
 کيت تلسکوپ آزمايشي
 (هخػَظ آزهبٗص ػلَم سبل سَم راٌّوبئٖ)

ِ ٕ جوغ. ضًَذ ثِ دٍ گرٍُ ضکستٖ ٍ ثبزتبثٖ تقس٘ن هٖ ّب ثِ طَر کلٖ تلسکَح: درباره ی تلسکوپ بيشتر بدانيد آٍرٕ ًَر را ٗک ػذسٖ کَش ثِ  در تلسکَح ضکستٖ ٍظ٘ف

ِ ٕ کبٍ سپردُ هٖ. گٌَٗذ ػْذُ دارد کِ ثِ آى، ػذسٖ ض٘ئٖ تلسکَح هٖ ُ ٕ ٗک آٌٗ در تلسکَح ضکستٖ ػذسٖ ض٘ئٖ در اثتذإ . ضَد ٍلٖ در تلسکَح ثبزتبثٖ اٗي ٍظ٘فِ ثِ ػْذ

کٌذ ٍلٖ در تلسکَح ثبزتبثٖ آٌِٗ در اًتْبٕ لَلِ قرار دارد ٍ از طرٗق   ضکست ًَر در ض٘طِ، پرتَّبٕ ًَر را در کبًَى خَد جوغ آٍرٕ هٖ ٕگ٘رد ٍ ثب استفبدُ از پذٗذُ لَلِ قرار هٖ

اًذ  گ٘رًذ از پطت آٌِٗ ًطذُ ّبٕ هؼوَلٖ کِ در زًذگٖ رٍزهرُ هَرد استفبدُ قرار هٖ ّبٕ تلسکَح ثر خالف آٌِٗ آٌِٗ. کٌذ ثبزتبة ًَر پرتَّب را ثبزتبثبًذُ ٍ در کبًَى خَد جوغ هٖ

ثـِ هٌظَر )سطح جلَٖٗ ض٘طِ را ثب دٍ الٗٔ ثس٘بر ًبزک ٗکٖ از  آلَهٌَ٘٘مِ ثس٘بر خبلع ٍ دٗگرٕ از ٗک هبدٓ سخت ٍ ضفبف  (ثب استفبدُ از پذٗذٓ تجخ٘ر جبهذات در خأل)ثلکِ 

ً٘س از آًجب کِ . تبثذ ثِ اٗي ترت٘ت  ًَر ثِ هحؽ ثرخَرد ثِ آٌِٗ، ثذٍى آى کِ ٍارد ض٘طِ ضَد ثبزهٖ. گٌَٗذ ثِ اٗي ػول اغطالحبً کَتٌ٘گ هٖ. پَضبًٌذ هٖ (هحبفظت از الٗٔ اٍل

ضَد ػذسٖ ض٘ئٖ ٗک تلسکَح ضکستٖ خَة را از ترک٘ت دٍ ػذسٖ  ّبٕ رًگٖ در تػَٗر هٖ استفبدُ از ٗک ػذسٖ سبدُ ثـِ ػٌَاى ػذسٖ ض٘ئٖ، ثبػث تجسٗٔ ًَر ٍ اٗجبد ّبلِ

   ّبٕثبضٌذ ٍ در تلسکَح تر هٖ ّب ثس٘بر گراى ٍلٖ تَجِ کٌ٘ذ اٗي ترک٘ت از ػذسٖ. سبزًذ ٍ ثـِ آى، ػذسِٖ آکرٍهبت٘ک گٌَٗذ ّبٕ هختلف ٍ هخػَظ هٖ کَش ٍ کبٍ ثب جٌس

 .إ از آًْب استفبدُ هٖ ضَد هرغَة ٍ حرفِ

گٌَٗذ  ثِ اٗي ػذسٖ، چطوٖ هٖ. ثٌ٘٘ن  پس از آى کِ ض٘ئٖ تلسکـَح تػَٗر جسن دٍردست را در کبًَى خَد اٗجبد کرد ثِ کوک ٗک  ػذسٖ، آى تػَٗر را ثسرگ هٖ:چشمي

ّرگبُ از ٗک ػذسٖ کَش ثِ ػٌَاى چطوٖ استفبدُ کٌ٘ن تػَٗر ًْبٖٗ هؼکَس . تَاًذ ٗک ػذسٖ کَش ٍ ٗب ٗک ػذسٖ کبٍ ثبضذ ػذسٖ چطوٖ هٖ. گ٘رد زٗرا هقبثل چطن قرار هٖ

هؼوَالً ثرإ سبخت . کٌذ اهب ه٘ذاى دٗذ ثس٘بر هحـذٍد خَاّذ ثَد استفبدُ از ٗک ػذسٖ کبٍ ثِ ػٌَاى چطوٖ اگر چِ تػَٗر هستق٘وٖ ارائِ هٖ. ٍلٖ در ػَؼ ه٘ذاى دٗذ ٍس٘غ است

 .کٌذ کٌٌذ کِ در ًْبٗت ثِ جبٕ ٗک ػذسٖ سبدُ ٍلٖ ثب ک٘ف٘تٖ ثس٘بر ثبالتر کبر هٖ چطوٖ ثب ک٘ف٘تٖ ثبالتر ثِ جبٕ ٗک ػذسٖ از ترک٘ت چٌذ ػذسٖ استفبدُ هٖ

  mm 500ثرإ سبخت اٗي تلسکَح از ٗک ػذسٖ کَش ثب فبغلٔ کبًًَٖ . ح ضکستٖ سبدُ استٍثرًبهٔ هب سبخت ٗک تلسک: تلسکوپ آزمايشي خود را بسازيد

ٖ کٌ٘نmm 100ثِ ػٌَاى ػذسٖ ض٘ئٖ ٍ ٗک ػذسٖ ثب فبغلٔ کبًًَٖ  ِ ٕ هٌبست از ٗکذٗگر قرار گ٘رًذ ٍ در ػ٘ي حبل .   ثِ ػٌَاى ػذسٖ چطوٖ استفبدُ ه اٗي دٍ ػذسٖ ثبٗذ ثِ فبغل

ّبٕ قبثل فرٍش در ّر  ثستِ. تَاً٘ذ ػذسٖ چطوٖ را از ًَع کبٍ ٍ ٗب از ًَع کَش اًتخبة کٌ٘ذ هٖ. در اٌٗجب دٍ اًتخبة ٍجَد دارد. ًسدٗک ٍ دٍر ضذى ثِ ّن را ً٘س داضتِ ثبضٌذ اهکبى

ّبٕ  اٗذ اٗي فبغلِ ثراثر هجوَع کبًَى  اگر ػذسٖ چطوٖ تلسکَح خَد را از ًَع کَش اًتخبة کردُ. گردد ٍ ضوب ثِ ٌّگبم سفبرش ٗب خرٗذ ثبٗذ ثِ آى تَجِ کٌ٘ذدٍ ًَع ػرؾِ هٖ

 mm 600 = mm 100 + mm 500:                                                                                     دٍ ػذسٖ ٗؼٌٖ



 اٗذ اٗي فبغلِ اختالف فَاغل کبًًَٖ دٍ ػذسٖ ٗؼٌٖ ٍلٖ اگر ػذسٖ چطوٖ تلسکَح خَد را از ًَع کبٍ اًتخبة کردُ. است ٍ تلسکَح از اٗي ًَع را کِپلِرٕ ًبهٌذ

mm 400 = mm 100 – mm 500 

 .ّبٕ زٗر تَجِ کٌ٘ذ ثرإ درک اٗي هَؾَع ثِ ضکل. إ ًبهٌذ است ٍتلسکَح از اٗي ًَع را گبل٘لِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثٌبثر اٗي احت٘بج ثـِ دٍ . ّوبى طَر کِ گفت٘ن دٍ ػذسٖ ثبٗذ قبثل٘ت دٍر ٍ ًسدٗک ضذى ثـِ ٗکذٗگر را داضتـِ ثبضٌذ تب ّر ضخع ثتَاًذ تػَٗر را هتٌبست ثب چطن خَد ضفبف ًوبٗذ

ِ ّبٕ پٖ ٍٕ سٖ کِ در سبختوبى هٖ. ّبٕ خَد دارٗذ  ه٘ل٘وتر ثراثر ثب قطر ػذس32ٖ ه٘ل٘وتر ٍ دٗگرٕ ثِ قطر 50لَلٔ پالست٘کٖ ٗکٖ ثِ قطر  سبزٕ ثرإ اًتقبل فبؾالة  تَاً٘ذ از لَل

ِ ٕ ثِ قطر . ضَد استفبدُ کٌ٘ذ استفبدُ هٖ إ  را ثِ گًَِ (ػذسٖ ض٘ئٖ)ػذسٖ ثسرگتر .  ثگ٘رٗذcm 35إ   ٍ ثرإ تلسکَح گبل٘لcm 55ِ ه٘ل٘وتر را ثرإ تلسکَح ًَ٘تًَٖ 50طَل لَل

ثِ رٍٕ آى قرار  ٕ اٗي ػذسٖ را کِ در هجوَػِ هَجَد است در اٗي حـبل ًگْذارًذُ. سر لَلِ قرار دّ٘ذ کِ طرف تخت آى ثِ سوت لَلِ ٍ طرف کَش آى ثِ طرف ث٘رٍى ثبضذ

ٖ . دّ٘ذ ِ ٕ ثِ قطر . کٌذاٗي قطؼِ در ؾوي از ػجَر ًَرّبٕ هساحن ً٘س جلَگ٘رٕ ه  ٕ  اًتخبة کٌ٘ذ ٍ ػذسـٖ کَچکتر را ثِ کوک ًگْذارًذcm 10ُ ه٘ل٘وتر را 32 طَل لَل

ِ ٕ ثسرگتر ًگْذارد ٍ در ػ٘ي .  هَجَد در هجوَػِ ٍ هطبثق ضکل، ٗکسر اٗي لَلِ ًػت کٌ٘ذهخػَظ ِ ٕ کَچکتر را در هرکس لَل اکٌَى احت٘بج ثِ ٗک هجذّل دارٗذ تب ثتَاً٘ذ لَل

ِ ٕ ثؼذ ثتَاًذ در سبخت ٍ ترت٘ت  اه٘ذٍارم ضکل. اٗي قطؼِ در هجوَػِ در اخت٘بر ضوب قرار گرفتِ است. حبل اهکبى جبثجبٖٗ اٗي دٍ ًسجت ثِ ٗکذٗگر را فراّن آٍرد ّبٕ اثتذإ غفح

ٖ رٍد هٖ ّبٕ هَجَد در  ًگْذارًذُ ٕ ضوب ثِ داخلچٌبًچِ لَلِ. ًػت قطؼبت ثِ ضوب کوک کٌذ  پس از خرٍج از آة داؽ سرٗغ تَاً٘ذ آًْب را در آة داؽ قرار دّ٘ذ ٍ هجوَػِ ًو



 . داردلَلِ را ثِ داخل آًْب فرٍ کٌ٘ذ اتفبقبً پس از سرد ضذى، ًگْذارًذُ خ٘لٖ هحکن لَلِ ٍ ػذسٖ را ًگِ هٖ

 

 

ثرإ آزهبٗـصِ تلسکَح، ػذسٖ ض٘ئـٖ را ثِ طـرف جسوٖ ٍاقغ در دٍر دست ٍ ػذسٖ چطوٖ را هقبثل ٗکٖ از چطوبى خَد ثگ٘رٗذ ٍ دٍ لَلِ : تلسکوپ خود را آزمايش کنيد

 .سر خَد را خ٘لٖ ثِ چطوٖ ًسدٗک ًکٌ٘ذ. را آًقذر ًسجت ثِ ٗکذٗگر جبثجب کٌ٘ذ تب تػَٗر ٍاؾح ٍ ضفبف ضَد

ّبٕ اٗي تلسکَح،  اًتظبر ًذاضتِ ثبض٘ذ کِ ثب اٗي کبردستٖ ثتَاً٘ذ اجرام آسوبًٖ را ثِ خَثٖ رغذ کٌ٘ذ ٍ تػَٗر خَثٖ از هبُ ٍ ستبرگبى ثِ دست آٍرٗذ زٗرا ػذسٖ: توجه

ثرإ سبخت ٗک . کٌٌـذ ّبٕ ارزاى ق٘وتٖ ّستٌذ کـِ تٌْب رٍش ػولکرد تلسکَح را در ػول تَؾ٘ح هٖ دٌّذ ٍ در ؾوي تػَٗر ًِ چٌذاى ثذٕ از اجسبم دٍر دست اٗجبد هٖ ػذسٖ

ِ ٕ ث٘طترٕ غرف قطؼبت اپت٘کٖ خَة هبًٌذ آٌِٗ  تَاً٘ذ ثِ ثرإ اٗي هٌظَر هٖ. ّبٕ هرکت ًوبئ٘ذ ّبٕ آکرٍهبت٘ک ٍ چطوٖ دار ٍ ٗب ػذسٖ ّبٕ کَتٌ٘گ تلسکَح خَة ثبٗذ ّسٌٗ

 . ٕ اغلٖ پبٗگبُ اٌٗترًتٖ ثرٍٗذ در غفحِخودتان تلسکوپ بسازيدپًَ٘ذ 

ِ ٕ کبًًَٖ ػذسٖ چطوٖ است: بسرگنمائي تلسکوپ ِ ٕ کبًًَٖ ػذسٖ ض٘ئٖ . ثسرگٌوبئٖ تلسکَح ًسجـت فبغلٔ کبًًَٖ ػذسٖ ض٘ئٖ ثِ فبغل از آًجب کِ در تلسکَح ضوب فبغل

mm 500 ٖکبًًَٖ ػذسٖ چطو ٕ ِ  . ثراثر خَاّذ ثَد5 است ثسرگٌوبئٖ اٗي تلسکَح mm 100 ٍ فبغل

ِ ٕ دق٘ق اجسبم آسوبًٖ ٍٗب زهٌٖ٘ الزم است تلسکَح ثِ رٍٕ ٗک پبِٗ ًػت ضَد: پاية تلسکوپ ِ ٕ دٍرث٘ي ػکبسٖ ثِ ػٌَاى پبِٗ  ضوب هٖ. ثرإ هطبلؼـ تَاً٘ذ از ٗک سِ پبٗـ

 .استفبدُ کٌ٘ذ ٍ تلسکَح خَد را ثِ طَر هحکن ٍ هٌبست ثِ رٍٕ آى ًػت ًوبئ٘ذ

 هَفق ثبض٘ذ
 


