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 خالصه

خش و سرشار از یادگیری باشد به بتواند لذتیک شب رصدی می

ویژه اگر با دوست یا گروهی از دوستانتان این شب را سپری  

می  کنید. ابزار   خواهیداگر  از  و  باشید  داشته  خوبی  رصد 

. اما فراموش  کنیداستفاده کنید حتما از قبل برنامه ریزی  

غیرمسلح شب با چشمان    یآسمان پرستاره  از تماشاینکنید که  

 یا یک دوربین دوچشمی نیز لذت ببرید.

 

 

 اهداف
 مورد   وسایل،  مناسب  تاریخ  و  زمان،  مکان  انتخاب  نحوه •

 برای شب رصدی ریزی برنامه چگونگی و نیاز

 استالریوم یآموزش برنامه •

 آلودگی نوری معضل شناسایی •
 

 

 انتخاب مکان و زمان
 

 آسمان بسیار زیاد است.   نسبت بهر دید ما  باتمسفر  نورتاثیر  

خورشید، ماه، برخی از سیارات،   توانمی  تنها  هاشهر  آسمان  در

 هاییدید. مکانها را  و ماهواره  نن درخشااز ستارگا  تعدادی

مزیت م  یگاهی اوقات ناگزیر  و   تاریک برای رصد مناسب هستند

 . را نادیده بگیریمدر خانه یا مدرسه  رصد
 

می و  واهید  خاگر  ستاره  بیشتری  کنید  تعداد  رصد  را  سحابی 

دلیل این  . بهبرویدها و شهرها به مکانی دور از جادهباید 

که ؛ این پدیده از نور ایجاد می کنند ایکه نور شهرها هاله

نام   نوری"با  می  "آلودگی  دید   شودشناخته  در  اختالل  باعث 

ها نیز دور شوید. سعی کنید جایی همچنین از تک المپ  شود.می

چشمانتان   هاپیدا کنید که از جاده دور باشد تا نور ماشین
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 بلند ان  همچنین مکان انتخابی پوشیده از درخت.  درا آزار نده

 مانع دید شما از آسمان نشود. ا ت نباشد
 
 

سمان صاف و بدون ابر است. شرط الزم در انتخاب زمان مناسب آ

کنیم به  می  د)پیشنها  بهتر است دمای هوا نیز متعادل باشد

را بررسی کنید(. فاز ماه نیز بسیار   واردمکمک اینترنت این  

هایی است که ماه در فاز شب  زمان  . بدترینتتعیین کننده اس

آسمان بسیار پرنور خواهد   کامل )ماه بدر( قرار دارد زیرا

بود و تنها می توان ستارگان پرنور را در آسمان مشاهده 

کند و نیمه شب طلوع می هالل کاهنده ماه، رتربیع آخر کرد. د

تا   شب  ابتدای  دارد.    دمسپیدهاز  وجود  رصد  احتماال فرصت 

است؛ ساعات  های پیش از تربیع اولشب بهترین زمان برای رصد

های آن را رصد کرد و با  شب می توان ماه و دهانهابتدایی  

به  و فرصت برای رصد سایر اجرام    شده   غروب ماه، آسمان تاریک

 .آیددست می

 
 

پیش از غروب آفتاب باید  تلسکوپ دارید تانمهر برای برنااگ

 را تنظیم کنید.  در رصدگاه حاضر شوید تا در نور روز ابزار

 
 

 وسایل مورد نیاز
 

در نظر داشته باشید که آسمان با تغییر   برنامه ریزی رصد:

می تغییر  جغرافیایی  میکندعرض  شما  ی ت.  برنامه  وانید 

کنید یا به مجالت یا کتاب  استالریوم را روی گوشی خود نصب  

مانند   اینترنت سایت های بسیاری  در  های نجومی رجوع کنید.

above.com/skychart-www.heavens    یاwww.skyandtelescope.com   

  با تنظیم زمان، تاریخ و موقعیت جغرافیایی   وجود دارد که

 ا دریافت کنید.هرا از آنآسمان  ینقشهتوانید می

 

http://www.heavens-above.com/skychart
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نقشه  کیاز  یانمونه: ۱ ریتصو

 یهاعرض یآسمان شب برا

و  یدر اواسط ماه جوال یشمالمهین

۲۲ساعت   

نمونه۲تصویر   نقشه :  یک  از  ای 

جنوبی های نیمهآسمان شب برای عرض 

  ۲۲در اواسط ماه جوالی و ساعت 

 

 

شود تا در تاریکی چشمان ما به آرامی باز می قرمز چراغ قوه

 بینیم.تر میدر شب راحت  ؛ بدین ترتیبوارد آن شود  ینور بیشتر

در شب مربوط شود. دید گفته می "دید در شب"به این توانایی 

سلول    که  در شبکیه چشم استحساس نوری  های  به یکی از سلول 

نوع سلول در شبکیه وجود دارد:   دو  .نام دارد  ایهای استوانه

ای هسلول و ای مخروطی حساس به رنگ و فعال در روشناییهسلول

 ای که در آن هستیممنطقه  رفعال در نور کم. اگ  ایاستوانه

سلول  ناگهان و  تنگ  چشم  مردمک  شود،  استوانههاپرنور  ی ای 

باز    چشم  . با تاریک شدن مجدد محیط مردمکشوند می  غیرفعال

های سلولود اما نزدیک به ده دقیقه زمان نیاز است تا  شمی

های و دید در شب عمل کند. سلولای دوباره فعال شوند  استوانه

 دهند،ز حساسیت کمتری نشان مینسبت به نور قرم  ایاستوانه

هد که محیط دبنابراین استفاده از نور قرمز چشم را فریب می

ترتیب  استتر  تاریک بدین  نیز    و  شب  در  خوبی  دید  حفظ  به 

ی قرمز، یک چراغ قوه  با نور  شود. برای ساخت چراغ قوهمی

تا  بپوشانیدجلوی آن را با طلق قرمز  و معمولی را برداشته

 قرمز شود. چراغ قوه نور

 
آماده کردن   ،شروع سفر  مانزز  که برنامه ا  باید در نظر داشت:    غذا

تقسیم  کشد.چندین ساعت طول می بازگشت سایل ووسایل، رصد، جمع کردن و

رصد را با دیگران    ،دمای فصلذا و نوشیدنی سرد یا گرم متناسب با  غ

 ر خواهد کرد.تدلنشین
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سایر    ی فلکی، ستارگان وهااری مفید برای نشان دادن صورتابز  لیزر سبز

ن ه سمت چشم شرکت کنندگارا بلیزر    ؛ ایناست. بسیار مراقب باشید  اجرام

نگیرید زیرا باعث آزار و صدمه رسیدن به   یا هواپیماها  در برنامه رصد

 بزرگساالن باشد. لیزر سبز تنها باید در اختیار .شودها میآن
 

غروب خورشید دما کاهش یافته و   نیز با  حتی در فصل تابستانلباس:  

برنامه رصد که    پس در نظر داشته باشید  .کندنسیم شروع به وزیدن می

تغییرات آب و هوایی در طول برنامه لباس کشد و برای چند ساعت طول می

 ید. مناسب به همراه داشته باش
تلسکوپ، دوچشمی،  عکاسید  دوربین  برنامه    :وربین  به  رصدی  ابزارهای 

 بستگی داردند. ریزی شما برای رصد

 
 ابری شد:  هوا اگر

بنابراین   دهد.کل برنامه را تغییر میآسمان ابری در طول شب رصدی  

های داستان  مثل بیان  ی جایگزین در نظر داشته باشیدهمیشه یک برنامه

مورد موضوعات نجومی. اگر به اینترنت   و گفت و گو در  ای فلکیهصورت

 افزارهای نرمسایر    و   Google-Earth،  (Google Sky)   جستجو دربا  دسترسی دارید،  

سازی   بپردازید.  شبیه  آسمان  رصد  میبه  فیلمهمچنین  با هایی  توانید 

 تماشا کنید.موضوعات نجومی 

 

 چشم غیر مسلح
های سلح بسیار ضروری است. برای شناسایی صورتمشناخت آسمان با چشم غیر

ی آسمان و در صورت به نقشه  تنهاو ستارگان پرنور آسمان    مهمفلکی  

افزارهای بسیاری روی امکان لیزر سبز نیاز دارید. همچنین امروزه نرم

های خطوط صورت توانها میهمراه قابل نصب هستند که به کمک آن هایتلفن

ابری نیز    در آب و هوای  هازارافنرماین  فلکی و مکان سیارات را یافت.  

در آب و  ی جایگزین  توان از آن به عنوان یک برنامهمیپس    ؛کندکار می

 هوای ابری نیز استفاده کرد. 
در نزدیکی قطب    ما بستگی دارد. وانیم ببینم به مکان  تهایی که میستاره

ازتنها  شمال   آسمان  نیمی  نیم  ستارگان  آسمان( )ستارگان  شمالی  کره 

توانند تمام ستارگان آسمان  میساکنین نواحی استوایی  .  قابل رویت هستند

رصد در طول سال نیز بستگی دارد. در قطب به زمان  را ببینند البته  

آسمان(   کره جنوبیجنوب نیز تنها نیمی از ستارگان آسمان )ستارگان نیم

 قابل رویت هستند.
 

 زیر را بشناسید:های فلکی کنیم صورتپیشنهاد می

 

 

 شمالی یکرهمنی
 دورقطبیهای فلکی  صورتالکرسی  فلکی خرس بزرگ، خرس کوچک و ذات  هایصورت

 .و همیشه قابل تماشا هستند

برزانو جاثی )،  عوا، شلیاققو،  های فلکیتوان صورتدر فصل تابستان می

 دید. ، شیر، قوس وعقرب را گیسوی برنیکه(، نشسته

شکارچی، سگ بزرگ، گاو، آندرومدا،   های فلکیتوان صورتفصل زمستان می  در

 .تماشا کرد پروین را ایستاره خوشهاسب بالدار، دوپیکر و 

ر نزدیکی قطب شمال سماوی(، شباهنگ، )واقع شده د ستاره قطبی ستارگان

رجلال  بطادبران،   رامحو    العقربقلب  جوزا،الجوزا،  تماشا   سماک  را 

 .کرد
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 کره جنوبینیم
بادبان، شاه   صورت های فلکی صلیب جنوبی، قوس، عقرب، شیر، کشتیدم،

 ساختند(. )سه صورت فلکی که در گذشته صورت فلکی قدیمی کشتی را می  تخته

کره جنوبی  توان از نیممی  کارچی و سگ بزرگ راشهای فلکی  صورتمچنین  ه

لعقرب، الدبران، شباهنگ، ابط الجوزا  ا  ستارگان قلب  کرد. نیز تماشا  

کره آسمان نیمدر    رویت هستند.کره جنوبی قابل  نیمنیز از آسمان    و سهیل

 .ای برای مشخص کردن قطب جنوب سماوی وجود نداردستارهجنوبی 
و جنوبی   شمالیکره  از اکثر مناطق نیم  ی فلکی دایره البروجهاصورت

  ها در کره سماوی متفاوت است. گیری آنجهتاما  قابل رویت هستندزمین 

 
زمینه  و موقعیت آن نسبت به ستارگان پسدنبال کردن تغییرات فاز ماه  

توان تغییر موقعیت ماه را میبسیار جذاب است.  تلفهای مخآسمان در شب

ستارگان   نسبت  آن  به  نزدیک  سیارات  حرکت    سنجید یا  ماه  نسبت  که 

ُعطاِرد  تری دارندآهسته و  ناهید  سیاره  در . البته تغییر موقعیت دو 

توان  را می؛ البته گاهی این دو سیاره  باشدن غروب خورشید بیشتر میزما

های پس از  ها در شب  در زمان طلوع خورشید رصد کرد و با تماشای آن

 برنامه رصد آسمان تماشا کنید. 
 

شهاب در آسمان   ۱۰تا    ۵  توانمیر هر ساعت  د  از غروب خورشید  س  چند ساعت

بارش شهابی با تعداد زیادی   یپدیده  شاهد  خاصی از سال  هایدید. در زمان

شهابی هر سال عبارتند از:    هایاز برترین بارش  برخی  .خواهیم بودشهاب  

شهاب در ساعت، بارش شهابی   ۱۲۰دی ماه با    ۱۳بارش شهابی ربعی در  

مرداد ماه با   ۲۲در    رویت است(کره شمالی قابل  )تنها در نیم  برساووشی

شهاب در    ۲۰آبان ماه با    ۲۸شهاب در ساعت، بارش شهابی اسدی در    ۱۰۰

 شهاب در ساعت.    ۱۲۰آذر ماه با    ۲۴تا    ۲۲  درساعت، بارش شهابی جوزایی  
 

بازتاب نور   با  که  بسیاری در حال گردش به دور زمین هستند  هایماهواره

 در حالی که معموال   کرد.مشاهده    ها راتوان آنها میآن  از سطحخورشید  

در آسمان  ا را  همی توان آن   و در نبود نور خورشید  دارندن  زیادیرتفاع  ا

دقیقه   ۳تا    ۲  به مدت تقریبیبسیار درخشان است و    ISSبرای مثال    دید.

و بسیاری المللی  بین. زمان رصد ایستگاه فضایی  شوددر آسمان دیده می

 www.heavens-سایت    ازبا توجه به مکان جغرافیایی  را    هاماهواره  از

above.com آورد.  به دست 

 

  

 
ایستگاه : مسیر عبور ۳تصویر 

المللیفضایی بین  

 

: قطر و گشودگی لنز۴تصویر   
 

http://www.heavens-above.com/
http://www.heavens-above.com/
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 رصد با دوربین دوچشمی
 

و مفید برای رصد است. دوربین    در دسترس دوربین دوچشمی، یک ابزار  

نور   آوری  جمع  توانایی  با  چشمدوچشمی  مردمک  به  نسبت  و   بیشتر 

، این امکان را فراهم می کند تا دانش آموزان  نسبتا کمنمایی  بزرگ

خوشه  یاجرام ستارهمانند  دوتایی  هاسحابی  ،ایهای  ستارگان  در   و  که 

را با وضوح بهتری مشاهده کنند.    رسند نور و محو به نظر مینگاه اول کم

وضوح خارج کنیم، تفاوت حالت  همچنین اگر کمی دوربین دوچشمی را از  

 .شودبیشتر نمایان می هاهرنگ ستار

 
نوشته   ۱۰*۵۰یا    ۸*۳۰شمی معموال اعدادی مانند  چهای دوبر روی دوربین

 شیئ عدسی  ر  و دومین عدد به قط  نماییبزرگقدرت  به    د. نخستین عداستشده

 ۷*۵۰ دوچشمی دوربین های ما. برای فعالیتدارد اشاره ترمبر حسب میلی

ر شتبی  هاینماییبزرگ  های دوچشمی باوربینجا که داز آنشود.  پیشنهاد می

بوده و تصویر دچار لرزش    سختها  داشتن آن  ثابت نگهتر هستند  سنگین

قیشودمی افزایش  باعث  دهانه  قطر  افزایش  دیگر  سوی  از  دوربین .  مت 

 شود. دوچشمی نیز می

 
دوچشمی  ترینجالب دوربین  با  رصد  برای  کهکشان  ع  اجرام  از:  بارتند 

خوشه۳۱M)  آندرومدا خوشه۱۳M)ل  هرکو  ی(،  برساووش،    ی(،  در  قلو  دو 

صورت فلکی    ی(، محدوده۴۲M)  (، سحابی شکارچی۴۴M)  ی کندوی عسلخوشه

خوشه  : سحابی امگا و   ۱۷M  ، هتکحابی سه  : س۲۰M ،بی مرداب: سحا۸M)  قوس

شیری که    کهکشان راه  انبوه ستارگان  و  (۲۲M  و   ۵۵M  :ندهای کروی مان

دوربین می  با  دیده  بهتر  نیمشونددوچشمی  در  خوشه  یرهک.  های جنوبی، 

 توکان خوشه های کروی زیبایی هستند.-47قنطورس و -امگا ایستاره

 

 رصد با تلسکوپ
 

است   تلسکوپ بزرگ نشان دادن اجرام دور دست  کارانند که  دمردم می  اغلب

ر را نیز ب ی مهم جمع آوری نورکوپ وظیفهسلکه ت داندمیاما کمتر کسی 

تلسکوپ نسبت به چشم ما نور بیشتری جمع آوری می   یدهانه  .داردعهده  

آوری نور بیشتر جمع  این تواناییحتی اگر بزرگنمایی افزایش یابد  .  کند

 کند.نور کمک میاست که به دیدن اجرام کم
 

های در تلسکوپئی و چشمی است.  یش  عدسی  هر تلسکوپ شامل دو بخش اصلی

ش عدسی  قطربزرگشکستی  که  باعث  ئی  دارد  میتری  نور  در شودشکست   .

های در تلسکوپ  آینهباشد.  های بازتابی این کار بر عهده آینه میتلسکوپ

همانطور که از اسم ی به شکل سهمی است. عدسی چشمی کوچک است و بازتاب

عدسی آن پیداست برای رصد اجرام باید چشم را بر روی آن قرار داد.  

ها در تغییر های مختلف آنشئی قابل تغییر است و استفاده از اندازه

 نمایی تاثیر به سزایی دارد. بزرگ
 

نور بیشتری جمع آوری کرده و اجرام   تر باشدبزرگ  ئییهر چه عدسی ش

آینهبا  هایعدسیقیمت    .کردرصد    توانمی  نورتریکم از  با کیفیت  هایی 

های بزرگ از ه همین دلیل معموال تلسکوپب  همان قطر بسیار بیشتر است
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نیوتونی است که   ، تلسکوپنوع تلسکوپ  ترین  رایج.  نوع بازتابی هستند

  هادر این نوع تلسکوپ  شود.نصب می  آن  مقعر در انتهای لوله  یاآینه

 تابند.ی ثانویه میبه آینهدرجه    ۴۵زاویه    بابازتاب شده  نوری    پرتوهای

 عدسی  پس از آن پرتوها به سمت خارج از لوله، یعنی محل قرار گیری

از نور ورودی را مسدود  کمی ثانویه مقدار ی. آینهشوندچشمی هدایت می

های طراحی شده ری از تلسکوپنوع دیگ  شود.از آن صرف نظر میند که  کمی

مرکزی موجود در   یکه نور ثانویه را به سمت حفره  مدل کاسگرین است

مرکزی قرار   یچشمی در پس این حفرهعدسی  .  شوداولیه هدایت می  یِآینه

تلسکوپ  دارد. نهایت  هستندکاتادیوپت  هایدر  کاسگرین   که  یک  مدل  به 

یک عدسی وجود   هاورودی آن  یدر دهانه  شباهت دارند با این تفاوت که

کاهش یافته    به شدتدارد. در این نوع تلسکوپ ضمن کاهش وزن، طول لوله  

 هستند. حملوبه راحتی قابل  است

 
)عدسی یا آینه(  ئییعدسی شکانونی  یفاصله از نسبتتلسکوپ  نماییبزرگ

. برای مثال اگر در تلسکوپی آیدچشمی بدست میعدسی کانونی  یفاصله به

ی  تر باشد و ما یک چشمی با فاصلهممیلی   1000کانونی شیئی  فاصله ی  

  100حاصل از آن    نماییمتر بر روی آن قرار دهیم بزرگ میلی   10کانونی  

نمایی را دو برابر افزایش دهیم ما به  خواهد بود. اگر بخواهیم بزرگ

کانونی کمتر نیاز   یی کانونی بیشتر و یا چشمی با فاصلهشیئی با فاصله

نی کمتر کانو ی. این یک محدودیت عملی است؛ زیرا چشمی با فاصلهداریم

 .شودباعث محو شدن تصویر می

 
: انواع تلسکوپ های اپتیکی5تصویر   

 
تلسکوپ تلسکوپ  معموال  هاسازندگان  توصیف  برای  کانونی  نبست  ا هاز 

کانونی  یفاصله  ،کانونی . نسبتf/۸یا  f/۶مثالبرای   ؛استفاده می کنند

یکی از   دانستنتقسیم بر قطر آن است. با  اولیه  ی  یا آینهشیئ  عدسی  

توان مولفه دیگر را با توجه به فاصله کانونی به دست  دار میاین دو مق

عدسی شئی  ر  طو ق  f /۸ی. برای مثال یک تلسکوپ شکستی با نسبت کانونآورد

 ۶۰*۸=۴۸۰کانونی را از ضرب آن دو به صورت    یفاصلهتوان  می  مترمیلی  ۶۰

 نمایی ، بزرگترنسبت کانونی بزگیک عدسی با قطر مشابه    درد.  آور  به دست

 ی به همراه خواهد داشت. ترککوچ و میدان دید
 

تلسکوپ موجب جمع آوری نور بیشتر شده و اجرام    گشودگی بیشتر دهانه

ان دید. همچنین سطح توان تفکیک را افزایش داده  تومیرا بهتر    نورکم

هنگامی   .که به کمک آن جزییات بیشتر از اجرام قابل مشاهده خواهد بود

توان تفکیک  و زمانی که  شوند  که توان تفکیک کم باشد اجرام محو دیده می

عدم وجود نورهای   شود.جزییات باال دیده می  شفاف و با  زیاد باشد تصویر

هایی که ماه کامل اضافی نیز بر افزایش توان تفکیک موثر است؛ در شب

یا   تماشای است  به  قادر  باشد  داشته  وجود  رصد  محل  اطراف  در  نور 

  نور نخواهیم بود.ستارگان کم
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ایم که هوای گرم بیابان ما دیده یهمه پایداری جو است. مانع دیگریک 

. کوچکترین شودی م  ها با لنز تلهدر دوربینچگونه موجب لرزش تصویر  

. این پدیده در بین  شودمیاختالت جوی، نیز موجب لرزش تصویر تلسکوپ  

  . این پدیده همان شودخته میشنا  (   seeing)  دیدنخطای    منجمان با نام

  .شودکه موجب چشمک زدن ستارگان میاست چیزی 

 
موضوع چندان مهمی این  البته    ؛تصویر در تلسکوپ  وارونه تشکیل می شود

باال و پایین بودن در کیهان نسبی است. لوازم جانبی وجود   زیرا  نیست

استفاده از البته  گرداند.تصویر را به حالت صحیح خود بر میدارد که 

 . واهد بودر خبیشتر و کاهش روشنایی تصوی یزینهصرف هبه قیمت ها آن
کیفیت با هر باشد. یک مقر بیهای تلسکوپ مقر میترین بخشیکی از مهم

در نتیجه جدا از حس سرگیجه، تصویر شروع به  لرزد.میبار لمس تلسکوپ 

ود. بنابراین وجود ب  قابل مشاهده نخواهدتصویر  رقصیدن کرده و جزییات  

 یک مقر محکم و پایدار ضروری است.

 
  ارتفاعی-سمتی  هایارتفاعی و استوایی. مقر-وجود دارد: سمتیدو نوع مقر  

ر محو  حولتواند  این مقر می   باشند.  بسیارساده و با کمترین مزیت می

 محور افقی به سمت باال و پایین حرکت کند.  حولعمودی به چپ و راست و 

کارکردن با جابه جایی و  که    هستنددابسونی از این نوع    های تلسکوپمقر

درجه نسبت    90مقر استوایی دو محور با زاویه   در  ر آسان است.آن بسیا

به که محور ُبعد نام دارد  ز محورها  یکی ااند.  ر قرار گرفتهبه یکدیگ

محور  .رخدچاست و همراه با آن می )قطب شمال سماوی( شمال یسمت ستاره

و بسیاری   ایدهد. این مقر توسط ستاره شناسان حرفهمیل را نشان میر  دیگ

. نصب موتور بر گیردقرار می  استفادهاز ستاره شناسان آماتور مورد  

کند. در صورت نبود موتور محور استوایی حرکت چرخشی زمین را حذف می

تصویر به سرعت از   باال دارندنمایی  بزرگ  هایی کهمخصوصا در تلسکوپ

 .شودمیدان دید خارج می

 

 

  

Azimuth mount Equatorial mount Dobsonian mount 

 

: انواع مقرهای تلسکوپ6تصویر   

 
به  بایستپیش از استفاده می اگر مقر تلسکوپ شما از نوع استوایی است

کنید. اگرچه این کار    ترازآن را قطبی و    )یا جنوب(  کمک ستاره ی شمال
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ر است اما برای مقرهایی با موتور ضروری است و موجب  بزمان  فرآیندی

 کار  این . همچینشود جرم مور  نظر از میدان دید تلسکوپ خارج نشودمی

عکاسی نیز الزامی است. اگر تلسکوپ شما موتور ندارد این کار   در زمان

این که ندارد اما در صورت انجام دادن این کار برای    یچندان ضرورت

جرم از میدان دید تلسکوپ خارج نشود تنها الزم است یک محور را تنظیم 

 کنید.
 

 

 ها . این نوع تلسکوپهستند ایها رایانهنوع تلسکوپ آخرین 

در ابتدا باید   موتور دارند.  و دو  از اجرام سماوی  اطالعاتیپایگاه  

پس از آن استفاده از آن  .را به صورت صحیح تنظیم کنید هااین تلسکوپ

ده انجام شناخته ش  یبه کمک سه ستاره  این تلسکوپ  تراز.   شودآسان می

دشوار خواهد برای تازه کارها    کمی  مرحله  شود؛ احتماال انجام اینمی

 .بود

 

 

 

 آسمان هایحرکت
 

چرخشی زمین است. حرکت آسمان یک حرکت نسبی ناشی از حرکت انتقالی و  

 این امر موجب دو حرکت اساسی آسمان می شود: حرکت روزانه و ساالنه.

 

حرکت روزانه از یک سو بسیار مهم و از سویی دیگر بسیار سریع است، به  

.  دهدکه به ما اجازه درک حرکت ساالنه که بسیار کند است را نمی  ایگونه

جا    جا بهدرجه    ۱۵اعت  چرخد، یعنی هر سدرجه می  ۳۶۰ساعت    ۲۴زمین هر  

بسیار کنیم اما  نمی با وجود اینکه چندان به این حرکت توجه  .  شودمی

 طی درجه را    ۳۶۰تا زمین    شودانتقالی موجب می  . حرکتحائز اهمیت است

)کمی کمتر از یک درجه  روز طی کند، یعنی هر روز تقریبا یک درجه ۳۶۵

در زمان ستارگان    کنیمنظر    برای هر روز(. اگر از حرکت چرخشی صرف

شب قبل خود در آسمان قرار خواهند یکسان در موقعیتی مشابه موقعیت  

این    وان متوجهت میتنها زمانی    .شوندمیو تنها یک درجه جا به جا    گرفت

جایی به    و جاه  شد که یک شاخص مثل آنتن یا تیر برق انتخاب کرد  تغییر

این حرکت بدون در نظرگرفتن شاخص   درک  سنجید.برا نسبت به آن    ستارگان

اگر آسمان یک شب از سال را با   نخواهد بود.  با چشم غیرمسلح  قابل درک

 تغییرمتوجه    به خوبی بعد از آن مقایسه کنیم    یا شش ماهآسمان سه  

و پس از   ۴/۱یا به عبارتی  درجه    ۹۰  آسمان  ماه  سهاز    پسخواهیم شد.  

. این حرکت  شودآشکار میمخالف آن    یو نیمه  جا به جا شده  ۲/۱شش ماه  

ماند اما بعد  پنهان می  زمینجایی ناشی از حرکت چرخشی    جا بهبه علت  

آن  فلکی متفاوت با چشم غیرمسلح ما را متوجه    هایاز سه ماه دیدن صورت

 کند.می

 
 

 

 : گنبد آسمان چتری۱فعالیت 
 

شده در قسمت قبل را شبیه  های گفته  حرکت  توانیبه کمک یک چتر ساده م

 مانند گنبد آسمان که در باالی سر ما   توانیم  سازی کرد. بر روی چتر
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را نقاشی کرد. برای این کار به چتر    دلخواه  دارد صورت های فلکی  قرار

 سیاه و رنگ سفید نیاز است.

 
مهم   هایتنها تعدادی صورت فلکی اصلی به همراه ستاره  در این مدل  

ما به دنبال ساختن    .. ما به دنبال زیباترین کار نیستیمشوندترسیم می

 هستیم. هدفمانمدلی کاربردی با توجه به 

 
شود. محل  کره در نظر گرفته مییک نیم  سازی آسمانشبیه  هر چتر برای

اصلی و پارچه به عنوان قطب سماوی و لبه ی چتر به عنوان    یبرخورد میله

 . شونددر نظر گرفته می سماوی افق
 کره یک چتر فراهم شود.بهتر است برای هر نیم

 :کنیمشمالی موارد زیر را رسم می یکرهبرای نیم

محل    یستاره • در  پارچه  برخوردقطبی  و  دارد  یمیله  قرار   .چتر 

 .دیرنگدر مجاورت آن قرار می  الکرسیذات  بزرگ وای فلکی خرس  هصورت

 
به    شاخص  صورت فلکی   ی چتر چهارو در محدوده لبه  ترپایین  کمی •

 :شودمی رسمچهار فصل  ینشانه

 
 شیر بهار: ▪

 تابستان: قو ▪

 پاییز: برساووش ▪

 زمستان: شکارچی ▪

 
نظر داشته    در  اما   فلکی دلخواه خود را انتخاب کنید  هایصورت  توانیدمی

 .رسم کنید ای یکدیگردرجه ۹۰ یفلکی را در فاصله هایباشید که صورت

 جنوبی: یکرهدر نیم

 

صلیب    (محل برخورد میله و پارچه چتر  در نزدیکی)  قطب جنوب  اطراف •

  پارچه   ر ازو قطب جنوب سماوی دقیقا جایی است که میله ی چت  جنوبی

  است.عبور کرده

صورت فلکی زیر به   چتر چهارلبه    محدوده  تر و در پایین  کمی •

 :شودمیفصل رسم  چهار نشانه

 بهار: دلو ▪

 تابستان: شکارچی ▪

 پاییز: شیر ▪

  زمستان: عقرب ▪

 
فلکی بزرگ که معموال باالی افق هستند به عنوان شاخص هر فصل   هایصورت

صورت فلکی   توانالبته با توجه به مکان رصدگر، می  ند.اب شدهاانتخ

 دلخواه را ترسیم کرد.

 
درجه شمالی یا جنوبی ساکن هستید باید دو   ۲۰های  عرض  نزدیکیدر  ر  اگ

درجه شمالی یا جنوبی   ۹۰تا    ۳۰های  اما اگر ساکن عرض  چتر بسازید.

 ر نیاز دارید. هستید تنها به یک چت
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به کمک  کره شمالیدلخواه آسمان نیمهای فلکی : نمایش صورت۷ تصویر

. ما پیشنهاد می کنیم که مدلی را با یک افزار و ویدئوپروژکتورنرم

دیگری روی سطح آن نقاشی چتر مشکی تهیه کنید و ستاره ها را با رنگ 

  کنید

 

 

راحت ترسیم  چترمی  هایصورت  تربرای  روی  بر  نرم  توان فلکی  افزار  از 

منظور    اینمشابه استفاده کرد. برای    افزارهاییا سایر نرم  استالریوم

از ویدئو پروژکتور استفاده کرده، قطب را دقیقا در محل برخورد میله 

و سپس شروع به نقاشی با رنگ سفید می کنیم.    دهیمچتر قرار می  یو پارچه

 . دهیمآموزان قرار میدانش  باالی سر  چتر نقاشی شده رااتمام کار،  از    پس

 

 
آموزانانشدکره شمالی برای : استفاده از چتر نیم۸تصویر   
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) مشابه دهیم یقرار م کرهچتر را در راستای محور قطبی نیم یمیله

 محور چرخش زمین(

تصور کنید که کف اتاق تا گردن ما افق را بسازد، بنابراین بخشی از  

خواهیم داشت.    افق ظاهریچتر زیر افق خواهد بود. دو بخش قابل توجه در  

است  بدون تغییرسال کم و بیش  تمام طولکه تقریبا در  طبق اطرافبخش 

استوایی باالتر پارچه چتر(. ناحیه  ناحیه پیرامون محل تقاطع میله و)

فلکی این بخش در طول های انگیز است؛ زیرا صورتو بسیار هیجان از افق

 کنند.سال تغییر می

 
عرض جغرافیایی قرار  و براساسدر جهت قطب  میله اصلی: ۹تصویر 

  گیریمبرای افق در نظر می نیز ای خیالیصفحهگیرد. می

 
که    کنید. تصور  د شواستفاده میاز این مدل برای توصیف حرکت انتقالی  

هر روز در  اجرام سماویهمه موقعیت حرکت چرخشی وجود ندارد و تقریبا 

که این یک مدل  باشید. همچنین در نظر داشته است یکسان یک ساعت مشخص

آسمان در طول هر سه   ایدرجه   ۹۰  یجای   جا بهساده برای به تصویر کشیدن  

 این که  ماه است. با توجه به اینکه حرکت آسمان پیوسته و روزانه است

 بدین معناست  یک صورت فلکی در فصل خاصی قابل رصد است شودکه گفته می

 مرکز افق قرار دارد.های همان فثصل در ماهکه این صورت فلکی در 

 

 نحوه استفاده از این چتر 

 
 از چتر برای فهمیدن حرکت انتقالی استفاده می کنیم. ما

 

 

 شمالی یکرهنیم

 
درجه شمالی  ۴۰جغرافیایی عرض  ساکن که کنید فرض برای درک بهتر

 .دهیمخود قرار می به این عرض در باالی سر با توجهچتر را  هستیم؛

 
ستاره  یکرهنیم  در شمالدر    قطبی  یشمالی  شناسایی   قطب  دارد.  قرار 

صورت  از    اگر  بسیار آسان است.  الکرسیفلکی خرس بزرگ و ذات   هایصورت

 ُدم انتهایی  یدو ستاره یبرابر فاصله چهار یخرس بزرگ به اندازه فلکی
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اگر از محل برخورد   . همچنینرسیمقطبی می  یآن ادامه دهیم به محل ستاره

خطی فرضی رسم کنیم و   الکرسیشکل صورت فلکی ذات  V   ایستاره  الگوی  دو

 ه قطبی خواهیم رسید. ادامه به بدهیم به ستار

 

 افق شمالی
 

چرخش    نشان دهنده. یک چرخش کوچک  نگاه کنید قطبی    یستاره  یبه محدوده

پیرامون قطب شمال در طول یک سال   الکرسیفلکی خرس بزرگ و ذاتهای  صورت

 .است

  

 
 

در اطراف قطب شمال در طول : موقعیت نسبی صورت فلکی خرس بزرگ ۱۰تصویر 

 سال )در زمان یکسان(

 

 
را در پایین قرار    الکرسیخرس بزرگ را در باال و ذات  کنیم؛حاال شروع می

تا   چرخانیممیدرجه    ۹۰  . چتر رابهار(   فصل  ها درموقعیت آن)دهیم  می

موقعیت )  الکرسی در سمت راست قرار بگیردخرس بزرگ در سمت چپ و ذات

در این   چرخانیم.می درجه    ۹۰چتر را    دوباره  .تابستان(  ها در فصلآن

)موقعیت   در باال و خرس بزرگ در پایین قرار می گیرد  الکرسیحالت ذات

درجه دیگر خرس بزرگ    ۹۰فصل پاییز( و در پایان با یک چرخش  ها در  آن

ذات و  راست  خواهدگرفتالدر  قرار  چپ  در  آن)  کرسی  درموقعیت  فصل ها 

به حالت اولیه باز   درجه بچرخانیم  ۹۰چتر را  زمستان(. اگر دوباره  

 .شودآغاز میو چهار فصل برای سال جدید  گرددمی

 
 ی کرهاین قسمت از آسمان مربوط به نیمطور که توضیح داده شد    همان

فلکی در طول یک سال همیشه مشابه هستند و قطعا    هایشمالی بوده و صورت

 وع بیشتری دارند.ترسیم شده تنچتر  به آنچه بر روینسبت 

. 
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 افق جنوبی
 

ناحیه  های فلکی  . صورتگیریمیاستوا را در نظر ممنطقه  حاال  

صورت فلکی اصلی در  کنند.تغییر میبا تغییر فصل افق جنوبی 

 دهیم پس چتر را در حالتی قرار می .شیر است صورت فلکیر بها

ارتفاع نسبت به افق باشد. سپس چتر را    باالترین  که شیر در

جنوب  درجه    ۹۰  همان  یا  ۴/۱ قطب  صورتچرخانیممیحول  های . 

هستند  ، شلیاق و عقاب  های فلکی قوفلکی اصلی تابستان صورت

  ای چتردرجه  ۹۰ازند. با چرخاندن  سکه مثلث تابستانی را می 

و الگوی   آسمان پاییز با صورت فلکی بزرگ اسب بالدار  شاهد

آن می  مربعی  چرخاندن  پدیدار  با  نهایت  در  درجه   ۹۰شود. 

 در افق ظاهر خواهند شد. هایشپایانی شکارچی با سگ

 
 ی جنوبی کرهنیم

 
ی  کرهچتر نیم  درجه   ۴۰در نظر بگیرید که برای عرض جغرافیایی فرضی  

درجه نسبت به کف( در    ۴۰با زاویه  )  جنوبی را در راستای قطب جنوب

 گیریم. میدستانمان 

 

نیم ستارهکرهدر  جنوبی  وج  ایی  جنوب  قطب  مکان  کردن  مشخص  ود برای 

صورت فلکی صلیب جنوبی برای پیدا کردن موقعیت قطب جنوب   ازدارد.ن

برابر به    ۴.۵  یشود؛ محور اصلی صلیب را به اندازهسماوی استفاده می

این صورت   تا به قطب جنوب سماوی برسیم.  دهیممیسمت پای آن امتداد  

طور که در    . همانچرخدمی  جنوب  ساعت یک دور پیرامون قطب  ۲۴فلکی هر  

موقیعت این صورت فلکی در طول یک سال در یک    است،ه شد  شخصم  ۱۰شکل  

حرکت چرخشی   یکسانکه در زمان    کنیممتفاوت است. فرض می   یکسانساعت  

جایی تنها ناشی از حرکت انتقالی زمین  جا بهاین  وجود ندارد و زمین

 .است

 

 افق جنوبی
 
 

دهد نقطه برخورد میله اصلی چتر و پارچه که قطب جنوب را نشان می به 

توجه کنید که صورت فلکی   .دهیدآرامی حرکت    چتر را به  نگاه کنید.

 جنوبی را صلیب    کند.قطب جنوب می  در اطرافصلیب جنوبی شروع به چرخش  

 بچرخانید درجه    ۹۰و چتر را    بدهید  قرارزمستان(    فصل  آن در  )موقعیت  باال

 )موقعیت آن در فصل بهار(.   ا صلیب جنوبی در سمت راست قرار بگیردت

 در پایین قرار   حرکت بدهید تا صلیب جنوبیدرجه    ۹۰چتر را  دوباره  

درجه دیگر    ۹۰  را  ر ر چتتابستان( و حاال اگ  در فصل   آن   موقعیت)گیرد  ب

فصل آن در    موقعیت)  گیردمیدر سمت چپ  قرار    صلیب جنوبی  بچرخانید

حرکت کند تا به موقعیت اولیه دیگر    یدرجه  ۹۰  کافی است چتر  اییز(.پ

 .دوباره آغاز شودو چهار فصل یک سال  خود بازگردد
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در موقعیت نسبی صورت فلکی صلیب جنوبی در اطراف قطب جنوب : ۱۱تصویر 

در زمان یکسان(طول سال )  

 
ی کرهقسمت از آسمان مربوط به نیم  این  طور که توضیح داده شد  همان

 ای از افق که مربوط به ناحیهشود )و افق شمالی نامیده میبوده  شمالی

های فلکی در طول یک سال همیشه مشابه هستند و  و صورت  جهت شمال است( 

 چتر تنوع بیشتری دارند.شده روی های فلکی ترسیمصورتقطعا نسبت به 

 

 افق شمالی
 

تنوع  .  دهد بنگریدچتر که استوا یا افق شمالی را نشان میبه قسمتی از  

های فلکی که  برخی از صورت  های فلکی این ناحیه بسیار زیاد است.صورت

زئوس،   در فصل تابستان قابل رویت هستند در فصل سال قابل رویت نیستند.

در یک  پس از مرگ شکارچی توسط نیش عقرب، وی را  خدای خدایان رومی،  

ی مخالف آن  قرار داد تا دوباره به او و عقرب را در گوشه سوی آسمان

 آسیب نزند.

 

 
درجه  ۹۰آبریز یا دلو است.  اگر  صورت فلکی صورت فلکی شاخص در بهار

های شکارچی به همراه سگ  صورت فلکی  چتر را بچرخانیم، بعد از سه ماه

به  دیگر چرخش. با یک خواهند بودفلکی شاخص تابستان  هایصورتشکاری، 

کنیم و با  صورت فلکی شیر حرکت می  وبه سمت پاییز    درجه  ۹۰  اندازه

صورت فلکی زیبای عقرب در آسمان زمستان   یپایان  ایدرجه  ۹۰خاندن  چر

 خواهد درخشید. 

 

 کرهتیجه کلی از هر دو نیمن
 

 دلیل  توانمی    کره طراحی شد مو نیهر د   که برای    ایساده  هایکمک مدل   به

 . درک کرد را تغییرات آسمان در اثر حرکت انتقالی
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اگر بخواهیم حرکت چرخشی را در این فعالیت بگنجانیم باید در نظر  

یک    طی ست.  ش اکه حرکت روزانه ناشی از چرخش زمین به دور خود  بگیریم

فلکیصورت  روز دور   های  به  کامل  دور  یک  جنوبی  صلیب  و  بزرگ  خرس 

 .چرخندمی هایشانقطب

 
پوشی شد و زمان رصدها حرکت چرخشی چشمبرای ساده شدن این فعالیت از  

 است.یکسان در نظر گرفته شده

 
 آسمان تاریک و آلودگی نوری

 

به  یابیدستستارگان به آسمان تاریک نیاز داریم و برای  تماشایبرای 

هاست که آسمان پرستاره  ها مدتاز شهرها دور شد. انسان  باید  این آسمان

ببینند. از زمانی که    آن راتوانند  نمی  زیرا  دانشب را فراموش کرده

اتالف انرژی    شکلزیادی از نورهای غیرضروری و عمومی شهرها به    میزان

یکی از انواع   لودگی نوریآآسمان رفت، آسمان شب پرنور شد.    سویبه  

محیط زیست است. این آلودگی بر تاریکی   یکمتر شناخته شده  هایآلودگی

ساعت طبیعی را    زیرا  گذاردسالمت انسان تاثیر می  و  شب، تعادل اکوسیستم

 کند.دچار اختالل میاند را  تنظیم شدهزمان تاریکی و روشنایی    براساسکه  

شناسایی مشکل را  باید هوشیار باشید موضوع مورد این برای این که در

آن  کنید نتایج  مورد  در  بدهید،  هشدار  دیگران  حل  به  راه  را هو  ا 

 بیابید.

 

 سه نوع آلودگی نوری وجود دارد:

 
 ی است که به صورت عمومی به علت نور شهرها اآسمان تاب پدیدهالف(  

که شما  آمده و ازخارج از شهر قابل تشخیص است. هنگامیبه وجود 

پیرامون شهر    ینور  ایهاله  در نزدیکی شهر مقصد  کنید در شب سفر می

تاب موجب روشن   آسمان  آسمان تاب است.شود؛ این پدیده  دیده می

این   .شودشدن آسمان و هدر رفتن مقدار زیادی نور و انرژی می

 . ی مناسب تا حدودی برطرف کردهاتوان با انتخاب المپمشکل را می

  
پراکنده   ها جهت  ی: نورهای خارجی که در همهنورهای نفوذی ب (  

. اگر نور به  شوندما وارد    یحتی ممکن است به خانه  اند وشده

را به کمک پرده یا    هاوارد شود ما مجبوریم که پنجره  هااتاق

 چیزی دیگر در شب بپوشانیم.

 
نور المپ ماشین   شمالاین نوع آلودگی نوری    تابش خیره کننده:ج (  

نورپردازی خانهیا  و  شهرها  بیرونی  شدن می  هاهای  روشن  شود. 

المپ   یک  زمینناگهانی  بودن  ناهموار  افراد  آزار  موجب    مانند 

 .شودمی

ای راهنمایی پادشاه این نوع از آلودگی  هچراغ  LEDای  هاین اواخر المپ 

 نوری هستند.

 
های عملی در این متنوعی بر روی اینترنت برای انجام فعالیت  یهابرنامه

ساده که به راحتی   یک فعالیت  اا تنهما در اینج  .زمینه وجود دارد

 .کنیمرا پیشنهاد می استقابل اجرا 
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 : آلودگی نوری۲فعالیت 
 

تاثیر ، درک  آزمایش نشان دادن تاثیر نورهای پوشیده نشدهاین    هدف

، انتخاب عایق مناسب برای کنترل مثبت دیدگاه نجومی در این زمینه

هایی در مکان  ستارگانبهبود وضعیت رصد  امکان    و مشخص کردنآلودگی نوری  

 باشد. ، میایمها را روشن کردهنورهای فراوان آسمان آناست ما 

 
موز آا ابعاد مناسبی که دانشی بکارتن  ییک جعبهآزمایش  برای انجام این  

 در اینجا )شده  بتواند در آن نگاه کند احتیاج است. صورت فلکی انتخاب  

ابتدا   برای اینجام این کار.  ( را رسم کنیدانتخاب شده است  شکارچی

را مشخص کنید و سپس با توجه به میزان قدر هر کدام،   هامکان ستاره

تصویر صورت  (.الف و ب۱۲های )مطابق شکل متناسبی ایجاد نمایید یحفره

تا  تصویر اصلی صورت فلکی باشد    یایست آینهبفلکی در قسمت بیرونی می

تصویری مطابق با    کندن نگاه می  از درون جعبه به آ  آموز دانش  زمانی که

 آسمان ببیند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
طراحی صورت فلکی شکارچی در یک سمت  الف و ب: جعبه کارتنی، ۱۲تصویر

 آن

 

کند اگر کسی به داخل آن نگاه  .باشدمشکی  بایدفضای داخلی جعبه 

ستارگان یا  .ببیند "و ب الف۱۲"تصویرهای  مانندرا باید  فلکی صورت

بر اثر ورود نور بیرونی به  ها هستند دهنده آننشانهمان نقاطی که 

.شونددرون جعبه دیده می  
 

 

 

 

 

 

 
 



Publications Nase  Preparing for Observing 
 

 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هر حفره نشان دهنده یک ستاره استنمای شکارچی از داخل جعبه. : ۱۳تصویر   

 

 هاآنچراغ قوه در  یدو توپ تنیس برداشته و یک سوراخ به اندازه

که  ها را به عنوان سپر حفاظتیی از یکی از توپنیم. کنیدایجاد 

.الف و ب(۱۴کنید )تصاویر گ پخش نور شود، رنمانع از   

 

  
 

 تصویر ۱۴ الف: توپ تنیس ساده

 

ب: توپ تنیسی که نیمی    ۱۴تصویر  

 از آن رنگ شده است

 

 
 کنیدباز برای انجام این آزمایش نیاز است که قسمت سر چراغ قوه را 

آن را در محل مورد نظر در توپ الف و ب" ۱۵"تصویرهای و سپس مانند 

د. قرار دهی  
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الف: سر چراغ قوه را باز  ۱۵تصویر 

 کنید

 

ب: توپ تنیس بر روی  ۱۵تصویر 

گیرد تا چراغ قوه قرار می

های توی خیابان شودالمپشبیه   

 

 

 
الف: المپ بدون سپر محافظتی ۱۶تصویر                       ب:  ۱۶تصویر       

 المپ با سپر محافظتی

 

 این آزمایش در دو مرحله انجام می شود. مرحله ی اول فقط باکارتن 

در طول آزمایش خاموش کنید. به منظور جلوگیری از   ها راچراغ   است.

 نور  یکسان بررسی کنید. یقوه چراغتغییرات شدت نور هر دو مدل را با 

 مثل را بر روی یک سطح    نشده  پوشیدهشده و    پوشیده  را در هر دو حالت

 کارتن رسم کنید. ایدیوار یا تکه

 

  "تصویرهای . این حالت در  دهددر داخل جعبه چه رخ می  که  ببینید   حاال  

نشان    نور پوشیده شده و پوشیده نشدهرای هر دو حالت  الف و ب" ب  ۱۷

اگر امکان مشاهده انفرادی تمام شرکت کنندگان وجود   داده شده است.

توانید با استفاده از یک دوربین دیجیتال از اتفاقات درون ندارد می

 .  های اتاق باید روشن باشد ر حین انجام آزمایش المپد  جعبه عکس بگیرید.

 
نخست نور   آزمایش. در  خواهید شدمتوجه اتفاق رخ داده    وضوحشما به  

ر منتشر شده به بدین شکل ن  شود؛یبیرونی به کمک سپر حفاظتی کنترل م

 .یابدسمت آسمان کاهش می

 
 چراغ قوه درون جعبه استفاده کنیم   دو نوعوقتی از    دوم  آزمایشدر  

کنیم که نور  سازی میموقعیتی را شبیه  )نور پوشیده شده و پوشیده نشده(

ود و ستارگان به شود و آسمان تاب ایجاد میراضافی به سمت آسمان می

می دیده  محو  عکاسصورت  دوربین  حالت  این  در  آن  شوند.  نوردهی  که  ی 

  مقابل فوکوس کند. در    درستی بر روی ستارگانتواند به  نمی  خودکار باشد

توان  و دوربین نیز میشود  نور پوشیده شده باعث تاریکی بیشتر آسمان می

 به خوبی تصویر صورت فلکی شکارچی را ثبت کند.
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الف: نمایی از آسمان با نورهای پوشیده نشده       تصویر  ۱۷تصویر 

نمایی از آسمان با نورهای پوشیده شدهب:  ۱۷  
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افزار راهنمای استفاده از نرمپیوست: 

۰.۱۰.۶.۱ استالریم، نسخه   
 

جا نوار ابزار )تنظیم 

گوشه به جایی نشانگربه 

  پایینی سمت چپ(

توانید نام مکان؛ می

یا مختصات شهر 

جغرافیایی را وارد 

با مشخص کنید و یا 

 کردن بر روی نقشه

 

زمان و تاریخ که 

نشانگر موقعیت آسمان 

  هستند

نمای آسمان؛ تنظیم 

چهار گزینه وجود دارد 

در زیر توضیح داده که 

 خواهد شد.
 

تعداد ستارگان، سیارات 

 و . . . یا نبود جو
 

گیری آسمان یا خطوط جهت

. نمای های فلکیصورت

خطوط میان ستارگان 

شود.پیشنهاد می  
 

 نمای منظره، زمین، مه
 

نام و تصویر هر کدام 

های فلکی و از صورت

ستارگان در هر فرهنگ. 

بهترین گزینه نمونه 

 غربی آن است
 

جست و جوی اجرام )برای 

 M۱۳، NGCمثال سیاره 

 زحل، الطیر، 4123
 

تنظیمات زبان و اطالعات 

  اجرام نشان داده شده

 کلیدهای راهنما
 

گذر زمان در حالت  سرعت

  عادی

 افزایش سرعت گذر زمان
 

 کاهش سرعت
 

کنونیبازگشت به زمان   
 

های فلکیصورتخطوط   
 

های فلکیصورتنام   
 

های فلکیشمایل صورت  
 

Grid equatorial 
یاستوای شبکه   

سمت + افقشبکه   
 

 زمین/افق
 

های جهتنمایش 

  جغرافیایی

 جو
 

هاها و نام آنسحابی  
 

 نام سیارات
 

 سمت استوایی
 

نمای نزدیک جرم انتخاب 

  شده

 حالت شب
 

حه/پنجرهکامل صفنمای   
 

سازی حالت چشمی )شبیه

درون چشمی جرم از 

 تلسکوپ(
 

  ماهواره  در حال حرکت
 ,→,, جا به جایی در تصویر

نماییبزرگ  Repág 
نماییخارج شدن از بزرگ  Avpág 

انتخاب یک سیاره به 

تماشای و  مبداعنوان 

یک سیاره دیگر به 

عنوان مقصد . برای 

بازگشت به زمین دوباره 

روند را طی کنیدهمین   

CTRL G 

ترک کردن/ حذف ردیابی 

 مسیر سیارات
May+T 

 CTRL S ó ضبط تصویر
PrintScreen 
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خروج از نرم افزار 

 استالریوم
 

CTRLQ 

 


