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FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 
Star Discovery 2i 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

SOHA NE HASZNÁLJA TÁVCSÖVÉT A NAP KÖZVETLEN MEGFIGYELÉSÉRE: VISSZAFORDÍTHATATLAN 
SZEMKÁROSODÁST SZENVEDHET. HASZNÁLJON MEGFELELŐ, A TÁVCSŐRE BIZTONSÁGOSAN 
RÖGZÍTETT NAPSZŰRŐT A NAP ÉSZLELÉSÉHEZ. A NAP MEGFIGYELÉSEKOR FEDJE LE A 
KERESŐTÁVCSÖVÉT VAGY AZ ÉSZLELÉS IDEJÉRE SZERELJE LE A MŰSZERRŐL, EZZEL MEGELŐZVE A 
VÉLETLEN BETEKINTÉSBŐL EREDŐ BALESETEKET. SOHA NE HASZNÁLJON OKULÁRBA HELYEZHETŐ 
NAPSZŰRŐT, ÉS NE HASZNÁLJA TÁVCSÖVÉT A NAP KÉPÉNEK KIVETÍTÉSÉRE. A MŰSZERBEN 
FELGYÜLEMLŐ HŐ KÁROSÍTHATJA A TÁVCSŐ OPTIKAI ELEMEIT. 
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I. BEVEZETÉS 
 

Egyszerű, de hatékony mechanika 
 
A Sky-Watcher mérnökei a mechanika tervezésénél ezt 
tartották szem előtt. Egyszerű, de csillagászati célokra 
valóban használható mechanika, amely a kezdők számára 
valódi segítséget jelent az égbolt felfedezésében. A 
mechanika nemcsak távcső hordozására alkalmas, de 
sokoldalúan használható fényképezőgépek vagy 
videókamerák esetében is, egyszerű asztrofotós feladatok, 
vagy time-lapse fotók megoldásában. 
 
A mechanika mindkét tengelyét motor mozgatja, így 
könnyen ráállhat a kiválasztott célpontokra. A tengelyeken 
digitális enkóderek segítik a munkát, a „Freedom Find™” 
technológia pedig további segítséget nyújt elsősorban a 
kezdők számára. A kiválasztott célpontra való ráállást 
követően a távcső automatikusan megkezdi annak 
követését, mindehhez pedig nem szükséges semmiféle 
beállítási folyamat. 
 
A Star Discovery 2i mechanika Wi-Fi-n keresztül 
csatlakoztatható okostelefonhoz, tablethez vagy 
számítógéphez letölthető SynScan, SynScan Pro vagy Syn-
Scan Photo alkalmazások segítségével. A mechanika saját 
beépített Wi-Fi modullal rendelkezik, így az eszközök az 

általa létrehozott hálózathoz csatlakozhatnak, így egyéb hálózatoktól távol is használható. Ehhez mindössze az 
okoseszközre, a letöltött SynScan szoftverre, illetve megfelelő tápellátásra van szükség. Mintegy 42000 objektumot 
tartalmazó adatbázisában megtalálhatók a Messier- IC, NGC és Caldwell-objektumok, bolygók, nevezetes csillgok, 
számos kettős és változócsillag, valamint a felhasználó által definiálható objektumok (például üstökösök). 
Kiegészítőként megvásárolható a SynScan kézivezérlő, amely segítségével okoseszköz nélkül is használhatja a 
mechanikát csillagászati célokra. 
 
 

II. A MECHANIKA HASZNÁLATA 
 
Részegységek 
 
A doboz a következő részegységeket tartalmazza: 
 

Alapvető egységek 
1. Star Discovery 2i mechanikafej 
2. Állítható magasságú háromláb 
3. Okulártálca 
 
Opcionális egységek (B): 
1. SynScan kézivezérlő 
2. Kézivezérlő tartója a háromlábhoz 
3. RJ12 kábel a kézivezérlőhöz 
4. L adapter és másodlagos prizmasín 
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A Star Discover 2i összeállítása észleléshez 
 

 
Állítsa fel a háromlábat a kívánt észlelőhelyen. Húzza ki a lábakat a kívánt magasságba, és állítsa a felső síkot 
vízszintesbe (1. ábra). A lábak tetszőleges irányba mutathatnak. Figyelje meg a három csavar helyzetét. Helyezze fel a 
mechanikafejet a háromlábra oly módon, hogy a három menet (2. ábra) a háromláb három csavarjára (1. ábra) 
illeszkedik. Csavarja fel alulról a három csavart (3. ábra) a mechanikafej rögzítéséhez. 
 

 

 
Helyezzen be 8 db AA típusú elemet a mechanikába. Az elemtartó a félkarú mechanika külső oldalán található. A 
fedél nyitásához finoman nyomja le a fedelet. Az elemtartó 4 darab elemet fogad be mindkét oldalán. Az elemek 
behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra. Ezt követően zárja vissza az elemfedelet (4. ábra). A távcső 

felszereléséhez lazítsa meg a prizmasín rögzítőcsavarját (5.2 ábra), hogy a 
prizmasín becsúsztatható legyen a nyeregbe (5.1 ábra), majd húzza meg a 
rögzítőcsavart (5.2 ábra). A kuplungot szorítsa meg finoman (6. ábra) 
mindaddig, amíg a távcső kézzel kényelmesen mozgatható marad, de 
magától nem mozdul el. 
 
Kamera felszereléséhez lásd a „Földi fotózás” fejezetet. 
 
A csatlakozók: 
(1) ki/be kapcsoló; (2) SNAP csatlakozó kameravezérléshez; (3) külső 12 V-os 
tápellátás csatlakozója; (4) kézivezérlő csatlakozója (RJ12) 
 

1.ábra 2. ábra 3. ábra 

4. ábra 5. ábra 6. ábra 

7. ábra 
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A vörös pontos kereső felszerelése 
 
Csúsztassa be a vörös pontos kereső papucsát a tartójába, majd rögzítse a csavar meghúzásával (7. ábra). 
 

 
A kiegészítők felszerelése 
 

1. Lazítsa meg a fókuszírozó végén levő rögzítőcsavarokat és távolítsa el a kupakot. 
2. Helyezze be a kívánt okulárt, majd rögzítse azt a csavar meghúzásával (8. ábra) 

 

 
A vörös pontos kereső párhuzamosítása 
 
A keresőtávcsövekhez hasonlóan a vörös pontos keresőt is párhuzamosítani kell 
a főműszerrel. Ezt a következtő lépésekkel teheti meg: 

1. Húzza le az elemtartó fedelét és távolítsa el a szállításhoz alkalmazott 
műanyag szigetelőanyagot (10. ábra) 

2. Kapcsolja be a vörös pontos keresőt a fényerősség-szabályozó 
óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával. Egy 
halk kattanás jelzi a bekapcsolást. További forgatással a fénypont 
fényessége növelhető. 

3. Helyezzen be egy kis nagyítást adó okulárt a főműszerbe. Keressen egy 
fényes égi objektumot (vagy egy távoli földi célpontot) és állítsa a 
főműszer látómezejének közepére. 

4. Mindkét szemét nyitva tartva nézzen át a vörös pontos keresőn. Amennyiben a vörös pont a célponton áll, 
nincs teendője. Amennyiben nem így van, a vízszintes és függőleges állítócsavarokkal hozza a vörös pontot 
fedésbe a célponttal. 

 
Töltse le a SynScan vagy SynScan Pro alkalmazást: http://www.skywatcher.com/download/software/synscan-app/ 
Töltse le a SynScan applikáció kézikönyvét: http://www.skywatcher.com/download/manual/synscan-hand-control-
and-synscan-app/ 

7. ábra 

8. ábra 

10. ábra 
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A mechanika vezeték nélküli vezérlése 
 
A Star Discovery 2i mechanikára megfelelő távcsövet kell felszerelnie csillgászati megfigyelésekhez. A távcső 
felszerelésével és kezelésével kapcsolatban tanulmányozza annak használati útmutatóját. 
 
A távcsövet a mechanikához kapcsolódott okoseszközzel (okostelefonnal, tablettel, számítógéppel) vezérelheti: 

 Töltse le és telepítse az ingyenes SynScan vagy SynScan Pro alkalmazást az okoseszközön. Az alkalmazás 
elérhető az App Store vagy Google Play áruházakból. 

 Kapcsolja be a Star Discovery 2i mechanikát. 
 Csatlakozzon az okoseszközzel a mechanika által létrehozott Wi-Fi hálózathoz, amelynek neve „SynScan…” 
 A SynScan alkalmazás használati útmutatójában leírtak szerint kezdje meg a mechanika használatát. 

 
A mechanika 15 perc elteltével kikapcsolja a Wi-Fi hálózatot, ha nem csatlakozik hozzá eszköz. A létrehozott Wi-Fi 
hálózat neve alapértelmezés szerint „SynScan_xxxx” lesz, a csatlakozáshoz nem szükséges jelszó megadása. A Wi-Fi 
hálózat beállításainak alaphelyzetbe állításához kapcsolja be a mechanika tápellátását anélkül, hogy akár a SynScan 
kézivezérlőt, akár vezeték nélküli hálózaton át bármilyen eszközzel csatlakozna a mechanikához. Kezdésnek ajánlott a 
SynScan, míg gyakorlottabb felhasználóknak a SynScan Pro alkalmazás. 
 
Földi célpontok fotózása vezeték nélküli kapcsolat segítségével 
 
A Star Discovery 2i mechanikára kamera is szerelhető, például földi célpontok panorámafotózásához, vagy ún. time-
lapse videók elkészítéséhez. A mechanikához való csatlakozás menete a fentiekkel megegyező, de a szükséges 
alkalmazás a SynScan Photo. 
 

Földi célpontok fotózása 
 
A Star Discovery 2i mechanika tökéletes kiváló panorámafelvételek, illetve a 
kamera finom mozgatásával járó felvételsorozatok készítésére is, ugyanakkor 
alapszintű asztrofotózásra is megfelelő. 
 
A mechanika képes több, előre beprogramozott célpontra állni automatikusan, 
majd ezekről felvételeket készíteni. 
 
A Star Discovery 2i mechanikában megtalálható Freedom Find funkció is. A 
mindkét tengelyen megtalálható enkóderek segítségével a mechanika 
pontosan ismeri a célpont helyzetét még abban az esetben is, ha a műszert 
kézzel mozgatja. 
 
A fotózáshoz szükséges adapter 
felszerelése 

 
Az adapter felszerelése előtt keresse meg az annak egyik oldalán található fémlap 
formájában történt megerősített részt (11. ábra). Ügyeljen arra, hogy beszerelést 
követően a rögzítőcsavar erre a fémrészre támaszkodjon. Csúsztassa be az adaptert a 
prizmasínt fogadó nyeregbe, majd körülbelül középső helyzetében rögzítse a csavar 
meghúzásával. 
 
Figyelem: Ügyeljen rá, hogy a rögzítőcsavar mindig a fémlappal megerősített részen 
szorítsa meg az adaptert. Ellenkező esetben a műanyagból készült egység eltörhet a 
megszorítás során, kockáztatva a kamera földre zuhanását is. 
  11. ábra 
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Az adapterre bármilyen, szabványos ¼”-es fotómenettel rendelkező kamera, 
videókamera, spektív felszerelhető. Keresse meg a kamerán a menetet, majd az 
adapteren levő csavarral rögzítse azt. Kerülje a rögzítőcsavar túlhúzását, mivel 
ezzel a kamerát károsíthatja. 
 
Az adapterre két eszköz is felszerelhető. Ehhez először szerelje fel a dobozban 
található második adapter a mellékelt két csavar segítségével. 
 
A felszereléshez (l. a lenti ábrákat): keresse meg az L adapter belső oldalán levő 
két menetes furatot (1), majd a két csavar segítségével (2) rögzítse a kiegészítő 
adapter (3) az L-adapteren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figyelem!: A másodlagos adaptert kis tömegű eszközök hordozására (max. 400g) 
tervezték. Ne szereljen ide fel tükörreflexes kamerát, teleobjektívet, nagy egyéb nagy 
tömegű optikai eszközt. Nagyobb terhelés esetén a másodlagos adapter letörhet. 
 
 
 

 
A megfelelő okulár kiválasztása 
 
A nagyítás kiszámítása 
 
A távcső nagyítását a műszer fókusztávolságának és a felhasznált okulár fókusztávolságának hányadosa adja. A 
nagyítás kiszámításához ossza el a távcső fókuszát a használni kívánt okulár fókuszával. Például, egy 10mm fókuszú 
okulár 80x nagyítást eredményez egy 800mm fókuszú távcsõben: 
 
                        a távcsõ fókusza                    800 mm 
nagyítás = ------------------------------ = ------------------------------ = 80x 
                       az okulár fókusza                      10mm 
 
Amikor égitesteket vizsgál, a műszerbe érkező fény hatalmas levegőoszlopokon keresztül éri el a Földet, amely 
oszlopok ritkán maradnak mozdulatlanul. Hasonló jelenséget tapasztalhat, mint amikor forró aszfalt felett néz át. Bár 
a távcső képes lehet igen nagy nagyítás előállítására, ez a nagyítás a fellépő turbulenciákat is felnagyítja, így a kép 
élvezhetetlen lesz. A tapasztalat szerint a mm-ben kifejezett távcsőátmérő kétszerese a használható legnagyobb 
nagyítás jó légköri körülmények között. 
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A látómező kiszámítása 
 
Az égbolt szeletének mérete, amely látszik a távcsőben, a valódi látómező. Méretét erősen befolyásolja az okulár 
felépítése. Minden okuláron feltüntetnek egy látómező értéket. A valódi, égből látható látómező méretét az okulár 
látómezeje és az elért nagyítás hányadosa adja meg, amelyet az előző képlettel számolhat ki. Az előző példánál 
maradva, amennyiben az okulár 52° látómezővel rendelkezik, a műszerben a valódi látómező mérete 0,65°, azaz 39’ 
(szögperc) lesz: 
 
                                    okulár látómezeje                            52° 
valódi látómezõ = ------------------------------ = ------------------------------ = 0,65° 
                                             nagyítás                                    80x 
 
A Hold korongjának átmérője 0,5°, azaz 30’, így a fenti összeállítással 80x nagyítás mellett a Hold teljes korongja a 
látómezőben lesz. Emlékezzen rá, hogy a túl nagy nagyítás és túl kicsi látómező igen nehézkessé teheti az égitestek 
megtalálását. Ajánlatos kis nagyítással megkeresni az objektumot, majd az okulárok cseréjével nagyobb nagyítást 
alkalmazni. 
 
A kilépő pupilla számítása 
 
A kilépő pupilla a távcsőből távozó fénykúp legkisebb átmérője. Az érték kiszámításával, tudva azt, hogy az emberi 
szem pupillája teljes sötétben kb 7mm átmérőre tágul ki, megállapíthatja, hogy vajon a távcső által összegyűjtött 
teljes fénymennyiség bejut-e szemébe. A kilépő pupilla kiszámításához ossza el műszer objektívjének átmérőjét a 
nagyítással: 
 
                          a fõtükör átmérõje (mm) 
kilépõ pupilla = ------------------------------ 
                                        nagyítás 
 
Például, egy 200mm tükörátmérőjű F/5 műszerben egy 40mm-es okulár 25x nagyítást ad, a kilépő pupilla ennek 
megfelelően 8mm. Ilyen méretűre talán egy nagyon fiatal személy pupillája képes kitágulni. Ugyanakkor egy 32mm-
es okulár már 31x nagyítást ad, amelynek révén a kilépő pupilla már csak 6,4mm, a legtöbb ember számára 
megfelelő méret. Egy F/10-es műszer az említett 40mm-es okulárral 50x nagyítás mellett 4mm kilépő pupillát 
biztosít, amely mindenki számára megfelelő. 
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Hasznos tudnivalók az égbolt megfigyeléséhez 
 
Az égbolt állapota 
 
Az égbolt állapotát általában két jellemzővel adhatjuk meg. Az egyik a nyugodtság (seeing), a másik pedig az 
átlátszóság (vagyis a fény szóródásának mértéke a légkörben levő pára vagy por hatására). Kiváltképp a Hold és a 
bolygók megfigyelésekor, nagy nagyításnál tűnhet úgy, hogy a célpont mintha egy mozgó felszínű tó mélyén lenne – 
ennek oka a folyamatosan áramló, nyugtalan levegő, ekkor a csillagok jellegzetesen vibrálnak (szcintillálnak). Az 
ideális égbolt teljesen nyugot, és minél sötétebb, szennyeződésektől mentes. 
 
Az észlelőhely 
 
Sokszor célszerű elérhető távolságban levő, az otthoninál sötétebb egű észlelőhelyet felkeresni. Az ideális hely 
mesterséges világítástól messze, lég- és fényszennyezéstől távol, feláramló légtömegektől messze található. Célszerű 
minél magasabban fekvő területet választani, ennek révén föléje kerülhet a városi fényeknek és az alacsonyan 
megülő ködnek. Célszerű sötét, kitakarásoktól mentes horizontot keresni, kiváltképpen déli irányban (az északi 
féltekén). A legideálisabb körülmények a zenit körül jelentkeznek, célszerű akkorra időzíteni a megfigyelést, amikor 
célpontunk a lehető legmagasabban tartózkodik az égen. Soha ne észleljünk ablakon keresztül, mivel az ablaküvegek 
nem optikai minőségűek, így jelentős romlást idéznek elő a képminőségben. Nyitott ablak esetén a ki vagy beáramló 
levegő turbulenciája rontja a látott képet. Minél tisztább az égbolt, annál jobb, de sok esetben kis, jól elkülönülő 
felhőzet nem zavarja a megfigyelést. 
 
Észlelési idő kiválasztása 
 
Amennyiben nem elengedhetetlen, nem észleljen napnyugta után. A talaj ilyenkor még sugározza ki a napközben 
összegyűjtött hőt, ami légköri nyugtalanságot okoz. Az éjszaka előrehaladtával nem csak a légkör nyugszik meg 
általában, de a légszennyezettség is csökken. Sok esetben a legkedvezőbb észlelési időszak a hajnali órákra esik. 
Általánosságban az objektumokat delelésük környékén érdemes megfigyelni. 
 
A távcső lehűlése 
 
A távcsövek – a külső és belső hőmérséklet különbségének függvényében – legalább 10-30 percet igényelnek ahhoz, 
hogy a külső hőmérsékletet átvegyék, de ez az idő ennél hosszabb is lehet. Mindaddig, míg a távcső nem vette át a 
külső hőmérsékletet, az alkotott kép nem lesz tökéletes. Nagyobb távcsöveknek természetesen hosszabb időre van 
szükségük. 
 
Sötétadaptáció 
 
Ügyeljen rá, hogy az észlelés megkezdése előtt 30 perccel már ne tegye ki szemét erős fényhatásnak. Ezzel 
biztosíthatja, hogy sötétben a pupillák megfelelően kitágulhassanak, illetve a szemben a megfelelő mennyiségű ún. 
látóbíbor termelődése megtörténhessen. Igyekezzen megfigyelés előtt pihentetni szemét. Halvány objektumok 
megfigyeléséhez használja az ún. elfordított látás technikáját: ekkor nem közvetlenül a célpontra, hanem 
szándékosan mellé néz, ezzel a szemfenék fényre érzékenyebb sejtjeit ingerli. 
 
 
 
 
 
 
 


