explorator I. 8x10”

A 8x10 inch-es képméretû explorator I.
típusú kamera felépítése, mûködésének
alapelve sokban megegyezik a 4x5 inch-es
változatéval. Ilyen például a fogaskerékfogasléc kapcsolat segítségével megvalósított, a hátlapon alkalmazott fókuszálás, vagy
az elülsõ irányba kihúzható, az elõlapot hordozó második kihuzat. Ez peresze nem azt
jelenti, hogy a kisebb képméretû típust
egyszerûen "fel lehet nagyítani". Sok-sok
kísérlet,

modellezés

és

a

gyakorlati

használat során nyert tapasztalat eredménye a 8x10 inch-es változat. Az, a
fotográfusok részérõl egyébként teljesen
jogos igény, miszerint egy 8x10 inch-es
kamera se legyen elviselhetetlenül nagy
tömegû,

rendelkezzen

a

legfontosabb

korrekciós lehetõségekkel és a nagyobb
Korrekciós lehetõségek az elõlapon:

képméret ellenére is maradjon meg a

- Emelés: 40 mm

kamera stabilitása, bizony komoly feladat.

- Süllyesztés: 30 mm

Mindezeket szem elõtt tartva, egy optimális

- Forgatás: 15-15 °

megoldás eredményeként született meg ez

- Centrális döntés: mértékét csak az adott

a típus.

kihuzat befolyásolja.
- Döntés az alsó pontban (bázikus döntés):
mértékét az adott kihuzat szabja meg,
de elõre maximum: 15°.
(Segítségével

például

tovább

tudjuk

csökkenteni az alaphelyzethez képest a
minimális kihuzatot. Ezt úgy tudjuk elérni,
hogy bázikusan hátra döntjük az elõlapot,
majd centrálisan ismét függõlegesbe állítjuk,
miközben enyhén meg is emeljük azt.
Mindezt

elülsõ

irányba

alkalmazva

a

maximális kihuzatot tudjuk valamelyest
megnövelni.)

A hátlapot az alsó pontjában elhelyezkedõ
tengely mentén tudjuk dönteni (bázikus
döntés), melynek mértékét az adott kihuzat
szabja meg, de hátrafelé maximum: 20°.
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Lényeges megemlíteni azt az újszerû megoldást, mely az elõlap mind precízebb megvezetését
és maximális stabilitását szolgálja. Az "L" alakú profil alkalmazásával az is lehetségessé vált,
hogy függetlenítsük egymástól az emelés-süllyesztés, valamint a centrális döntés funkcióit. Ez
a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy már beállított döntés szögértéke nem fog változni,
miközben emelést vagy süllyesztést végzünk. Mindezek együtt azt is eredményezik, hogy
bátrabban használhatjuk kameránkhoz a nagyobb tömegû (1 kg feletti) objektíveket is. Az elülsõ irányba kihúzható második kihuzatnál nincs lekorlátozva a maximálisan elérhetõ képtávolság. A megadott maximális 500 mm-es értéknél még kellõ stabilitást mutat az elõlap. Ez az
érték tovább növelhetõ még kb. 50-80 mm-el, de ilyenkor a kamera stabilitását hatványozottan
befolyásolja az alkalmazott objektív tömege, valamint az, hogy mennyire masszív állványt
használunk. A második kihuzatot a hátlap irányába, befelé is tolhatjuk, ezáltal a nagylátószögû
objektívek használata válik kényelmesebbé. Az elõlapba és a hátlapba épített csöves libella,
valamint a második kihuzat alapdeszkájába épített kör libella lehetõvé teszik a minél pontosabb beállítások elvégzését. A forgáspontoknál alkalmazott miniatûr golyós csapágyak teljesen kivédik e pontok holtjátékát. A szorítócsavarok alatt alkalmazott miniatûr tûgörgõs, axiális
csapágyak pedig lehetõvé teszik azt, hogy kis erõkifejtéssel is nagy szorítóerõt alkalmazzunk,
mégpedig úgy, hogy a csavarok meglazításakor se kelljen nagy erõt kifejteni. Ezen igen
értékes gépelemek alkalmazása is hozzájárul az argentum kamerák egyediségéhez. Az alapkialakításnál a kamera aljára 3 db állványcsatlakozási pont kerül. Egy középen található, a két
szélsõ pedig 74 mm távolságban lett elhelyezve egymástól, alkalmazkodva ezzel néhány dupla csavaros állványfejhez. A megrendelõ igénye szerint ez természetesen másképp is kialakítható. A
kamera cseresznyefából készül, melynek végsõ felületkezelése
egy speciális kemény olajjal történik, mely mélyen beszívódva a
fába impregnálja azt, miközben selymes fényt és kellemes tapintást kölcsönöz a fának. A fémszerelvények matt ezüst színûre
eloxált alumíniumból, a kezelõcsavarok natúr alumíniumból, a
rögzítõcsavarok pedig rozsdamentes acélból készülnek.

Minimális képtávolság alaphelyzetben:
Minimális képtávolság az elõlap bázikus hátradöntésével:
Maximális képtávolság:
A gépváz átlagos tömege cseresznyefa esetén, hátfal nélkül:
(egy 8x10” méretû hatfal tömege mattüveggel együtt kb.: 0.8 kg)

A gépváz befoglaló mérete összezárva:
(a kiálló szerelvények és hátfal nélkül)
A kamera helyigénye összezárva:
(a kiálló szerelvényekkel és egy 2. típusú rugós hátfallal együtt)
Az objektívpanel mérete:
Az objektív hátsó lencsetagjának maximális átmérõje:
Állványcsatlakozás:

120 mm
90 mm
500 mm
2.8 kg

310x310x90 mm

350x330x110 mm
140x140x12 mm
100 mm
3 db, 3/8 inch
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