeti ki. A segédtükör hiperbola felszíne miatt
megnyújtja a főtükör fókusztávolságát.
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•

Schmidt-rendszerű távcső [2]
Katadioptrikus távcső, mely egyaránt
alkalmazza a refrakciót és a reflexiót. A
távcső elején egy korrekciós lemez
található,

mely

a

fénysugarakat

a

szférikus főtükörre irányítja, ami egy
görbült fényérzékeny lemezre vetíti a
képet.

•

Primer fókuszú távcső [1]
Nem tartalmaz másodlagos optikai elemet. A kép a főtükör fókuszpontjában
elérhető. A fókuszpontban valamilyen tartószerkezet fog egy fotografikus
filmet, vagy valamilyen elektronikus érzékelőt. Manapság a CCD kamerák
lehetővé tették ezen elrendezés használatát, mivel nem szükséges a kezelő
fizikai jelenléte az érzékelt kép megfigyeléséhez.

1.2. Paraboloid főtükör [3]
Mivel csillagászati szempontból a
vizsgált

objektumok

gyakorlatilag

a

végtelenben helyezkednek el, ezért a róluk
érkező fénysugarak párhuzamosan jutnak a
főtükör felszínére. Gömbtükrök esetében
ezeket a fénysugarakat nem lehet egy
pontba

fókuszálni.,

szférikus

aberráció

keletkezik. Emiatt nem lehet szférkus
főtükröt használni azon rendszerekben,
melyek

nem

tartalmaznak

korrekciós

lencsét, mellyel ez a hiba javítható.
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1.3. Szegmentált főtükör [4]
A szegmentált tükör nemmás mint egy sor kisebb tükrök összeállítása egy teljes nagy
görbe tükörré. A szegmensek lehetnek szférikusak, vagy aszimmetrikusak, amennyiben egy
nagyobb parabola reflektor részei. Professzionális rendszerek esetében minden szegmens
pontosan kell, hogy csiszolva legyen, továbbá egy számítógép által irányított aktív optikára is
szükség van a tükör sejtjeiben a megfelelő működés és használhatóság érdekében. Elsősorban
azért alkalmazzák nagyméretű teleszkópoknál, mert 5 méter felett túlságosan drága és
körülményes legyártani a tükröt és a hozzá tartozó mechanikai szerkezetet. Egy bizonyos
méret felett a tükör meggörbül a saját súlya következtében, továbbá különböző alakot is vesz
fel ahogyan különböző pozíciókba forgatják.
A szegmentált tükröket sokkal könnyebb elkészíteni, szállítani, telepíteni és karbantartani,
mint a nagy monolitikus tükröket. Hátrányuk viszont, hogy minden szegmens külön
aszimmetrikus formát igényel és bonyolult számítógéppel irányított tartószerkezetet.
Ezenfelül minden szegmens diffrakciós hibát okoz a végeredményként kapott képen.
1.4. Leggyakoribb távcsőszerelési módok
Távcsőszerelésen az optikai elemeket tartalmazó tubus, vagy egyéb más szerkezet
mozgatási mechanikára történő rögzítésének módját értjük.
•

Azimutális szerelés [5]
A mechanika horizontális és vertikális tengely
mentén forog. Egyik népszerű változata a
Newton távcsövekhez használt Dobson szerelés.
Egyszerű a beállítása, mindössze csak vízszintbe
kell

állítani.

Hátránya,

hogy

objektumok

követésekor egyszerre mind a két tengelyt kell
forgatni, asztrofotózás esetén pedig már hármat,
mivel a kép folyamatosan elfordul a főtükör
fókusztengelye mentén.

•

Parallaktikus-Ekvatoriális szerelés [5]
Az ekvatoriális szerelés esetén a mechanika két egymásra merőleges tengely mentén
forog. A rektaszcenziós-óratengely úgy van megdöntve, hogy a Föld forgástengelyével
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párhuzamos legyen, az égi pólusra mutasson (északi félteke esetén a Sarkcsillag).
Ezen tengely forgatása segítségével a távcső követni tudja az égi objektumokat.
A másik tengely pedig a deklinációs tengely. Asztrofotózáshoz és közvetlen
megfigyeléshez is előnyös, mert csak egy tengely (óratengely) mentén kell forgatni a
távcsövet. Pontos vízszintbe, pólusra állítást igényel.
Két legelterjedtebb változata:
•

Villás szerelés [5]
Kompakt

méretű

távcsövekhez

rövid

alkalmas

tubusú
mint

a

Cassegrain, Schmidt, Makszutov jellegű
rendszerek. A tubus a villa két ága között
helyezkedik el, a felfüggesztés két pontját
összekötő egyenes a deklinációs tengely,
elforgatható alapjának tengelye pedig az
óratengely. Könnyű és szétszerelés nélkül
is jól szállítható, viszont kevésbé stabil és
könnyen beremeg. Hosszú tubusú távcsövekhez nem alkalmas.
▪ Német szerelés [5]
A deklinációs tengely egyik végén a
távcső tubusa, másik végén pedig az
ellensúly található. Beállításkor ezeket
egyensúlyba

kell

tömegközéppontjuk
tengelyre

essen.

távcsövekhez

is

hozni,
a

hogy

a

rektaszcenziós

Hosszabb
egyaránt

tubusú
alkalmas.

Kezdő felhasználók számára bonyolult
lehet a kezelése.
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2. Az általam választott módszerek összegzése
Korábban sokat foglalkoztatott a szegmentált tükrű teleszkópok világa, viszont ezeket
csak professzionális csillagászatban alkalmazták bonyolultságuk miatt. Az ötletem az volt,
hogy ezt a technikai megvalósítást vigyük át az amatőr csillagászatba is, mivel itt is hasonló
problémák szoktak adódni. Ilyen például az optikai elemek súlya, mely miatt stabilabb,
erősebb mechanikai alátámasztásra van szükség. Ezt a súlytöbbletet pedig a tükrök
üvegvastagsága adja. A szegmentált tükröknél mivel nem egy teljes egybefüggő felületből áll
a főtükör, ezért az üvegvastagság is csökkenthető. Nehézségek is adódnak viszont a
szegmentálás miatt, mivel az önálló tükördarabokat úgy kell összeilleszteni, hogy azok egy
parabolikus felszínt adjanak ki.
A kérdés az volt, tehát, hogy alkalmazható e ez a technika olyan amatőr körülmények
között, ahol nem áll rendelkezésre kifinomult számítógéppel szabályozott alátámasztás. Ennek
kiderítése végett készítettem el ezt a kezdetleges prototípust, mely dolgozatom témája is
egyben, hogy kísérletekkel olyan műszaki-mechanikai megoldást találjak ami kiválthatja
kisebb követelmények mellett a bonyolult szabályozási módszereket. Az ebből eredő
pontatlanságok miatt feltehetően tudományos munkára, mérésekre ez a modell még nem, de
hobbiból végzett megfigyelésekre, fotózásra már alkalmas lehet.
A távcső CATIA-ban történő megtervezése előtt el kellett dönteni mely elméletekre
épüljön végső soron az eszköz, milyen csillagászati feladatokra legyen kiélezve, továbbá
ár/teljesítmény szempontjából is életszerűnek kell majd lennie.
Végső soron fő feladatnak az ún. mélyég objektumok (galaxisok, emissziós, planetáris ködök)
megfigyelését választottam a nagy átmérőből eredő fénygyűjtő képessége miatt. Emellett
alkalmas bolygók megfigyelésére is, de a diffrakciós hibák következtében amit a szegmensek
okoznak az apró felszíni részletek nem lesznek jól kivehetőek.
Az összeállításból végeredményül egy olyan távcső született, ami elsősorban kísérleti célokat
szolgál újszerű, eddig csak a professzionális csillagászat területén használatos módszerekkel.
•

Távcső típusa: Szegmentált primer fókuszú reflektor
Szegmentált tükör, mivel ennek vizsgálata volt a feladat eredeti célja.
Primer fókuszú, mert egyrészt csak digitális képfeldolgozás terén lenne használatos,
másrészt segédtükör nélkül kevesebb a fényveszteség és a beállítandó elem.
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•

Szerelés típusa: Német ekvatoriális szerelés
Ekvatoriális szerelés, mert gyakorlati használata sokkal praktikusabb és kényelmesebb
a pólusra irányított rektaszcenziós tengely miatt. Az objektumok követésekor csak egy
tengelyen kell forgatnunk a távcsövet. A szabad észlelés is kényelmesebb vele és
asztrofotózás szempontjából fontos.
Német szerelés, mivel a primer fókuszú elrendezés miatt hosszú a tubus, ez pedig
nagyobb stabilitást igényel.

•

A távcső technikai paraméterei
Főtükör köré írható kör átmérője: 396,86 mm
Egy darab szegmens köré írható kör átmérője: 150 mm
Főtükör teljes felszíne:1050 cm2
Egy darab szegmens felszíne: 150 cm2
Főtükör fókusztávolsága: 1600 mm
Fényerő: F/4,43
Főtükör mélysége: 6,47 mm
Felbontóképesség: 0,33 ívmásodperc
A főtükör effektív átmérője 361 mm
Távcső teljes súlya: ~16,7 kg
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3. Az eszköz konstrukciója
3.1. A főtükör 2 dimenziós vázlata

A főtükör egyenlő oldalú hatszögekből van kirakva, melyek teljesen illeszkednek
egymáshoz. A kamera megközelítőleg 2” azaz 50,8 mm-t takar ki a fényútból. Ez fény és
kontrasztveszteségként jelentkezik a végleges képen. A hatszögek köré írható kör átmérője
150 mm, a teljes főtükör köré írható pedig 396,86 mm. A tőtükör effektív átmérője 361 mm,
mivel nem kör alakú, hanem tizennyolc-szög. A belső hatszög alakú paraboloid tükör teljesen
szimmetrikus, míg a körülötte elhelyezkedő 6 szegmens aszimmetrikus.
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3.2. A tükör szegmenseinek rögzítése

A szegmens (szürke hatszög), három 15 mm vastag parafa hasábra (vörös) van
felragasztva szilikonragasztó segítségével, ez azért fontos, mert a szilikonragasztó rugalmas
kötést biztosít. Az optikai elemek felszíne merev ragasztáskor eleve eltorzulhat, amennyiben
rögtön mégsem, úgy a hőtágulás következtében biztosan el fog torzulni, ami a kép
minőségének romlásához vezet. Ezek a parafahasábok szintén ragasztással egy 5 mm vastag
alumínium középlemezre (sárga hatszög) vannak rögzítve. A kalibrálás folyamán ezt az
középlemezt mozgatjuk, nem pedig közvetlenül a tükröt. Ez azért jó, mert ezzel sem kell
terheljük a tükör anyagát, felszínét. Az lemezre egy alumíniumgyűrű (lila) kerül hegesztéssel,
ami egy homorú mederként szolgál a bele szabadon illeszkedő domború végű alumínium
felső gyűrű (zöld) számára. A két gyűrű között szilikon zsír található ami segíti a csavaráskor
történő elmozdulásukat. A középlemez aljának egy 2 cm-es acélrugó feszül neki, ami a tükröt
a tartószerkezeténél fogva felfelé nyomja.

A három (szürke) (kék) fedéllel ellátott M6-s csavar rögzítve van a zöld domború gyűrűhöz,
továbbá egy 0,5 mm menetemelkedésű furatba van becsavarozva az 1 cm-es alumínium
alvázon (narancssárga). Az acélrugó agya (zöld) az alvázba illeszkedik, így nem tud kicsúszni
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vagy elmozdulni. A rugó felfelé nyomja a középlemezt a középpontjánál fogva, míg a három
csavar a középlemez szélénél 120 fokos kiosztásban lefelé húzza a lemezt. Az M6-s csavarok
nem érnek közvetlenül a középlemezhez (sárga), így az egész tükör a középlemeznél fogva
egy kifeszített merev állapotban áll. A három csavar függőleges pozíciója egy síkot alkot a
tükör számára. Egyesével történő ki-be csavarozásuk segítségével lehet állítani a tükör
magasságát, illetve különböző csavarozási pozíció esetén a dőlésszögét. Ha a 0,5 mm
menetemelkedéssel számolunk a csavaroknál, akkor pl. 360 fokos csavarás esetén 0,5 mm-t
változtattunk a magasságon, míg 1 fokos csavarás esetén 1,38 mikrométert.

Mind a hét szegmens mozgatása ugyan azzal a módszerrel a történik. Jusztírozáskor (főtükör
beállítása) az alváz hátoldalán található 21 csavar segítségével kell a tükröket megfelelő
pozícióba állítani.
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3.3. A főtükör beillesztése a tubusba
A főtükör alvázának (narancs) hat sarkában található furatokba lehet belecsavarni a
tubus 56,3 cm hosszú 3 cm átmérőjű alumínium tartórúdjait (világoszöld).

A tartórudak végét egy 3 mm vastag alumínium merevítőgyűrű (sötétkék) fogja össze, majd
újabb sor 56,3 cm-es tartórudak következnek, amit szintén egy merevítőgyűrű stabilizál. A
tubus végén álló rövidebb 34,8 cm-es tartórudak fogják a fókuszírózót.
3.4. A fókuszírózó

A tubus legvégén helyezkedik el, feladata, hogy a CCD kamerát a fókuszpontba tudja
hozni. A kamera a merevítőgyűrű közepén kifeszített kihuzatba (bordó) illeszkedik. Amint a
kamera a helyére került a gyűrű oldalán található szorítócsavar (szürke) segítségével lehet azt
rögzíteni. A kihuzatot négy a végén görbített 1 mm vastag acél tartólemez (sárga) fog. A
tartólemezek vége egy a közepén hasított alumínium hengerbe (lila) megy bele, ami alulról
egy anyacsavarral van odaszorítva a merevítőgyűrűhöz. A tartólemezek egyenként két
szorítócsavarral vannak rögzítve (fehér), melyek segítségével pontosan pozicionálni lehet a
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kihuzatot, hogy a benne lévő kamera a tükör tengelyére kerülhessen. A fókuszállítás két
csavarral történik (világoskék), melyek mind két vége egymással ellentétes irányú menettel
ellátott, ezáltal fókuszállításkor egyik irányba tekerve emelkedik, másik irányba pedig süllyed
a képen látható felső szerkezet.
3.5. A főtükör maszkja

A tükör felett 5 cm magasságban van kifeszítve három ponton egy kartonból készült
fekete lap, melynek célja, hogy jusztírozáskor le tudjuk takarni azokat a tükröket amiket
éppen nem állítunk, így a kamerában csak az éppen állított tükör képét fogjuk látni, a többi
nem zavar bele. Külön maszk van a belső és a külső tükrök számára. A beállítás végeztével
eltávolítjuk a maszkot a tükörről.
3.6. A távcső mozgatási mechanikája
A teljes tubus egy a kereskedelemben is kapható EQ6 (Német ekvatoriális, hatos
erősségi besorolású) állványra kerül rögzítésére melynek teherbírása 20 kg körül van (szintén
CATA-ban rajzoltam, de nem önálló tervezés). A tubust egy tubusgyűrűpár (vörös) és egy
prizmasin (sárga) segítségével tudjuk a mechanikára rögzíteni. A tubusgyűrű úgy van belül
kialakítva, hogy képes legyen anélkül megfogni a tubust, hogy az el tudjon benne bármilyen
módon fordulni.
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Képek a mechanikáról és az állványról, a teljes távcső összeszereléséről
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4. Az eszköz használata
4.1. Jusztírozás
Mielőtt használhatnák a távcsövet a szabad ég alatt, előtte megfelelően jusztíroznunk
(kalibrálnunk) kell a főtükör összes szegmensét és a kihuzatot. Ennek lényege, hogy a főtükör
tengelyét és a kihuzat tengelyét összeillesztjük. Mivel a kihuzat a legnehezebben mozgatható
ezért ezt érdemes viszonyítási pontként venni a többi alkatrész számára, amihez igazodniuk
kell.
•

A távcsövet először függőleges helyzetbe kell állítani úgy, hogy a zenit fele nézzen.
Ezt azért tesszük, mert így könnyebb a kollimációs csavarokat és a tükröt állítani.

•

A középső szegmens három kollimációs csavarja segítségével párhuzamossá kell
tennünk a szegmenst és a kihuzatot. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy egy lézerrel
rávilágítunk a szegmens felszínére a kihuzaton keresztül. A lézerfénynek pontosan a
tükör középpontjában felfestett kis körre kell esnie. A felfestés nem okoz
fényveszteséget, mert a CCD kamera amúgy is kitakarja a fényútból a tükör közepét.
Ha a körbe esik a lézerfény, akkor a tükrünk tengelye pont a kihuzat közepébe néz.

•

A többi szegmenst úgy tudjuk a legegyszerűbben összehangolni a középső
szegmenssel, hogy egy távolabbi objektumra irányítjuk a távcsövet és a CCD kamera
képét figyelve fókuszba állítjuk a képet. Azért, hogy a többi tükör ne zavarjon bele a
képbe még feltesszük az első fekete kartonmaszkot a tükör fölé, így csak a középső
szegmenst látjuk.

•

Ha éles a kép akkor eltávolítjuk a maszkot és kicseréljük a második fekete
kartonmaszkra, hogy csak valamelyik külső szegmenst lássuk a kamerával. A
kollimációs csavarokkal addig állítgatjuk a tükördarabunkat amíg itt is éles nem lesz a
kép.

•

Az előző lépést megismételjük a következő 5 külső tükörszegmensre.

•

Ha mindegyik szegmensünk képe külön-külön éles úgy a teljes tükör képe is éles kell
legyen, mivel a kamera és a megfigyelt tárgy egész végig mozdulatlanul állt.

Ezekkel a lépésekkel sikeresen, akár 7 perc alatt is jusztírozhatjuk a távcsövünket. Mivel a
konstrukció nem tartalmaz segédtükröt vagy egyéb más optikai elemet így az azokkal való
bajlódást is megúszhatjuk.
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