
Synkronisering av Tycho-teleskopet 

Klargjøring av kuppel og teleskop 

• Kuppelen åpnes (pass på at den er fri for snø) 

• Teleskopet klargjøres (presenning og støvdeksel fjernes) og 26 mm okularet settes på 

plass i diagonalprismet (90 grader). Pass på at tommel skruen strammes godt.  

• Teleskopet står i utgangsstillingen (horisontal stilling): I utgangsstillingen er 

timevinkelen null (HA = 0h) og deklinasjonen er -32 grader (Dec=-32 grader) 

• Ta på spenningen og vent 

• "Press 0 to Align" 

•  Etter noen sekunder starter "Intializing Smart Driver". Hvorfor denne bevegelsen av 

teleskopet skal vi komme tilbake til.  

• Når bevegelsen har stoppet: Benytt pil-tastene og sett timevinkelen til null og 

deklinasjonen til 90 grader. I denne posisjonen peker teleskopet mot himmelens Nord 

Pol. I denne stillingen står teleskopet i «Polar Home Position» 

• Trykk: ENTER; "Taking GPS fix" viser seg på skjermen. Når de nødvendige data (tid 

og posisjon) er hentet ned fra satellittene beregner teleskopet (Auto Star II) den lokale 

timevinkelen for Polaris og teleskopet går til Polaris. 

• Vi antar at Polaris står sentralt i teleskopets synsfelt: Trykk: ENTER 

• "Searching" viser seg på skjermen, teleskopet går til referanse stjernen. 

• Trykk: ENTER, prosedyren er ferdig og vi kan benytte fjernkontrollen og velge objekt  

 

 

Synkronisering av Tycho-teleskopet   

 

Dersom teleskopets ekvatoriale pol justering ikke er hundre prosent, kan det være 

gunstig å synkronisere seg fram til et lys svakt objekt på himmelen. Gå først til den 

sterkest stjernen som ligger nærmest objektet du ønsker å ta et bilde av. Benytt denne 

stjernen og synkroniser teleskopet. Gå deretter til objektet og start eksponerings 

prosessen. 

 

• Ta frem stjerneprogrammet Skymap Pro 11/12 og gå til "Telescope" menyen og velg 

"Open Connection". Vi får en melding på skjermen som viser at programmet styrer 

teleskopet. Legg merke til at teleskopet peker på den siste referanse stjernen i 

prosedyren. Vi antar i neste avsnitt at referansestjernen er Vega 

• Synkroniser stjernen dersom den ikke ligger i sentrum av synsfeltet: Stjernen justeres 

til sentrum av synsfeltet, gå deretter til "Telescope menyen" og velg "Syn on Vega"    

• Teleskopet peker mot Vega i stjernekartet og Vega står sentralt i teleskopets synsfelt. 

• Teleskopet er synkronisert. Det er nødvendig å synkronisere teleskopet på ny dersom 

du vil observere en stjerne som ligger langt fra Vega. 

• Ta en test: Høyre-klikk på en stjerne i stjernekartet og velg: "Slew to". Teleskopet skal 

gå til den valgte stjernen.  

 

One-Star (or Easy) Polar Alignment – Setup Menu  

Denne metoden benytter alltid to referansestjerner, den ene er alltid Polaris den andre velger 

programmet AutoStar II basert på dato, tid og sted. Vi skal i dette avsnittet se på AutoStar II menyen 

og programmere de nødvendige punktene i menyen (side 24 i manualen) 



• Setup/Align: One Star 

• Setup/Date (Styrt av GPS signalene) 

• Setup/Time (Stryrt av GPS signalene, lokal tid vises med 24-formatet) 

• Setup/Daylight Saving: Yes (husk å settes +1); Velg No i vinterhalv året 

• GP S-UTC Offset: +1 

• Setup/Telescope/Mount Menu:  Polar  

• Setup/Telescope/Tracking arte Menu: Sidereal (alt Lunar, custom) 

•  Setup/ Telescope /GPS Alignment Menu: Start Up (se manualen side 30)  

• Setup/Targets: Astronomical 

• Setup/Telescope/Guiding Rate: +66 (her kan vi endre x1 slew speed, sette den mindre 

enn standardverdien) 100% 

• Setup/Telescope/ Reverse L/R hav står denne på? (Right key beveger teleskopet til 

venstre, stjernen går til høyre) 

•  Setup/Telescope/Reverse U/D: Up key beveger teleskopet nedover, stjernen beveger 

seg oppover i synsfeltet  

 

 


