راهنمای نصب

مقر مینیداب

موسسه طبیعت آسمان شب – راهنمای نصب مقر مینیداب

به شما برای خریدن مقر مینیداب تبریک می گوییم .این ابزار مقری منحصربهفرد و چند کاره است! پیش از
این در بازار چیزی شبیه این مقر عرضه نشده بود.
ردیابی نجومی در لحظه
مقر تکبازوی سمت-ارتفاعی
دستگاه فرمانیار موتور ()DC

موقعیتهای ذخیرهشدهی زمینی برای GOTO
گشتزنی و عکاسی از مکانهای زمینی

سبکوزن و قابل حملونقل
استفادهی آسان

ً
استفاده از این مقر ،با عملکرد چندکارهاش ،واقعا لذتبخش است.

هشدار
 هرگز با چشم غیرمسلح یا با تلسکوپ (بدون داشتن فیلتر مناسب رصد خورشید) بهطور مستقیم به خورشید
نگاه نکنید .نتیجهی این کار آسیب دائمی و جبرانناپذیر به چشم است.

 ا گر با تلسکوپتان (با داشتن فیلتر مناسب) خورشید را رصد می کنید ،اطمینان حاصل کنید که روی عدسی
شیئی دوربین جوینده درپوش غبار وجود دارد یا به کل جوینده را بردارید.

 هرگز با تلسکوپتان تصویر خورشید را روی هیچ سطحی نیندازید .حرارتی که درون تلسکوپ شکل می گیرد
ممکن است به خود تلسکوپ و همهی تجهیزات ملحق به آن آسیب برساند.

 هرگز از فیلتر خورشیدی چشمی-مانند یا ِوج هرشل استفاده نکنید .حرارتی که درون تلسکوپ شکل می گیرد
َ
ممکن است موجب ت َرکخوردن یا شکستن این وسایل شود و بهاینترتیب نور مضر خورشید از میان این
شکستگیها به چشم میرسد.

 هرگز تلسکوپتان را بیمحافظ رها نکنید؛ چه در حضور بچهها و چه در حضور بزرگترهایی که با نحوهی
عملکرد تلسکوپ شما آشنایی ندارند.
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نصب مقر و تلسکوپ
نصب مقر

تصویر ۲

تصویر ۱

مقر را روی سطحی تخت قرار بدهید .برای مصارف نجومی ،از ترازکنندهی حبابدار روی تختهی نگهدارندهی مقر استفاده

کنید و دو پایهی تنظیمشونده را تنظیم کنید تا تختهی نگهدارندهی مقر تراز شود (شکل.)۱
ّ
ّ
ُ
گیرهی قفل کنندهی روی سکوی مقر را شل کنید .میلهی ُدمچلچلهای لولهی تلسکوپ را درون شیار سکوی مقر ُسر بدهید و
گیرهی قفل را محکم کنید .وقتی تلسکوپ رو به جلو نشانه میرود ،بازوی چنگالی باید در سمت راست لولهی تلسکوپ قرار

بگیرد (شکل.)۲

نکتههایی دربارهی لولهی اپتیکی
باید دقت کنید که از لولهی اپتیکی زیادی سنگین یا زیادی بزرگ استفاده
تصویر ۳

تصویر ۳
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نکنید چون موتور نمیتواند درست کار کند و چهبسا مقر آسیب ببیند .برای

راهنما ،در نظر داشته باشید که از لولههایی بیش از  ۲کیلوگرم استفاده
نکنید (شکل .)3
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نصب مقر و تلسکوپ
برق مقر مینیداب را میتوان از باتریهای درونی یا منبع برق خارجی دیسی تأمین کرد (شکل .)۴
محفظهی باتری روی بازوی چنگالی قرار دارد و  8باتری  AAآلکالین
میخورد (که خود خریدار باید تهیه کند).

الزام منبع برق خارجی برای تأمین نیرو برق دیسی  ۱۲ولت اسمی است
و باید بتواند دست کم  055میلیآمپر جریان دیسی فراهم کند.

دوشاخهی سیم باید  ۲/۱میلیمتر  I.D. × 5/5میلیمتر O.D. × 12
میلیمتر ،مادگی و مثبت مرکز باشد .حدا کثر ولتاژ از  ۱۴ولت نباید بیشتر

شود و دست کم نیز باید  5.0ولت باشد.

تصویر ۴

برای اتصال به کنترل گر دستی  SynScan AZ GOTOاز فیش
 HCاستفاده میشود .فیش  SNAPبرای عکاسی خودکار
استفاده میشود.

هشــدار
برخی مبدلهای سادهی برق  ACبه  DCممکن است ولتاژ خروجی DCشان بسیار باالتر از ولتاژی باشد که روی
برچسبشان نوشته شدهاست .از استفاده از چنین آداپتورهایی بپرهیزید ،در غیر اینصورت ممکن است مقر کار نکند

یا آسیب ببیند.
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برای مصارف نجومی
عملکرد عادی

 -۱تختهی نگهدارندهی مقر باید درست تراز شده باشد.
ُ
 -۲دستگیرهی کالچ َسمت را شل کنید و تلسکوپ را بهسوی شمال
حقیقی نشانه بروید.

ُ
-3دستگیرهی کالچ ارتفاع را شل کنید و لولهی تلسکوپ را تراز کنید.

 -۴بعد از تکمیل مراحل باال ،حاال تلسکوپ در موقعیت
درست  Power-Onقرار دارد .همیشه تلسکوپ را پیش از
روشن کردن روی این حالت بگذارید.

 -0دستگاه را روشن کنید .حاال مقر مینیداب برای رصد نجومی
آماده است.

ُ
 -6در هر زمان ،کاربر میتواند دستگیرهی کالچ را شل کند و
تلسکوپ را بهطور دستی در جهت افقی یا عمودی بگرداند و بهسوی
اجرام آسمانی موردنظر نشانه برود .پس از قفل مجدد کالچها ،مقر
مینیداب شروع می کند به ردیابی خودکار آن جسم.
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 -5کاربر همچنین میتواند از دکمههای روی صفحهی کنترل برای هدایت مقر استفاده کند .از این راهنماییها برای
بهره گیری از دکمهها استفاده کنید:

 دکمههای چهارجهت برای حرکتدادن مقر در جهتهای عمودی و افقی است.

 کاربر میتواند از  0دکمهی دیگر برای انتخاب بین  0سرعت حرکت مقر استفاده کند .سرعت  ۱کندترین و سرعت 0
تندترین است.

 سرعتهای  ۱و  ۲برای قراردادن جرم در مرکز چشمی تلسکوپ است.

 سرعتهای  3و  ۴برای قراردادن جرم در جویندهی نقطه-قرمز تلسکوپ است.
 سرعت  0برای حرکتدادن مقر با بیشترین سرعت است( .برای صرفهجویی در مصرف باتری ،پیشنهاد می کنیم که
مقر را بهصورت دستی حرکت بدهید).

 -8عملکرد جرم سماوی را میتوانید با فشردن همزمان دکمههای « »1/aو « »2/bخاموش/روشن کنید .وقتی عملکرد
ردیابی روشن باشد ،چراغ پشت دکمهها دوبار چشمک میزند و زنگ درونی دستگاه دوبار کوتاه بیپ مي کند .ا گر عملکرد ردیابی
خاموش باشد ،چراغ پشت دکمهها یکبار چشمک میزند و زنگ درونی دستگاه فقط یکبار کوتاه بیپ مي کند.

 -9ا گر دکمهی « »1/aرا فشار دهید و بیش از  0ثانیه نگاه دارید ،میتوانید زنگ درونی را خاموش/روشن کنید .اگر دکمهی
« »2/bرا فشار دهید و بیش از  0ثانیه نگاه دارید ،میتوانید چراغ پشت دکمهها را خاموش/روشن کنید.

تنظیم عرض جغرافیایی؛ عملکردی با یکبار تنظیم

برای اینکه عملکرد ردیابی اجرام سماوی در مقر مینیداب درست انجام شود الزم است که عرض جغرافیایی محلی را وارد
دستگاه کنید .این تنظیم را یکبار انجام میدهید ،البته بهشرطی که مدام عرض جغرافیایی محل رصدتان عوض نشود .این
هم مراحل کار برای تنظیم عرض جغرافیایی:

به کمک یک  GPSیا نقشه یا دیگر ابزارهای مشابه عرض جغرافیایی محلیتان را بیابید.

برای نیمکرهی شمالی ،محور ارتفاع را آنقدر بچرخانید تا صفر درجه را نشان بدهد .برای نیمکرهی جنوبی ،شاخص را روی
عرض جغرافیایی محلی تنظیم کنید .محور ارتفاع را میتوانید دستی یا با موتور حرکت بدهید (شکل .)0

برق دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید.

برای نیمکرهی شمالی ،محور ارتفاع را آنقدر بچرخانید تا مقدار عرض جغرافیایی محلی را نشان بدهد .برای نیمکرهی جنوبی،
شاخص را روی صفر درجه تنظیم کنید (شکل .)6

دو دکمهی  2/bو  3/cرا همزمان فشار بدهید .حاال مینیداب عرض جغرافیایی محلیتان را میداند.
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نکته :وقتی با موتور محور ارتفاع را حرکت میدهید ،از دکمههای باال/پایین ) (UP/DOWNیکسان برای پایاندادن به تنظیم
شاخص روی صفر درجه یا عرض جغرافیایی محلیتان استفاده کنید؛ بهاینترتیب ،تأثیر پسزنیهای مکانیکی را حذف
ا
می کنید .مثال اگر دکمهی باال ) (UPآخرین دکمهای بوده که با آن شاخص را روی صفر درجه تنظیم کردهاید ،دوباره باید

دکمهی باال ) (UPآخرین دکمهای باشد که با آن شاخص را روی عرض جغرافیایی تنظیم مي کنید.
محدودیت و گزینهها

 دقت ردیابی اجرام سماوی به چند عامل بستگی دارد ،ازجمله ترازکردن تختهی نگهدارندهی مقر؛
دقت نشانهروی بهسوی شمال حقیقی پیش از روشن کردن برق دستگاه.
دقت تنظیم عرض جغرافیایی محلی.

انواع اجرام سماوی :خورشید ،ماه ،سیارهها یا ستارهها.
مکان اجرام سماوی در آسمان.

در حینی که مینیداب جرم سماوی را ردیابی می کند ،همچنان مشاهدهی جابهجایی آهستهی جرم در چشمی تلسکوپ عادی
است .اما این جابهجایی در مقایسه با جابهجایی جرم در چشمی تلسکوپی که ردیابی نمی کند خیلی آهستهتر است.
 کاربران باید جرم سماوی را پیدا کنند و تلسکوپ را بهصورت دستی بهسویش نشانه بروند .برای اینکه اجرام سماوی را
بهطور خودکار بیابید ،باید کنترل گر دستی  SynScan GOTOبخرید.
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برای مصارف زمینی
عملکرد کلی
 -۱در مقر مینیداب همیشه بعد از روشنشدن برق عملکرد ردیابی اجرام سماوی هم روشن میشود .برای مصارف زمینی ،کاربر
باید دکمههای  1/aو  2/bرا همزمان فشار بدهد تا عملکرد ردیابی خاموش شود.
ُ
 -۲کاربر میتواند دستگیرههای کالچ را شل کند تا مقر را بهصورت دستی بچرخاند یا برای حرکتدادن مقر از دکمههای روی
صفحه کنترل استفاده کند.

 -3مقر مینیداب میتواند  6موقعیت ازپیشتنظیمشده را ذخیره کند و هروقت الزم بود این موقعیتها را فرابخواند.

 مقر را (همراه با تلسکوپ و دوربین و غیره) بهسوی نقطهای دلخواه نشانه بروید و دکمهی  SETرا بههمراه یکی از
دکمههای  aتا  fبزنید .موقعیت فعلی مقر ذخیره میشود و همان دکمه ( aتا )fمتناظرش خواهد بود.

 دکمهی  Goرا بههمراه یکی از دکمههای  aتا  fبزنید .مقر بهسوی موقعیت فعلی ،که همان دکمه( aتا)fمتناظرش
است ،خواهد رفت.

نکته :برای اطمینانیافتن از بیشترین دقت برای انتخاب موقعیتها ،مهم است که پیش از تنظیم نهایی موقعیت
انتخابیتان آخرین دکمههایی که استفاده می کنید دکمههای باال ) (upو راست ) (rightباشند.

-۴مینیداب حتی پس از خاموششدن برقش موقعیتهای ذخیرهشده را بهیاد خواهد سپرد .بنابراین ا گر تختهی
نگهدارندهی مقر حرکت داده نشود و برق دستگاه درحالی روشن شود که مقر همچنان بهسوی همان نقطهی مرجع قبلی نشانه

رفته است ،کاربر همیشه میتواند موقعیتهای ذخیرهشده را فرابخواند.

-0ا گر دکمهی  1/aرا فشار دهید و بیش از  0ثانیه نگاه دارید ،میتوانید زنگ درونی را خاموش/روشن کنید .ا گر دکمهی  2/bرا
فشار دهید و بیش از  0ثانیه نگاه دارید ،میتوانید چراغ پشت دکمهها را خاموش/روشن کنید.

عملکرد گشتزنی دوربین

-۱مقر مینیداب میتواند دوربین را کنترل کند و در  6موقعیت ازپیشذخیرهشده( aتا)fعکس بگیرد.

-۲دوربینی که برای این عملکرد استفاده میشود باید درگاه خارجی کنترل شاتر داشته باشد که با سیمی مناسب به درگاه SNAP
مینیداب متصل میشود .درگاه  SNAPفیش استریوی  ۲/0میلیمتری 3بخشی است و سیگنال راهانداز شاتر به بخشهای

باالیی و کفی آن متصل میشود.

-3دوربین را بهسوی نقاطی که میخواهید از آنها عکاسی کنید نشانه بروید و موقعیتها را متناظر با دکمههای  aتا  fذخیره
کنید.
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-۴دکمههای  GO/4و  SET/5را همزمان فشار بدهید تا دوربین شروع به گشتزنی کند .مقر شروع به حرکت می کند و در
موقعیت از پیشذخیرهشده متوقف میشود تا شاتر را راه بیاندازد و دوربین عکسی بگیرد .مینیداب در موقعیت آخر حدود 3

دقیقه توقف می کند و بعد گشتزنی را از سر می گیرد.

-0بهطور پیشفرض ،وقتی مینیداب در موقعیتی ذخیرهشده متوقف میشود ،زمان فعالشدن سیگنال راهانداز شاتر  3ثانیه
است .کاربر میتواند حین عملکرد گشتزنی با فشردن دکمههای  aتا  fو  DOWNاین زمان را از یک تا  6یا  5ثانیه تغییر بدهد.

زمان مناسب بستگی به این دارد که چقدر طول بکشد تا دوربین کار سنجش نوردهی و عملکردهای فکوس خودکار را بهپایان

برساند.

-6طی گشتزنی ،کاربر میتواند با فشردن دکمهی  SETاین کار را متوقف کند .رهاکردن دکمهی  SETگشتزنی را از سر
می گیرد.

-5دکمههای  DOWNو  RIGHTرا همزمان فشار بدهید تا گشتزنی را به کل متوقف کنید.
-8شاید کاربر بخواهد یکی یا چندتا از موقعیتهای ذخیرهشده ( aتا)fرا پاک کند .برای این کار ،باید بالفاصله بعد از روشن کردن
برق دستگاه موقعیت  power-onرا متناظر با آن دکمهی مشخص ( aتا)fذخیره کند.

عملکرد گشتزنی ویدئویی

 -۱مقر مینیداب همچنین میتواند میان  6موقعیت ذخیرهشده ،بدون توقف کامل در هر موقعیت ،گشتزنی کند .بهاینترتیب
میتوان با دوربین فیلمبرداری از این فرآیند فیلم گرفت.

 -۲برای فعالسازی عملکرد گشتزنی ویدئویی ) (Video Cruisingدکمههای  DOWNو  GO/4را بزنید.

 -3طی گشتزنی ،کاربر میتواند با فشردن دکمهی  SETاین کار را متوقف کند .رهاکردن دکمهی  SETگشتزنی را از سر
می گیرد.

 -۴مقر بین چرخههای گشتزنی متوقف نمیشود.

 -0دکمههای  DOWNو  RIGHT/fرا همزمان فشار بدهید تا گشتزنی را به کل متوقف کنید.
عکاسی پانوراما

 -۱با مقر مینیداب میتوان دوربینی را برای گرفتن عکس پانوراما کنترل کرد.

 -۲دوربین باید درگاه خارجی کنترل شاتر داشته باشد و همچنین قالب نگهدارندهی مناسبی باید برای اتصال دوربین به مقر
مینیداب استفاده شود.

 -3تنظیم میداندید دوربین

 دوربین را با مقر تراز کنید .برق مقر را خاموش و دوباره روشن کنید.
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 درون دریچهی منظرهیاب یا روی صفحهنمایش السیدی دوربین نگاه کنید .همانطور که در عکس بعدی
میبینید ،جرم واقع در گوشهی منظرهیاب را بهخاطر بسپارید و بعد محورهای سمت و ارتفاع مقر مینیداب را (دستی یا

با موتور ردیاب) بچرخانید تا مرکز میداندید را روی آن جرم تنظیم کنید .دکمههای  SET/5و  1/aرا فشار بدهید تا این
موقعیت را ذخیره کنید .مینیداب این حرکت را دوبرابر می کند تا به میداندید کامل برسد.

 وقتی عکس پانوراما می گیرید ،مقر 35درصد همپوشانی بین عکسهای متوالی در نظر می گیرد.

 -۴تنظیم پایینترین زاویهی ارتفاع عکاسی.

درون منظرهیاب دوربین نگاه کنید و با دکمههای  UP/DOWNمحور ارتفاع را تا پایینترین نقطهی عکاسی دلخواه حرکت
بدهید و بعد دکمههای  SET/5و  2/bرا بزنید تا این موقعیت را ذخیره کنید.

 -0تنظیم باالترین زاویهی ارتفاع عکاسی.

درون منظرهیاب دوربین نگاه کنید و با دکمههای  UP/DOWNمحور ارتفاع را تا باالترین نقطهی عکاسی دلخواه حرکت بدهید
و بعد دکمههای  SET/5و  3/cرا بزنید تا این موقعیت را ذخیره کنید.

 -6آغاز عکاسی پانوراما.

دکمههای  1/aو  3/cرا همزمان فشار بدهید تا عکاسی پانوراما شروع شود.

مقر از پایینترین زاویهی ارتفاع ذخیرهشده شروع به عکاسی می کند و ابتدا در جهت سمت حرکت می کند و بعد بهتدریج
زاویهی ارتفاع را افزایش میدهد.

وقتی همهی عکسها گرفته شدند ،مقر به موقعیت اصلیاش (موقعیت  )power-onبرمی گردد.

 -5طی عکاسی ،کاربر میتواند با فشردن دکمهی  SETاین کار را متوقف کند .رهاکردن دکمهی  SETگشتزنی را از سر می گیرد.
 -8بهطور پیشفرض ،وقتی مینیداب در موقعیتی ذخیرهشده متوقف میشود ،زمان فعالشدن سیگنال راهانداز شاتر  3ثانیه
است .کاربر میتواند حین کار با فشردن دکمههای  aتا  fو  DOWNاین زمان را از یک تا  6یا  5ثانیه تغییر بدهد .زمان مناسب

بستگی به این دارد که چقدر طول بکشد تا دوربین کار سنجش نوردهی و عملکردهای فکوس خودکار را بهپایان برساند.
 -9دکمههای  DOWNو  RIGHTرا همزمان فشار بدهید تا این عملکرد را به کل متوقف کنید.

 -۱5تنظیم میداندید ،و تنظیمات پایینترین و باالترین ارتفاع حتی پس از خاموش کردن برق مقر در «یاد» مینیداب میماند.
در جلسهی بعدی عکاسی پانوراما ،اگر این پارامترها تغییر نکنند ،الزم نیست کاربر تنظیمات را تکرار کند .کاربر میتواند فقط
سهپایه و دوربین را تراز کند ،برق دستگاه را روشن کند و دکمههای  1/aو  3/cرا بزند تا عکاسی پانوراما شروع شود.
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فروشگاه آسمان شب
میدان ونک ،خیابان ولیعصر ،ابتدای بلوار میرداماد ،جنب
مجتمع تجاری پایتخت ،پالک ۴9۴
فکس77 01 06 69 :
تلفن 77 78 69 10 :
موسسه طبیعت آسمان شب
تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از سیدخندان ،سه راه ضرابخانه
خیابان گل نبی ،میدان کتابی ،ابتدای خیابان جلفا ،پالک ۴9
تلفن00 77 70 87 – 00 77 78 71 :
فکس۲۲ 80 3۴ 9۱ :

