
ولی توجه کنيد اين ترکيب  آن، عدسیِ آکروماتيک گويند.
  هاي د و در تلسکوپها بسيار گران تر می باشن از عدسی

 مرغوب و حرفه اي از آنها استفاده می شود.
پس از آن کـه شيئـی تلسکـوپ تصويـر جسـم  چشمي:

دوردست را در کـانـون خـود ايجـاد کـرد بـه کمـک يک  
 ،بزرگ مـی بينيـم. بـه ايـن عدسیآن تصوير را  ،عدسی

چشمی می گويند زيرا مقابل چشم قرار ميگيرد. عدسـی 
چشمـی مـی توانـد يک عدسـی کوژ و يا يک عدسی کاو 

گاه از يک عدسی کوژ به عنوان چشمی استفاده هر باشد.
کنيم تصويـر نهايـی معکوس ولـی در عوض ميدان ديـد 

به عنوان چشمـی  وسيع است. استفاده از يک عدسی کاو
اگر چـه تصويـر مستقيمـی ارائه مـی کنـد اما ميدان ديد 

ساخت ـدود خواهـد بـود. معمـوالً بـراي حبسيـار م
کيفيتـی باالتر بـه جاي يک عدسی از ترکيب  چشمی با

 کار همانچند عدسـی استفاده مـی کنند کـه در نهايت 
 کند. با کيفيتی بسيار باالتر را میولی  عدسی ساده

برنامة ما ساخت  تلسکوپ آزمايشي خود را بسازيد:
هاي  در تلسکوپاده است. ـی سـپ شکستـوتلسک کـي

اگر عدسی چشمی از نوع کوژ باشد تلسکوپ را   شکستی
از نوع کاو باشد تلسکوپ را  و اگر اين عدسی کِپلِري
در اينجا براي اطالع شما روش ساخت اي نامند.  گاليله

اما چون عدسی دهيم  را توضيح می هر دو نوع تلسکوپ
است دستور  اوکي شما از نوع  چشمی همراه مجموعه

  را دنبال کنيد. يا گاليلهتلسکوپ  ساخت 
 با فاصلةکوژ ن تلسکوپ از يک عدسی ـت ايـراي ساخـب

ی به عنوان عدس mm 05به قطر  mm 055 کانونی

به قطر     mm 055ی ـونـانـکفاصلة  شيئی و يک عدسی با
mm 23کنيـم.  مـی ی استفادهـی چشمـه عنوان عدسـب

اين دو عدسی بايد به فاصلة مناسب از يکديگر قرار 
هم را نزديک و دور شدن به  گيرند و در عين حال امکان

برابر  در تلسکوپ کپلري اين فاصله نيز داشته باشند.
 کانون هاي دو عدسی يعنی مجموع

mm 055 = mm 055 + mm 055 
اختالف فواصل کانونی دو  اي گاليله در تلسکوپ و

 يعنیعدسـی 
mm 055 = mm 055 – mm 055  

براي درک اين موضوع به شکل هاي اين صفحه و  است.
صفحة بعد توجه کنيد. همان طور کـه گفتيم دو عدسـی 

بايد قابليت دور و نزديک شدن بـه يکديگـر را داشتـه 
بـا  باشنـد تا هر شخص بتوانـد تصويـر را متناسب

 ابـر اين احتياج بـه دو لولهچشم خـود شفاف نمايد. بن
 ميليمتر 23ميليمتر و ديگري به قطر  05يکـی بـه قطر 

 

 
هاي خود داريد به اين منظور از  برابر با قطر عدسی

 پی وي سی استفاده کنيد. 2و  0ي  شمارههاي  لوله

عرضه  ولی معموالً  ها ها در مصالح فروشی )اين لوله
ي کوچک آن در انباري منازل پيدا  هاي باقيمانده تکه
براي  ميليمتـر را 05طول لولـة بـه قطـر  .(شوند می

 cmاي  و براي تلسکوپ گاليله cm 00تلسکوپ کپلري 
ه از نوع ـعدسی شيئی( کبگيريد. عدسی بزرگتر ) 20

اي سر لوله قرار دهيد که  ه گونهاست را بکوژ -تخت
ه و طرف کوژ آن بـه طرف آن به سمت لولـ تخت طرف 

ي اين عدسی را که  نگهدارندهبيرون باشد. در اين حـال 
به روي آن قرار دهيد. اين در مجموعه موجود است 

قطعه در ضمن از عبور نورهاي مزاحم نيز جلوگيري 
انتخاب  cm 05ميليمتر را  23طول لولة به قطر کند.  می

ي  کمک نگهدارندهکنيـد و عدسـی کوچکتر را به 
 نصب کنيد. اين لولهو مطابق شکل، يکسر  مخصوص

ها و اتصاالت کامالٌ مناسب هم  ي لوله امکان دارد اندازه
 نباشد در اين صورت اتصاالت را در آب داغ گرم کنيد.

 
 
 
 
 
 
 

ل داريد تا بتوانيد لولة کوچکتر دّاکنـون احتياج بـه يک مب
امکان ال را در مرکـز لولـة بزرگتـر نگهدارد و در عين ح

اين ه يکديگر را فراهم آورد. جابجايی اين دو نسبت ب
قطعه در مجموعه در اختيار شما قرار گرفته است. 



د در ساخت و ترتيب نبتوانـ هاي زير شکلاميدوارم 
 د.ننصب قطعات به شما کمک کن

 
 

ي آزمـايـشِ بـراتلسکـوپ خـود را آزمايـش کنيـد: 
ي چند  هلفاص وپ، آن را از سمت چشمی و باتلسک

شيئی را  عدسیو  خود سانتيمتر مقابل يکی از چشمان
ي  لوله سپسبه سمت جسمی واقع در دوردست بگيريد 

در مقر خود آنقدر جابجا  ي عدسی چشمی را نگهدارنده
 واضح و شفاف شود. ،تا تصوير کنيد

انتظار نداشتـه باشيـد که با اين کاردستی بتوانيد توجه: 
 ه خوبی رصد کنيـد و تصويـر خوبی اجرام آسمانی را ب

از ماه و ستارگان به دست آوريد زيرا عدسـی هاي ايـن 
 تلسکوپ, عدسی هاي ارزان قيمتی هستند کـه تنها روش 

 عمـلکـرد تلسکـوپ را در عمـل توضيـح مـی دهنـد و در
ندان بدي از اجسام دور دست ايجاد ضمـن تصوير نه چ

کوپ خوب بـايـد هزينــة ميکننـد. بـراي ساخت يـک تلس
بيشتـري صـرف قطعـات اپتيکـی خوب ماننـد آينـه هاي 
کوتينگ دار و يا عدسی هاي آکروماتيک و چشمی هاي 

 مرکب نمائيد.

بزرگنمائـی تلسکـوپ نسبـت بزرگنمائـي تلسکـوپ: 
فاصلـة کانونـی عدسـی شيئـی به فاصلة کانونی عدسی 

ما فاصلة کانونی چشمی است. از آنجا که در تلسکوپ ش

و فاصلة کانونی عدسی چشمـی  mm 055عدسی شيئی 
mm 055  برابر خواهد  0است بزرگنمائـی ايـن تلسکوپ
ي  يک چشمی خوب با فاصله ي توانيد با تهيه . شما میبود

 يش دهيد.کانونی کوچک بزرگنمايی تلسکوپ خود را افزا

الزم است  قيق اجسامد ي براي مشاهدهپاية تلسکوپ: 
ا ميتوانيـد از لسکوپ به روي يک پايه نصب شود. شمت

و تلسکوپ خود را  استفاده ة دوربين عکاسیاييک سه پ
 روي آن نصب نمائيد. کمیمحبه  و ي خود به سليقه

هرگز با تلسکوپ خود به خورشيد نگاه نکنيد  هشدار:
زيرا شدت زياد نور خورشيد باعث سوختگی فوري 

شود. هميشه پس  وري میهاي شبکيه و در نتيجه ک سلول
ان پزشک از رخ دادن يک کسوف افراد زيادي به چشم

ي نگاه  کنند که بينايی خود را به واسطه مراجعه می
أسفانه تاند که م مستقيم به گرفتِ خورشيد از دست داده

 توان انجام داد. براي آنها نمی درمان مؤثري
 موفق باشيد

 

  شيموزکيت تلسکوپ آ
 وم سال سوم راهنمائی()مخصوص آزمايش عل 

تلسکوپ ها بـه طور  دربارة تلسکوپ بيشتـر بدانيد:
به دو گروه شکستی و بازتابی تقسيم می شوند. در  کلی

تلسکوپ شکستـی وظيفة جمع آوري نور را يک عدسـی 
 عدسـی شيئـی تلسکـوپ ،کوژ بـه عهـده دارد کـه به آن

به عهدة مـی گوينـد. ولی در تلسکوپ بازتابی اين وظيفه 
يک آينـة کـاو سپـرده مـی شود. در تلسکـوپ شکستـی 
عدسی شيئی در ابتداي لوله قرار مـی گيرد و با استفاده 

پرتوهــاي نور را در  ،از پـديـدة شکست نور در شيشـه
کانون خود جمع آوري می کند ولی در تلسکوپ بازتابی 

ب نور آينـه در انتهاي لولـه قـرار دارد و از طريـق بازتـا
 پرتوها را بازتابانـده و در کانـون خـود جمـع مـی کنـد.

آينـه هـاي تلسکوپ بر خالف آينـه هاي معمولی کـه در  
 زندگـی روزمره مورد استفاده قـرار مـی گيرند از پشت 

آينه نشده اند بلکه )با استفاده از پديدة تبخير جامدات در 
ار نازک يکی خأل( سطح جلويی شيشه را با دو اليـة بسي

از  آلومينيومِ بسيار خالص و ديگـري از يک مادة سخت 
و شفاف )بـه منظـور محافظـت از الية اول( می پوشانند. 
بـه ايـن عمل اصطالحاً کوتينگ مـی گويند. به اين ترتيب  

بدون آن کـه وارد شيشه  ،نور به محض برخورد به آينه
ه از يک عدسـی شود بازمـی تابـد. نيز از آنجا که استفاد

 باعث تجزيـة نور و ايجاد  ،ساده بـه عنوان عدسی شيئی
 هاله هاي رنگی در تصويـر مـی شود عدسـی شيئی يک
 تلسکوپ شکستـی خوب را از ترکيب دو عدسـی کوژ و
 کاو با جنس هاي مختلف و مخصوص مـی سازند و بـه


