Felhasználói kézikönyv
AllView óragépes mechanika

Gratulálunk az AllView mechanika megvásárlásához. Hasonlóan nagy tudási egyedi mechanika a
legutóbbi idõkig nem volt elérhetõ a piacon.
A mechanika használata igen egyszerû, köszönhetõen számos funkciójának:
?
felhasználóbarát felépítés
?
csillagászati megfigyelésnél az objektumok automatikus követése
?
panoráma- és nagylátószögû felvételek készítése
?
time-lapse felvételek készítése
?
földi célpontok sorravétele és fotózása
?
földi célpontok tárolása
?
félkarú alt-azimutális mechanika
?
megfelelõen nagy távolság a két tengely között tetszõleges kamerák csatlakoztatásához
?
forgatható függõleges kar kompakt és nagyobb kiegészítõk csatlakoztatásához
?
egyenáramú szervómotorok
?
mindkét tengelyen enkóderek a kézi mozgatás támogatása érdekében.

Figyelmeztetés!
Soha ne nézzen sem szabad szemmel, sem távcsõvel a Napba! (Kivéve, ha megfelelõ minõségû
napszûrõvel rendelkezik). Maradandó szemkárosodást szenvedhet.
?
Amennyiben a Napot figyeli meg megfelelõ szûrõvel, ügyeljen rá, hogy a mûszeren levõ

keresõtávcsõ objektívje le legyen fedve, vagy szerelje le a keresõtávcsövet.
?
Ne használja a távcsövet a Nap képének kivetítésére. A mûszer belsejében felgyülemlõ hõ

károsíthatja a távcsövet és kiegészítõit.
?
Ne használjon nap-okulárt vagy Herschel-prizmát. A távcsõ belsejében felgyülemlõ hõ

károsíthatja ezeket az eszközöket, amelynek eredményeként a napfény szûrés nélkül a szembe
juthat.
?
Soha ne hagyja a mûszert felügyelet nélkül, különösen, ha gyermekek, vagy a mûszer

használatában járatlan felnõttek vannak jelen.

A mechanika és a távcsõ összeszerelése
A mechanika felállítása
Az AllView mechanikát összeszerelt mechanikafejjel és háromlábbal szállítja a gyártó. A mechanika
üzembe helyezéséhez:
?
nyissa ki teljesen a háromlábat, és távolítsa el a középsõ rúdon levõ rögzítõcsavart.
?
csúsztassa fel a középsõ rúdon az okulártálcát, majd helyezze vissza a rögzítõcsavart.
?
forgassa az okulártálcát olyan helyzetben, hogy a háromláb lábai az okulártálca szélén levõ

mélyedésekbe illeszkedjenek, majd húzza meg a rögzítõcsavart a középsõ rúdon.
?
a három láb mindegyikének magasságát állítsa be oly módon, hogy a mechanika feje vízszintben

álljon.
A mechanikafej leszereléséhez három csavar kicsavarására van szükség. A mechanikafej alsó
részén szabványos 3/8" fotómenet található, így a mechanikafejet más állványokra is könnyen fel
lehet helyezni.
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A távcsõ felhelyezése
Lazítsa meg a prizmasín-foglalat oldalán
található rögzítõcsavart. Csúsztassa be a
távcsövön található prizmasínt a foglalatba,
majd rögzítse a csavar ismételt meghúzásával. A távcsõ behelyezésénél ügyeljen arra, hogy a függõleges kar a távcsõ
jobb oldalára essen, ha Ön a távcsõ mögött
áll. Amennyiben a mûszer tubusa túlságosan
hosszú, a függõleges kar feje 180 fokban
kifordítható, így a távcsõ nem akad be a
mechanikafej alsó részébe.

Kamera felszerelése
Az AllView mechanikához egy jó minõségû, állítható adapter tartozik, amely segítségével sokféle
kamera felszerelésére van lehetõség oly módon, hogy a kamera súlypontja a két tengely
metszéspontjába essen. A kameraadapter 5 kisebb alkatrészre szerelhetõ szét a könnyebb
szállíthatóság érdekében, a jobb oldali ábrának megfelelõen.
A kamera felszerelésére mind függõleges, mind vízszintes
(„portrait" és „landscape") módban lehetõség van. Az 1-es, 2-es és
3-as alkatrészek szükségesek a vízszintes felszereléshez, míg a
3-as, 4-es és 5-ös darabok a függõleges rögzítéshez.

Vízszintes felszerelés
1. Csúsztassa a 2-es alkatrészt az 1. ábrának megfelelõen az 1-es alkatrész foglalatába.
2. Távolítsa el a 3-as alkatrész rögzítõcsavarját, illessze a 2-es alkatrészt a 3-as foglalatába, majd
rögzítse itt a csavar segítségével a 2. ábrának megfelelõen.
3. Helyezze fel a 3-as egységet az AllView mechanikafejre a 3. ábra szerint.
4. Helyezze fel a kamerát az adapterre.
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Függõleges felhelyezés
1. távolítsa el a rögzítõcsavart a 3-as alkatrészrõl, majd csúsztassa az be az 5-ös alkatrész
szélesebbik foglalatába az 5. ábrának megfelelõen.
2. Szerelje fel a 3-as alkatrészt az AllView mechanikára a 6. ábra szerint.
3. Szerelje fel a 4-es darabot a kamerára a 7. ábra szerint.
4. csúsztassa be a 4-es alkatrészt az 5-ös darab kisebb foglalatába a 8. ábrának megfelelõen.

5. ábra

6. ábra

7. ábra

8. ábra

A mechanika tápellátása
Az AllView mechanika tápellátása történhet a
házban elhelyezett elemekrõl, vagy egy külsõ
tápegység segítségével. Az elemeket tároló
egység a függõleges kar alatt található meg,
amely összesen 10 AA („ceruza") elemet fogad
be. Külsõ tápegységként 12V-os tápegység
használható (minimális feszültség: 7,5V,
maximális feszültség 15V) legalább 500mA
teljesítménnyel. A tápcsatlakozó belsõ
átmérõje 2,1mm, külsõ átmérõje 5,5mm,
hosszúsága pedig 12mm. A csatlakozó
középsõ érintkezõje pozitív. Fontos: ne
használjon szabályozatlan tápegységeket,
mivel ezeknél elõfordulhat a megadott
maximális feszültségnél jóval magasabb
feszültség rövid ideig, amely károsíthatja a
mechanikát.

Kábelek csatlakoztatása
A HC (Hand Controller) jelzésû foglalatba
csatlakozik a kézivezérlõ, a „power" jelzésûbe a
tápegység. A SNAP csatlakozó a fényképezõgép expozícióvezérlésére használható.

Csillagászati alkalmazás
Normál üzemmód

1. Ellenõrizze, hogy a mechanikafej alsó síkja pontosan vízszintben álljon.
2. Fordítsa a távcsövet az északi irányba (még a déli féltekén való használat esetén is), majd
kapcsolja ki a tápellátást.
3. Ezzel a távcsõ a megfelelõ „parkoló" pozícióban van. Mindig állítsa ebbe a helyzetbe a távcsövet a
tápellátás bekapcsolása elõtt.
4. Kapcsolja be a mechanikát. Az AllView ezzel készen áll csillagászati megfigyelésre.
5. Szükség esetén lazítsa meg a két tengelyen levõ rögzítéseket, és kézzel forgassa a távcsövet az
égbolton a kívánt irányba. A tengelyek rögzítése után az AllView mechanika automatikusan
megkezdi az objektum követését.
6. A távcsõ mozgatása lehetséges a kézivezérlõn levõ gombok segítségével is. A következõ
információk hasznosak a távcsõ ilyen módon történõ mozgatásához:
?
a négy iránygomb használható a távcsõ mozgatására függõleges és vízszintes irányban.
?
a mozgatás sebességének beállításához 5 gomb áll rendelkezésre. Az 1-es sebesség a

leglassabb, míg az 5-ös a leggyorsabb. A kiválasztott sebességnek megfelelõ gomb
háttérvilágítása jelzi a sebességet.
?
az 1-es és 2-es sebességeket célszerû alkalmazni a célpontnak a távcsõ látómezejében való

középre állításához
?
a 3-as és 4-es sebességek alkalmasak a keresõben való pozicionálásra
?
az 5-ös

sebesség jelenti a mechanika legnagyobb sebességû mûködtetését
(energiatakarékossági szempontok miatt elemekrõl történõ üzemeltetésnél ajánlott e helyett
kézzel mozgatni a mûszert).

7. Az égi objektumok követése („óragép") funkció be- és kikapcsolhataó az „1/a" és „2/b" gombok
használatával. Amennyiben az óragép funkció aktív, a megfelelõ gomb háttérvilágítása
periodikusan felvillan.

A földrajzi szélesség beállítása – egyszeri beállítás
Annak érdekében, hogy a csillagászati megfigyelésekhez használt óragép-funkció (az égi
objektumok követése az égbolt elfordulása során) megfelelõen mûködhessen, a mechanikának
ismernie kell az észlelõ pontos földrajzi szélességét. Amennyiben ugyanazon helyrõl végzi
megfigyeléseit, ezt az adatot elegendõ csak egyszer beállítania. A földrajzi szélesség beállításához
kövesse az alábbi lépéseket:
?
állapítsa meg észlelõhelyének földrajzi szélességét egy GPS-vevõ vagy egy térkép segítségével
?
az északi féltekén forgassa a magassági tengelyt abba a pozícióba, ahol a magassági skála a 0

értéket mutatja
?
déli féltekén történõ használat esetén a magassági skálát állítsa be a helyi szélességnek

megfelelõ értékre.
A magassági tengely mentén való mozgatás mind kézzel, mind pedig a beépített motorokkal
történhet (2. ábra).
?
kapcsolja ki a tápellátást, majd kapcsolja vissza újra
?
az északi féltekén forgassa a mûszert a magassági tengely mentén úgy, hogy a skála a helyi

földrajzi szélességet mutassa.
?
a déli féltekén állítsa a magassági skálát a 0 értékre (3. ábra)
?
nyomja le egyszerre a „2/b" és a „3/c" gombokat. Ekkor az AllView mechanika elraktározza a

beállított szélességi értéket.
Tipp: amennyiben a magasságot a beépített motorok segítségével állítja be, ügyeljen rá, hogy a
beállítást mindig ugyanazzal a gombbal (vagy a Fel, vagy a Le gombbal) fejezze be, ezzel ugyanis
elkerülhetõ az esetleges holtjátékok miatti pontatlanság. Például, ha a Fel gombbal állította a
magassági skálát kikapcsolás elõtt a 0-s értékre, akkor a földrajzi szélesség beállításakor is a Fel
gomb lenyomása legyen az utolsó a tápfeszültség visszakapcsolása után.

Korlátok és lehetõségek
a csillagászati objektumok követésének pontossága számos tényezõtõl függ, úgymint például:
?
a mechanika pontos vízszintezésétõl
?
az északi égi pólusra (Polaris) vagy a déli égi pólusra való ráállás pontosságától a mechanika

bekapcsolása elõtt
?
a helyi földrajzi szélesség megadásának pontosságától
?
az objektum típusától (Nap, Hold, bolygók, csillagok)
?
az égi objektum égbolton elfoglalt helyzetétõl

Az égi objektumok követésének pontossága szempontjából normális, ha a beállított objektum kis
mértékben elmozdul a látómezõben. Azonban a látómezõben való elmozdulás így is sokkal kisebb,
mint az óragép nélküli mûszer használata esetén lenne.
A kiválasztott égi objektumra mind a távcsõ manuális mozgatásával, mind pedig a külön
megvásárolható SynScan kézivezérlõbe épített Goto-funkció használatával lehetõség van.

Földi használat
Általános útmutató
1. Az AllView mechanikák a tápellátás bekapcsolását követõen automatikusan elindítják a
csillagászati megfigyeléshez használatos óragép-funkciót. Földi célpontok megfigyeléséhez erre
nincs szükség. Nyomja le az “1/a" és a “2/b" gombokat egyszerre az óragép-funkció
kikapcsolásához.
2. A távcsõ mozgatása mind manuálisan (tengelyrögzítések kioldása után), mind pedig a
mechanikafejbe épített motorok segítségével történhet.
3. Az AllView mechanika összesen 6 pozíció tárolására képes, amelyek tetszés szerint
visszahívhatók.
?
Állítsa a mûszert (a távcsövet vagy a kamerát) egy kiválasztott célpontra, majd nyomja le a “SET"

gombot az “a"…”f" gombok valamelyikével. A távcsõ pozíciója az adott gombnak megfelelõ helyen
tárolódik.
?
Nyomja le a “Go" gombot az “a"…"f" gombok egyikével. A távcsõ az adott gomb alatt tárolt

pozícióra áll rá.
Tipp: a pontos pozicionáláshoz a célpont beállításakor az utoljára használt gombok a “fel" és
“jobbra" gombok legyenek.

Kameramozgatási funkciók
1. Az AllView mechanikák segítségével lehetõség van fényképezõgépek vezérlésére és a tárolt,
legfeljebb 6 pozícióról felvételek készítésére.
2. A fényképezõgépnek rendelkeznie kell olyan csatlakozóval, amelyet a megfelelõ kábellel a
mechanika SNAP aljzatához lehet csatlakoztatni. A SAN port valójában egy 2,5mm-es 3
szegmenses jack-csatlakozó, amelynél az exponálást kiváltó jel a csatlakozó bázisa és a csúcsa
között jön létre.
3. Állítsa a fényképezõgépet a fotózni kívánt célpontra, majd tárolja a helyzetet az “a" … “f" gombok
valamelyikére.
4. Az 1-5 gombok segítségével válassza ki a mozgatás sebességét.
5. Nyomja le a “Go/4" és a “Set/5" gombokat egyszerre a kamera mozgatásának elindításához. A
mechanika az “a" … “f" pozíciókat végigjárja, minden egyes pozícióban egy felvétel készítésére
szolgáló jelet küld a fényképezõgépnek.
6. A mechanika az utolsó pozíción körülbelül 1 percet vár, mielõtt elkezdi a célpontokat ismét sorra
venni. A sorozatfelvétel készítése ki és bekapcsolható ebben az üzemmódban a “Go" gomb
lenyomásával.
7. Alapbeállítás szerint egy adott pozícióra való ráállás után az expozíciót kiváltó jel küldését
követõen 3 másodpercet vár a mechanika. Ebben az üzemmódban az “a" … “f" gombok
lenyomásával lehetõség van a kívánt érték kiválasztására az 1, 2, 3, 4, 5, 7 és 10 másodperces
értékek közül. A megfelelõ érték a fényképezõgépen beállított expozíciós idõtõl függ.
8. Ebben az üzemmódban a “Set" gomb lenyomásával lehetõség van a mozgatás szüneteltetésére.
A “Set" gomb ismételt megnyomásával folytatódik a kamera mozgatása és a felvételek készítése.

9. Nyomja le a “Fel" és “Le" gombokat egyidejûleg a funkcióból történõ kilépéshez.
10. Amennyiben két, egymást követõ tárolt pozíció megegyezik, a kameramozgatás során ezeket az
állomásokat átugorja a mechanika. Például, ha a “b", “c" és “d" gombok alatt tárolt pozíciók
megegyeznek, de az “a", “b" és “e" pozíciók különbözõek, a kamera az a->b->e állásokat járja
csak végig.
A be nem állított pozíciókat is átugorja a mechanika.

Videó felvétel, Time-lapse fényképezés
1. Az AllView mechanika képes a betanított 6 pozíció végigjárására anélkül, hogy az egyes
állomásokon megállna. Ez videófelvételek vagy time-lapse fotók készítésekor hasznos.
2. Nyomja le az 1-5 gombok valamelyikét a sebesség kiválasztásához. Az 1-3-as sebességek a
time-lapse fotók készítéséhez használhatók, a 4-5-sebességek pedig a hagyományos
videófelvételhez.
1: 1 fordulat 24 óránként
2: 1 fordulat 6 óránként
3: 1 fordulat 3 óránként
4: körülbelül 1,2 fok/másodperces mozgatás
5: körülbelül 2,5 fok/másodperc sebesség
3. Nyomja le a “Go/4" és a “Le" gombokat egyidejûleg a funkció aktiválásához.
4. A funkció használata közben a “Set" gombbal lehetséges a mûködés szüneteltetése. A “Set" gomb
felengedése után a funkció folytatódik.
5. A mechanika nem tart szünetet az egyes állomások között.
6. A “Le" és “Jobbra/f" gombok lenyomásával lehetséges kilépni a funkcióból.
7. Amennyiben két, egymást követõ tárolt pozíció megegyezik, a kameramozgatás során ezeket az
állomásokat átugorja a mechanika. Például, ha a “b", “c" és “d" gombok alatt tárolt pozíciók
megegyeznek, de az “a", “b" és “e" pozíciók különbözõek, a kamera az a->b->e állásokat járja
csak végig.
8. A be nem állított pozíciókat is átugorja a mechanika.
9. Amennyiben mindkét tengely mozgatására szükség van a következõ pontra álláshoz, a rövidebb
utat igénylõ tengely körül a mechanika lassabban mozog, így a két tengely mozgása
megközelítõleg azonos idõben fejezõdik be.

Panorámaképek készítése
1. Az AllView mechanikák panorámafelvételek készítésére is alkalmasak.
2. Ehhez a funkcióhoz a kamerának megfelelõ porttal kell rendelkeznie, amelyen keresztül az
expozíció elindítható.

3. Szükséges a kamera látómezejének beállítása.
?
helyezze fel a kamerát a mechanikára. Kapcsolja ki a tápellátást, majd kapcsolja be ismét.
?
a fényképezõgép keresõjébe vagy az LCD kijelzõjére nézve jegyezze meg a látómezõ sarkában

levõ tárgyat, majd forgassa a kamerát úgy, hogy a kiszemelt tárgy a látómezõ közepére essen.
Nyomja le a “Set/5" és az “1/a" gombokat a pozíció mentéséhez. Az AllView mechanika az érzékelt
elmozdulás kétszeresét fogja használni a panorámaképek készítéséhez.
?
a panorámaképek készítésekor a mechanika 30%-os átfedést biztosít az elkészített képek között.

4. Állítsa be a legalacsonyabb pozíciót.
A keresõbe nézve a “Fel" és “Le" gombok
használatával állítsa a fényképezõgépet a kívánt
legalacsonyabb helyzetbe. Nyomja le a “Set/5" és
a “Le" gombot a pozíció elmentéséhez.

30% átfedés

5. Állítsa be a kívánt legmagasabb pozíciót.
A keresõbe nézve a “Fel" és “Le" gombok használatával állítsa a fényképezõgépet a kívánt
legmagasabb helyzetbe. Nyomja le a “Set/5" és a “Fel" gombokat a pozíció mentéséhez.
Megjegyzés: ügyeljen rá, hogy a fenti beállítás használatakor a kamerába nézve a függõleges kar a
kamera bal oldalára essen. Amennyiben a kamerát a kar kifordított helyzetében használja, az alsó
pozíció beállításához a “Set/5" és “Fel" gombokat, a felsõ pozíció beállításához pedig a “Set/5" és
“Le" gombokat használja.
6. Az azimut-tartomány beállítása
A fényképezõgép keresõjébe nézve a “Jobbra" és “Balra" gombok használatával mozgassa a
kamerát a kívánt kép bal szélére, majd nyomja le a “Set/5" és “Balra" gombokat. Ezt követõen a
“Jobbra" és “Balra/d" gombokkal keresse meg a kívánt kép jobb szélét, majd állítsa be a “Set/5" és
“Jobbra/f" gombok használatával.
360 fokos panoráma készítéséhez egyszerûen nyomja le a “Balra/d" és “Jobbra/f" gombokat.
Célszerû a kép bal széleként a mechanika kiinduló helyzetét (parkoló pozíció) használni, mivel a
panorámaképek elkészítése után a mechanika ide tér vissza.
7. Indítsa el a panorámafelvételek készítését.
Nyomja le az “1/a" és “3/c" gombokat egyszerre.
A mechanika megkezdi a felvételek készítését a legalacsonyabb pozícióból kezdve az egyre
magasabb helyzetekig haladva.
A felvételek elkészítése után a mechanika parkolópozícióba tér vissza.
8. A felvételek készítése közben a “Set" gomb lenyomásával lehetséges szünetet beiktatni. A “Set"
gomb felengedésekor a funkció folytatódik.
9. Az alapbeállítás szerint a mechanika a felvétel elkészítéséhez 3 másodpercig tartja adott
pozícióban a kamerát. Az “a" … “f" gombok használatával, valamint ezekkel egyidejûleg a “Le"
gomb lenyomásával lehetséges a kívánt idõ átállítása 1, 2, 3, 4, 5, 7 vagy 10 másodpercre.
10. A “Le" és “Jobbra" gombok lenyomásával léphet ki a funkcióból.
11. A kamera látószöge, valamint a beállított szélsõértékek a mechanikában kikapcsolás után is
tárolódnak, így ezek ismételt beállítására nincs szükség. Ismételt bekapcsolás után az “1/a" és
“3/c" gombok lenyomásával megkezdhetõ a panorámaképek elkészítése.

