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Az optika (valószínőleg) egy székrıl esett le, ennek nyoma látszik 
az optika házán. 

Az eredmény: a képstabilizátor bekapcsol ugyan, de azonnal ki is 
kapcsol. A váz semmilyen hibát nem jelez. 

Pontosabban megvizsgálva:  

Ha az optika fix felületen van, amikor nem kell stabilizálnia, akkor 
mőködik, kisebb kilengéseket képes ellensúlyozni, nagyobb moz-
gásra azonban leáll. 

Az IS optikák bekapcsoláskor (expó-gomb megnyomása) finom, 
rövid cicergéssel kapcsolnak be. A meghibásodás után ezen a pél-
dányon ez kissé hosszabb lett és hangosabb. 

Kikapcsolt állapotban minden IS optikában hallható egy finom ko-
tyogás. Ebben a meghibásodás után ez kissé jobban hallható. 
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A hivatalos Canon javítás költségeit meg szerettem volna ta-
karítani - zeen kívül nagyon furdalt, mit tud ilyen furcsa hibát 
elıidézni, azért aztán szétszedtem. 
 
 
 
 
 

 

 

Már lebontott foglalattal - 
sajnos csak itt jutott eszembe 
fotózni 

 

 

A felsı fekete egység az IS, 
elektronikával, mozgó, illet-
ve fix optikai tagokkal 
együtt. 
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Ennek a nyáknak a letapoga-
tója a zoomgyőrővel együtt 
mozog, ebbıl tudja az optika 
(5 bites pontossággal, de 
nem lineáris osztással), hogy 
milyen értékre zoomoltunk.  

 

 

Az IF egység, a kivett érzé-
kelıkkel. Feltételezhetıen 
ezekben van a giroszkóp, de 
arra pl kíváncsi lennék, hogy 
igazi mechanikus, vagy va-
lamilyen mikromechnikus 
chip. 

 

 

 

A kábel végén a kis szenzo-
rok, 90 fokban vannak föl-
rakva 
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Ez az IS elektronikája, ami a 
fı panelre van bekötve, on-
nan kap tápot is. 

 

A nyák lebontása után látszik 
a "motor", vagyis két síkba 
fektetett mágnes, 90 fokban 

 

 

A lencsetag teljesen lazán 
van befogva, tehát a csavar-
húzóval kb 3 milliméteres 
sugarú köröket lehet vele 
leírni amikor jól mőködik - 
de elfordulni nem tud, csak a 
saját síkjában mozogni - ez 
fontos. 
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Ugyanebben a részegységben 
van még egy kis motor - na 
ennek most nem tudom, mi a 
szerepe (késıbb kiderült: a 
reteszt nyitja-zárja). 

A mozgatást gondolom a 
mágneseknek az elmozdulás-
sal /elfordulással ellentétes 
irányú vezérlésével lehet 
elérni - na de hogyan? 

 

 

Ehhez (valószínőleg) folya-
matosan kapnak egy szim-
metrikus jelet, (pl egy 50%-
os kitöltési tényezıjő négy-
szögjelet, amit az elektronika 
az igényeknek megfelelıen 
tud elhangolni. 

Ennek a hangját lehet hallani 
az IS aktiválásakor (fókuszo-
lás pillanatától addig, amíg 
exponálunk, vagy esetleg 
elengedjük a gombot és lehet 
a kb 2 másodperces késlelte-
tés. 

 

Ugyanaz felülrıl. 
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A NYÁK hátoldalán két da-
rab IC van, alattuk egy-egy 
kis tekercs(?). 
Feltételezésem szerint ezek a 
mozgó lencsetag pozícióját 
(elmozdulását) meghatározó 
szenzorok.  

Pl magnetorezisztív szenzo-
rok. 

 

 

A legbelsı fekete győrő a 
mozgó lencsetag foglalata. 
Látszik rajta 4 darab kitü-
remkedés. Mőködı állapot-
ban ezek az állórészben lévı 
bemélyedésben találhatók, 
ezért megengedik a lencsetag 
kb +/- 3 mm-es elmozdulását 
jobbra/balra, illetve föl/le. 

Elfordulni a tengelye körül a 
lencsetag nem tud, ezt a fel-
függesztése biztosítja  

 

 

Az alaplapon, szintén a len-
csetag körül van ez a fekete 
győrő, amit 6 ponton fognak 
a jobb oldali ábrán látható 
vezetı pöckök. 
3 darab csak a síkban tá-
masztja meg, a másik 3 nem 
engedi fölemelkedni sem. 

"Normális" állapotban tehát a 
győrő nagyon könnyen el tud 
fodulni kb 15 fokot. 

Az IS aktiválásakor a mág-
nesek betápot kapnak, így 
megfogják a lencsét, majd a 
retesz kinyit - ekkortól vi-
szont a lencsetagot csak a 
mágneses tér tartja középen. 
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A mőanyag győrőt a fehér 
fogaskeréken keresztül for-
gatja el a kis léptetımotor - 
tehát ez reteszeli a mozgó 
lencsetagot nyugalmi hely-
zetben. A győrő végállását a 
baloldalon látható pozíció-
szenzor érzékeli 
(optocsatolós) 

 

 

Több szét-összeszerelés után 
sem sikerült megfejteni, mi a 
baj, a panelokon minden 
forrasztás ép volt, kábelek 
rendben - amikor rájöttem, 
hogy a bekapcsoláskor hall-
ható hosszú cicergés oka, 
hogy a léptetımotor egyálta-
lán nem tudja forgatni a győ-
rőt, csak éppen pár tizedmá-
sodperc után a vezérlıáram-
kör lekapcsolja. 

Egy léptetımotor viszont 
ettıl nem megy tönkre. 

 

Kiderült, hogy a győrő szorul 
a 6 pöcök által határolt tér-
ben. 
Ez azért furcsa, mert sem a 
győrő, sem az alaplap a pöc-
kökkel nem állítható alkat-
rész. 
A győrőn viszont feltőnt 2 
darab kis törésvonal. 
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A törésvonalak oka, hogy 
amikor az optika leesett, a 
mozgó lencsetag megerıltet-
te a győrőt, ezért az a vékony 
(1,5 mm-es) falnál megrop-
pant.  

 

 

A roppanás miatt a győrő 
megnyúlt pár tized mm-rel, 
ezért az átmérıje is nagyobb 
lett - ez a szorulás oka.  

Minimális erıre a győrő el is 
tört - de ez szándékos volt, 
mert csak így tudtam kivenni 
a kerületbıl, majd mőgyanta-
ragasztóval újra egyesíteni a 
két felületet. 

A győrő alaplappal ellentéte-
les oldalát kicsit felérdesítet-
tem 800-as csiszolópapírral, 
kizárólag a törési felület ra-
gasztása kevés lenne. 

 

Kedvenc márkám az 
Uverapid A+B, ami szinte 
mindenhez ragad (fém, poli-
amid, fa, üveg stb), amikor 
kikeverem, mézsőrőségő, 
tehát pl a kisebb alkatrésze-
ket körbe tudja venni. 

A tolómérı azért kellett, 
mert azzal állítottam be a 
ragasztás utáni pontos átmé-
rıt, hogy a győrő pöckök 
között elférjen, illetve a len-
csetag is pontosan illeszked-
jen.  

Nem lehet ismételni…  
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Amíg azonban a ragasztás 
önhordó lesz, nagyon ponto-
san kell megtartani az alkat-
részeket. 

Ehhez egy CD-ra (gyári CD, 
sík felület és nem is veteme-
dik) kétoldalú ragasztóval 
felragasztottam egy közön-
séges ragasztószalagot, ra-
gasztós felével kifelé - azért 
ilyen bonyolultan, mert a 
kétoldalú ragasztóm túl jó, 
nem engedte volna el a győ-
rőt…  

 

Rézmagos erısítéső mőgyan-
ta ragasztás - így nagyobb a 
ragasztó keresztmetszete. 
Gondoltam, a többi, vékonyí-
tással gyárilag gyengített 
pontot is megerısítem, meg 
aztán legalább szimmetrikus 
lesz. 
 
Másnap lebontottam a 
ragasztó alapról, amire rögzí-
tettem, beszereltem az opti-
kába, bekapcsoltam - tökéle-
tesen mőködik .   
 

 
 
 
Tanulságok: 
 
Az L-es optika háza mőanyag… 

Nem is olyan baj, hogy mőanyag, és nem fém, mert így csillapította az esést. 

Ha az optikába por megy, nem túl bonyolult szétszedni. 

A giroszkóp nem mechanikus dolog, hanem mikromechanikus chip, ami mőködéskor hallat-
szik, az az állítótekercsek hangja. 

Ha nincs rá szükség, ki kell kapcsolni, mert az IS fölöslegesen fogyaszt, illetve minden fóku-
szoláskor ki- majd bereteszeli a lencsetagot. Érdemes meghatározni azt az idıt, amit kézbıl 
még kiexponálunk. Nekem 30D-n (1,6 x crop) a reciprok értékes szabály mőködik - tehát pl 
200 mm-t 1/200 másodpercnél meg tudok tartani.  

Na és nem kell leejteni az optikát. 


