(Review) Παποςζίαζη Δοκιμή LVI Smartguider

Αζρνινύκαη κε ηελ αζηξνθσηνγξαθία εδώ θαη 2,5 ρξόληα πεξίπνπ.Σε απηό ην
δηάζηεκα θσηνγξάθηδα ρσξίο νδήγεζε κε απνηέιεζκα νη ρξόλνη έθζεζεο κνπ λα κελ
μεπεξλνύλ ηα 120 sec ζε δηάξθεηα.Φπζηθά ελλνείηαη όηη έπξεπε λα θάλσ ηξνκεξά
πξνζεγκέλε επζπγξάκκηζε ζην ηειεζθόπην γηα λα θαηαθέξσ λα πηάζσ ηα
ζπγθεθξηκέλα δεπηεξόιεπηα θαη θπζηθά όινη νη θίινη θαη γλσζηνί είραλε εύινγε ηελ
απνξία γηαηί δελ ερσ αζρνιεζεί κε ηελ νδήγεζε.Η απάληεζε κνπ ήηαλε όηη δελ ζέισ
λα θνπβαιάσ ζην βνπλό θαη γεληθά ζηελ εμνρή έλα θνξηεγό πξάγκαηα(ήδε
θνπβαινύζα αξθεηά) θαη λα ερσ ην άγρνο αλ ζα κνπ θηάζεη ην ξεύκα ε ζα κείλσ
ζηελ κέζε κηαο ζεκαληηθήο θσηνγξάθεζεο.Δλλνείηαη όηη ρξεηαδόκνπλ θαη έλα
laptop,κηα θάκεξα,κηα κπαηαξία απηνθηλήηνπ ίζσο θαη δπν θαη θάηη άιια ςηιά πνπ
δπζηπρώο
ηελ
ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή
ζηηγκή
δελ
δηέζεηα.

Ώζπνπ θηάλνπκε κηα σξαία πξσία ραδεύνληαο ζην Internet λα βξεζώ αληηκέησπνο κε
έλα δίιεκκα πνπ άθνπγε ζην όλνκα... Lvi Smarguider. Ήηαλε απηό πνπ ζθεθηόκνπλα
ηόζν θαηξό, θάηη πνπ δελ θαηαιακβάλεη ρώξν, δελ ζνπ ηξώεη ρξόλν λα ζεηαξηζηεί θαη
θπζηθά είλαη εύθνιν ζηελ κεηαθνξά ηνπ.Ακέζσο άξρηζα ην ςάμηκν γηα λα δσ ηη ζόη

πξάκα είλαη απηό λα δσ ηελ ηηκή ηνπ θαη λα ελεκεξσζώ αλ δηαηίζεηαη ζηελ ειιεληθή
αγνξά.Αθνύ ην έςαμα ζρνιαζηηθά ην όιν ζέκα δηαπίζησζα όηη ε αγνξά ηνπ
εκπεξηείρε έλα ζνβαξό ξίζθν,ην όηη δελ είρε δνθηκαζηεί αθόκα από εξαζηηέρλεο θαη
δελ ήμεξα αλ ζα θάλεη ηελ δνπιεία γηα ηελ νπνία πξννξηδόηαλ. Απνθάζηζα λα
ξηζθάξσ αγνξάδνληαο ην (άιισζηε δελ ήηαλε ε πξώηε θνξά). Τν αγόξαζα ηειηθά
από ην Πιαλεηάξην Θεζζαινλίθεο.Καη αλ αλαξσηηέζηε γηα ην απνηέιεζκα ζα
παξαθαιέζσ απιά λα ζπλερίζεηε λα δηαβάδεηε ην review γηα λα ζαο ιπζεί ε απνξία.
Με ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ ζα αζρνιεζώ γηαηί πνιύ απιά κπνξείηε λα ηα δείηε
ζην ίληεξλεη θαη ζε αξθεηά θαηαζηήκαηα κε είδε αζηξνλνκίαο.Δγώ ζα επηθεληξσζώ
ζηηο δνθηκέο θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπο.
Αθνύ ην παξέιαβα από ην πιαλεηάξην ε πξώηε ηνπ δνθηκή έγηλε ζηνλ Άγην
Παληειεήκνλα ζηνλ δξόκν γηα ηνλ Κηζαηξώλα. Τν ηνπνζέηεζα ζην
νδεγεηηθό(Skywatcher 70/500)θαη μεθίλεζα ηελ δηαδηθαζία ξύζκηζεο ηνπ.Πξώηα
ηνπνζέηεζα ην εηδηθό πξνζνθζάικην εζηίαζεο ησλ 6mm(νκνεζηηαθό κε θάκεξα) γηα
λα εληνπίζσ αζηέξη νδεγό αιιά θαη γηα λα εζηηάζσ ηελ θάκεξα ηνπ.Η δηαδηθαζία
είλαη πνιύ απιή θαη δελ δηαξθεί παξαπάλσ από 5 ιεπηά.Μέηα άλαςα ην ρεηξηζηήξην
ηνπ ην νπνίν ζε θαηεπζύλεη παλεύθνια ζηελ όιε δηαδηθαζία θαη πηζηεύσ όηη θαη έλαο
πνπ δελ θαηέρεη θαιά αγγιηθά ζα κπνξέζεη άλεηα λα ην ζεηάξεη.Αο ηα πάξνπκε όκσο
πην αλαιπηηθά βήκα πξνο βήκα κέρξη λα είλαη έηνηκν ην LVI λα νδεγήζεη.

Α)
Αθνύ έρνπκε βξεη νδεγό θαη έρνπκε ηνπνζεηήζεη ηελ θάκεξα ζην ηειεζθόπην
αλάβνπκε ην ρεηξηζηήξην,κεηά ηα πξνθαηαξθηηθά καο δείρλεη ηελ παξαπάλσ εηθόλα
(Α) θαη ζα πξέπεη λα παηήζνπκε ην ''focus'' ώζηε ην lvi λα ςάμεη γηα ην αζηέξη-νδεγό.

Β)
Απηή είλαη ε επόκελε εηθόλα(Β) πνπ δείρλεη όηη ςάρλεη γηα αζηέξη.Αθνύ ην βξεη ζα
καο δείμεη ζηελ εηθόλα ην αλάινγν κήλπκα είηε είλαη ην ''STAR FOUND'' είηε είλαη
''STAR NOT FOUND''.

Γ)
Η επόκελε εηθόλα(Γ) καο δείρλεη ην αζηέξη πνπ έρεη βξεζεί.Πάλσ θαη αξηζηεξά ην

''focus star'' ζεκαίλεη αλ είλαη εζηηαζκέλν ζσζηά ην αζηέξη(ε έλδεημε πξέπεη λα είλαη
από 3 έσο 8).Τν ''offset x/y'' καο δείρλεη ζε πνην ζεκείν ηεο θάκεξαο βξίζθεηαη ην
αζηέξη θαιό είλαη λα βξίζθεηαη όζν πην θέληξν γίλεηαη θαη ηέινο ν θύθινο θάησ θαη
δεμηά καο δείρλεη ην κέγεζνο ηνπ αζηεξηνύ ζε Pixel.Όζν πην κεγάινο θύθινο ηόζν πην
θσηεηλό είλαη ην αζηέξη νπόηε ζα είλαη θαη θαιύηεξε ε νδήγεζε θαη πην νκαιή.Αθνύ
ειέγμνπκε ηα παξαπάλσ παηάκε ην ''CALIBR'' γηα λα μεθηλήζεη ην κεράλεκα ην
θαιηκπξάξηζκα ηεο βάζεο.

Γ)
Η παξαπάλσ εηθόλα(Γ) καο δείρλεη ηελ δηαδηθαζία θαιηκπξαξίζκαηνο ηεο
βάζεο.Αθνύ νινθιεξώζεη ηελ δηαδηθαζία ην κόλν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη λα
παηήζνπκε ην ''GUIDING'' ώζηε λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία νδήγεζεο.Μέηα είκαζηε
έηνηκνη λα θσηνγξαθίζνπκε.Η παξαθάησ εηθόλα(Δ) καο δείρλεη ηη αθξηβώο ζα
βιέπνπκε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο νδήγεζεο ζε νξζή θαη θάζεηε αλαθνξά.

Δ)
Οπόηε όζν ιηγόηεξεο ηαιαληώζεηο(δηνξζώζεηο)βιέπνπκε ηόζν θαιύηεξε ζα είλαη ε
θσηνγξάθεζε θαη ρσξίο απγνπιάθηα ηα αζηέξηα.
Έθαλα ινηπόλ όια ηα παξαπάλσ θαη μεθίλεζα ηελ δηαδηθαζία.Αξρηθά έθαλα θάπνηεο
δνθηκαζηηθέο θσηνγξαθίεο ησλ 5,6,8θαη 10 ιεπηώλ θαη ην απνηέιεζκα ήηαλε
εμαηξεηηθό.Σηελ ζπλέρεηα είπα λα δνθηκάζσ ζε θάπνην ζηόρν θαη απηόο ήηαλε ην Veil
nebula ε αιιηώο ην NGC 6960.Έθαλα αξθεηέο εθζέζεηο πνπ ε δηάξθεηα ηνπο ήηαλε
από 5 ιεπηά έσο θαη 12 ιεπηά!!!.Καζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο θσηνγξάθεζεο ην LVI
νδεγνύζε ρσξίο πξνβιήκαηα.Να παξαζέζσ θαη 2 θσηνγξαθίεο πνπ ηξαβήρηεθαλ κε
ην smart guider.

Αθνινύζεζαλ θαη άιινη ζηόρνη θαη άιιεο δνθηκέο όρη κόλν ζηνλ Άγην Παληειεήκνλα
αιιά θαη ζηνλ Κηζαηξώλα-Πάξλσλα κε αξθεηά αμηόινγα απνηειέζκαηα.Μέγηζηνο
ρξόλνο νδήγεζεο πνπ πέηπρα(κέρξη ζηηγκήο) κε ην Lvi ήηαλε ηα 15 ιεπηά ρσξίο λα
δηαθξίλσ πξόβιεκα ζηελ νδήγεζε ηνπ. Τν κπζηηθό ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ LVI
είλαη λα βξίζθνπκε ΦΩΣΕΙΝΟ ΑΣΕΡΙ ώζηε ε νδήγεζε λα είλαη άλεηε ρσξίο
κεγάιεο δηνξζώζεηο θαη ρσξίο απξόνπηα ηύπνπ ''STAR LOST''.Μελ βαζηζηείηε ζην
manual ηεο ζπζθεπήο πνπ αλαθέξεη όηη ζα βξίζθεη νδεγό-αζηέξη ε θάκεξα ρσξίο λα

ρξεηαζηεί κεηαθίλεζε ην νδεγεηηθό ηειεζθόπην,απηό είλαη όλεηξν ζεξηλήο λπρηόο.
Άιισζηε ζπζθεπέο πνιύ αθξηβόηεξεο από ην LVI δελ ην θάλνπλε απηό(θαιά ίζσο
νξηζκέλεο λα ην θάλνπλε).Η κεηαθίλεζε ηνπ νδεγεηηθνύ γηα λα βξεζεί αζηέξη-νδεγόο
είλαη πάληα κέζα ζηηο ζηάληαξ δηαδηθαζίεο πνπ θάλεη έλαο εξαζηηέρλεο
αζηξνθσηνγξάθνο όηαλ πξόθεηηαη λα θσηνγξαθίζεη θάπνην ζέκα...ηειεία θαη παύια.
Μεγέζε αζηεξηώλ από 0 κέρξη θαη 4 ζεσξώ όηη είλαη αξθεηά θαιά γηα
νδήγεζε,ππνινγίζηε όκσο όηη ζε ζθνηεηλό νπξαλό ην κέγεζνο απμάλεηαη θαηά 1
κνλάδα ίζσο θαη πεξηζζόηεξν. Τα ζπκπεξάζκαηα είλαη ινηπόλ ηα εμήο:

''+''

TA
TOY LVI SMART GUIDER:
1)Φοπηηόηηηα
2)Εςκολία ηνπνζέηεζεο θαη ηασύηηηα ξύζκηζεο(ζεηάξεηαη γξήγνξα).
3)Αξιόπιζηη Οδήγηζη
4)Σιμή(Όζν θη αλ θαίλεηαη πεξίεξγν ζε θάπνηνπο ε ηηκή είλαη θαιή αλ
αλαινγηζηνύκε πόζα ζα μνδεύακε αλ αγνξάδακε έλα mini laptop,κηα θάκεξα θαη όια
ηα άιια πνπ ρξεηάδνληαη.)

''-''

TA
TOY LVI SMART GUIDER:
1)Κάμεπα.Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλε ηεο γηα νδήγεζε κε laptop θαη θάπνην
πξόγξακκα(βι. phd guiding θ.α)
2)ςζκεςαζία.Απηό ην πιαζηηθό βαιηηζάθη ζα κπνξνύζε θάιιηζηα λα είλαη από
αινπκίλην ώζηε λα είλαη πνην αλζεθηηθό θαη πνην θαιαίζζεην νπηηθά.
Διπίδσ λα θάιπςα ηεο απνξίεο αξθεηώλ θαη ππόζρνκαη λα ζπκπιεξώζσ θαη άιια ''+
''θαη'' -'' όπνηε απηά εληνπηζηνύλ.Γηα ηπρόλ απνξίεο κπνξείηε λα γξάςεηε ζηα ζρόιηα
θαη εγώ ζα απαληήζσ όζν πνην ζύληνκα κπνξώ.ςμπέπαζμα...ππόκειηαι για μια
''αξιόλογη'' και ''θιλόηιμη'' επιλογή πος θα ζαρ καλύτει ζηα μέγιζηα ζηον ηομέα
ηηρ οδήγηζηρ.Αν δεν ηο έσεηε πιζηέτηε με αξίζει η αγοπά ηος.

