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SAM 
Star Adventurer Mini felhasználói kézikönyv 

 

 

• Asztrofotográfia 
 
• Time-lapse (gyorsított) 
 fotográfia 
 
• DSLR kameravezérlés 

 

 

 

 

Valószínűleg a legkompaktabb és legsokoldalúbb kameramozgató platform az ismert Univerzumban! 
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Köszönjük, hogy Sky-Watcher terméket vásárolt 
A Sky-Watcher Star Adventurer Mini (SAM), egy kompakt, nagyon pontos kameravezérlő platform, 
amely ideális hosszú expozíciós idejú asztrofotók, valamint éjszakai és nappali time-lapse felvételek 
készítésére. Kényelmesen elfér hátizsákban vagy fotóstáskában, így ideális társ távoli célpontokhoz 
tervezett expedíciókhoz. A SAM beépített WiFi modulja az ingyenesen elérhető Console app (Android 
és iOS platformokhoz) kapcsolódhat. Az eszközt igen könnyű beállítani és üzemeltetni mindegyik 
üzemmódjában. Minél többet használja, annál inkább megkedveli! 

Biztonság 

A SAM esetleges sérüléseinek, illetve saját sérüléseinek elkerülése 
érdekében kérjük, olvassa el gondosan az alábbi tanácsokat az 
eszköz használatba vétele előtt. 

Figyelmeztetés: 

• Soha ne nézzen a Napba a pólustávcsövön keresztül sem. A 
Napba vagy hasonlóan erős fényforrásba való betekintés 
maradandó szemkárosodást okoz. 

• Ne használja az eszközt tűz- vagy robbanásveszélyes gázok 
közelében. Elektronikus eszközök használata ilyen 
környezetben robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet. 

• Tartsa távol gyermekektől az esetleges sérülések elkerülése 
érdekében. Továbbá az apró alkatrészek a kisgyermekek számára fulladásos veszélyt 
jelentenek. Azonnal forduljon orvoshoz, ha egy kisgyermek az eszköz bármelyik részét 
beszippantotta. 

• Ne szerelje szét az eszközt. A belső részek érintése sérüléshez vezethet. Meghibásodás esetén 
távolítsa el az elemeket, és juttassa el az eszközt egy Sky-Watcher szervízbe. 

 

 

„Emelje új magasságokba 
fényképészi kreativitását a 
Galaxis legkompaktabb 
kameramozgató 
platformjával!” 

Tulajdonságok:  
 
• Nagy pontosság, hordozhatóság, stabil kameramozgatás 
• Beépített WiFi, ingyenes alkalmazás Androidra és iOS-ra 
• Több nyelv támogatása 
• Nap-, hold- és csillag követési sebességgel asztrofotózáshoz 
• Akár 3 kg-os tömeggel terhelhető 
• Könnyű pólusra állás a mellékelt pólustávcsővel 
• Csillagkép-fotózás 
• Rövid egyedi expozíciós idejű felvételekből összeállított time-

lapse filmek 
• Hosszú expozíciós idejű felvételekből time-lapse filmek 
• DSLR zárvezérlés többféle márkához 
• Élethosszig tartó ingyenes szoftverfrissítés 
• Beépített motorvédelem és állapotkijelzők 
• Tápellátás: 2 db AA elem vagy külső USB-tápról 
• Standard 3/8” vagy 1/4” fotócsavarokra illeszkedő gyorsillesztő 

talppal 
• Számos kiegészítővel bővíthető 
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Részegységek 

 

1. Bekapcsológomb 

2. Bekapcsolt állapot visszajelző 
LED 

3. WiFi visszajelző LED-je 

4. Póluskereső 

5. Háromlábra csatlakozó talp 

6. Háromlábra rögzítés 
rögzítőcsavarja 

7. SNAP port: DSLR 
expozícióvezérlés 

8. Mikro USB port 

9. 2db AA elem helye 

10. Nyereg 

11. Prizmasín rögzítőcsavarja 

12. A nyereg rögzítőcsavarja 

13. 1/4"-ről 3/8”-re alakító 
adapter 

14. 3/8” csavarmenetes oldalsó 
furat 

15. 3/8” csavarmenetes alsó 
furat 
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Mellékelt és külön kapható kiegészít ők 

 
 
Pólustávcs ő (mellékelve) 
 
 
Hosszú expozíciós idejű 
asztrofotókhoz pontos 
pólusra állás eléréséhez. 

 
 
Pólustávcs ő-megvilágítás 
(mellékelve) 
 
A sötétben láthatóvá teszi a 
pólustávcső szállemezét. 

 
 
3/8”-prizmasín adapter 
(mellékelve) 
 
Szabványos, nagy méretű, 
3/8”-as furattal szerelt 
kamerák 
csatlakoztatásához. 
 

 
 
DSLR vezérl őkábel (külön 
megvásárolható) 
 
Lásd a táblázatot a különféle 
támogatott DSLR 
kamerákról. 

 
 
Ellensúly-készlet (külön 
megvásárolható) 
 
1 kg tömegű ellensúly 
pontosabb 
kiegyensúlyozáshoz, vagy 
az eszköz teherbírásának 1 
kg-mal való növeléséhez. 

 
 
1/4"-3/8” adapter 
(mellékelve) 
 
Lehetővé teszi az 1/4"-es 
csavarokkal szerelt 
háromlábakra való 
felszerelést 

 
 
Ekvatoriális ék (külön 
megvásárolható) 
 
Hagyományos fotóállványnál 
nagyobb stabilitást biztosító 
állványokhoz való 
csatlakoztatáshoz, 
pontosabb követéshez. 

 
 
Finomállító kiegészít ő 
(külön megvásárolható) 
 
Lehetővé teszi a célpont 
beállítását durvább és 
finomabb lépésekben két 
irányban. Lásd az IV. 
Mellékletet. 

 

DSLR vezérl őkábelek 

A fényképezőgép zárjának vezérlésére szolgálnak. Elérhető Canon, Nikon, Olympus és Sony 
kamerákhoz. 

Rendelési szám  Kamera interfész  Kontroller 
interfész 

Kompatibilis modellek  

AP-R1C Canon remote (E3) Canon RS-60E3 Canon EOS 100D, 300D/350D, 
400D/450D, 500D/550D, 600D/650D, 
60D/60Da, 70D 

AP-R3C Canon remote (N3) Canon RS-80N3, 
TC-80N3 

Canon EOS 5D/5D/7D, 
10D/20D/30D/40D650D, 1V, 1D, 1Ds Mark 
III, 5D Mark III 

AP-R1N Nikon 10 csatlakozós 
távvezérlő 

Nikon MC-22, 
MC-30, MC-36 

Nikon D1/D2/D3/D4 
D200/D300/D700/D800 

AP-R2N Nikon remote Nikon MC-DC1 Nikon D70s, D80 
AP-R3N Nikon accessory 

terminal 
Nikon MC-DC2 Nikon DC90, D600, 

D3000/D3100/D3200/D3300, 
D5000/D5100/D5200/D5300, 
D7000/D7100 

AP-R1S Sony remote Sony RM-S1AM, 
RM-L1AM 

Sony a100, a200, a300, a350, a450, a550, 
a560, a700, a850, a900 

AP-R3L Olympus multi-
connector 

RM-UC1 Olymus E-P1/E-P2, E-PL2/E-PL3, 
E510/E520/E550/E620, E/400/E410/E420, 
SP-570UZ/SP-590UZ 
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Áttekintés: els ődleges beállítások 
A SAM egy kompakt és sokoldalú platform, aminek segítségével 
valóban egyedi felvételeket és time-lapse videókat készíthet. A nagy 
pontosságú beépített motor pontosan a megadott sebességgel 
mozgatja a kamerát, így a kívánt kompozíció érhető el. 

Asztrofotózáshoz a SAM pontos csillagsebességet biztosít, így a 
csillagok pontszerűek maradnak, előtűnnek a ragyogó színek a halvány 
ködösségekben és csillaghalmazokban. A SAM-ot használhatja 
kedvenc csillagképeinek, csillagformációinak megörökítésére is. A SAM 
akár egy fogyatkozás fázisainak fotózására is beprogramozható. 

A SAM segítségével számos DSLR kamera zárja is vezérelhető más 
funkcióikkal együtt a konzolon keresztül (Android és iOS platformokra 
elérhető). Mindezekkel a SAM számtalan új lehetőséget nyújt. 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő fejezeteket. 

A „mini Console” (a továbbiakban: konzol) 
telepítése 

A konzol applikáció elérhető az Android „Play Store”-ból vagy az iOS 
„App Store”-ből. Keresse fel a készülékének megfelelő helyet, majd keressen rá a „Star Adventurer mini 
Console” szavakra, töltse le az alkalmazást, és telepítse. Az applikáció használatának részletes leírását 
a következő fejezetek tartalmazzák. 

Alapvet ő táp, WiFi és státusz indikátorok 
Ebben a fejezetben az eszköz bekapcsolását és a WiFI kapcsolat felépítését ismertetjük. A különféle 
feladatokra történő beállítást külön fejezetek ismertetik. Kérjük, először az itt leírt alapokat olvassa el. 

Tápellátás:  A SAM működtethető 2 db AA típusú elemről, vagy 5V-os USB tápforrásról (pl. egy 
számítógép USB portja). 

Bekapcsolás:  Nyomja le és tartsa lenyomva a „Power” gombot amíg a vörös LED világítani nem kezd. 
A pólustávcső szállemezének megvilágítása is bekapcsol, a WiFi státuszát jelző zöld LED pedig villogni 
kezd, jelezve, hogy kész a csatlakozásra. 

Kapcsolódás WiFi hálózathoz:  A tápellátás bekapcsolása után telefonján keresse meg a WiFI-
beállításokat, és csatlakoztassa készülékét a „SynScanWiFi_xxxxxx” nevű access point-hoz. 

A Star Adventurer mini Console elindítása:  A WiFi csatlakoztatása után elindíthatja a konzolt a 
számos funkció eléréséhez. 

Kikapcsolás:  Nyomja le és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a „Power” gombot a készülék 
kikapcsolásához. 

Újracsatlakoztatás a WiFihez:  WiFi-kommunikáció hiányában a beépített WiFi automatikusan 
kikapcsol 10 perc után, és a zöld LED kialszik. A 10 perces időhatár a konzolban változtatható meg. A 
WiFi-kapcsolat újra felépítéséhez nyomja le röviden a „Power” gombot, míg a zöld LED ismét világítani 
kezd, majd engedje fel a gombot. Ezt követően a fent leírtaknak megfelelően csatlakoztathatja a 
készüléket. 

A státusz-kijelzőkkel kapcsolatban l. a bekeretezett részt (következő oldal). 
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A SAM beállítása 
Felhasználás előtt megfelelő előkészületeket szükséges tenni. Az 
eszközt fel kell helyezni egy háromlábra, fel kell rá szerelni a 
kamerát, illetve konfigurálni kell a konzol segítségével. A 
következő fejezetek ebben nyújtanak segjtséget. 

A SAM felkészítése rövid expozíciós idej ű time-
lapse felvételek készítésére 

A SAM csatlakoztatása a háromlábhoz 

Állítsa fel a fotóállványt. Bizonyosodjon meg 
arról, hogy stabilan áll, és a megfelelő 
magasságba állította. Szokványos time-
lapse felvételekhez a SAM- ota szabvány 
3/8”-as csavarral rögzítse a háromlábra. A 
háromlábon esetenként gömbfej vagy 
hagyományos fejegység található. 
Ajánlatos ezeket eltávolítani, és a SAM-ot 
közvetlenül az állványra rögzíteni, 
amennyiben erre lehetőség van. A rögzítés 
a nyereggel ellentétes oldalon levő 
csavarral történjen. 

A kamera felhelyezése   

Ezt követően felhelyezhető a kamera. (A 
képen egy külön beszerezhető gömbfej is 
látható). Gömbfej használata ajánlott, mivel 
sokkal szélesebb körben állítható be a 
fotózni kívánt téma. 

A SAM állványhoz csatlakoztatása, majd a 
kamera felhelyezése után készen áll a 
felvételek készítésére a konzol applikáció 
segítségével. 

Az utolsó lépés az ún. SNAP kábel csatlakoztatása. Ennek egyik 
vége a kamera megfelelő portjához csatlakozik, a másik a SAM 
SNAP jelű portjához. 

 

 

 

 

 

Time-lapse fotózás a konzollal 

A SAM állványra helyezése, bekapcsolása és beállítása után lehetősége van a felvételek elkészítésére 
a konzol segítségével. Ehhez szükséges, hogy az előzőekben leírtaknak megfelelően a konzol 
applikáció telepítve legyen okostelefonján. 

A konzol főképernyője a SAM funkcióit számos részre osztja. Egy funkció kiválasztásához egyszerűen 
érintse meg a kívánt menüpontot. A menüben rendelkezésre állnak elemek asztrofotózáshoz és 

Vörös LED nem világít:  Az eszköz ki van 
kapcsolva 

Vörös LED világít:  Az eszköz be van 
kapcsolva és működik. 

Vörös LED lassan villog:  Az elemek 
kimerülőben vannak / Szoftverfrissítés 
van folyamatban. A LED másod-
percenként kétszer villan, ha a telepek 
feszültsége 2,3V alatt van, vagy 
szoftverfrissítés folyik. 

Vörös LED gyorsan villog:  A LED 
másodpercenként háromszor villan, 
amivel 5%-nál nagyobb eltérést észlel a 
rendszer a motor sebességében, vagy a 
motor váratlanul leállt. A sebességbeli 
hibák leggyakoribb oka a mechanika 
túlterhelése, illetve az elemek alacsony 
feszültsége. Csökkentse a rendszer 
terhelését, illetve cserélje ki az elemeket. 
A motor hirtelen leállásának leggyakoribb 
oka a kamera beleütközése valamiféle 
szilárd tárgyba. 

 

Zöld LED nem világít:  A WiFi ki van 
kapcsolva 

Zöld LED villog:  A WiFi aktiválva van, és 
kapcsolódásra vár 

Zöld LED világít:  A WiFi csatlakoztatva 
van, és a konzol applikáció fut. 

Kereső LED-je villog:  A fotósorozat 
befejeződött. A villogás megszűnik, amint 
az applikáció újra csatlakozik. 
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különféle time-lapse felvételek elkészítéséhez. Az applikáció 
segítségével lehetséges a SAM manuális vezérlése, valamint az 
applikáció segít a pólusra állás elvégzésében is, valamint a WiFi 
hálózat beállításában. 

Válassza ki a „Regular-Exposure Time-Lapse” (általános time-lapse) 
menüpontot. Ez a SAM legegyszerűbb üzemmódja, és kiváló a 
rendszer megismeréséhez. Ez a mód elsősorban nappali felvételek 
esetén hasznos, amikor nincs szükség hosszú expozíciós időkre. 
Ebben az üzemmódban az expozíciós időt a kamerán szükséges 
beállítani. A konzol applikáció a kamera mozgatását végzi, és 
megfelelő időben jelet küld a felvétel elkészítésére. 

A „Long-Exposure Time-Lapse” módban a SAM egység vezérli a 
kamera expozíciós idejét, így lehetőség van 30 másodpercnél 
hosszabb felvételek készítésére is (30 másodperc általában a limit a 
kamerák esetében), amire kevés fény esetén (pl. kevéssé fényerős 
optikáknál) van szükség. Ebben az esetben a kamerán minden 
esetben a „Bulb” üzemmódot állítsa be, ellenkező esetben a kamerán 
beállított expozíciós idővel készülnek a felvételek. 

A time-lapse videók készítésekor használhatja a SAM-ot csupán az 
expozíció vezérlésére a kamera mozgatása nélkül, vagy a kamera mozgatásával együtt. Az első 
esetben a videó ugyanazon nézőpontból ábrázolja majd a témát, a második esetben a nézőpont is 
folyamatosan változik. 

Hagyományos és hosszú expozíciós idej ű time-lapse felvételek paraméterei 

A legfontosabb eltérés a hagyományos time-lapse (Regular) és a hosszú expozíciós idejű time-lapse 
(Long-Exposure) módok között az, hogy az utóbbi esetben a SAM az expozíció idejére megállítja a 
kamera folyamatos mozgatását. 

Mindkét üzemmódban a paraméterek azonosak, kivéve az „Exposure” paramétert. Hagyományos time-
lapse üzemmódban ennek értéke nem változtatható: 0,5 másodperc. Ez elegendő a SAM számára a 
megfelelő jel küldéséhez a kamerához az expozíció végrehajtásához. Ezt a 0,5 másodperces 
időtartamot automatikusan figyelembe veszi az applikáció, amikor a videó teljes időtartamát (Video Time 
Span) számítja ki. 

Hosszú expozíciós idejű felvételek esetén (Long-Exposure) ez a paraméter a kamerával felvett kép 
valódi expozíciós idejét adja meg, és tetszés szerint módosítható. Alacsony érzékenység, éjszakai 
munka, illetve kevéssé fényerős optikák esetén az érték néhány másodperctől több percig terjedhet. 
Javasolt előzőleg teszt-felvételek készítése a megfelelő expozíciós idő megtalálásához. Ügyeljen rá, 
hogy ebben az üzemmódban a kamerán a „Bulb” időt állítsa be, egyébként a SAM-ban beállított értékek 
helyett a kamerában megadott expozíciós időket használja a kamera. 

A 9. oldalon látható képernyő mutatja a különféle, a time-lapse videó készítéséhez használható 
paramétereket. Néhány paraméter a képernyő görgetésével érhető el (l. 10. oldal). A paraméterek 
pontos jelentése a későbbiekben olvasható. A beállítások elvégzése után a time-lapse felvétel 
elkezdéséhez érintse meg a „Run” gombot. Amennyiben a paraméterek megfelelőnek bizonyulnak, 
lehetőség van ezek elmentésére későbbi felhasználásra. 

Kezdje egyszer űen 

A legegyszerűbb módja a SAM használatának a háromlábra való felszerelés után az egyszerű time-
lapse videó készítése a kamera mozgatása nélkül. Ehhez mindössze a megörökítendő időtartam, 
valamint a a kívánt videó hosszának ismerete szükséges. 

Például, ha meg kívánja örökíteni a napnyugta előtti 1 órát, állítsa be az „1” értéket a „Video Time Span” 
paraméternek. Amennyiben az felvételekből 45 másodperces videót kíván készíteni, írja be a 45-ös 
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értéket a „Video Length” paraméterhez. Ilyen egyszerű: a SAM minden szükséges egyéb paramétert 
kiszámít. 

Time-lapse paraméterek ismertetése 

A következőkben az összes beállítható paraméter leírása 
található meg. Azok a paraméterek, amelyek nem értelmezhetők 
egy adott üzemmód esetén, nem érhetők el (nem módosíthatók). 
Például ha a „Frame Rate” (tkp. képsebesség) és a „Video Length” 
(videó hossza) paramétereket megadja, nem módosíthatók a 
„Photos” (felvételek száma”) paraméter, mivel ezt a SAM a 
megadott két paraméter alapján automatikusan számítja ki. 
Amennyiben a „Video Length” paramétert nem adja meg, és 
beállítja a „Photos” paraméter értékét, a rendszer a „Video Length” 
értékét számítja automatikusan. 

Exposure (Sec):  Expozíciós idő (másodperc): Értéke 0,5 
másodperc, amennyiben „Regular-Exposure Time Lapse” 
üzemmódban van. „Long-Exposure Time-Lapse” üzemmódban 
adja meg az egyedi felvételek készítéséhez szükséges expozíciós 
időt, és állítsa az expozíciós időt a kamerán „Bulb”-ra. 

Video Time Span (Hr):  Lefedett időtartam (óra): A teljes lefedett 
időtartam. Például 3 órát megörökítő videóhoz itt a 3-as értéket 
adja meg. Ez a paraméter nem a végső videó hosszát jelzi. A 
végső videó kívánt hosszát a „Video Length” (videó hossza) 
paraméternél adhatja meg. 

Video Length (Sec):  Video hossza (másodperc): A kívánt végső 
videó hossza másodpercben. 1 perces videó esetén pl. 60 a 

megadandó érték. 

Frame Rate (fps):  Képfrissítés (felvétel/másodperc): Válassza az NTFS (30 fps) vagy PAL (25 fps) 
értéket a helyi szabványnak megfelelően (Európában ez PAL). A videó lejátszási sebességét az 
elkészülte után megfelelő videoszerkesztő programban is módosíthatja. 

Photos:  (Felvételek száma): Ezt a paramétert a rendszer automatikusan állítja be a „Video Length” 
(video hossza) és a „Frame Rate” (képfrissítés) paraméter alapján: Photos = Video Length x Frame 
Rate. 

Frame Period (sec):  Várakozási idő (másodperc): A két kép elkészítése között kívánt várakozási idő 
adható meg, illetve módosítható ha a kiszámított érték nem megfelelő. Ügyeljen rá, hogy ha később a 
„Photo Interval” vagy „Video Length” paraméter értékét megváltoztatja, az applikáció újra számítja a 
„Video Time Span” értékét is. Általánosságban bármely paraméter megváltoztatásakor érdemes a többi 
paramétert újra ellenőrizni. 

Swing Range (Deg):  Mozgás tartománya (fok): A fej mozgási tartományát adja meg fokokban. 
Megadása esetén a SAM folyamatosan mozog a megadott tartományban: a megadott tartomány határát 
elérve visszafelé mozog, majd a kezdőpontot elérve ismét az eredeti irányban elindulva. A ciklusok 
számát a „Swing count” (hintázások száma) paraméter határozza meg. Például, ha két érdekes 
objektumról van szó, állítsa a „Swing Count” paraméter értékét 1-re, állítsa be a két objektum közötti 
szögtávolságot a „Swing Range” paraméterbe, végül állítsa a kamera látómezejébe az első objektumot. 
A SAM a videó készítése során az első objektumról lassan a másodikra fordul, majd itt a videó véget is 
ér. A „Swing Count” értékének 2-re való állításával a mozgatás sebessége kétszeresére nő, a második 
objektum elérésekor a SAM ellenkező irányba kezdi mozgatni a kamerát, a videó végére az első 
objektumhoz tér vissza. 1-nél nagyobb beállítás minden esetben oda-vissza mozgást eredményez. A 0 
érték esetén a kamera nem modul meg, páros szám megadásakor pedig a videó mindig a kiindulási 
pontnál ér véget. 
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Speed (Deg/Hr):  Sebesség (fok/óra): A mozgás sebességét 
állítja be. A legtöbb esetben nem szükséges a paraméter 
értékének módosítása, kivéve, ha a mozgás sebességét kívánja 
beállítani, és nem a keletkező videó hosszát. A mozgás 
leállításához írja be a 0-s értéket. 

Clockwise:  (Óramutató járásával megegyező): Az „ON” 
beállítás esetén a SAM az óramutató járásával megegyező 
irányban mozog, „OFF” esetén ezzel ellentétes irányban. 

WiFi Off on Run:  (WiFi kikapcsolása felvételkészítés közben): 
Bekapcsolt esetben a rendszer automatikusan kikapcsolja a 
WiFi modult a felvétel közben energiatakarékossági okokból. A 
WiFi bármikor visszakapcsolható a „Power” gomb lenyomásával 
addig, amíg a zöld LED világítani kezd. 

Profiles Save/Edit:  (Beállítások elmentése/szerkesztése): A 
beállítások elmentéséhez nyomja le a „Save” gombot. Egy profil 
szerkesztéséhez vagy törléséhez nyomja le az „Edit” gombot. A 
SAM memóriájában számos profil tárolható. 

Time-Lapse folyamatjelz ő 

A háromláb, a SAM és a kamera felszerelése, majd a 
paraméterek beállítása után nyomja le a „Run” gombot a 
felvételek készítéséhez. A paraméterek továbbra is a kijelzőn 
maradnak, de megjelenik egy „Status” (Státusz) gomb. Ezt 
lenyomva megjelenik a folyamat haladását jelző ablak. 

A „Stop” gomb lenyomásával a felvétel leállítható, amennyiben 
a megjelenő megerősítést kérő ablakban a „Yes” gombot nyomja le. 

A hosszú expozíciós idejű time-lapse felvételeknél hasonló információk jelennek meg. 

   



11 

 

Asztrofotográfia és csillagászati time-lapse 

Asztrofotográfia 

Az asztrofotózás célja az éjszakai égbolt szépségeinek megörökítése. 
A közelmúltban igen nagy népszerűségre tett szert, hála elsősorban a 
NASA Hubble Űrtávcsöve által készített lélegzetelállító felvételeinek. 
Természetesen az asztrofotózás nem ekkor kezdődött, valójában több, 
mint 100 évvel ezelőtt készültek az első csillagászati felvételek, 
amelyek igen nagy része amatőrcsillagászok munkája. 

A SAM használatával az asztrofotózás még egyszerűbbé válik. 
Természetesen nem érhetjük el a Hubble felvételeinek felbontását, de 
gyönyörű felvételeket készíthet a csillagképekről, a Tejút nagy 
kiterjedésű részeiről, csillaghalmazokról, ködösségekről, különféle 
fogyatkozásokról. 

Mindazonáltal két nehézséggel meg kell küzdeni, amelyek nappali 
fényképezés során nem jelentkeznek. Az egyik a hosszú expozíciós 
idők (30 másodpercnél is hosszabb) használata az objektumok 
halványsága miatt. A másik az égbolt elfordulásának pontos követése 
a kamerával a hosszú expozíciók alatt. 

Hosszú expozíciós id ők. 

Sajnos egyszerűen AUTO állásba kapcsolva egy kamerát nem készíthetünk szép képeket az éjszakai 
égboltról, mivel túlságosan halvány. A megoldás a kamerán a „Bulb” idő beállítása, illetve a kamera 
csatlakoztatása a SAM-hoz a SNAP kábel segítségével, így több (akár tíz) perces felvételek is 
készíthetők. A megfelelően hosszú expozíciók segítségével megfelelő mennyiségű fény gyűjthető 
össze. 

Követés 

A fentiek alapján beállított hosszú expozíciós felvételek még nem 
lesznek sikeresek. A csillagok nem pontszerűek, hanem ívelt 
csíkokat rajzolnak ki. A probléma a Föld forgása, amely a használt 
objektív fókusztávolságával és az expozíciós idő növelésével 
párhuzamosan egyre súlyosabb probléma. 

Valójában az állványon levő kamerája mozog a Föld forgása 
következtében. 

A SAM ezt a hatást a kamera megfelelő sebességű mozgatásával 
küszöböli ki, így a hosszú expozíciós idő alatt a kamera az 
égboltnak pontosan ugyanarra a területére néz. Ennek 
következtében egy adott csillag fénye mindig ugyanazokra a 
pixelekre esik. Az eredmény egy pontosan exponált felvétel, 
pontszerű csillagokkal. 

A SAM a fenti két problémát igen egyszerűen oldja meg, így 30 
másodpercnél hosszabb felvételek is készíthetők. Az asztrofotográfiában való előrehaladása során 
később több felvételt készít majd ugyanarról az égterületről, majd megfelelő szoftveres feldolgozással 
valóban lélegzetelállító felvételeket készít. 

  

A Tejút hosszú expozícós felvételen pontos 

követéssel 

Az ekvatoriális mechanika a Föld forgást 

kompenzálja és követi az égbolt forgását 
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Csillagászati time-lapse 

Csillagászati time-lapse készítésekor hasonló problémák 
jelentkeznek, mint asztrofotók készítésekor. A célpont halványsága 
miatt hosszú expozíciós időkre van szükség, illetve a célpont 
követése is szükséges. Természetesen néhány különbség is 
felmerül. 

Asztrofotózás esetén a fotózott célterület elmozdul az égbolton, ezt 
követve a kamera ugyanarról az égterületről készít 
felvételsorozatot. Ennek következtében a kamera az égbolt 
ugyanazon részére néz az expozíció kezdetén és végén, bár a kamera helyzete időközben folyamatoan 
változik. 

A csillagászati time-lapse készítése során az egyes felvételek készítésekor a SAM ugyanúgy követi az 
égterületet (kompenzálja a Föld forgását), de az egyes expozíciók befejeztével az eredeti pozícióba tér 
vissza. 

Ennek következtében az elkészült felvételek videóvá történő összefűzése után az égbolt látszólagos 
elfordulása lesz kiválóan megfigyelhető például egy fix tereptárgyhoz képest. 

Különleges követelmények: asztrofotográfia és csill agászati time-lapse 

Az égbolt elfordulása következtében a kamerát folyamatosan mozgatni kell, elforgatva egy, a Föld 
forgástengelyével párhuzamos tengely körül. Ennek következtében a SAM forgástengelyét 
párhuzamosítani kell a Föld forgástengelyével. 

Pólusra állás 

A pólusra állás során a SAM forgástengelyét párhuzamosra kell 
állítani a Föld forgástengelyével. A Föld forgástengelyét 
képzeletben meghosszabbítva az éggömböt az égi pólusnál döfi 
át. Az északi féltekén ez az NCP (North Celestial Pole), a déli 
féltekén pedig az SCP. 

Mivel ezek a póluspontok csak képzeletbeli pontok, az éggömbön 
semmi nem jelzi helyüket. Néhány csillag azonban segít a pont 
megtalálásában. Az északi féltekén ez a csillag a Polaris, a déli 
féltekén pedig a szigma Octanis. 

Pólusra állás az északi féltekén 

Célszerű a pólusra állást szürkületben elvégezni, amikor a Polaris 
már szabad szemmel látszik, de még nincs teljesen sötét, így van 
idő a rendszer teljes beállítására. Hasznos ugyanakkor a 
lépéseket előzetesen gyakorolni sötétben is. Kövesse az alábbi 
lépéseket (feltételezzük, hogy a háromlábon már egy 
hagyományos fotófej vagy gömbfej van): 

1. Állítsa fel a háromlábat stabilan 
2. Csatlakoztassa a SAM-ot a háromlábra. A póluskeresőnek a rendszer felső részén kell lennie, a 

prizmasínt fogadó nyereg pedig északra mutasson. 
3. A fotófej segítségével állítsa úgy SAM-ot, hogy a póluskeresőn át lássa a Polarist. Ez elegendő 

rövid fókuszú objektívekkel való munkához. Amennyiben kb 100 mm-nél hosszabb fókuszú 
objektívet használ, 30-60 másodpercnél hosszabb expozíciós idővel, kövesse az I. Függelékben 
leírt további lépéseket. 

  

A time -lapse videóban több száz -
több ezer egyedi felvétel szerepel, 
amelyeket hosszú id őtartam alatt 
vesz fel. A videó lejátszásával a 
természetes folyamatok tanul-
mányozhatók, melyek a ter-
mészetben észrevehetetlenül las-
san zajlanak le.  
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Amennyiben ekvatoriális éket használ a háromlábon, a 
következő lépéseket kövesse:  

1. Állítsa fel a háromlábat stabilan. 
2. Amennyiben lehetséges, szerelje le a fotófejet vagy 

gömbfejet a háromlábról. Csatlakoztassa az ekvatoriális 
éket közvetlenül a háromláb felső síkjára a 3/8” csavarral. 

3. Az ék felszerelése után forgassa a háromlábat úgy, hogy a 
magasságállító észak felé nézzen. 

4. A beépített vízszintező segítségével állítsa a háromláb felső 
síkját vízszintesre. Bár ekvatoriális ék esetén erre nincs 
okvetlenül szükség, megkönnyítheti a további munkát. 

5. Ezt követően a magasságállítóval állítsa be saját földrajzi 
szélességét. (A Polaris horizont feletti magassága 
megegyezik a hely földrajzi szélességével.) Amennyiben 
nem ismeri földrajzi koordinátáit, a konzol applikáció 
„Settings -> Location” menüpontjában megtalálhatja. 

6. Szerelje fel a SAM-ra a kiegészítők felszerelésére használt 
adaptert (Accessory Mounting Plate) a 3/8”-as prizmasín-adapterrel, amely az ekvatoriális ékhez 
tartozik. Ekkor a SAM-on levő, prizmasínt fogadó nyereg észak felé néz, a póluskereső pedig az 
eszköz tetejére kerül. Amennyiben szükséges, kapcsolja be a szállemez megvilágítását a SAM 
bekapcsológombjával, vagy a konzol használatával. Ezt követően a pólustávcsövön átnézve 
használja a horizontális és vertikális állítócsavarokat a Polaris látómező közepére való állításához. 

7. Ügyelve arra, hogy a háromláb és a SAM ne mozduljon el, szerelje fel kameráját. Csatlakoztassa 
a SNAP kábelt a kamerához és a SAM-hoz. Mozgassa a kamerát a kívánt célpont irányába, és 
folytassa a munkát a konzol applikációban a beállításokkal. 

Az eszköz most készen áll a munkára. Használja a konzol applikációt az „Astrophotography” 
menüpontban. 

Pólusra állás a déli féltekén 

A déli féltekén a pólusra állás bonyolultabb, mint az északi féltekén. Pontos pólusra álláshoz ajánlott a 
külön megvásárolható szállemez beszerzése (lásd még az I. Függeléket). 

A konzol használata asztrofotózásra   

Bár az asztrofotózás bonyolultabb, mint a hagyományos time-
lapse videók készítése, kevesebb paraméter beállítása 
szükséges. 

Exposure (sec):  Expozíció (másodperc): megfelelően hosszú 
idő beállítása szükséges a halvány részletek megörökítéséhez, 
általában jóval hosszabb, mint 30 másodperc. Bizonyosodjon 
meg róla, hogy a kamerát a SNAP kábellel csatlakoztatta a SAM-
hoz, illetve a kamerán a „Bulb” idő van beállítva. 

Photo Interval (sec):  Időközök (másodperc): Hosszú expozíciós 
időkkel készülő felvételek a kamera jelentős felmelegedésével 
járhatnak, ami zaj megjelenéséhez vezethet. Ennek 
csökkentéséhez ajánlatos némi időt adni a kamerának a 
felvételek közötti lehűléshez. Jól használható kezdőérték az 
egyedi expozíciós idők fele. A SAM ezen idő alatt is követi az 
égbolt elfordulását, így ugyanaz az égterület lesz a kamera 
látómezejében a következő kép elkészítésekor. 
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Photos (Fotók):  Az elkészítendő felvételek száma. Később megfelelő szoftverekkel lehetséges a 
felvételek további feldolgozása a zaj csökkentése, illetve halványabb részletek kiemelése érdekében. 

Tracking Rate:  (Követési sebesség): Naprendszerünk objektumai az égen a csillagokhoz képest 
kissé eltérő sebességgel mozognak. Az elérhető követési sebességek: Sideral (csillagsebesség): az 
állócsillagok, Tejút megörökítéséhez, Lunar (Hold) a Hold fotózásához (pl egy fogyatkozás során), 
illetve Solar (Nap), a Nap fotózásához. 

WiFi Off on Run:  (WiFi kikapcsolása felvételkészítés közben): Bekapcsolt esetben a rendszer 
automatikusan kikapcsolja a WiFi modult a felvétel közben energiatakarékossági okokból. A WiFi 
bármikor visszakapcsolható a „Power” gomb lenyomásával addig, amíg a zöld LED világítani kezd. 

Profiles Save/Edit:  (Beállítások elmentése/szerkesztése): A beállítások elmentéséhez nyomja le a 
„Save” gombot. Egy profil szerkesztéséhez vagy törléséhez nyomja le az „Edit” gombot. A SAM 
memóriájában számos profil tárolható. 

A háromláb, a SAM, a kamera felállítása és a paraméterek beállítása után a „Run” paranccsal 
indítható a felvételsorozat. Ekkor a „Progress” (Folyamat) képernyő is megjelenik. 

Asztrofotó - folyamatjelz ő  

Felvételek készítése közben a „Status” gomb lenyomásával 
megjeleníthető az éppen futó folyamat állapota: az elkészült fotók 
száma, a teljes folyamat állapota százalékban kifejezve. 
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Konzol használata csillagászati time-lapse 
felvételekhez 

A SAM egyik legérdekesebb funkciója a csillagászati time-lapse 
felvételek készítésének lehetősége, amely az asztrofotózás és 
a time-lapse fotózás érdekességeit egyesíti. 

Csillagászati time-lapse felvételekhez elengedhetetlen az 
állvány előzőekben leírt pontos pólusra állítása. 

Exposure (sec):  Expozíció (másodperc): megfelelően hosszú 
idő beállítása szükséges a halvány részletek megörökítéséhez, 
általában jóval hosszabb, mint 30 másodperc. Bizonyosodjon 
meg róla, hogy a kamerát a SNAP kábellel csatlakoztatta a 
SAM-hoz, illetve a kamerán a „Bulb” idő van beállítva. 

Amennyiben a hosszú expozíció ellenére is sötét kép et kap, 
ellenőrizze a következ őket: a kamera manuális 
üzemmódban van; a kamerán az expozíciós id ő „Bulb” 
állásban van; a lencsevéd ő kupakot eltávolította. 

Video Time Span (Hr):  Lefedett időtartam (óra): A felvétel alatt 
eltelt teljes idő, amely a felvétel kezdetétől a befejezéséig eltelik. 
Ezt a paramétert a konzol applikáció automatikusan számítja az 
Exposure (expozíciós idő), Photos (felvételek száma), Video 

Length (videó hossza) és a Frame Rate (képfrissítés) értékekből. Mindazonáltal a Video Time Span 
paramétere is módosítható. Például egy holdfogyatkozás 5 órájának megörökítéséhez írjon be 5-öt 
ehhez a paraméterhez. Ezt követően állítsa be a végeredményként kapott videó hosszát (Video Length) 
és a megfelelő Frame Rate (képfrissítés) paramétert. A többi paramétert a konzol-applikáció kiszámítja. 

Video Length (sec):  Video hossza (másodperc): Ez a paraméter adja meg a végeredményként kapott 
videó hosszát másodpercekben. A paraméter módosítható, de használható a konzol applikáció által 
kiszámított érték is. 

Frame Rate (fps):  Képfrissítés (felvétel/másodperc): Válassza az NTFS (30 fps) vagy PAL (25 fps) 
értéket a helyi szabványnak megfelelően (Európában ez PAL). A videó lejátszási sebességét az 
elkészülte után megfelelő videoszerkesztő programban is módosíthatja. 

Photos:  (Felvételek): A készítendó felvételek száma, amelyekből a végső videó készül. Általában a 
legegyszerűbb a paraméter értékét az egyéb paraméterek által kiszámított értéken hagyni. 

Tracking Rate:  (Követési sebesség): Hold fotózásánál használja a „Lunar” (Hold) beállítást, egyébként 
válassza a „Sideral” (csillagsebesség) értéket. 

WiFi Off on Run:  (WiFi kikapcsolása felvételkészítés közben): Bekapcsolt esetben a rendszer 
automatikusan kikapcsolja a WiFi modult a felvétel közben energiatakarékossági okokból. A WiFi 
bármikor visszakapcsolható a „Power” gomb lenyomásával addig, amíg a zöld LED világítani kezd. 

Profiles Save/Edit:  (Beállítások elmentése/szerkesztése): A beállítások elmentéséhez nyomja le a 
„Save” gombot. Egy profil szerkesztéséhez vagy törléséhez nyomja le az „Edit” gombot. A SAM 
memóriájában számos profil tárolható. 

A háromláb, a SAM, a kamera felállítása és a paraméterek beállítása után a „Run” paranccsal indítható 
a felvételsorozat. Ekkor a „Progress” (Folyamat) képernyő is megjelenik. 
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Csillagászati time-lapse - folyamatjelz ő  

Felvételek készítése közben a „Status” gomb lenyomásával 
megjeleníthető az éppen futó folyamat állapota: az 
elkészült fotók száma, a teljes folyamat állapota 
százalékban kifejezve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézi vezérlés 

A főmenüben válassza a „Manual Control” (Kézi vezérlés) 
menüpontot. A képernyőn két oldalt nyilak jelennek meg, egy 
szög-értéket közrefogva, amelyet fokokban, szögpercekben 
és szögmásodpercben jelenít meg az applikáció. Érintse meg 
vagy folyamatosan tartsa az ujját a megfelelő nyílok a kamera 
kis mértékű, vagy folyamatos mozgatásához. A nyíl-
szimbólumok elengedésekor a SAM mozgása megáll. Az 
elmozdulás mértéke a két nyíl között olvasható le. 

A kézi vezérlés praktikus a kamera kismérvű mozgatásához 
anélkül, hogy a kamera megérintésével magát a rendszert 
véletlenül is elmozdítaná. 

A funkció felhasználható ugyanakkor a „Swing Range” 
(mozgástartomány) tesztelésére és megállapítására is. 
Például, két célpont esetén mozgassa a kamerát az egyik 
célpontra, nullázza a számlálót, majd mozgassa a nyilak 
segítségével a másik célpontra. A kívánt szögértéket ezután 
a kijelzőről olvashatja le. 
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Settings (Beállítások) 

Érintse meg a „Settings” (Beállítások) menüpontot a különféle 
egyéb beállításokhoz. 

Language:  (Nyelv): Válassza ki a konzolban használt nyelvet. 

Night Mode:  (Éjszakai mód): Válassza az „On” (bekapcsolva) 
vagy az „Auto” (automatikus) beállításokat. Ekkor a konzol fekete 
alapon vörös betűkkel jelenik meg a szem sötétadaptációjának 
megőrzése érdekében. Ha észlelés közben társaink vizuális 
megfigyelést végeznek, mindenképpen használjuk az „On” 
beállítást. 

Location:  (Hely): A megjelenő almenüben a helyzetérzékelő 
adatai alapján földrajzi koordinátáit ismerheti meg. Amennyiben 
a készülék helymeghatározó eszköze le van tiltva, az értékek 
manuálisan is megadható. 

A földrajzi hely beállítása alapvetően fontos a megfelelő követési 
sebességhez, illetve a Polaris, valamint az Oktáns csillagkép 
helyzetének megjelenítéséhez a pólustávcső szállemezén. 

Finder LED Auto-Off:  (Kereső LED kikapcsolás): A megadott 
időtartam után a kereső LED megvilágítása automatikusan 

kikapcsol. A LED visszakapcsolásához röviden nyomja meg a bekapcsológombot. 

WiFi Auto-Off:  (WiFi automatikus kikapcsolása): Adja meg a kívánt időtartamot, amely után a SAM 
automatikusan kikapcsolja a WiFi modult az energiatakarékosság érdekében. A WiFi modult bármikor 
visszakapcsolhatja a bekapcsológomb rövid lenyomásával. A WiFi-re valójában nincs szükség, miután 
a konzol segítségével a paramétereket beállította és a fotózást elindította. 

Auto Shut Down:  (Automatikus kikapcsolás): Energiatakarékossági okokból  a SAM automatikusan 
kikapcsol a megadott idő letelte után, amennyiben nincs folyamatban felvételkészítés, illetve nincs 
kapcsolat a konzol applikációval. 

Auto-Run Task:  (Automatikus futtatás): Bekapcsolt állapotban a 
SAM bekapcsolásakor automatikusan újra elindítja az előzőleg 
lefuttatott feladatsort. 

WiFI hálózat   

Érintse meg a „WiFi Network” (WiFi hálózat) menüpontot a 
hálózattal kapcsolatos beállítások megtekintéséhez. Itt 
választhat Access Point (hozzáférési pont) vagy Station 
(állomás) mód között. Használja az AP módot az egyszerű 
használat esetén. A STA módot akkor használja, ha egyidejűleg 
eszközével más hálózatra is csatlakozik (pl. Internetre), vagy az 
Interneten keresztül távolról kívánja használni a SAM eszközt. 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a „STA SSID” (azonosító) s a 
„Password” (jelszó) helyesen van megadva. Érvénytelen adatok 
esetén szükség lehet a SAM gyári beállításainak visszaállítására 
a VI. Függelékben leírtak szerint. 

Access Point (AP) Mode:  (Hozzáférési pont): Ez az 
alapértelmezett és legegyszerűbben használható üzemmód. 
Ekkor a SAM mint egy vezetéknélküli hozzáférési pont működik, 
és az okostelefonon futó konzol applikáció csatlakozhat hozzá. 
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AP Mode SSID:  (Hozzáférési pont azonosítója): Ez az 
azonosító jeleik meg a WiFi hálózatok listáján. Eszközén 
válassza ezt a hálózatot a SAM-hoz való csatlakozáshoz. 
Csatlakozás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a zöld LED 
villog, ami jelzi, hogy a SAM készen áll kapcsolat fogadására. 

AP Mode Security:  (AP biztonsági mód): Válassza az „Open” 
opciót, ha nincs szükség titkosításra. Egyébként válassza ki a 
megfelelő titkosítási módot. 

Station Mode (STA):  (Állomás mód): Ezt a módot használja 
akkor, ha eszközén a SAM-mal való kapcsolat mellett Internet 
is használ, vagy a SAM-ot Interneten keresztül kívánja 
vezérelni, vagy energiatakarékossági okokból. STA mód 
kiválasztásakor a SAM egy már meglévő WiFi hálózatra fog 
csatlakozni. A mód használatához válassza ki a STA módot, 
majd adja meg a célhálózat azonosítóját és a hozzá tartozó 
jelszőt, majd nyomja meg az „Apply” gombot. A SAM 
újraindul, és a csatlakozik a kiválasztott hálózathoz. A 
beállítások az eszköz memóriájában tárolódnak, és 
megváltoztatásukig érvényben maradnak. 

STA SSID:  STA módban a hálózat azonosítója, amelyhez a 
SAM csatlakozni fo. 

STA Password:  (Jelszó): A fenti hálózathoz tartozó jelszó. 

STA Use DHCP:  Csak akkor kapcsolja ki ezt a lehetőséget, 
ha a SAM IP címét kézzel kívánja megadni. 

Hálózati hibaelhárítás 

Újrakapcsolódás 

A SAM WiFi kapcsolata megszakad, ha a SAM SSID-je (azonosítója) vagy jelszava megváltozik. Ebben 
az esetben a 6. oldalon leírtak szerint csatlakoztassa készülékét újra. 

SAM gyári beállítások visszaállítása 

Ha elfelejtette a SAM hálózatához tartozó jelszót, vagy problémák merülnek fel a WiFi kapcsolat 
felépítésével, ajánlatos a gyári beállítások visszaállítása. Ennek módját a VI. Melléklet tartalmazza. Ezt 
követően szükséges eszközével újra kapcsolódni a SAM-hoz. 
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I. Függelék: A pólusra állás pontosítása   
A használt optika fókusztávolságának növekedésével vagy az 
expozíciós idő emelésével a pólusra állásnak is egyre pontosabbnak 
kell lennie. A pontosítás szükségességének egyik jele, ha a képen a 
csillagok korong helyett kis mértékben elnyúlt ellipszisek lesznek.  

A SAM-hoz tartozó kiegészítők lehetővé teszik az igen pontos pólusra 
állást. Ezek közül a pólustávcső a legfontosabb, amelyen át a Polaris, 
valamint a szigma Octanis csillagcsoport kiválóan látható. A konzol 
applikációban elérhető „Polar Clock” pedig az pólushoz képest a 
Polaris, illetve más csillagok elhelyezkedését mutatja. 

Pólustávcs őre mindenképpen szükség van a pontosabb pólusra 
álláshoz. 

Az ekvatoriális ék nem feltétlenül szükséges a pontosabb pólusra 
álláshoz, de erősen ajánlott kiegészítő. Az ekvatoriális éken levő finom magassági és oldalirányú 
állítócsavarok könnyebbé és pontosabbá teszik a pólusra állást. 

A déli féltekén különösen nehéz a közelítő pólusra állás megfelelő fényes csillag hiányában. A déli 
féltekén a szigma Octanis csoportot használhatja fel a közelítő beállításra. Innen kiindulva már a 
pólustávcső szállemeze segítségével pontosítható a pólusra állás, amiben a „Polar Clock” is segít a 
konzol applikációban. 

Az ekvatoriális ék ajánlott kiegészítő, de az alábbiakban leírtak alkalmazhatók hagyományos fotófejjel 
vagy gömbfejjel is. A külön kapható kiegészítő segítségével a pólusra állás tovább finomítható már 
felszerelt kamera mellett is. 

Pontos pólusra állás az északi féltekén 

1. Szerelje fel az ekvatoriális éket a háromlábra a 3/8”-es csavar 
segítségével. Használja a 1/4"-es adaptert, amennyiben 
szükséges. 
2. Szerelje fel a SAM-ot az ekvatoriális ékre. 
3. Állítsa a háromláb felső síkját vízszintesre. 
4. A magasságállító segítségével állítsa be a fej magasságát saját 
földrajzi szélességének megfelelően. Ezzel a közelítő pólusra állás 
megtörtént, amennyiben a fej észak felé néz. A konzol 
applikációban saját földrajzi helyének koordinátái elérhetők, ha a 
telefon GPS funkciója aktív. 
5. Nézzen át a póluskeresőn és a finomállító gombokkal állítsa be 
a Polarist a látómezbe. A konzol applikációból a szállemez 
megvilágítása bekapcsolható, illetve bekapcsolható a 
bekapcsológomb rövid lenyomásával. 

A Polaris megtalálása után helyezze be a pólustávcsövet és 
pontosítsa a pólusra állást a „Polar Clock” funkció használatával. 
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A pólustávcs ő felszerelése   

Óvatosan távolítsa el a hátsó takarólemezt és teljesen tolja be a 
pólustávcsövet a lyukba. A durva pólusra állást követően az így 
behelyezett pólustávcsövön át közvetlenül a Polarist kell látnia. 

Helyezze fel a megvilágítóegységet a pólustávcső másik végére. 
Ezzel a szállemez megvilágíthatóvá válik, így könnyebb a 
használata sötétben. A megvilágítás erőssége állítható. Állítsa a 
fényt olyan erősre, hogy a szállemez már látható legyen, de a fény 
ne zavarja a Polaris megfigyelésében. 

Forgassa el a pólustávcsövet oly módon, hogy a „0” jelölés 12 
óránál (felül) legyen. Ezzel a beállításnál 3 óra jobbra, 6 óra alul, 9 
óra pedig balra látszik. 

A magassági és oldalirányú állítócsavarokkal állítsa be a SAM-ot 
oly módon, hogy a Polaris a látómező középső részére essen. 

„Polar Clock” használata 

Kattintson a „Polar Clock Utility” menüpontra a konzolban. 
Jelölje ki az északi féltekét („Northern Hemisphere”), ha még 
nincs kijelölve. 

A megjelenített ábra a pólustávcsőben látható szállemeznek 
felel meg. Figyelje meg a kis fekete pont helyzetét. Ez a Polaris, 
a valódi északi pólushoz képest az adott időpontban. A 
magassági és oldalirányú állítócsavarokkal állítsa be a SAM-ot 
oly módon, hogy a pólustávcsőben az alkalmazásnak megfelelő 
helyzetben látja a Polarist. Ezzel a pólusra állás pontosítása 
megtörtént. 

Óvatosan távolítsa el a pólustávcső megvilágítását és a 
pólustávcsövet, ügyelve arra, hogy ne mozdítsa meg a 
háromlábat. Ezt követően helyezze fel az esetleges gömbfejet 
és a kamerát. A külön megvásárolhat pólusraállás-korrigáló 
eszközzel (Fine-Tuning Mounting Assembly) felszerelt kamera 
mellett is elvégezhető a pólusra állás finomítása. 

Kapcsolja össze kameráját a SAM egységgel a megfelelő 
SNAP kábellel. Kapcsolja be a SAM-ot, és máris elkezdheti a 
fotózást. 

 

Kiegészít ő finomállító 

Gömbfej helyett használhatja a kiegészítő finomállító platformot is. Ez a prizmasínt fogadó nyeregbe 
illeszkedik, és lehetővé teszi a kamera állítását az égi koordinátarendszer szélességi körei között 
(deklinációban). 

Az eszköz azonban több, mint a gömbfej helyettesítése. Legnagyobb előnye, hogy az ellensúly 
használatával lehetővé teszi nagyobb tömegű kamera – vagy akár két kamera egyidejű használatát. 
Ezzel kamera helyett akár kisebb távcső is felhelyezhető az eszközre, amely az égbolt forgását követve 
kényelmesebbé teszi az égitestek megfigyelését. Legnagyobb előnye talán mégis az, hogy lehetővé 
teszi a teljes felszerelés mellett is a pólusra állás pontosítását. Ezzel elkerülhető a már pontosan pólusra 
állított mechanika véletlen elmozdítása a kamera és kiegészítők felszerelése során. 

A kiegészítő finombeállító felszerelését a IV. Függelék tartalmazza. 
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Pólusra állás pontosítása a déli féltekén   

Az északi féltekén élő megfigyelők óriási előnye a valódi égi 
pólustól mindössze 2/3 fokra levő szabad szemes fényességű 
Polaris, amelynek segítségével a durva pólusra állás igen gyorsan 
elvégezhető. 

Hasonlóan fényes csillag azonban nincs a déli pólus közelében, 
így kissé bonyolultabb a pólusra állás. A déli pólus közelében 
szerencsére van egy szabad szemmel ugyan nem látható 
csillagcsoport, amely azonban a pólustávcsővel már használható 
a pontos belljtásra, együtt a már ismertetett „Polar Clock” 
funkcióval. 

Pólustávcs ő felszerelése (l. 20. oldal) 

Óvatosan távolítsa el a hátsó takarólemezt és teljesen tolja be a 
pólustávcsövet a lyukba. Helyezze fel a megvilágítóegységet a 
pólustávcső másik végére. Ezzel a szállemez megvilágíthatóvá 
válik, így könnyebb a használata sötétben. A megvilágítás 
erőssége állítható. Állítsa a fényt olyan erősre, hogy a szállemez 
már látható legyen, de a fény ne zavarja a halvány csillagok 
megfigyelésében. 

Durva pólusra állás a déli féltekén 

Ebben a lépésben a cél az, hogy a pólustávcső a déli égi pólus közelébe mutasson, és a beállításhoz 
szükséges halványabb csillagok látsszanak, amely csillagokat szigma Octanis csoportnak nevezünk, 
legfényesebb csillaga után. 

1. Szerelje fel az ekvatoriális éket a háromlábra a 3/8” csavar segítségével. Használja az 1/4"-es 
adaptert, amennyiben szükséges. 

2. Szerelje fel a SAM-ot az ekvatoriális ékre. 
3. Állítsa vízszintbe a háromláb felső síkját. Ez a lépés nem okvetlenül szükséges, de 

megkönnyítheti a későbbi lépéseket. 
4. A magassági állítócsavarral állítsa be földrajzi szélességét. A konzol applikációban a „Setting -> 

Location” menüpontban ez elérhető. 
5. Keresse meg az Acrux nevű csillagot, majd az alfa Muscae-val összekötő vonalon át keresse 

meg a legközelebbi fényes csillagot, a gamma Muscae-t. Egy, az Arcuxtól induló, a gamma 
Muscae-n áthaladó egyenes majdnem pontosan a déli égi pólusra mutat (l. az ábrát). 

6. Emelje fel kinyújtott karját és tárja szét az ujjait, hogy minden ujja közé kb. még egy ujj férhessen. 
kisujjának hegyét illessze a gamma Muscae-hoz, majd forgassa kezét oly módon, hogy 
hüvelykujja helye a gamma Muscae-t az Acruxszal összekötő vonalra essen. 

7. Célozza meg a pólustávcsővel a hüvelykujja által mutatott égrészt. Megfelelő pontosság 
esetében a pólustávcsőben feltűnik a szigma Octanis csoport. Amennyiben a csoport nem 
látható, keresse meg a magassági és oldalirányú állítócsavarok segítségével. 
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A szigma Octanis „Clock Utility” 

Amint a szigma Octanis csoport látszik, a durva pólusra állás 
megtörtént. A pólusra állás finomításához a következő lépéseket 
kövesse: 

1. A konzol applikáción kattintson a „Polar Clock Utility” funkcióra. 
2. Kattintson a „Southern Hemisphere” gombra, ha még nem ez a 
kiválasztott. Ezzel a megfelelő szállemez képe tűnik fel. 
3. Forgassa el a pólustávcsövet oly módon, hogy a benne látott 
kép megegyezik a kijelzőn megjelenített képpel. 
4. A finomállító csavarok segítségével hozza fedésbe a szigma 
Octanis csoport tagjait a képernyőn megjelenő ábrával. 
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II. Függelék: A pólustávcs ő kalibrációja  s 

A lehető legnagyobb pontosság érdekében szükséges lehet a 
pólustávcső szállemezének beállítása. 

Először is ellenőrizze, hogy szükség van-e a pólustávcső 
kalibrációjára: 

1. Szerelje be a pólustávcsövet a SAM-ba, majd irányítsa egy álló, 
távoli (legalább 100 méterre levő) célpontra. Egy utcai lámpa 
vagy távoli kémény tökéletes célpont. 

2. A távoli célpontot állítsa pontosan a szállemez középpontjába. 
3. Forgassa el a pólustávcsövet 180 fokkal, miközben semmi mást 

nem mozdít meg. 

Ha a beállított távoli célpont továbbra is a szállemez közepén levő 
szálkereszten van, vagy alig észrevehetően mozdult el, nincs szükség 
kalibrációra, a pólustávcső pontos. Ha az objektum jelentősen 
elmozdult, kövesse az alábbiakban leírt lépéseket. 

A pólustávcs ő kalibrációja 

A kalibráció elvégzéséhez 1,5 mm-es imbuszkulcsra lesz szüksége. 

A pólustávcső szállemezét három imbuszcsavar tartja a helyén, amelyek az okulár peremén 
helyezkednek el. Ügyeljen rá, hogy egyik csavart se lazítsa ki teljesen, mivel ekkor a szállemez 
elmozdulhat, és beállíthatatlanná válhat. Ebben az esetben csavarja ki az okulárt, kézzel helyezze 
vissza a szállemezt lehetőség szerint középre, és ismét finoman húzza meg a csavart. 

 

Az ábrák magyarázata 

A:  A háromláb (és esetleg az ekvatoriális 
ék) beállítása után a távoli célpont (X) a 
szállemez középpontján van. Forgassa el 
a pólustávcsövet 180 fokkal. 

B:  Az elfordítás után a célpont elcsúszott. 
A három állítócsavar egyikének kis 
lazításával, majd egy másik csavar finom 
meghúzásával korrigálja a hiba felét. 

C: A háromláb (és esetleg az ekvatoriális 
ék) használatával állítsa ismét a 
középpontba a célpontot. Forgassa újra 
180 fokkal a pólustávcsövet (így eredeti 
helyzetébe kerül) 

D: Ha még észlel eltérést, ismételje meg 
A-tól a lépéseket. 
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Az 23. oldalon levő 3. lépéstől folytatva az eljárást, becsülje meg a célpont 
távolságát a szálkereszt metszéspontjától. Korrigálja a tapasztalt hiba 
felét. 

Keresse meg a három apró imbuszcsavart az okulár peremén. 

4. Válassza ki az egyik csavart. 1/4 fordulatot lazítson rajta, közben 
figyelje a célpont elmozdulását. Amennyiben a célpont a helyes 
irányba mozdult el, húzza meg finoman a másik két csavart kb 1/4 
fordulattal. 

5. Minden lazítás/megszorítás ciklussal a szállemez kissé elmozdul. 
Folytassa az eljárást egészen addig, míg a célpont a szállemez 
középpontját és az eredeti elmozdulást jelentő pont között félúton 
levő helyre vissza nem kerül. Ekkor óvatosan, finoman húzza meg 
mindhárom csavart. 

6. Az állványon levő gömbfej/fej/ekvatoriális ék segítségével állítsa 
ismét a szállemez közepére a célpontot. Forgassa a pólustávcsövet 
vissza 180 fokkal, és ellenőrizze ismét a célpont helyzetét. 

7. Ha a célpont ismét elmozdult, ismételje meg a 4-6 lépéseket 
mindaddig, amíg 180 fokos elfordításra a célpont helyzete nem változik tovább. 

Ügyeljen rá, hogy 

• A kalibráció megkezdése előtt ellenőrizze, szükséges-e a valójában. Az imbuszcsavarok 
használata közben mindig egy csavart lazítson meg, majd a másik két csavart húzza finoman 
utána. 

• Ne csavarja ki teljesen egyik csavart sem, illetve ne lazítson meg több csavart egyszerre, mivel így 
a szállemez beállíthatatlanná válhat. 

• A kalibrációt célszerű nappal elvégezni. 
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III. Függelék: Ekvatoriális ék 

Amennyiben elsősorban asztrofotózásra kívánja 
használni a SAM-ot, ajánlatos beszereznie az ekvatoriális 
éket. Ezzel a kívánt pontos pólusra állás egyszerűbbé 
válik. 

Az ekvatoriális ék a következő részegységekből áll: 

Kamera csatlakozórész:  Egy 1/4"-es menettel ellátott 
rész a kamera vagy egyéb kiegészítők (pl. gömbfej) 
csatlakoztatására. 

Végállás-csavar:  Ez a csavar megakadályozza, hogy a 
prizmasínnel beillesztett kamera vagy egyéb kiegészítő 
kicsússzon a nyeregből, mielőtt a rögzítőcsavart 
meghúzná. 

Horizontális állítócsavar:  Az ék finom állítására szolgál balra-jobbra (horizontális irányban). 

Magassági állítócsavar:  Az ék finom állítására szolgál fel-le (vertikális irányban). 

Magassági skála:  Az ekvatoriális ék dőlésszögét jelzi. Pólusra állás során hasznos, hogy a földrajzi 
szélesség megegyezik az ék ezen dőlésszögével, ha a háromláb felső síkját vízszintesre állította. 

Szintező: Ez a beépített szintező segít a háromláb felső síkjának vízszintesre állításában. Bár ez nem 
feltétlenül szükséges, sok előnnyel járhat a pólusra állás során. 

Magassági rögzítés:  Lazítsa meg ezt a kart a magasság beállítása előtt, majd ismét húzza meg. 
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IV. Függelék: Finomállító kiegészít ő  
A finomállító kényelmesebbé teszi a fotós felszerelés 
felhelyezését és kezelését. Lehetővé teszi a kamera mozgatását 
vízszintesen, vagy az égi szélességi körök mentén, ha a SAM-ot 
ekvatoriális éken használja, pólusra állítva. A kuplung 
segítségével durva beállításokat végezhet, a finomállító 
csavarokkal pedig pontosíthatja a beállítást. 

Az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy lehetővé teszi a pontos 
pólusra állást már felszerelt kamera mellett is, illetve nincs 
szükség a pólustávcső eltávolítására a pólusra állás után. Ezzel a 
rendszer véletlen meglökéséből adódó hibák is elkerülhetők. 

Az eszköz lehetőséget ad több kamera használatára is, illetve az ellensúly felszerelésével a rendszer 
teherbírása 4 kg-ra növelhető, ami elegendő egy kisebb távcső felszereléséhez is, így a rendszer egy 
kompakt ekvatoriális állványként is használható. 

Használhatja egy második kamera felszerelésére is. A második csavarra akár egy kamerát, akár 
gömbfejre szerelt kamerát is felszerelhet. 

Számos különféle elrendezés   

A SAM-ot számos módon használhatja: gömbfejjel, hagyományos 
fotófejjel, kamerával, stb. Hagyományos time-lapse felvételekhez 
csupán a SAM-ra van szükség. A SAM és a kamera közé szerelt 
gömbfej további szabadságot ad a felvétel komponálásakor. 

Az asztrofotózáshoz leginkább ajánlott elrendezés a jobb oldalon 
látható. Egy ekvatoriális éken levő kiegészítőn kapott helyet az 
ellensúly és egy gömbfejen a kamera. 
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V. Függelék: Szoftverfrissítés 

Időről időre fejlesztések történnek a SAM szoftverében. A SAM-ba épített szoftver frissítéséhez mind a 
frissítést végző alkalmazást, mind pedig a frissítéseket is tartalmazó csomagot le kell töltenie a Sky-
Watcher honlapjának „Download” szekciójából. A következő lépésekre van szükség: 

1. Keresse fel a www.skywatcher.com honlapot, és töltse le a „Motor Controller Firmware Loader” 
1.63-as, vagy újabb verzióját. 

2. Keresse meg a SAM legfrissebb szoftverét tartalmazó csomagot és töltse le számítógépére. 
Helyezze a csomagot ugyanabba a könyvtárba, ahová a fenti frissítőprogramot letöltötte. 

3. Egy mikro USB kábel segítségével csatlakoztassa a SAM-ot a számítógépéhez. Első alkalommal 
való csatlakoztatás esetén néhány percre lesz szükség, amíg a szükséges illesztőprogramok 
települnek. 

4. Nyomja le és tartsa lenyomva a SAM bekapcsológombját. 
5. Indítsa el a Motor Controller Firmware Loader programot és válassza ki a letöltött szoftverfrissítés-

csomagot. 
6. Válassza ki az „Auto-detect COM port” (port automatikus felismerése), majd kattintson az „Update” 

gombra. NE kapcsolja ki közben a SAM tápellátását. A szoftver áttöltése kb. fél percet vesz 
igénybe. Ezután az „Update complete. Turn off power.” üzenet jelenik meg (a frissítés kész, 
kapcsolja ki a tápellátást). 

7. Amennyiben nem a port automatikus felismerése opciót választotta, vagy más eszközök is 
csatlakoznak a számítógéphez, kézzel állítsa be a megfelelő portot, majd ezt követően kattintson 
az „Update” gombra. 

8. Nyomja le és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a bekapcsológombot a SAM kikapcsolásához. A 
legközelebbi bekapcsoláskor már az új szoftver fog elindulni. 

Bármely hiba esetén kapcsolja ki majd be az eszközt, és ismételje meg a 3-7 lépéseket. 

 

VI. Függelék: A WiFI beállítások visszaállítása 

Időről időre szükség lehet a WiFi beállítások visszaállítására a gyári értékekre. Például, ha véletlenül 
rossz WiFi beállításokat adott meg. Ehhez a következő lépéseket kövesse: 

1. Kapcsolja ki a SAM-ot a bekapcsológomb kb 5 másodpercig tartó nyomva tartásával. 
2. Nyomja le a bekapcsológombot és tartsa lenyomva kb. 10 másodpercig, ekkor a vörös LED lassan 

villogni kezd. Ez az ún. „boot loader” üzemmódot jelzi. 
3. A boot loader visszaállítja a gyári beállításokat: az eszköz neve ismét SynScanWiFi_xxxxxx lesz, 

és a jelszó törlődik. 
4. Kapcsolja ki a SAM-ot. 

A legközelebbi bekapcsoláskor a SAM gyári WiFi beállításokkal indul. 

Ha a bekapcsológombot több, mint 9 másodpercig tart ja lenyomva, vagy szoftverfrissítés folyik, 
a SAM ún. boot loader módban m űködik, és a gyári WiFi beállítások állnak vissza. H a a gyáritól 
eltérő beállításokat használt, ezeket ismét be kell állít ania a konzol applikáció segítségével. 
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VII: Függelék: Specifikációk 

Termék Ultrakompakt ekvatoriális követő platform 

Régiók Északi és déli féltekére 

Funkciók Csillagászati követés, kameravezérlés, time-lapse videó készítés 

Követési módok Csillagsebesség, 1/2 csillagsebesség, Nap- és holdsebesség, 
manuális 

Teherbírás 3 kg-ig 

Fogaskerék 36 mm átmérő, 72 fog, alumínium ötvözet 

Csigakerék 11 mm átmérő, sárgaréz 

Motor Precíziós DC szervomotor 

Beépített modulok WiFi választható üzemmódokkal 

Applikációk (ingyenes) Konzol applikáció Android és iOS platformokra 

Pólustávcső (kiegészítő) 10 fokos látómező pontos pólusra álláshoz 

Tápellátás Belső: 2x AA elem, külső: USB táp, mikro-USB 

Működési idő Akár 24 óra AA elemekkel 

Hőmérséklet -10 és 40 Celsius-fok között 

Méretek 76 x 70 x 103 mm 

Tömeg 0,65 kg 

Csatlakozási lehetőségek 2x 3/8” furat (1/4” a mellékelt adapterrel) 

 


