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اهداف

؟چگونه زمان و مکان مناسب را انتخاب کنیم▪

با خود به همراه داشته باشیم؟چه تجهیزاتی ▪

چه اجرامی را می توان رصد کرد؟▪

؟.چگونه حرکت را برنامه ریزی کنیم▪

؟چگونه از برنامه ی استالریوم استفاده کنیم▪



مکان

:جالب ترین اجرامی که در شهرها می توان رصد کرد❖

...و( صور فلکی)های آسمانیه خورشید،ماه،سیارات،پیکر❖

.،ماشین ها،آلودگیهاتاریکی محیطی،چراغ های خیابان:مشکالت❖



زمان

،بدون هیچ ابریآب وهوای مناسب▪

.(بررسی کنید  www.accuweather.comمثال آب و هوا را در سایت )

(از قبل نقشه ماه را بررسی کنید)هالل ماه : فاز ماه▪

.یدبه موقع در محل مورد نظر حاضر شوید تا تجهیزات الزم را در روشنایی روز نصب کن▪



:ابزار و وسایل

(استالریوم)نقشه ی نجومی▪

چراغ قوه با نور قرمز▪

(متناسب با فصل)غذا،آب،لباس ▪

لیزرسبز▪

دوربین دو چشمی،تلسکوپ▪

ی شدندر صورت ابرجایگزین پیشنهادات▪

:آسمان

dvd ،google-marsداستان ها، 



رصد با چشم غیر مسلح

iPhone,  iPad, androidنصب برنامه برای 

(صورت های فلکی)شناسایی پیکره های آسمانی

ماه نو( :برای رصد)بهترین زمان 

Star MapSkyMap



رصد با چشم غیر مسلح

صورت فلکی های نیم کره جنوبی◼

(:صورت های فلکی) پیکر های آسمانی◼

صلیب جنوبی، شاه تخته، کشتی دم، بادبان

:ستارگان،خوشه ها،کهکشان ها◼

توکانا، ابرهای ماژالنی47آلفا قنطورس، امگا قنطورس، 

ستاره ی قطب جنوب وجود ندارد،موقعیت قطب  )◼

ن می جنوب سماوی با استفاده از صلیب جنوبی تعیی

.(شود

صورت فلکی های نیمکره شمالی◼

مالیشصلیبالکرسی،ذاتیاکاسیوپیااصغر،دباکبر،دب❖

هرکول،یازدهزانورومی،چنگیاشلیاق،دجاجهیاقویا

یااسددرویشان،کاسهیاشمالیتاجعوا،یاگاوران

بکلشکارچی،یاجبارکژدم،یاعقربقوس،یاشیر،کمان

ان،رارابهیاالعنانممسکگاو،یاثوربزرگ،سگیااکبر

پیکردویاجوزابالدار،اسبیااعظمفرس

:هاها،کهکشانستارگان،خوشه❖

زا،ابطاالجودبران،شباهنگ،یایمانیشعرایقطبی،ستاره❖

شمالنگبانیارامحسماکالجبار،رجل

امراهیابرزنجیرزنپروین،یخوشهالعقرب،قلب❖

المسلسله



رصد با چشم غیر مسلح

و حرکت آن از میان پیکره های آسمانی یا صور فلکی( موقعیت)تغییر فازهای ماه ▪

زهره،مریخ،مشتری،زحل: حرکت سیارات▪

(دقیقه10تا 5گاهی هر )دقایقی کوتاه پس از غروب آفتاب: شهاب ▪

:بارش های شهابی▪

...برساووشی ها، ربعی، اسدی و▪

.سایر بارش ها به نیم کره  بستگی دارد▪



رصد با چشم غیر مسلح

.یک نقشه یا جدول آسمانی نیاز است

:ساعت بعد از غروب آفتاب2الی 1: رصد ماهواره ها

ISS,Iridium,…

:سایت زیر را ببینید

www.heavens-above.com

http://www.heavens-above.com/


www.skymaps.com

نیمکره ی شمالی:نقشه آسمان

نقشه باید با توجه به

.زمان و مکان رصد تهیه شود



www.skymaps.com

نیمکره ی جنوبی: نقشه آسمان

نقشه باید با توجه به

.زمان و مکان رصد تهیه شود



رصد با دوربین دو چشمی

.بزرگ نمایی کم اما جذب نور بیشتر❑

:دوربین مناسب❑

❑7*50

میلی متر، به 50و دهانه 7میزان بزرگ نمایی ❑

.عبارتی این عدد قطر عدسی شئی است



رصد با دوربین دو چشمی

آسمان نیم کره جنوبی◼

:اجسام◼

Doradoابر  ماژالنی بزرگ  

Tucanaابر ماژالنی کوچک 

اتا شاه تخته یا اتا کارینا ◼

ANGC 5128(Centaurus)قنطورس

(Tucana)47خوشه ی بسته ی توکانا 

NGC 253(Sculptor)-کهکشان سکه ی نقره 

NGC 4755(Crux)-خوشه ی باز جعبه ی جواهر 

:آسمان نیم کره شمالی◼

:اجسام◼

زن به زنجیر بسته )کهکشان اندرومدا ◼

/(شده M31 Andromeda

M42 Orion/سحابی شکارچی◼

/(جاثی)خوشه ستاره ای کروی زانو زده◼

M13

/M45 Taurusخوشه پروین ◼

◼M44 Cancer /   خوشه کندوی عسل

/سحابی خرچنگ ◼ M1 Taurus

◼M51 کهکشان گرداب /تازی ها



رصد با تلسکوپ

جمع آوری نور بیشتر: هدف

شیئی و چشمی

شکستی، بازتابی، نیوتونی، کاسگرین، کاتادیوپتریک : انواع



رصد با تلسکوپ

تصویر وارونه

:مقر تلسکوپ

ارتفاعی، دابسونی-استوایی، سمتی

.نقشه آسمان برای شناسایی دقیقتر و سریعتر اجرام رصدی الزم است



محور های یک پایه استوایی

محور قطبی

محور میل یا استوایی

راه اندازی تلسکوپ شیوه



راه اندازی یک تلسکوپ

تراز کردن پایه▪

چشمی را در تعادل قرار دهید▪



راه اندازی یک تلسکوپ

محور قطبی را در تعادل قرار دهید▪

عرض جغرافیایی را تنظیم کنید▪

عرض جغرافیایی

خط افق

محور قطبی

ستاره قطبی



راه اندازی یک تلسکوپ

هم خط محور قطبی رو به شمال

پایه را در جهت شمال قرار دهید

" .دسته یا اهرم چرخان را به سمت چپ و راست بچرخانید ”



هم خط محور قطبی رو به شمال

.درجه تلسکوپ به دور محور قطبی و بدون گم کردن ستاره قطبی امتحان کنید360هم خطی را با چرخش 

راه اندازی یک تلسکوپ



راه اندازی یک تلسکوپ

دید چشم غیرمصلح دید درون جوینده دید درون چشمی تلسکوپ

هم خظی چشمی و جوینده

جوینده بر یک شیئ زمینی تنظیم شده است



راه اندازی یک تلسکوپ

تلسکوپ تنطیم شده برنصف النهار شرقی تلسکوپ تنطیم شده بر نصف النهار غربی

ردیابی با استفاده از چرخ دنده انعطاف پذیر محور قطبی ردیابی با استفاده از پیچ



راه اندازی یک تلسکوپ

محور میل

کالچ
دستگیره میل

قرار دادن چشمیتنظیم وضوح



و محور ( بُعد)برای مکان یابی و ردیابی اشیا متفاوت شما فقط باید محور قطبی 
.را به کار گیرید( ِمیل)استوایی

راه اندازی یک تلسکوپ

ر هنگام مشاهده ، تلسکوپ را  از همخطی د

!نکنیدخارج 



حرکت آسمان

.حرکت آسمانی که ما مشاهده می کنیم ناشی از حرکت چرخشی و انتقالی زمین است

ساعت طی می کند؛ این یعنی هر 24درجه را در 360زمین یک دور کامل یعنی .حرکت روزانه بسیار سریع است

.  درجه جابه جایی آسمان15ساعت 

1البته روزانه کمتر از )درجه1این یعنی هر روز .  روز طی می شود365درجه  در 360در حرکت انتقالی 

(درجه



حرکت های آسمان

مان اگر فرض کنیم که زمین حرکت چرخشی نداشت،  می توانستیم یک ستاره را در آسمان شب، در ه

ت اشاره یعنی به قطر انگش.)به شب گذشته ببینیمجابه جایی نسبت یک درجه با زمان و مکان و تنها 

(هنگامی دست کامال باز است



حرکت آسمان

ر مسلح به حرکت انتقالی بسیار ناچیز است و اگر یک مرجع نداشته باشیم، با چشم غی

پس از صورت روزانه قابل دیدن نیست، اما اگر با دقت به آسمان نگاه کنیم، این آسمان

.گذشت، سه یا شش ماه کامال متفاوت خواهد بود

.  آسمان خواهد شد¼ درجه ای یا 90بعد از سه ماه، حرکت انتقالی موجب جابه جایی 

.آسمان جابه جا و نیمه دیگر آن برای ما نمایان می شود½ بعد از نیم سال، 



(گنبد آسمان)چتر آسمان نما:1فعالیت 

:اهداف▪

فهم حرکت انتقالی و مقایسه آن با حرکت چرخشی▪

نشان دادن حرکت انتقالی بدون درنظر گرفتن حرکت چرخشی▪

در نظر گرفتن تعدادی از صورت های فلکی نیمکره شمالی و جنوبی▪



چتر آسمان نما:1فعالیت
آسمان یک نیم کره را بر روی چتر رسم کنید

: پیرامون قطب جنوب◼

صلیب جنوبی

:نواحی دورتر◼

(بهار)دلو

(تابستان)شکارچی

(پاییز)شیر

(زمستان)عقرب

:پیرامون قطب شمال◼

و (دب اکبر)خرس بزرگ 

(ذات الکرسی)خدای کرسی

:نواحی دورتر◼

(بهار)شیر

(تابستان)صلیب شمالی

( پاییز)اسب بالدار

(زمستان)شکارچی



چتر آسمان نما:1فعالیت

.نقشه مسطح صورت های فلکی آسمان را از برنامه استالریوم استخراج کنید



چترآسمان نما:1فعالیت 

.نیمما از یک چتر مشکی رنگ استفاده کرده و صورت های فلکی را با رنگ سفید روی آن رسم می ک



چتر آسمان نما:1فعالیت 

بق زاویه آن مطا)چتر را باالی سر خود قرار می دهیم به طوری که نوک دسته ی آن مستقیما به سمت قطب

.باشد(   عرض جغرافیایی منطقه

مطابق شکل



چتر آسمان نما

استفاده از چتر در نیمکره ی شمالی

نیمکره شمالی صورت فلکی خرس بزرگ یا همان مالقه در : بهار

باالی ستاره قطبی قرار دارد و  شیر را در افق 

.جنوبی می بینیم

در افق شمالی، خرس بزرگ در سمت : تابستان

ا راست ستاره قطبی قرار دارد و صورت فلکی قو ی

.همان دجاجه را در افق جنوبی میبینیم

با )یرددر افق شمالی،مالقه در پایین قرار کمب گ:پاییز

بی و اسب بالدار در افق جنو(  توجه به ستاره قطبی
.دیه می شود

در افق شمالی مالقه در سمت چپ ستاره :زمستان

قطبی قرار دارد و صورت فلکی شکارچی در افق 

.جنوبی دیده می شود



چتر آسمان: فعالیت یک
نیم کره جنوبی

نیمکره جنوبی
در در افق  جنوبی،صلیب را در سمت راست قطب قرار دهید،دلو:بهار

.سمت شرق است

ی در در افق  جنوبی،صلیب را زیر قطب قرار دهید،شکارچ:تابستان

.شرق قرار دارد

یر در افق  جنوبی،صلیب را در در سمت چپ قطب قرار دهید، ش:پاییز

.در شرق قرار دارد

رق در افق جنوبی اگر صلیب باالی قطب است، عقرب در ش:زمستان

.قرار دارد



آسمان تاریک و آلودگی نوری

ما به یک آسمان تاریک نیاز داریم تا بتوانیم ستاره ها را ببینیم

این تنها در صورتی ممکن است که ما از شهرها دور باشیم

.چون از شهرها نمی توان آسمان را شفاف دید، انسان ها فراموش کرده اند که آسمان چه شکلی بود

زیست بوم شبانه ما را از دیدن ستاره ها باز می دارد،:آلودگی نوری یکی از آلودگی های کمتر شناخته شده است

.و موجب آلودگی استرا تحت تاثیر قرار می دهدو سالمتی انسان 



انواع آلودگی نوری

.اینها سه نوع از آلودگی های  نوری هستند

 :هاله نورانی▪

ظر نوری که شهر را احاطه کرده است،  به نگنبد مانند .با نور هایی که به سمت آسمان می تابند همراه شده است

.می آید

:فراتازی▪

که به بستن پنجره ها مجبور می کند تا.نور بیرونی که در همه ی جهات پخش می شود وارد خانه ها می شود

.تاریکی تامین شود

:خیره کنندگی▪

در .می دهدمربوط به روشنایی عالئم یا وسایل نقلیه است که چشم را به طور مستقیم و ناگهانی تحت تاثیر قرار

.شهرهایی با سراشیبی اشکارتر و معمول تر به نظر می رسد



درخشش_آلودگی نوری:2فعالیت 

:اهداف

نشان دادن اثر آلودگی روشنایی حفاظت نشده

المپ درستدر انتخاب شناسایی اثر سودمند 

توجه به اینکه کیفیت آسمان شب را می توان با نورهای ساختگی بهبود بخشید



هاله ی نورانی-آلودگی نوری : 2فعالیت 

روش کار یا فرایند

آماده سازی جعبه ی سیاه:



:2فعالیت 

هاله نورانی-آلودگی نوری

و چراغ های خیابانی را یکبار با محافظ

.پوشش و یکبار بدون آن تست کنید

.جهت کنترل کردن میزان آلودگی نوری

(با توجه به تصاویر)



:2فعالیت 

هاله نورانی-آلودگی نوری

تصاویر درون جعبه گرفته شده اند:اثبات

ظاهر آسمان هنگامی که چراغ های توری محافظت 
نشده 

ظاهر آسمان هنگامی که چراغ های توری محافظت 
شده



برنامه ی استالریوم

www.stellarium.org



راهنمای برنامه ی استالریومجدول



06/12/03

جدول راهنمای برنامه ی استالریوم



!از توجه شما سپاسگزاریم


