EQM-35 moduláris mechanika
Felhasználói útmutató

Az EQM-35 egy különlegesen moduláris felépítésű ekvatoriális mechanika, melynek alapverziója az EQM-35, Goto
változata pedig az EQM-35 PRO.
Mindkét változat további kiegészítőkkel szerelhető fel, és egy igen könnyű, utazó fotós mechanikaként is használható.
Az EQM-35 alapmodell a későbbiekben egy szett megvásárlásával EQM-35 PRO mechanikává alakítható.

FIGYELEM!
SOHA NE HASZNÁLJA TÁVCSÖVÉT A NAP MEGFIGYELÉSÉRE BIZTONSÁGOSAN RÖGZÍTETT, MEGFELELŐ
MINŐSÉGŰ NAPSZŰRŐ ALKALMAZÁSA NÉLKÜL! A KÖZVETLEN NAPÉSZLELÉS MARADANDÓ
SZEMKÁROSODÁST, VAKSÁGOT OKOZ!
NAP MEGFIGYELÉSE ESETÉN HELYEZZE FEL A KERESŐTÁVCSŐ PORVÉDŐ KUPAKJÁT, VAGY SZERELJE LE A
KERESŐTÁVCSÖVET A VÉLETLEN NAPBA TEKINTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.
SOHA NE HASZNÁLJON OKULÁRBA SZERELHETŐ NAPSZŰRŐKET, VALAMINT NE HASZNÁLJA A MŰSZERT A
NAP KÉPÉNEK KIVETÍTÉSÉRE.
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EQM-35 alapváltozat

EQM-35 PRO könnyített fotografikus utazómechanika

EQM 35 PRO Goto változat Synscan kézivezérlővel

EQM-35 PRO különlegesen könnyített fotografikus utazómechanika

Tudnivaló
Jelen felhasználói útmutató az összes EQM-35 modellre érvényes. Az útmutató átolvasása során csak az Ön birtokában
levő változatra vonatkozó részeket vegye figyelembe. Ajánlott a teljes útmutató átolvasása a mechanika használatba
vétele előtt, illetve a mechanika nappal történő összeszerelése. Válasszon megfelelően tágas helyet a mechanika
összeszereléséhez, ahol annak minden alkatrésze elfér.
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1. Az EQM-35 mechanika összeállítása (összes változat)
1.1. A háromláb felállítása (1. ábra)
1.1.1. Határozza meg észlelőhelyén az északi irányt, majd a háromláb „N”-nel jelzett
lábát fordítsa ebbe az irányba. Déli féltekén végzett megfigyelés esetén ezt a
lábat déli irányba fordítsa.
1.1.2. Keresse meg a kihúzható lábakat rögzítő csavarokat, lazítsa meg ezeket, majd
húzza ki a háromláb lábait a megfelelő magasságba.
1.1.3. A megfelelő magasság elérése után rögzítse a kihúzott lábakat a csavarok
meghúzásával.

1. ábra

1.2. A mechanikafej felszerelése (2. ábra)
1.2.1. Lazítsa meg a két rögzítőcsavart, amely a mechanikafejet oldalirányban
rögzíti (azimut), hogy a háromláb felső részén levő tüske elférjen a két
csavar között.
1.2.2. Helyezze fel a mechanikafejet oly módon, hogy a tüske a két csavar közé
essen.
1.2.3. Miután a mechanikafej a háromláb felső síkján ül, finoman húzza meg a
két azimut-állítócsavart.
1.2.4. Miközben egyik kézzel tartja a mechanikafejet, másik kezével a háromláb
középső részén levő rögzítőcsavart tolja felfelé, majd ennek
meghúzásával rögzítse a mechanikafejet a háromlábon.

2. ábra

1.3. Okulártálca felszerelése (3. ábra)
1.3.1. Csúsztassa fel az okulártálcát, ügyelve arra, hogy a háromláb lábai a tálcán
kialakított mélyedésekbe essenek, majd rögzítse az okulártálát alulról a
mellékelt alátét és anya felhelyezésével, majd az anya meghúzásával.
1.3.2. Állítsa a mechanikafej alsó síkját vízszintes helyzetbe oly módon, hogy a
háromláb egyes lábait rövidebbre vagy hosszabbra állítja.

Figyelmeztetés:
Az okulártálca biztosítja, hogy a háromláb lábai stabilan, megfelelő szögben
álljanak, így a háromláb véletlen felborulása is elkerülhető. Az EQM-35 mechanika
használata során mindig szerelje fel az okulártálcát.
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3. ábra

1.4. Az ellensúlyok felhelyezése
1.4.1. Keresse meg az ellensúlytengelyt.
1.4.2. Csavarja fel az ellensúlytengelyt a deklinációs tengely alsó részére a mechanikafejen. Szorítsa meg az
ellensúlytengelyt (4. ábra)
1.4.3. Csavarja le az ellensúlyok leesését gátló csavart az ellensúlytengely végéről (4. ábra)
1.4.4. Az ellensúlyt vagy ellensúlyokat (a műszer méretétől és tömegétől függően) csúsztassa fel az ellensúlytengelyre.
Rögzítse az ellensúlyt a rajta levő csavar meghúzásával (5. ábra)
1.4.5. Csavarozza vissza az ellensúlyok lecsúszását gátló csavart az ellensúlytengely végére (6. ábra)

4. ábra

5. ábra

6. ábra

1.5. Finommozgató karok felszerelése (csak az EQM-35 manuális változatához) (7. ábra)
Csatlakoztassa a finommozgató karokat a rektaszcenziós (RA) és deklinációs (DEC) tengelyek végére, majd rögzítse
azokat a karok végén levő csavarok meghúzásával. Bizonyosodjon meg róla, hogy a csavarok a tengelyvégek laposra
mart felületére támaszkodnak.

7. ábra
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1.6. Elektronikus eszközök csatlakoztatása (EQM-35 PRO Goto változat) (8. ábra)
1.6.1. A motorvezérlő tartóját pattintsa fel az egyik
lábra, majd helyezze be a motorvezérlőt.
1.6.2. Csatlakoztassa a deklináció-vezérlő kábelt
(DEC) a deklinációs motorhoz és a motorvezérlő DEC csatlakozójához.
1.6.3. Csatlakoztassa a rektaszcenzió-vezérlő kábelt
(RA) a rektaszcenziós motorhoz és a motorvezérlő RA csatlakozójához.
1.6.4. Csatlakoztassa a kézivezérlőt a motorvezérlőhöz, majd csatlakoztassa a tápellátást
biztosító kábelt a motorvezérlőhöz.

1.7. Kiegészítők az EQM-35 PRO mechanika
könnyített utazómechanikává alakításához (9,
10, 11 és 12. ábrák)
1.7.1. Lazítsa meg a 4 darab M6-os imbuszcsavart,
amelyek a deklinációs fejrészt tartják, és
emelje ezt le.
1.7.2. Helyezze fel a prizmasínnel ellátott fejet, és
rögzítse azt 4 darab M5-ös imbuszcsavarral.
Ügyeljen rá, hogy ezt az ábrának megfelelő
pozícióban szerelje fel.
1.7.3. Helyezze be az L alakú adaptert a prizmasínbe,
majd rögzítse azt a csavar meghúzásával.
1.7.4. Helyezze fel az ellensúlyokat tartó tengelyt az
8. ábra
L alakú adapter végén levő menetes lyukba.
1.7.5. Csúsztassa fel a tengelyt a megfelelő helyzetbe (lásd még 2.1.) és rögzítse azt.

9. ábra

10. ábra
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11. ábra

12. ábra

1.8. Kiegésztiók az EQM-35 PRO mechanika szuperkönnyű utazómechanikává alakításához (13. ábra)
1.8.1. Kövesse az 1-2. lépéseket az 1.7-es fejezetben.
1.8.2. Csúsztassa fel a 3/8”-as csavarral ellátott prizmasínt a
foglalatba. Erre a prizmasínre tetszőleges gömbfej
rögzíthető, így a rajta levő kamera az égbolt tetszőleges
pontjára irányítható (a gömbfej és a kamera nem
tartozéka a mechanikának).

2. Az EQM-35 mechanika mozgatása és kiegyensúlyozása
Az ekvatorális mechanikák két tengelye a rektaszcenziós (vagy
óratengely, RA), illetve a deklinációs (DEC) tengely. A két tengely
egymásra merőleges, így ezek mentén a műszert elforgatva az
égbolt tetszőleges pontja elérhető. A műszert mozgathatja
gyorsan és kevésbé pontosan (a kívánt égterület elérése
érdekében), illetve, lassan és pontosan, a kívánt célpont
13. ábra
megtalálása érdekében.
Mindkét tengely mentén a mechanika kézzel szabadon mozgatható, ha a megfelelő kuplungok (14. ábra) kioldott
állapotban vannak. A kuplungok rögzítése után a két tengely mentén a finommozgató karok segítségével (manuális
változat), vagy a Synscan vezérlő gombjaival (PRO változat) lehetséges a mozgatás.

6

Fontos tudnivalók:
Ekvatoriális mechanikák esetében elengedhetetlen a pólusraállás, azaz a
rektaszcenziós tengelynek a Föld forgástengelyével párhuzamosra történő állítása. A
mechanikán levő óragép csak ezt követően
képes az égbolt elfordulásának kompenzálására (l. 2.2. fejezet).
A mechanika megfelelő működéséhez
elengedhetetlen annak kiegyensúlyozása. Kis
mértékű kiegyensúlyozatlanság nem befolyásolja a működést, de nagyfokú kiegyensúlyozatlanság a műszer lebillenéséhez ve14. ábra
zethet a kuplungok kioldásakor, motorokkal
mozgatott mechanika esetén pedig a motorok túlterheléséhez vezethet.

2.1. A mechanika kiegyensúlyozása
2.1.1. Óvatosan lazítsa ki mindkét kuplungot, miközben a műszert másik kezével tartja.
2.1.2. Állítsa a távcsövet a 15. ábrán látható helyzetbe.
2.1.3 Rögzítse a deklinációs kuplungot.
2.1.4. Vizsgálja meg, hogy a rendszer a rektaszcenziós tengely mentén elfordul-e, és az ellensúly fel-le csúsztatásával
keresse meg a kiegyensúlyozott helyzetet, majd itt rögzítse az ellensúlyt.
2.1.5. Rögzítse a rektaszcenziós kuplungot, és oldja ki a deklinációs kupungot.
2.1.6. Vizsgálja meg a rendszer egyensúlyát, és a távcső előre-hátra csúsztatásával találja meg az optimális helyzetet,
majd itt rögzítse a műszert ismét.
Fontos tudnivalók:
A távcső mozgatását igen óvatosan végezze.
A rögzítést lassan oldja ki, miközben a
távcsövet folyamatosan, biztosan tartja.
Egyes távcsövek tubusgyűrűvel érkeznek,
ezeket a műszereket a tubusgyűrű szélén
levő csavarok oldása után a tubusgyűrűkhöz
képest is előre-hátra mozgathatja. Ne feledje
ezt követően a tubusgyűrű összes
rögzítőcsavarját ismét meghúzni.

15. ábra

7

2.2. A mechanikafej beállítása (pólusraállás)
2.2.1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a háromláb „N” betűvel
jelzett lába észak fel (a déli féltekén dél felé) néz.
2.2.2. A magassági állítócsavar segítségével állítsa be a
mechanikafej dőlésszögét a földrajzi szélességnek
megfelelő értékre. Ehhez az egyik oldalon levő csavart
lazítsa meg, míg a vele szemben levő csavart húzza meg
a fej döntéséhez. A megfelelő szögértéket a
mechanikafej oldalán levő skáláról olvashatja le.
2.2.3. Az északi irányba állást az azimutcsavarok segítségével
pontosíthatja. A pólustávcső (l. 3. fejezet) és az EQM35 PRO kézivezérlőjének szoftvere igen pontos
pólusraállást tesz lehetővé, amely elengedhetetlen a
hosszú expozíciós idejű asztrofotók készítéséhez.
16. ábra

2.3. A távcső kezelése az EQM-35 mechanikán
Számos kezdőnek okoz problémát a
pólusra állított ekvatoriális mechanika működésének megértése.
Valójában egy ekvatoriális mechanika
pontosan ugyanúgy működik, mint
egy szokványos altazimut (fel-le,
jobbra-balra) mechanikák, csupán a
függőleges tengely eldöntve, a
pólusra mutat, ami által az erre
merőleges tengely (rektaszcenziós
vagy óratengely) mentén egyenletes
sebességgel mozgatva a mechanikát
az égbolt forgása követhető.
Ebben a helyzetben a mechanika a
17. ábrán látható módon mozog,
„horizontja” az égi egyenlítőnek felel
meg. Figyeljük meg, hogy az új
horizont egy része a valódi, látható
horizont alá esik. A rektaszcenziós
tengelyre merőleges mozgás (az égi
szélességi körök között) a deklinációs
tengely menti mozgatásával érhető
el.

17. ábra
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2.3.1. Beállítás az északi égi pólusra (18. ábra)
A következő példákban az északi féltekén felállított
műszert tekintünk. Az első esetben (18. ábra,
középen) a tubus az északi égi pólusra mutat. Ez a
helyzet általában a mechanika kiinduló pozíciója a
pólusra állás után. Mivel a távcső párhuzamos a
pólusra mutató rektaszcenziós (óra) tengellyel, e
tengely mentén való elforgatás során a műszer
továbbra is a pólusra néz bármely irányba való
elforgatás után (18. ábra, balra és jobbra).

18. ábra

2.3.2. A nyugati vagy keleti horizont irányába néző műszer (19. ábra)
Ebben a helyzetben a távcső a nyugati vagy keleti
horizontra néz. Amennyiben az ellensúly északi irányba áll,
a távcső a horizonttól az égbolton áthaladó pályán a
horizont másik szélére mozgatható a deklinációs (DEC)
tengely mentén történő mozgatással. Belátható, hogy ilyen
mozgás során a távcső áthalad az északi égi póluson is.

19. ábra
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2.3.3. Más irányok (20. ábra)
Az előző kiemelt irányokon kívül bármely más égi pontra való
ráállás során mind a rektaszcenziós, mind a deklinációs
tengely mozgatása szükséges. Ezt deklinációs tengely
mentén végzett körmozgások sorozataként képzelhető el,
miközben a rektaszcenziós tengely körül is elmozdul a
műszer. A gyakorlatban a távcsövet a égbolt kiválasztott
pontjára a keresőtávcső segítségével, mindkét tengely
kuplungjának kilazítása után mozgathatja, míg a
keresőtávcső látómezejének közepén a kívánt objektum,
vagy annak környezete jelenik meg. Ekkor a távcső célpontra
tartása mellett rögzítjük mindkét kuplungot, majd a
finommozgató karok segítségével a főműszer látómezejében
középre állítható az égitest. A finommozgatáshoz az EQM-35
PRO változat esetén a kézivezérlő gombjai is használhatók.

20. ábra

Fontos megjegyzés:
A motorokkal ellátott EQM-35 PRO esetén a távcső mozgatását automatikusan végzi a mechanika, a finommozgatást
pedig a kézivezérlő gombjaival végezheti el. A távcsövet kézzel csak a kiegyensúlyozás idején célszerű mozgatni, ezt
követően mindkét kuplung megszorított állapotban marad.

2.3.4. Objektumra állás (21. ábra)
Egy objektumra való ráállás esetén a távcső a
mechanikafej mindkét oldalán elhelyezkedhet.
Mindazonáltal ha hosszú ideig kívánjuk követni az
égitestet, ha lehetséges, célszerű a távcsövet a
mechanikafejtől keletre eső pozícióba helyezni, így az
égbolt forgását követő óragép folyamatosan emelni
fogja a műszert a háromlábtól.
Fontos megjegyzés:
Az EQM-35 PRO ezeket a beállításokat automatikusan
végzi el.

21. ábra
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3. Pontos pólusraállás a pólustávcső segítségével
A pólustávcső az alap EQM-35 mechanikafej opcionális kiegészítője, míg az EQM-35 PRO mechanikafej alaptartozéka.
A közelítő pólusraállás (l. 2.2.) tökéletesen megfelelő lehet vizuális megfigyelésekhez. Fotografikus munkához, vagy az
EQM-35 PRO Goto funkciójának kihasználásához igen halvány objektumok esetében minél pontosabb pólusraállás
szükséges, amelyhez a pólustávcső nagy segítséget nyújt.

22. ábra

23. ábra
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3.1. Pólusraállás az északi féltekén
Mind a SynScan kézivezérlő, mind számos számítógépes és okostelefonos alkalmazás képes a Sarkcsillag helyzetének
pontos megadására egy pólustávcső látómezejében az észlelőhely földrajzi koordinátáinak és a helyi időnek
ismeretében. Általában a Polaris helyzetét időformátumban adják meg. A pólustávcsőben levő szállemez osztásai
ezekkel az alkalmazásokkal használhatók.
Pólusra álláshoz forgassa a mechanikafejet az óratengely mentén oly módon, hogy a látómezőben a szállemez 0 órás
beosztása felfelé mutasson, majd a Sarkcsillagot helyezze el a körív megadott időpontnak megfelelő helyén az azimut
finomállító csavarok, valamint a földrajzi magasság állítására szolgáló csavarok segítségével.
Mivel a Polaris égi helyzete az évek során változik, az új szállemezen három koncentrikus kör található, amelyek a
2012-es, 2020-as és 2028-as évekre vonatkoznak. 0, 3, 6 és 9 óránál finomabb osztások is találhatók a 2016-os, 2024es és 2032-es esztendőkre. Ez az osztás a szállemez jobb oldalán is megtalálható. A pólusraállás során használja az
adott évnek megfelelő kört.
3.2. Pólusra állás a déli féltekén
A látómező szállemezén a déli Oktáns csillagkép 4 jellegzetes csillaga is megtalálható. A rektaszcenziós tengely
forgatásával, majd az azimut- és földrajzi magasság állítására szolgáló csavarok használatával ezt a négy csillagot állítsa
be a szállemez megfelelő helyeire. Ez kissé nehezebb eljárás, mint az északi féltekén végzett pólusraállás, mivel ezen
négy csillag mindegyike halványabb a Göncölszekér csillagainál.

4. Termékjellemzők
EQM-35 manuális mechanika

EQM-35 PRO Goto mechanika

Háromláb

1 3/4” rozsdamentes acél

1 3/4” rozsdamentes acél

Tápellátás

---

12V egyenáram, 3A

Háromláb tömege

5,7 kg

5,7 kg

Mechanikafej tömege

3,63 kg

4,38 kg (fotómódban 3,28 kg)

Ellensúlyok
Kézivezérlő

3,4 kg (2 db)
---

3,4 kg (2 db)
SynScan

Rektaszcenziós fogaskerék

92,5 mm átmérő, 180 fog

92,5 mm átmérő, 180 fog

Deklinációs fogaskerék

34,3 mm átmérő, 65 fog

34,3 mm átmérő, 65 fog

Rektaszcenziós csiga

25,5 mm átmérő, acél

25,5 mm átmérő, acél

Deklinációs csiga

20 mm átmérő, acél

20 mm átmérő, acél

Stabilizáló rúd

20 mm átmérő, acél

20 mm átmérő, acél

Szélességi állítási tartomány
Vízszint beállítása

15°-65°
kb. +/- 9°

15°-65°
kb. +/- 9°

Pólustávcső

opcionális

rektaszcenziós tengelybe beépítve

Pólusraállás módja
Motor

-----

Szoftverrel, vagy pólustávcsővel
12V egyenáramú léptetőmotorok

Felbontás

---

0,28125”

Követési sebesség

---

kéttengelyes vagy egytengelyes

Követési mód

---

Altazimut vagy ekvatoriális mód

Adatbázis

---

42000 objektum
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