FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
AZ-EQ6 GT mechanika

I. Az AZ-EQ6 GT mechanika összeállítása
1.1. A háromláb felállítása
1. Nyissa ki teljes szélességre a lábakat.
2. Keresse meg a lábakon a rögzítőcsavarokat, és fordítsa azokat az óramutató járásával ellentétesen a
lábak kihúzásához.
3. Engedje ki a lábakat a kívánt magasságig, majd miután meggyőződött róla, hogy a mechanika feje
vízszintes, a fenti rögzítőcsavarokkal megszorításával rögzítse a lábakat.

Rögzítőcsavar

1.1 ábra
1.2. A mechanikafej felszerelése
1. Lazítsa meg a két azimutális állítócsavart az AZ-EQ6 GT mechanika fején egészen addig, míg
megfelelően széles rés nem mutatkozik a csavarok között (1.2a. ábra)
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2. Forgassa úgy a mechanikafejet, hogy a háromláb felső részén levő vezetőcsap beilleszkedjen a
mechanikafej alján az előző lépésben kialakított nyílásba a két csavar között (1.2b ábra)
3. A mechanikafej felhelyezése után ﬁnoman húzza meg a két azimutális állítócsavart.
4. Miközben egyik kezével ﬁnoman ellentart a mechanika fején, óvatosan nyomja felfelé a
rögzítőcsavart, majd forgassa az óramutató járásával megegyezően történő csavarással rögzítse a
mechanika fejét az állványon.
1.3. Az okulártálca és a kézivezérlő-tartó felhelyezése
1. Csúsztassa fel az okulártartó tálcát a fő rögzítőcsavaron mindaddig, amíg annak széle a háromlábra
felfekszenek, majd az alatta levő alátét és anyacsavar segítségével rögzítse azt. (1.3a ábra).
2. A háromlábon levő vízmérték segítségével állítsa a háromláb tetejét vízszintbe a három láb
magasságának egyenkénti állításával (1.3b ábra)
3. Helyezze be a kézivezérlő-tartót az okulártálcán levő U-alakú nyílásba (1.3b ábra)
Figyelem: Az okulártálca biztosítja, hogy a három láb teljes mértékben kinyitott helyzetben marad,
amely elengedhetetlen az állvány esetleges felborulásának elkerüléséhez. Az AZ-EQ6 GT
mechanika használatakor az okulártálcát mindig használja a mechanika stabilitásának növelésére.
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1.4. Az ellensúlyok felhelyezése
1. Lazítsa meg az ellensúlytartó rúd rögzítőcsavarját és ﬁnoman húzza ki az ellensúlytengelyt.
2. Lazítsa ki a rektaszcenziós tengely rögzítését, és forgassa a mechanikafejet addig, amíg az
ellensúlytengely a föld felé nem mutat (1.4b ábra)
3. Csavarja le az ellensúlytengely végéreől a biztosítócsavart.
4. Az AZ-EQ6 GT mechanika egy 150 mm hosszúságú ellensúlytengely-toldattal érkezik, amelyet
ebben a fázisban felcsavarhat, amennyiben erre szükség van. Bizonyosodjon meg róla, hogy a toldat
stabilan rögzítve van, mielőtt az ellensúlyokat felhelyezi (1.4c ábra)
5. Lazítsa meg az ellensúly rögzítőcsavarját, majd csúsztassa fel az ellensúlytengelyre ütközésig.
Húzza meg ismét az ellensúly rögzítőcsavarját.
6. Helyezze vissza az ellensúlytengely végére a biztosítócsavart.
Rektaszenziós tengely
rögzítése
Rögzítőcsap
Lazítás
Rögzítés

1.4a ábra

1.4b ábra
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1.4d ábra

1.5. A távcső felhelyezése
1. Mielőtt a távcsövet a mechanikára szerelné, bizonyosodjon meg a következőkről:
 az ellensúlytengely a föld felé mutat
 az összes ellensúlyt leengedte az ellensúlytengely végéig, a földhöz legközelebbi állásba.
 a rektaszcenziós tengely ismét rögzítve van.
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2. Lazítsa ki a deklinációs rtengelyt, majd forgassa a mechanikafejet addig, amíg a két rögzítőcsavar a
mechanika felső részére esik, a prizmasínt befogadó rész pedig vízszintes. Rögzítse ismét a
deklinációs tengelyt.
Kettős rögzítőcsavar

Rögzítés
Lazítás

Deklinációs rögzítés

1.5 ábra

3. Lazítsa meg a két rögzítőcsavart egészen addig, amíg a távcsövön levő prizmasínnél szélesebb
nyílást kap.
4. Miközben távcsövét vízszintesen tartja, helyezze vagy csúsztassa be a prizmasínt a foglalatba. Az
alsó foglalat 45 mm-es, míg a felső foglalat 75 mm széles prizmasínek fogadására alkalmas.
5. A két csavar meghúzásával rögzítse a távcsövet a mechanikafejen.
Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a távcsövet mindaddig szilárdan tartja, amíg az biztonságosan
nem ül a mechanikán és nem rögzítette.
1.6. A mechanika kiegyensúlyozása
Amint az ellensúlyok, a távcső és egyéb kiegészítői felkerültek a mechanikára, szükséges annak pontos
kiegyensúlyozása a pontos és ﬁnom mozgás, valamint a motorok túlzott terhelésének elkerülése
érdekében.
1. Lazítsa meg a rektraszcenziós tengely rögzítését és forgassa a tengely mentén a mechanikafejet úgy,
hogy az ellensúlytengely vízszintes legyen. Rögzítse a rektaszcenziós tengelyt.
2. Lazítsa meg a deklinációs tengely rögzítését, és forgassa a távcsövet addig, amíg a távcső
vízszintesen áll.
3. Lazítsa meg az ellensúlyokon levő rögzítőcsavarokat.
4. Tartsa meg az ellensúlytengelyt egy kezével, majd lazítsa meg a rektaszcenziós tengely rögzítését.
Az ellensúlyok mozgatásával keresse meg azt a helyzetet, ahol a távcső és a mechanika kézzel való
megtartás nélkül is egyensúlyban marad. Ezt követően rögzítse ismét az ellensúlyokat.
5. Forgassa a távcsövet a rektaszcenziós tengely mentén. A távcsőnek minden helyzetben
mozdulatlanul kell maradnia külső segítség nélkül. Amennyiben ez teljesül, forgassa a mechanikát
vissza az 1. lépésben leírt helyzetbe, majd rögzítse ismét a rektaszcenziós tengelyt.
6. Egyik kézzel tartsa meg a távcsövet, és lazítsa ki a deklinációs tengely rögzítését.
7. Lassan engedje el a távcsövet, eközben ﬁgyelje, hogy a távcső és a mechanika bármilyen irányban
elfordul-e. Amennyiben ilyen elmozdulást észlel, változtassa a távcső helyzetét a tubusgyűrűkben,
vagy a prizmasínben. A végeredményül kapott helyzetben a távcsőnek minden helyzetben állnia kell,
külső segítség nélkül.
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2.1. A mechanika manuális mozgatása
Figyelje meg a következő ábrákat:
Rektaszcenziós
rögzítés

Rögzítés

Deklinációs
rögzítőgyűrű

Lazítás

Rögzítés
Rektaszcenziós
rögzítőgyűrű
Lazítás

2.1a ábra

2.1b ábra

1. Lazítsa meg a rektaszenziós rögzítést a rektaszcenziós tengely mentén történő forgatáshoz (2.1a
ábra)
2. A rektaszcenziós rögzítés eltávolítható, és a rögzítőgyűrű más részén is elhelyezhető (2.1a ábra)
3. Lazítsa ki a deklinációs tengely rögzítőgyűrűjét a deklinációs tengely forgatásához (2.1b ábra)
4. Ügyeljen rá, hogy mind a rektaszcenziós, mind a deklinációs tengelyek rögzítve legyenek, amikor a
mechanikát a motorok segítségével mozgatja.

2.2. Az osztottkörök használata
Az alábbi ábrán látható az AZ-EQ6 GT mechanikán levő rektaszcenziós és deklinációs osztottkör.

Rögzítőcsavar
Rektaszcenziós
skála

Rögzítőcsavar
Deklinációs
skála

2.2a ábra

2.2b ábra

1. Az osztottkörök használata előtt azok kalibrációjára van szükség. Mozgassa a távcsövet egy ismert
koordinátájú égi célpont felé. Lazítsa meg a két osztottkörön levő rögzítőcsavarokat, majd forgassa a
skálákat oly módon, hogy azok az ismert koordinátákat mutassák, majd rögzítse a csavarokat ismét.
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2. A kalibrálást követően a mechanika a beépített motorokkal és manuálisan (ez esetben a skálák
segítségével) mozgatható.
3. A rektaszcenziós osztottkör három különféle skálát tartalmaz: a felső skála használható ekvatoriális
módban, amennyiben a mechanikát a déli féltekén használja; a középső skála használható
ekvatoriális módban az északi féltekén; míg a legalsó skála az azimut-szög leolvasására szolgál,
amennyiben a mechanikát alt-azimut módban használja.
4. A deklinációs skála négy, egyenként 90 fokos részre van osztva. Ezt a skálát a deklináció
leolvasására használhatja (amennyiben a mechanikát ekvatoriális módban használja), vagy a
horizont feletti magasság leolvasására használható (amennyiben a mechanikát alt-azimut módban
használja). Ügyeljen rá, hogy mindig a megfelelő szegmenst használja a deklinációs skálán a
kalibráció elvégzése során.
2.3. A rektaszcenziós tengely dőlésszögének beállítása
1. Lazítsa meg a mechanikavilla rögzítőcsavarját a mechanika oldalán (2.3a ábra)

Mechanikavilla
rögzítőcsavarja

Mechanikavilla
rögzítőcsavarja

2.3a ábra
2. Húzza ki a földrajzi szélességállító csavarban levő fogantyút (2.3b ábra) és használja a csavar
forgatásához, és így a földrajzi szélességnek megfelelő dőlésszög beállításához (2.3c ábra)
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3. Tolja vissza a forgatáshoz használt fogantyút (2.3b ábra)
4. Szorítsa meg ismét a mechanikavillág rögzítő csavarokat.
Megjegyzés: Kis mértékű holtjáték normális. A mechanika stabil működéséhez a terhelés jelenléte is
szükséges. Ajánlott a magasság beállítását felfelé irányuló állítással befejezni. Amennyiben a
beállított magasság nagyobb a kívánt értéknél, először engedje a tengelyt lejjebb, majd ismét felfelé
irányuló állítással fejezze be a műveletet.
2.4. Az AZ-EQ6 mechanika alt-azimut módba állítása

Mechanikavilla
rögzítőcsavarja

Recézett
csavarok

Csavarfurat

2.4a ábra

Alt-azimut mód
illesztőfurata

2.4b ábra

1. Lazítsa meg a mechanikavilla rögzítőcsavarjait
2. Távolítsa el a két recézett csavart a mechanikafej oldalairől. A rövidebb csavart helyezze az alsó
furatba, a hosszabbat a későbbiekben használja majd fel.
3. Emelje fel a rektaszcenziós tengelyt egészen addig, amíg az körülbelül 88 fokos szöget szár be a
függőlegessel, és a beállítására szolgáló csavar már nem éri el. Emelje fel az ellensúlytengelyt oly
módon, hogy az alt-azimut üzemmódhoz használandó furat egybeesik a bal oldalon levő felső furattal
(2.4b ábra). Használja a hosszabb, recézett csavart a két furat egymáshoz rögzítéséhez, majd húzza
meg a csavart egy 5mm-es imbuszkulccsal.
4. Szorítsa meg a két oldalsó rögzítőcsavart.
5. Az ekvatoriális üzemmódba való visszatéréshez először lazítsa meg a két oldalsó rögzítőcsavart. Ezt
követően vegye ki a 3. pont lépés végén rögzített hosszabb csavart. Az ellensúlytengelyt fogja meg,
és kézzel lassan engedje le, amíg végül a földrajzi szélesség beállítására szolgáló csavar már
érintkezésbe lép vele. Ennek állításával engedje a rektaszcenziós tengelyt földrajzi szélességének
megfelelő pozícióba.
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2.4. Az AZ-EQ6 mechanika alt-azimut módba állítása
Megjegyzés:
 Az ekvatoriális módba való állítás során a hosszabb recézett csavart a mechanikafej bal oldalán az

alsóbb furatba kell helyezni. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze ilyenkor a felső furatba, ez ugyanis a
mechanika sérüléséhez vezethet a rektaszcenziós tengely döntésekor.
 A távcsövet úgy helyezze fel, hogy az a mechanikafej jobb oldalára essen, ha a betekintés irányába
néz.
 Az ekvatoriális és alt-azimut módok közötti váltáskor ügyeljen rá, hogy előzőleg az összes távcsövet
és ellensúlyt eltávolítsa a mechanikáról.
 Előfordulhat, hogy nehezebb megfelelően kiegyensúlyozni a rektaszcenziós (ebben az esetben
azimut) tengelyt alt-azimut üzemmódban. A következő lépések javasoltak a kiegyensúlyozáshoz:
 egyensúlyozza ki a távcsövet és az ellensúlyokat ekvatoriáls módban, és jelölje meg, vagy
jegyezze meg az ellensúlyok helyzetét
 távolítsa el a távcsöveket és az ellensúlyokat, majd váltson alt-azimut üzemmódba
 helyezze vissza a távcsöveket, valamint az ellensúlyokat a megjelölt pozícióba.
2.5. Második távcső felszerelése
Lehetőség van egy második műszer felszerelésére is az AZ-EQ6 mechanika ellensúlytengelyének végére.

Imbuszcsavar

Rögzítőcsavar

Függőleges
állítócsavar

2.5a ábra

Imbuszkulcs

2.5b ábra

1. Húzza ki a mechanikafejből az ellensúlytengelyt, és forgassa úgy, hogy a végén levő sík felület felfelé
nézzen. Ezután rögzítse az ellensúlytengelyt.
2. Lazítsa meg az imbuszkulcsot a prizmasín ezüstszínű gyűrűjénél, majd tolja fel a prizmasín-adaptert
az ellensúlytengelyre a 2.5a ábrának megfelelően. Ügyeljen rá, hogy az imbuszcsavar az
ellensúlytengely sík részével érintkezzen majd.
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3. Egy 5mm-es imbuszkulcs segítségével rögzítse a prizmasín-adaptert az ellensúlytengelyen (2.5b
árba). Ugyanezzel a kulccsal rögzítse a prizmasín alatt található ezüstszínű gyűrűn a 2 .pontban
meglazított csavart.
4. Rögzítse a deklinációs tengelyt, majd helyezze fel a második távcsövet. Előrefelé néző távcső
esetében a második távcső a mechanikafej bal oldalán foglal helyet.
5. Lazítsa meg az ellensúlytengely pozícióját rögzítő csavart a második távcső
kiegyensúlyozottságának ellenőrzéséhez. A távcsövet a tubusgyűrűkben mozgatva vagy a
prizmasínt mozgatva az adapterben keresse meg azt a pozíciót, amikor az egész rendszer
egyensúlyban van. Rögzítse ismét az ellensúlytengelyt.
6. Lazítsa meg a deklinációs tengely rögzítését, és ellenőrizze, hogy a főműszer is egyensúlyban van-e.
Ezt követően ismét rögzítse a deklinációs tengelyt.
7. Lazítsa meg az ellensúlytengelyt rögzítő csavart, és forgassa a második távcsövet abba a pozícióba,
ahol a főműszerrel megegyező irányba néz, majd rögzítse ismét az ellensúlytengelyt.
8. Állítson be a főműszerbe egy távoli objektumot. Ezt követően a második távcsövet rögzítő adapter
alján levő állítócsavar segítségével állítsa a második távcsövet a főműszerrel megegyező magassági
pozícióba.
Megjegyzés:
 A másodlagos prizmasín-adapter használata csak alt-azimut módban ajánlott.
 Nincs mód rá, hogy a két távcső között azimut irányban mutatkozó iránykülönbségeket a mechanika

állításával kompenzálja. Erre használhatja például a tubusgyűrűk állítócsavarjait.
 A 150 mm hosszúságú ellensúlytengely-hosszabbító toldat nem alkalmazható második távcső
használatakor.

III. Pólusraállás
Az AZ-EQ6 GT mechanikát pólusra kell állítania a helyes használatához ekvatoriális módban.
3.1. Előkészületek
1. Szerelje össze a mechanikát (lásd: I. rész). Ajánlott a mechanikára a távcsövet és az ellensúlyokat is
felhelyezni a pólusraállás előtt.
2. Helyezze el úgy a mechanikát, hogy a rektaszcenziós tengelybe épített pólustávcső északi irányba
(az északi féltekén), illetve déli irányba (a déli féltekén) mutasson. A 2.3 fejezetben leírtak szerint a
rektaszcenziós tengely magasságát állítsa a földrajzi hely szélességének megfelelő értékre.
3. Távolítsa el a pólustávcső kupakját, lazítsa meg a deklinációs tengelyt, majd forgassa úgy a
deklinációs tengelyt, hogy a furatán levő lyukon át a fény bejusson a pólustávcsőbe. Ezután rögzítse
ismét a deklinációs tengelyt (3.1a és 3.1b ábrák)

3.1b ábra

3.1b ábra

4. Ellenőrizze, hogy a pólustávcső párhuzamos-e a rektaszcenziós tengellyel (l. 3.4. fejezet)
5. Kapcsolja be a mechanika tápellátását a pólustávcső szálkeresztjének megvilágításához.
6. Keresse meg a Sarkcsillagot és állítsa be annak helyzetét a pólustávcsőben (l. 3.3. fejezet)
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3.2. Beállítás
Helyezze az aszterizmus
négy csillagát ide

Állítócsavar

Azimutállítócsavarok

Déli félteke

3.2a ábra

3.2b ábra

Amint a mechanika tápellátását bekapcsolta, a 3.2a ábrán látható ábra jelenik meg a pólustávcsőben.
Amennyiben az ábra homályos, állítsa be a megfelelő élességet a pólustávcső szeméhez közel eső
okulárjának forgatásával.
1. Az északi féltekén: keresse meg a Sarkcsillagot (ez a legfényesebb csillag az északi pólus
környékén) a pólustávcsően. Ezt követően a rektaszcenziós tengely dőlését állító csavarral, valamint
az azimutállító csavarokkal mozgassa a pólustávcső látómezejében a Polarist a megfelelő helyre (l.
„A Polaris helyzete a pólustávcsőben” fejezetet).
2. Déli féltekéről történő megﬁgyelés során azonosítsa az 5-6 magnitudó körüli 4 csillagból álló
csoportosulást, amely a pólustávcsőben „Octans” (Oktáns) névvel an jelezve (3.2a ábra). Lazítsa
meg a rektaszcenziós tengely rögzítését, majd forgassa a megfelelő helyzetbe a tengelyt. Ezt
követően a rektaszcenziós tengely dőlésszögét állító csavarral, illetve az azimutállító csavarokkal
hozza fedésbe a 4 csillagot az ábra négy apró körével.
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3.3. A Polaris helyzete a pólustávcsőben
Mivel a Sarkcsillag nem pontosan az északi égi pólusnál található, ezért az idő múlásával egy apró
körben keringeni látszik a valódi pólus körül. Ezt a kört láthatja a pólustávcsőbe nézve (3.2a ábra). A
pólusraállás során fontos, hogy ezen a körön a megfelelő helyzetbe állítsa a Sarkcsillagot. Erre az
alábbi három féle módszer alkalmazható:
1. Keresse meg a Nagy Göncölt az égen, vagy a Cassiopeia csillagképet. Lazítsa meg a rektaszcenziós
tengely rögzítését, majd forgassa a mechanikafejet a rektaszcenziós tengely körül úgy, hogy a Nagy
Göncöl, illetve a Cassiopeia csillagai a pólustávcsövön látható irányokba essenek. Rögzítse ismét a
rektaszcenziós tengelyt. Ebben a helyzetben a pólustávcső látómezejének közepén levő nagy
központi körön levő kis kör jelzi a Polaris helyzetét. Az emített állítási lehetőségek segítségével hozza
fedésbe a Polaris csillagot a kis körrel.
2. Keresse meg az égbolton a Polaris és a Kochab csillagokat. A Polaristól a Kochab irányába húzott
egyenes közelítőleg megadja a Polaris helyzetét a látómezőben levő nagy körhöz képest. Mozgassa
úgy a mechnaikafejet, hogy a Polaris a nagy körre, a fent jelzett irányba essen.
3. A SynScan kézivezérlő a bekapcsolás után, a megfelelő adatok bekérését követően megadja a
Polaris helyzetét: „Polaris Position in P.Scope=HH.MM”. A 3.2a ábrán látható nagy kört képzelje el
egy óra számlapjaként, ahol 12:00 a megszokott módon az óra legtetején található, míg a megadott
HH.MM (óó:pp) érték mutatja a képzeletbeli számlapon a Polaris helyzetét.
A három fent részletezett eljárás közül a két első valamivel pontatlanabb, míg a SynScan kézivezérlő
adatait felhasználó eljárás a legpontosabb eredményt adja.
3.4. A pólustávcső beállítása
Mielőtt a pólustávcsövet pontos pólusra álláshoz használhatná, magát a pólustávcsövet is kalibrálni kell
a rektaszcenziós tengelyhez képest. A következő lépések elvégzésére van szükség:
1. Válasszon ki egy nem mozgó célpontot (pl. a Polarist éjszaka, vagy egy távoli tereptárgyat nappal);
majd hozza a kiszemelt célpontot a pólustávcső látómezejének közepére a fent ismertetett állítási
lehetőségekkel.
2. Forgassa el 180 fokkal a rektaszcenziós tengelyt. Rögzítse a rektaszcenziós tengelyt az elfordítás
után.

III. Pólusraállás
3. Amennyiben a kiszemelt távoli tereptárgy most is a látómező közepén található, a pólustávcső optikai
tengelye tökéletesen egybeesik a rektaszcenziós tengellyel, nincs további kalibrációra szükség.
4. Amennyiben a célpont elcsúszott a középponttól, használjon egy 1,5mm-es imbuszkulcsot a
pólustávcsövet beállító három csavar állításához (3.4a ábra), méghozzá oly módon, hogy a célpontot
a jelenlegi helyzet és a középpont közé félútra állítgja vissza (3.4b ábra)
5. Ismételje meg a 1-4 lépéseket egészen addig, míg a távoli célpont minden alkalommal a pólustávcső
látómezejének középpontjában marad.
Amennyiben a Polaris ide csúszott

A pólustávcső
állítócsavarjai
Mozgassa a Polarist erre
a helyre (félútra)

3.4a ábra

3.4b ábra

Megjegyzések:
 A pólustávcső állítása során lazítsa meg a kiválasztott csavart mindössze ¼ fordulattal, majd húzza

utána a másik két csavart.
 Ügyeljen rá, hogy ne húzza túl szorosra a csavarokat. Ezzel megsérülhet a pólustávcsőben levő
szállemez.
 Soha ne lazítson ki teljesen egyetlen csavart, és ne lazítson meg egyszerre több csavart. Mindezek
azt eredményezhetik, hogy a szállemez elmozdul, és a további beállítás lehetetlenné válik.
 Amennyiben a szállemez mégis elmozdulna, vegye ki a pólustávcső okulárját annak kitekerésével,
és illessze vissza a szállemezt.
3.5 Pólusraállás a SynScan kézivezérlővel
 A pólustávcsővel elvégzett pólusraállás megfelelő vizuális megﬁgyelésekhez, de asztrofotózáshoz

pontosabb pólusraállás lehet szükséges. A SynScan kézivezérlőben rendelkezésre álló 2- és 3
csillagos pólusraállási megoldások révén igen pontos beállítás érhető el. Tájékozódjon a beállítás
részleteiről a SynScan kézivezérlő felhasználói kézikönyvéből.

IV. Az elektronikus interfész
4.1. Vezérlőpanel
Az AZ-EQ6 GT vezérlőpanelje az alábbi ábrán látható:

4.2 A panelen levő csatlakozók
POWER: (Tápellátás). Ezen csatlakozón keresztül kap tápfeszültséget a
mechanikafej és a kézivezérlő. A kábel csatlakoztatásához ügyeljen a csatlakozón
levő sín megfelelő helyzetére, majd csatlakoztassa a kábelt. A recés felület
elfordításával rögzítse a csatlakozást.
HAND CONTROL: (Kézivezérlő). Ez az RJ-45-ös típusú, 8 pólusú csatlakozó
szolgál a SynScan kézivezérlő csatlakoztatására.
AUTO GUIDE: (Autoguider). Ez a RJ-12-es típusú, 6 pólusú csatlakozó szolgál az
autoguider bemeneteként. A mechanikafejt bármilyen, ST-4 szabványú
autoguiderrel kompatibilis.
SNAP: (Expozícióvezérlés) Ez a csatlakozó a kamera expozícióvezérlésére szolgál.
A SynScan kézivezérlő ezen a porton keresztül képes vezérelni a csatlakoztatott
kamerát.
ON/OFF: (Ki/Be). A mechanikafej, valamint a kézivezérlő ki- és bekapcsolására
szolgál.
LED: Ez a fény jelzi a mechanika tápellátását, és további információkkal is szolgál.
1. Folyamatos fény: A tápellátás rendben van.
2. Lassan villogó fény: A tápfeszültség alacsony. A mechanika további működtetése
az akkumulátor károsodásával járhat (amennyiben 12V-os, ólomsavas
akkumulátort használ)
3. Gyorsan villogó fény: A tápfeszültség nagyon alacsony. A mechanika további
működtetése károsíthatja az akkumulátort, valamint a mechanika motorvezérlő
áramköreit.

IV. Az elektronikus interfész

4. Időnként egy villanás: A PPEC betanítás elkezdődött, de a vezérlő még nem találta
meg a kiindulási pozíciót azonosító jelet a tengelyen, így még nem kezdődött el a
minta felvétele.
5. Időnként két gyors villanás: A PPEC betanítás elkezdődött. Az időnként jelentkező
két gyors villanás abbamaradása jelzi a PPEC betanítás befejeződését.
6. Időnként 3 gyors villanás: A mechanika óragép üzemmódban, a PEC-adatok
felhasználásával üzemel.
4.3 A csatlakozók kiosztása
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Megjegyzések:
 A SNAP kameravezérlő port kétféle jelet ad ki. A csatlakozó fejére adott jel valamivel később jelenik

meg, mint a csatlakozó alsó, gyűrű alakú csatlakozójára adott jel.
 Olyan kamerák esetében, amelyek csak az expozícióhoz igényelnek jelet, bármelyik jel

felhasználása megfelelő. Olyan kamerák esetében, amelyek először egy „Focus” („Fókusz”) jelet is
igényelnek az expozíciós jel előtt, mindkét jel megfelelő csatlakozóval való felhasználására szükség
van.
 A mechanikával szállított kábel Canon EOS szériához tartozó DSLR kamerákhoz megfelelő. Más
kamerákhoz megfelelő kábelek szükségesek.
4.4 Tápellátás
 Kimeneti feszültség: DC 11V (minimum) – DC 16V (maxiumum). Ezen kívül eső feszültségértékek

károsíthatják a motorvezérlő áramköröket és a kézivezérlőt.
 Kimeneti áram: 4A 11V-os feszültség esetén, 2,5A 16V esetén.
 Ne használjon szabályozatlan AC/DC adaptereket. Adapter kiválasztásánál ajánlott kapcsolóüzemű,

15V kimeneti feszültséget és 3A teljesítményt leadó modell választása.
 Amennyiben a tápfeszültség túlságosan alacsony, a motorvezérlő automatikusan leállítja a

motorokat.

V. Egyéb AZ-EQ6 funkciók
5.1. Kiegészítő enkóder
Az AZ-EQ6 GT mechanikában két kiegészítő enkóder is található mind a rektaszcenziós, mind a
deklinációs tengelyen. Ennek köszönhetően a mechanika akkor is képes követni a távcső mozgását, ha
a tengelyrögzítéseket kioldja, és kézzel mozgatja a távcsövet.
Ennek köszönhetően a távcső szabadon használható, a tengelyek kioldhatók és ismét rögzíthetők
anélkül, hogy aggódnia kellene a betanítás elvesztése miatt.
Ezt a funkciót a SynScan kézivezérlőben lehet engedélyezni vagy letiltani.
5.2. Állandó periodikushiba-korrekció (PPEC)
Mivel a mechanikában indexjel található a rektaszcenziós tengelyen, így a motorvezérlő mindenkor
pontosan ismeri a tengely és a csigakerék helyzetét. Miután a megfelelő PEC-betanítás megtörtént, a
mechanika bármely helyzetében van lehetőség a funkció bekapcsolására és így a mechanika követési
pontosságának javítására. Nincs szükség újabb betanításra a következő megﬁgyelési alkalom előtt
(Permanent, állandó). A betanításra lehetőség van mind manuális vezetés, mind pedig autoguiding
használatával. A pontos leírás a SynScan kézivezérlő felhasználói kézikönyvében található meg.
5.3 Expozíció-sorozat
Az AZ-EQ6 GT mechanikán levő SNAP portnak köszönhetően lehetőség van a SynScan kézivezérlő
„Camera Control” („Kameravezérlés”) funkciójának kihasználására, amelynek révén lehetőség van
sorozatfelvételek programozására. 8 féle expozíciós idő és felvételszám kombináció beállítására van
mód. Részletek a SynScan kézivezérlő felhasználói kézikönyvében találhatók.

1. Függelék: Speciﬁkációk
Méretek:

453

45°

410

182

342

Ekvatoriális mód

403

182

Alt-azimut mód

Speciﬁkációk:
Termék neve
Mechanika típusa
Teherbírás
(Ellensúlyok nélkül)
Beállítható szélesség
Azimut állítási lehetőség
kg
Tömeg (Háromláb nélkül)
Ellensúly
Háromláb
Ellensúlytengely
Tápellátás
Motor
Erőátvitel

Áttétel
Felbontás
Maximális sebesség
Követési sebesség
Követési mód
Autoguider sebesség
PEC
Kézivezérlő
Adatbázis
Katalógusok
Célraállás pontossága
Enkóderek felbontása

AZ-EQ6 GT mechanika
Német ekvatoriális mechanika / Alt-azimut mechanika
20kg
10°-től 75°-ig, 90°
±9°
15.4 kg
2 x 5kg/db
2" (50mm) rozsdamentes acél, 7,5kg
25mm átmérő, hossz: 202mm + 150mm
DC11~16V 4A
1.8° Hybrid léptetőmotor
180:1 csigakerék + 48:12 szíj + 64
Micro-step/1.8° Stepper Motor Drive
720
216000 lépés/fordulat, kb. 0,14"
4,2°/mp
Csillag-, Nap- és Hold-sebesség
Alt-azimuth vagy ekvatoriális
0.125X, 0.25X, 0.5X, 0.75X, 1X
100 szegmenses állandó PEC
SynScan
42000+ Objektum
Messier, NGC, IC, SAO, Caldwell, kettős- és
változócsillagok, bolygók
akár 5' (RMS)
6356 lépés/fordulat, kb. 3,4'

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.

