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AZ-EQ5 GT mechanika 
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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I. Az AZ-EQ5 GT mechanika összeszerelése 
 
1.1. A háromláb felállítása 
 

Hagyományos háromláb 
1. Húzza ki a háromláb lábait egy sík területen. 
2. A lábakon levő rögzítőcsavarok kioldása után húzza ki a háromláb mindhárom lábát. (1.1a ábra) 
3. A lábakat állítsa a kívánt magasságúra oly módon, hogy a háromláb felső síkja vízszintes legyen. Húzza meg 

ismét a rögzítőcsavarokat. 
 

Háromláb oszlophosszabbítóval 
1. A háromláb lábait hajtsa ki teljes mértékben. A csavarok segítségével rögzítse őket ebben az állapotban, majd 

helyezze le a háromlábat egy vízszintes felületre. (1.1b ábra) 
2. A lábakon levő rögzítőcsavarok segítségével állítsa be a kívánt magasságra a lábakat, ügyelve arra, hogy a 

háromláb felső síkja vízszintes legyen, majd rögzítse a lábakat a 
kívánt állapotban (1.1a ábra) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Az AZ-EQ5 GT mechanikafej felszerelése 
 

1. Lazítsa meg a két azimutális állítócsavart a mechanikafejen, hogy a háromláb felső részén levő ék a két csavar 
közé férhessen (1.2a ábra). 

 
 

2. Helyezze fel a mechanikafejet oly 
módon, hogy az ék a két 
azimutális állítócsavar közé essen 
(1.2b, 1.2d ábrák) 

3. A fej felhelyezése után finoman húzza meg az azimutális állítócsavarokat. 

1.1a ábra 
1.1b ábra 

1.2a ábra 

1.2b ábra 
1.2c ábra 
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4. Hagyományos háromláb esetén egyik kezével tartsa a mechanikafejet, 

miközben a tripod felső részére helyezi, majd másik kezével a háromláb alatti 
száron található csavart megfogva, azt felfelé emelve a csavar elforgatásával 

rögzítse a mechanikafejet (1.2b ábra). Csúsztassa 
fel a szárra az okulártálcát oly módon, hogy a rajta 
kialakított mélyedések a lábakba illeszkedjenek, 
majd rögzítse az alátét és a marokanya 
felhelyezésével (1.2c ábra) 
5. Oszlophosszabbítóval ellátott háromláb 
esetén egyik kezével a mechanikafejet tartva 
rögzítse azt a hosszabbító toldat tetején a 
flexibilis kar segítségével (1.2d ábra). 
6. Használja a mechanikafejen levő vízszintezőt 
(1.2e ábra) a mechanikafej vízszintbe állításához. 
Ehhez a háromláb lábainak hosszát egyenként 
állítsa be a megfelelőre. 

 
Figyelem: Az okulártálca biztosítja, hogy a háromláb lábai megfelelően 
szétnyitva állnak, és az állvány nem borul fel. Az AZ-EQ5 GT mechanika 
használatakor minden esetben szerelje fel az okulártálcát. 
 

1.3. Az ellensúlyok felhelyezése 
 
1. Lazítsa meg az ellensúlytengelyt rögzítő két csavart és húzza ki a 

tengelyt. Szorítsa vissza a tengelyt rögzítő csavarokat (1.3a ábra) 
2. Lazítsa ki a rekta-
szcenziós tengelyt, 
majd forgassa el a 
mechanikafejet oly módon, hogy az ellensúlytengely a föld felé 
mutasson (1.3b ábra) 
3. Távolítsa el az ellensúlytengely végéről a biztonsági csavart. 
4. Az AZ-EQ5 GT mechanikafejhez egy 120 mm-es 
hosszabbítótoldat is tartozik, amelyet szükség esetén a biztonsági 
csavar helyére szerelhet fel. A hosszabbítótoldat használata esetén 
bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelően rögzítette azt. 

5. Lazítsa meg az 
ellensúlyok szorítócsavar-
jait, majd csúsztassa fel az 
ezeket az ellensúly-
tengelyre. A megfelelő 
helyzetben rögzítse ezeket. 
6. Helyezze vissza a 
biztonsági csavart az 
ellensúlytengely végére. 
(1.3d ábra) 

1.2d ábra 
1.2e ábra 

1.3a ábra 

1.3b ábra 

1.3c ábra 1.3d ábra 
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1.4. A távcső felhelyezése 
 

1. A távcső felhelyezése előtt bizonyosodjon meg a következőkről: 
 Az ellensúlytengely a föld felé mutat. 
 A felhelyezett ellensúlyokat a legfelső pozícióban rögzítette. 
 A rektaszcenziós tengelyt rögzítette elfordulás ellen. 

 
1.4 ábra 

2. Oldja ki a deklinációs tengelyt, majd forgassa el a mechanikafejet a deklinációs tengely mentén úgy, hogy a 
prizmasínt befogadó egységen levő két csavar felfelé nézzen, és a befogadó rész vízszintes legyen. Rögzítse a 
deklinációs tengelyt ebben a helyzetben. 

3. Lazítsa meg a két csavart, hogy megfelelő hely álljon rendelkezésre a prizmasín befogadásához. 
4. A távcsövet tartsa vízszintesen, majd helyezze be a rajta levő prizmasínt a mechanika foglalatába. Ügyeljen rá, 

hogy a prizmasín teljesen felfeküdjön. 
5. Egyik kezével a távcsövet tartva húzza meg a prizmasínt rögzítő csavarokat. 

 

Figyelem: Bizonyosodjon meg róla, hogy a távcső így biztosan, szilárdan ül a mechanikafejen. 
 

1.5. A mechanika kiegyensúlyozása 
 
Az ellensúlyok, a távcső, valamint a kiegészítők felszerelése után a rendszer kiegyensúlyozása szükséges. 

1. Lazítsa ki a rektaszcenziós tengelyt, majd forgassa a mechanikafejet oly módon, hogy az ellensúlytengely 
vízszintes helyzetbe kerüljön. Rögzítse a rektaszcenziós tengelyt. 

2. Lazítsa ki a deklinációs tengelyt, majd forgassa a fejet úgy, hogy a távcső a vízszintesen álljon. Rögzítse ismét 
a tengelyt. 

3. Lazítsa meg az ellensúlyok rögzítőcsavarjait. 
4. Egyik kezével az ellensúlytengely tartva lazítsa ki a rektaszcenziós tengelyt, majd az ellensúlyok csúsztatásával 

egyensúlyozza ki a rendszert. Abban a helyzetben, amikor a fej nem billen egyik irányba sem, rögzítse az 
ellensúlyokat. 

5. Forgassa el mechanikafejet a rektaszenziós tengely körül: a rendszernek kiegyensúlyozottnak kell maradnia 
más pozíciókban is. Miután erről megbizonyosodott, állítsa vissza a rektaszcenziós tengelyt eredeti helyzetébe, 
és rögzítse azt. 

6. Fogja meg a távcsövet, miközben a deklinációs tengelyt is kilazítja. 
7. Finoman engedjen utat a távcsőnek, miközben ellenőrzi, hogy a rendszer valamelyik irányban elbillen-e. 

Amennyiben a távcső kiegyensúlyozatlannak bizonyul, mozgassa a távcsövet a mechanika prizmasín-felfogó 
nyergében, vagy magát a távcsőtubust a tubusgyűrűkben előre vagy hátra. A kiegyensúlyozott távcső egyik 
irányban sem billen le. 
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II. Az AZ-EQ5 GT mechanika használata 
 

2.1. Manuális mozgatás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lazítsa ki a rektaszcenziós tengelyt az órakörök közötti mozgatáshoz. 
2. Lazítsa ki a deklinációs tengelyt az égi szélességi körök közötti mozgatáshoz. 
3. Mind a rektaszcenziós, mind a deklinációs tengelynek rögzített állapotban kell lennie a beépített motorokkal 

való használathoz. 
 

2.2. Osztottkörök használata 
 

 
1. Az osztottkörök használta előtt azok kalibrációja szükséges. Ehhez irányítsa a távcsövet egy ismert 

koordinátájú csillagra. Lazítsa meg a két osztottkör rögzítőcsavarját, majd azok elforgatásával állítsa be úgy, 
hogy az osztottkörök az ismert koordinátákat mutassák. Húzza meg ismét a rögzítőcsavarokat. 

2. Kalibráció után az osztottkörök mind a beépített motorokkal történő, mind a kézzel történő mozgatás során 
használhatóak. 

3. A rektaszcenziós osztottkör három különféle skálát tartalmaz. Az alsó skála mutatja a rektaszcenzió értékét a 
mechanikát ekvatoriális módban használva a déli féltekén, a középső mutatja ugyanezt az északi féltekén való 
használat során. Az alsó skálán az azimut olvasható le alt-azimut üzemmódban. 

4. A deklinációs skála négy, egyenként 90 fokra osztott részből áll, és a deklináció leolvasására (ekvatoriális 
módban), illetve a horizont feletti magasság leolvasására (alt-azimut módban) szolgál. 

  

2.1a ábra 2.1b ábra 

2.2a ábra 2.2b ábra 
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2.3. A rektaszcenziós tengely magassági beállítása 
 

1. Lazítsa meg a mechanikafej oldalán levő 
szorítócsavart (2.3a ábra) 

 
2. Nyomja befelé a rugós fogantyút (2.3b 

ábra), majd annak forgatásával állítsa be 
a rektaszcenziós tengely dőlésszögét a 
kívánt értékre. Ez az érték az észlelőhely 
földrajzi szélességével egyezik meg, 
ebben az állapotban a rektaszenziós 
tengely pontosan a Sarkcsillag 
magasságába mutat. A fogantyú nem 
forgatható teljesen körbe: amennyiben a mechanikafejben megakad, engedje ki a rugó segítségével, forgassa 
el, majd ismét benyomva folytassa a tengely magassági állítását. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rögzítse a tengely dőlésszögét a mechanikafej oldalán levő csavar meghúzásával. 

 
Megjegyzés: a tengely magasságának állításában minimális játék normális. A tervezés során figyelembe vették a 
mechanikafejre nehezedő hasznos terhet is. Emiatt célszerű a magasság beállítását egy, a tengelyt emelő állítással 
véglegesíteni. Amennyiben túl magasra állította a rektaszcenziós tengelyt, először engedje a kívánt pozíció alá, majd 
finoman emelje a megfelelő szögbe. 
 

2.4. Használat alt-azimut módban 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3b ábra 
2.3c ábra 

2.4a ábra           2.4b ábra 
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1. Olvassa át a 2.3. fejezetet a rektaszcenziós tengely magasságának beállításával kapcsolatban. 
2. Különleges óvatosságra van szükség 90 fokos szélesség elérése körül. Ügyeljen rá, hogy a rugós fogantyút ne 

erőltesse túl. Ha a rektaszcenziós tengely emelése megakad, ez azt jelent, hogy elérte a gyárban beállított 
maximális értéket. A fogantyú erővel történő további forgatása károsítja a mechanikát. 

3. Rögzítse az alt-azimut csapot (2.4a), így a mechanikát alt-azimut módba állította. Használjon egy 5 mm-es 
imbuszkulcsot, amennyiben szükséges. 

4. Rögzítse ebben a helyzetben a mechanikafejet az oldalán levő rögzítőcsavarral. 
5. Ekvatoriális módba való visszaállításhoz először lazítsa ki a rögzítőcsavart, amely TELJESEN lazítsa meg az alt-

azimut mód rögzítőcsapját. Ezt követően állítsa vissza a rektaszcenziós tengely dőlésszögét a kívánt értékre. 
 
Megjegyzés: 

 A rektaszcenziós tengely magasságállító fogantyúját erővel ne próbálja továbbmozdítani. 
 A távcsövet úgy helyezze fel a mechanikafejre, hogy az a mechanikafej jobb oldalára kerülve előrefelé nézzen. 
 Az alt-azimut és ekvatoriális módok közötti váltás során előzőleg szerelje le a távcsövet és az összes ellensúlyt 

a mechanikafejről. 
 Előfordulhat, hogy nehézkes a rendszer kiegyensúlyozása rektaszcenzióban (vagy azimutban) alt-azimut 

módban. 
o Végezze el a kiegyensúlyozást ekvatoriális módban, majd jelölje be az ellensúlyok pontos helyzetét. 
o Szerelje le a távcsövet és az ellensúlyokat, majd állítsa a mechanikafejet alt-azimut módba. 
o Szerelje vissza a távcsövet, valamint az ellensúlyokat az előzőleg megjelölt pozíciókba. 

 

2.5. Másik távcső felszerelése 
 
Az ellensúlytengely végére egy második távcsövet befogadó 
prizmasín-foglalat szerelhető fel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Csúsztassa ki a mechanikafejből az ellensúlytengelyt, majd forgassa úgy, hogy a végén levő sík felület felfelé 

nézzen. Ebben a helyzetben rögzítse az ellensúlytengelyt. 
2. Lazítsa meg a foglalatban levő imbuszcsavart, majd tolja fel a foglalatot az ellensúlytengelyre a 2.5a ábrának 

megfelelően. Rögzítse a foglalatot úgy, hogy az imbuszcsavar a sík felülettel érintkezzen. 
3. Egy 5 mm-es imbuszkulcsszal rögzítse a foglalatot az ellensúlytengely végére (2.5b ára). Ugyanezzel szorítsa 

meg az ezüstszínű gyűrűn levő imbuszcsavart. 
4. Szorítsa meg a deklinációs tengelyt, majd helyezze be a második távcsövet a felszerelt foglalatba. A második 

távcső előre néz, amikor a mechanikafej bal oldalára esik. 

2.5a ábra 2.5b ábra 
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5. Lazítsa meg az ellensúlytengely rögzítőcsavartjait a második távcső kiegyensúlyozottságát ellenőrizendő. A 
távcsőtubusban mozgassa a műszert előre-hátra mindaddig, amíg az egyik irányban sem billen le. Ezt követően 
szorítsa meg ismét az ellensúlytengely rögzítőcsavarjait. 

6. Lazítsa meg a deklinációs tengelyt, és ellenőrizze, hogy a két műszer együtt is kiegyensúlyozott állapotban van-
e. Rögzítse ismét a deklinációs tengelyt. 

7. Lazítsa meg az ellensúlytengely szorítócsavarjait és forgassa a második műszert a főműszerrel megegyező 
irányba. Rögzítse ismét az ellensúlytengelyt. 

8. Állítson be egy távoli célpontot a főműszerben, majd a második távcsövet tartó foglalaton levő állítócsavarok 
(2.5a ábra) segítségével a második távcsövet állítsa a főműszerben látott távoli objektummal egy magasságban 
levő célpontra. 

 
Megjegyzések: 

 A két távcsöves elrendezést az AZ-EQ5 GT mechanikafej alt-azimut módjában ajánlott csak használni. 
 Nincs mód arra, hogy a két műszer pontosan egy célpontra álljon rá. 

 A 120 mm-es ellensúlytengely-hosszabbító nem használható másodlagos távcső esetén. 
 
 

III. Pólusraállás 
 
Az AZ-EQ5 GT mechanika ekvatoriális módban való használatához (pl. asztrofotográfia) elengedhetetlen a pólusraállás. 
A SynScan kézivezérlő igen pontos pólusraállást tesz lehetővé a 2 vagy 3 csillagos betanítást követően. Az erre 
vonatkozó lépések a SynScan kézivezérlő leírásában találhatók meg. 
Kiegészítőként pólustávcső is kapható, amelynek használatát az alábbiak foglalják össze. 
 

3.1. Előkészületek 
 

1. Szerelje össze az AZ-EQ5 GT mechanikát és távcsövét az I. részben leírtaknak megfelelően. Javasolt az 
ellensúlyok, a távcső és minden kiegészítő felszerelése a pólusraállás megkezdése előtt. 

2. Távolítsa el a mechanikafejről a két csavarral rögzített vízszintezőt (3.1a ábra), és szerelje fel helyette a 
pólustávcsövet (3.1b ábra) 

3. Irányítsa a műszert az északi égi pólus (a déli féltekén a déli égi pólus) felé. Állítsa be a rektaszcenziós tengely 
megfelelő dőlésszögét (amely megegyezik az észlelőhely földrajzi szélességével, l. 2.3. fejezet). 

 
 

4. Kapcsolja be a pólustávcső megvilágítását. 

3.1a ábra 3.1b ábra 
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5. Ellenőrizze a pólustávcső és a rektaszcenziós tengely párhuzamosságát (l. 3.4. fejezet) 
6. Határozza meg a Sarkcsillag helyzetét a pólustávcsőben (l. 3.3. fejezet). 

 

3.2. Pólusraállás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A megvilágított pólustávcsőben a 3.2a ábrának megfelelő szállemez rajzolódik ki. Amennyiben a kép nem éles, a 
pólustávcső okulárjának forgatásával állítsa élesre. 
 

1. Északi féltekén: keresse meg a Sarkcsillagot (Polaris) a pólustávcsőben. Ezt követően helyezze a Polarist a 
szállemezen levő kör megfelelő pontjára a két azmituális állítócsavar, valamint a rektaszcenziós tengely 
magasságállításának használatával. A Polaris helyzete a valódi égi pólushoz képest lassan változik. A 3 központi 
gyűrű a 2012-es, 2020-as és 2032-es évekre vonatkozik. 

2. Déli féltekén: a pólustávcső látómezejében keresse meg a 4 halvány (5-6 magnitúdós) csillagot, amelyek az 
Oktáns csillagképhez tartoznak (l. 3.2a ábra). Az északi féltekén használatos módszerrel állítsa a csillagokat a 
szállemezen látható pozícióba. 

 

3.3. A Polaris helyzete 
 
Mivel a Sarkcsillag nem pontosan az északi égi pólus irányban helyezkedik el, a nap során kis méretű kört ír le a valódi 
pólus körül. A 3.2a ábrán látható körök a Polaris napi pályáját jelzik. Az AZ-EQ5 mechanika pólusraállítása során fontos, 
hogy a Sarkcsillagot a kör megfelelő pontjára helyezze el. A következő két eljárás egyikével végezhető el a megfelelő 
helyzetbe állítás: 

1. Keresse meg az égen a Polarist és a Kochab nevű csilagot a Nagy Medve csillagképben. A Polaristól a Kochab 
felé vezető szakasz közelítőleg megegyezik a Polarisnak a szállemezen elfoglalandó irányával. 

2. A SynScan kézivezérlő beállítási folyamatának végén, a földrajzi szélesség, hosszúság, valamint a dátum és idő 
megadása után a kézivezérlő megadja a Polaris helyzetét egy „Polaris Position in P.Scope=HH:MM” üzenetben. 
A 3.2a ábrán levő kört mint óraszámlapot elképzelve (12 óra van fent) a Polaris a körök megfelelő pontjára 
helyezhető. 

A két eljárás közül a SynScan kézivezérlővel való beállítás a pontosabb. 
  

3.2a ábra 
3.2b ábra 
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3.4. A pólustávcső kalibrálása 
 
A pontos pólusraállás érdekében a pólustávcső kalibrálása szükséges. 
 
1. lépés: a pólustávcső optikai tengelyének beállítása 
1. Állítson egy távoli objektumot a pólustávcső szállemezének középpontjába a mechanikafej azimut 

állítócsavarjainak, valamint a rektaszenziós tengely magasságának beállítására szolgáló fogantyúval (3.2b ábra) 
2. Lazítsa meg a pólustávcső rögzítőcsavarját (3.4a ábra) 

3. Forgassa el a pólustávcsövet 180 fokkal, majd rögzítse a fenti csavarokat. 
4. Amennyiben a beállított objektum továbbra is a szálkereszt középpontjában 
van, nincs szükség párhuzamosításra. 
5. Amennyiben a célpont nem a középpontban található, egy 1,5mm-es 
imbuszkulccsal állítson a pólustávcső helyzetén oly módon, hogy a megfigyelt 
elmozdulás felét korrigálja. Az állítócsavarokat csak igen kis lépésekkel, 1/4 
fordulatokkal mozdítsa el. Egy csavar finom kilazítása után húzza utána a másik két 
csavart. 
6. A fenti lépéseket ismételje meg mindaddig, amíg a 180 fokos elforgatás után 
is a szállemez közepén marad a beállított távoli objektum. 
 
 
 

2. lépés: függőleges beállítás 
1. Lazítsa meg a 3.1a ábrán látható rögzítőcsavarokat, állítsa be a vízszintezőt a pólustávcsövön, majd szorítsa meg 

ismét a csavarokat. 
2. Állítsa a pólustávcsövet egy távoli objektumra, amelyen könnyen megfigyelhető, függőleges, egyenes alakzat 

látható. 
3. Lazítsa meg a 3.4a ábrán látható rögzítést, majd fordítsa el a pólustávcsövet oly módon, hogy a pólustávcsőben 

levő 0-6 vonal a távoli függőleges objektummal párhuzamos legyen. 
4. Szorítsa meg ismét a rögzítést (3.4a ábra). 
 
3. lépés: a pólustávcső optikai tengelyének párhuzamosítása a mechanika rektaszcenziós tengelyével 
1. Állítson be egy távoli objektumot a pólustávcső szállemezének közepére az azimutcsavarok és a rektaszcenziós 

tengely döntő csavarok segítségével (3.2b ábra). 
2. Lazítsa ki a rektaszcenziós tengelyt, majd forgassa el az egész mechanikafejet 180 fokkal. 

3. Amennyiben a távoli objektum a pólustávcső szállemezének középpontjában 
maradt, nincs szükség további állításra. 
4. Amennyiben a távoli objektum elmozdult, a 3.4b ábrán látható 
állítócsavarokkal párhuzamosítsa a pólustávcsövet a rektaszcenziós tengellyel. A 
2,5 mm-es imbuszkulccsal óvatosan lazítsa meg az egyik csavart finoman (1/4 
fordulat), majd a másik két csavart húzza utána. Korrigálja az középponttól történt 
elcsúszás felét a művelet során. 
5. Ismételje meg a fenti lépéseket mindaddig, amíg a pólustávcsőben látható 
objektum a szállemez közepén marad. 
 

 

3.4a ábra 

3.4b ábra 
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IV. Elektronikus csatlakozások 
 

4.1. Vezérlőpanel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.2. A panel csatlakozói 
 

POWER (tápellátás). Erről a csatlakozóról kap tápellátást a mechanika és a kézivezérlő. Csatlakozáskor 
ügyeljen a dugajlon, valamint a kábelen levő csatlakozón található, az illesztést szolgáló bemélyedés 
helyzetére. 
HAND CONTROL (kézivezérlő). Az RJ-45 típusú 8 pólusú csatlakozóhoz kapcsolódik a SynScan 
kézivezérlő. 
AUTO GUIDE: Az RJ-12 típusú 6 pólusú csatlakozóhoz megjelenő ST-4 kompatibilis autoguider 

csatlakoztatható. 
SNAP (expozícióvezérlés): Ezek a hagyományos sztereó hangcsatlakozókhoz hasonló csatlakozók a 
kamerák vezérlésére szolgálnak. A SynScan kézivezérlő ezen csatlakozókon keresztül vezérel legfeljebb 
két kamerát. 
ON/OFF (ki-be kapcsolás): A mechanika és a kézivezérlő tápellátásának ki- és bekapcsolására szolgál. 
Visszajelző LED: ez a jel jelzi a mechanika állapotát. 
1. Állandó világítás: a tápfeszültség megfelelő 
2. Lassú villogás: a tápfeszültség alacsony. A további működés károsíthatja az akkumulátort, ha az 
ólombázisú. 

3. Gyors villogás: a tápfeszültség rendkívül alacsony. További működtetés károsíthatja mind az akkumulátort, mind a 
motorvezérlő áramköröket. 
4. Időnként egy villanás: a PPEC betanítási folyamatát elindították, de a motorvezérlő nem kapta meg a megfelelő jelet 
a motoroktól, és a korrekciók sorozatának rögzítése még nem kezdődött meg. 
5. Időnként két villanás: A PPEC betanítás megkezdődött. A két villanásból álló sorozat befejeződése a PPEC betanítás 
végét jelzi. 
6. Időnként három villanás: Óragép funkció a PEC-funkcióval együtt be van kapcsolva. 
 
(PEC = Periodic Error Correction, a hajtás apró mechanikai pontatlanságainak rögzítése, és ennek megfelelő korrekciók alkalmazása 
az óragép-funkció használata során) 

DEC MOTOR: Ide csatlakozik a deklinációs motor kábele. 
  

4.1a ábra 

4.1b ábra 4.1c ábra 
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USB Port: Ezen a porton keresztül van lehetőség a beépített USB-soros interfészhez való csatlakozásra 
(belső sebesség 115200 bps). A csatlakozó segítségével a mechanikafej például közvetlenül számítógépről 
vezérelhető, de itt van lehetőség a motorvezérlő szoftverének frissítésére is. 
 

 

4.3. Csatlakozók lábkiosztása 
 

Megjegyzések: 
 A SNAP-csatlakozó két jelet küld a ki. Olyan 
kamerák esetén, amelyek csak egy jelet 
igényelnek az expozícióhoz, bármelyik jel 
megfelelő lehet. Azon kamerák esetén, amelyek 
expozíció előtt egy, a fókusz beállítására 
szolgáló jelet igényelnek, mindkét jel 
feldolgozása szükséges. 

 A csomagban mellékelt kábel Canon EOS sorozathoz megfelelő. Más fényképezőgéptípusokhoz megfelelő 
kábelek vásárolhatók. 

 

4.4. Tápellátás 
 

 Kimeneti feszültség: minimum 11 V, maximum 16 V egyenáram. Ettől eltérő feszültségek a motorvezérlőt 
károsíthatják. 

 Kimeneti áram: 3 A 11 V-os feszültség esetén, 2 A 16 V feszültség esetén. 
 Csak szabályozott adaptereket használjon. Ajánlott a jó minőségű kapcsolóüzemű tápegység használata 15 V 

kimeneti feszültséggel és legalább 2 A kimeneti árammal. 

 Amennyiben  tápfeszültség túl alacsony, a motorvezérlő automatikusan leállítja a motorokat. 
 
 

V. Az AZ-EQ5 GT mechanika egyéb tulajdonságai 
 

5.1. Freedom FindTM funkció (szabad kézi mozgatás) 
 
A motorok mellett mindkét tengelyen enkóderek találhatók. ennek köszönhetően a vezérlő pontosan ismeri a 
tengelyek helyzetét akkor is, amikor a motorokkal történt mozgatás után, a kuplungokat kioldva, a távcsövet kézzel 
mozgatja. Ennek következtében a beállítások és a csillagokra végzett betanítás nem vész el kézzel történő mozgatás 
során sem. 
A funkció a SynScan kézivezérlőben ki- és bekapcsolható. 
 

5.2. PPEC (Permanent Periodic Error Correction, állandó periodikushiba-korrekció) 
 
A rektaszenziós tengelyen levő, az elektronika által érzékelt jel segítségével a motorvezérlő pontosan ismeri mindenkor 
a meghajtó elemek pozícióját. Ennek következtében egy periodikushiba-betanítás elvégzése után az adatok a 
motorvezérlőben tárolódnak, így a periodikushiba-korrekció bármikor bekapcsolható, amely jelentősen növeli az 
asztrofotók esetében a követési pontosságot még rövid fókusztávolság esetében is. Mivel az adatok tárolódnak, a 
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következő észlelés alkalmával nem szükséges a betanítás ismételt elvégzése. A betanítás mind kézi vezetéssel, mind 
autoguider segítségével elvégzhető. További leírás a SynScan kézivezérlő útmutatójában található. 
 

5.3. Sorozatfelvétel 
 
A SNAP-portokra csatlakoztatott fényképezőgépeket a SynScan kézivezérlő vezérli. Segítségével lehetséges a fotók 
készítésének bizonyos fokú automatizálása. Összesen nyolc különféle expozíciós idő-felvételszám kombináció 
tárolására van lehetőség a SynScan kézivezérlőben. További információk a kézivezérlő útmutatójában találhatók. 
 
 

I. Függelék: Műszaki adatok 
 

Méretek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terméknév: AZ-EQ5 GT * Mechanika típusa: Német ekvatoriális / alt-azimut * Teherbírás (ellensúlyokkal): 15 kg (asztrofotózáshoz) * Szélességi 
állítási tartomány: 28°-90° (standard háromláb) / 0°-90° (megemelt háromláb) * Azimutális állítási tartomány: kb +/- 15° * Tömeg: 7,7 kg * 
Ellensúlyok: 3,5 kg, 2 db * Háromláb: 1,75” rozsdamentes acél, 5,6 kg (standard); 1,75” rozsdamentes acél, 6,1 kg (megemelt háromláb) * 
Ellensúlytengely: 18 mm átmérő, 162 mm hosszúság + 120 mm hosszabbítótoldat * Tápellátás: 11-16 V egyenáram, 3 A * Motorok: 1,8° hibrid 
léptetőmotorok * Áttétel: 135:1 csigakerék + 72:12 bordásszíj + 32 mikrolépés az 1,8°-os motorokkal * Áttétel mértéke: 810 * Felbontás: 
5184000 fordulatonként, 0,25 ívmásodperc * Maximális mozgási sebesség: 4,2 fok/másodperc * Óragép: csillagsebesség, Nap- és Holdsebesség 
* Követési módok: alt-azimut vagy ekvatoriális módban * Autoguider korrekciós sebessége: 0,125x; 0,25x; 0,5x; 0,75x; 1x * PEC: 1200 szegmensű 
állandó PEC * Kézivezérlő: SynScan * Adatbázis: Messier, NGC, IC, SAO, Caldwell, kettőscsillagok, változócsillagok, fényes csillagok, bolygók * 
Célraállási pontosság:  akár 5” * Enkóderek felbontása: 5144 fordulatonként, kb, 4,2’ * 
(Megjegyzés: a fenti adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.) 

Ekvatoriális mód 
Alt-azimut mód 

Hagyományos háromláb               Megemelt háromláb 


