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  .بطرح عدد من األسئلة الشائعة حول التلسكوبات واإلجابة عليها بشكل مبسطفي هذه المحاضرة وم سنق
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  ؟تلسكوبكيف يمكن أن يقاس ال

 .تلسكوبمن الخطأ أن تعتمد على قوة التكبير كمقياس لل •

 .سكوب المناسب لكساس في اختيار التلقطر العدسة أو المرآة هو األ •

  

  ؟للعدسة أو المرآة األولويةذا لما

بالتالي و .جودة الصورة التي يمكن الحصول عليها بواسطة التلسكوب على كمية الضوء التي يجمعهاتعتمد 
تمكن التلسكوب من كلما كان القطر أكبر كلما و .فإن قوة التكبير ليست هي األساس في تحديد جودة الصورة

يعطي التكبير صورة و، أوضح األشياءكانت جمع كمية أكبر من الضوء من الجرم الذي يتم رصده وبالتالي 
  .أنصع

 
  كبير أم صغير؟ تلسكوبهل تنصح ب

البدء بالتلسكوبات الصغيرة، ألنه كلما أصبح بأن يتم اقتناء التلسكوب حسب خبرة الراصد حيث يفضل ح ينص
 :التلسكوب أكبر كلما أصبح استخدامه أصعب وأكثر تعقيداً

 .لى األكثرعنش إ 4: ن وئمبتدال •

 .نشإ 8 – 5: هواة ال •

 .نش فما فوقإ 10: ن وحترفمال •

 .اءاستثندة و لكل قاع

                                                 
الثالثـة  السنة في إطار برنامج  3/2/2009في المركز الثقافي العربي في كفرسوسة بدمشق بتاريخ محاضرة ذه الهبد اللطيف الخالدي ع ألقى األستاذ  ∗

  .اضرات جمعية هواة الفلك السوريةمحمن 
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  ؟منهأملك ث تلسكوبهل أشتري أكبر 

فكلما كان التلسكوب أكبر وأكثر تعقيداً  ،الوزن الخفيف معاًكنك الحصول على الصورة الرائعة وال يم •
 .يها أجمل، ولكن كلما كان وزنه أكبركلما كانت الصورة التي يعط

ا لسكوبات ولكنهم ال يستعملونهن تيمتلكوألشخاص ا، فكثير من تلسكوبالوزن عامل أساسي في اختيار ال •
ربما يكون من األفضل أن تقتني تلسكوباً صغير ولذلك . نظراً ألنها ثقيلة الوزن وصعبة النقل والتركيب

 .بشكل متكرر الحجم وخفيف الوزن وسهل النقل بحيث يشجعك ذلك على استخدامه

  

  ؟ليهاإف يمكنني العثور على أشياء أنظر كي

المبتدئين يعتمدون على الخرائط السماوية المبسطة، وهي متوفرة معظم هواة الفلك : السماويةلخرائط ا •
ذلك يتم بعد . كوكبات النجمية والنجوم الرئيسيةفي البداية تعلم اليجب . بشكل واسع على اإلنترنت

مثل الكواكب، بواسطة التلسكوب االستعانة بهذه النجوم لالنطالق إلى األجرام األخرى التي يمكن رصدها 
 .الحشود النجمية، السدم، والمجراتالمذنبات، 

تعطي منظراً تشكل هذه البرامج وسيلة أساسية لهواة الفلك في الوقت الحاضر حيث : الكمبيوتربرامج  •
كما تتيح له التقريب والتبعيد كما لو كان  مشابهاً تماماً لما يشاهده الراصد في السماء في لحظة الرصد

الصعبة بشكل تتميز بأنها سهلة االستعمال وتتيح تحديد أماكن األجرام السماوية هي و .يستعمل التلسكوب
 .لسماويةأفضل من الخرائط ا

واسعة بحيث يكفي توجيه  قواعد بياناتتتوفر في األسواق العالمية أجهزة تمتلك  :المساعدةاألجهزة  •
ر على أي جرم يرغب الراصد واتباع التعليمات في توجيه الجهاز للعثو عدسة الجهاز إلى السماء
األجهزة عادة هذه و .Meade My Skyهذه األجهزة نذكر مثالً جهاز من و .بمراقبته بواسطة التلسكوب

 .الرصد الفلكي مخصصة للمبتدئين في

  

Ö]<fÓihçÓŠ×j  
  

  ؟ألجرام السماويةاهو التكبير الالزم لرصد  ما

القيمة ، وتعتبر هذه 200×األجرام السماوية تشاهد بشكل واضح وجميل من خالل التكبير بنسبة معظم إن  •
 .كافية لمعظم هواة الفلك
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 .350×ألجرام السماوية تحتاج إلى التكبير بنسبة االقليل من إن  •

، وينطبق األمر وضاعت تفاصيلها كلما ساءت الصورةفي التلسكوبات الكبيرة قدرة التكبير كلما ارتفعت  •
  ةر العالين أسوأ عند قدرة التكبيكذلك على التلسكوبات الصغيرة ولكن الصورة تكو

 
  ؟الصغير كما هو مكتوب على العلبة يتلسكوبب 500× ستطيع فعالً الحصول على تكبيرأهل 

 .األساسللرؤية هو المناسبة العينية ة العدساستخدام إن  •

، فإن من غير الممكن 500×أمكن الحصول على تكبير  كان التلسكوب صغير الحجم، وحتى لوإذا  •
 .عما كتب على العلبةى صورة واضحة في هذه الحالة بغض النظر عما الحصول عل

 
  ؟صورة جيدةعلى التكبير الالزم للحصول هو حد  ما

سيتيح لك في  120× والذي يعطي قوة تكبير تبلغ ) إنشاً 2.4(ملم  60التلسكوب الذي يبلغ قطره  أنالحظ 
إلى عشرات األجرام ت زحل وأحزمة الغيوم على سطح المشتري باإلضافة لقاحليلة صافية ومعتمة رؤية 

  .السماوية األخرى
 

  ؟على العدساتكتب ذلك يهل و تلسكوبي سأحصل عليه عند شراء الكيف يمكنني معرفة التكبير الذ

 .هو البعد المحرقي بالميليمترالعينية الرقم المكتوب على العدسات إن  •

 :من خالل المعادلة التالية الذي يمكن الحصول عليه عند استخدام العدسة العينيةالتكبير حسب ي •

  .البعد الحرقي للعدسة÷ البعد المحرقي للتلسكوب = التكبير درجة 
وتم استخدام عدسة ) وهو يتعلق بعدسة أو مرآة التلسكوب(ملم  1000كان البعد المحرقي للتلسكوب إذا ف

  .مرة 40=  25÷  1000تكبير التلسكوب تبلغ ملم فإن قوة  25عينية بعدها المحرقي يبلغ 
 

êÎ†]<<‚ÃfÖ]< <
  

  ؟ما المقصود بالبعد المحرقي

 المسافة من العدسة أو المرآة إلى نقطة التركيزالمحرقي هو لبعد ا
 :ع فيها األشعةالتي تتجم

 .مجال رؤية أضيق= قدرة تكبير أكبر = بعد محرقي أطول  •

 .مجال رؤية أكبر=  أكثرصورة ناصعة =  بعد محرقي أقصر •
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  ؟Focal ratioما المقصود بمعدل سرعة دخول الضوء أو 

  :قطر العدسة أو المرآة÷ البعد المحرقي = سرعة دخول الضوء معدل 
 .المجراتناصعة أكثر، ممتاز لرصد السدم و مجال رؤية أوسع و صورة= سريع =  F6أقل من  •

• F7 – F11  = جيد لالستخدامات العامة= متوسط. 

  .رضيد األممتاز لرصد الكواكب والنجوم الثنائية والرص= بطيء =  F12أكثر من  •

 
Ö]<Å]çÞ_eçÓŠ×jl^ < <

<<
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  ؟الكاسر تلسكوبهو ال ما

 تلسكوبعلى اليستعمل العدسة الموجودة في أالتلسكوب الذي و ه
ة تركيزها إلى العدسلجمع أشعة الضوء و) العدسة الجسمية(

هو نفس النظام ، و)العدسة العينية( تلسكوبالموجودة في أسفل ال
   .المستخدم في المناظير النهارية

 
  ؟الكاسر تلسكوبيزات الهي م ما

 .األعلىال يحتاج إلى صيانة دورية كونه مغلق من •

 .الكبيرة األحجامبيعطي صورة رائعة ناصعة خصوصاً  •

 .%40نسبة التأثر بالتلوث الضوئي ال تتجاوز  •

  .ضبط وأ ال يوجد مرآة تحتاج لمعايرة •

 .تحمالًات متانة وتلسكوبأكثر ال •

 .نظراً لسهولة استعماله األطفالصديق  •

 .رضيأيصلح كمنظار  •

  .أقل تحسساً لدرجات الحرارة •
 

  الكاسر؟ تلسكوبماهي سلبيات ال

 ).العاكس تقريباً تلسكوبنش عن الإ 3بفرق ( الكبيرة  األحجامباهظ الثمن في  •

 .يعطي بعض الخداع اللوني بسبب انكسار الضوء •

 .الوزن ضخم و ثقيل •

  
 



אאא 5  www.saaa-sy.org

 

‹Ò^ÃÖ]<hçÓŠ×jÖ]‹Ò^ÃÖ]<hçÓŠ×jÖ]<<EENNeewwttoonniiaann    RReeffrraaccttoorrDD  
  
  ؟)النيوتوني(عاكس ال تلسكوبال هو ما

المرآة (وجودة في قعره يستعمل المرآة المتلسكوب هو 
 أخرىتركيزها إلى مرآة لجمع أشعة الضوء و) الرئيسية

، )المرآة الثانوية( موجودة بداخل أنبوب التلسكوب صغرأ
العينية عدسة نحو العبر المرآة الصغيرة  األشعةثم تعكس 

  .وعلى جانبه تلسكوبالموجودة في أعلى ال
 
  العاكس؟ تلسكوبهي ميزات ال ما

 .الجودة البصرية الممتازة •

 . األخرىع نش من حجم المرآة مقارنة باألنواإالتكلفة المنخفضة لكل  •

 .المجرات البعيدةو األجراممحبي ات الكبيرة وتلسكوبيعطي صورة جيدة، لعشّاق ال •

 .ال يوجد انكسار للضوء •

 
  ؟العاكس تلسكوبهي سلبيات ال ما

 .أكثر قابلية للكسر من باقي األنواع •

  .عادة المعايرة بشكل دائم وهو صعب الصيانة نوعاً ما للمبتدئينإليحتاج  •

 .دوريةالصيانة الجراء إالفتحة العلوية المفتوحة عرضة للغبار مما يلزم تبقى  •

•  وسهولة العطبنظراً لصعوبة استخدامه  األطفالعدو. 

 
ii^Ú<hçÓŠ×^Ú<hçÓŠ×ÒÒ<ÍçiçŠ<ÍçiçŠEEàè†Ç‰^Ò<l‚éàè†Ç‰^Ò<l‚éE<DE<DMMaakkssuuttoovv  CCaattaaddiiooppttrriiccDD<<

  
  شميدت كاسغرين؟ –ماكسوتوف  تلسكوبهو   ما

، حيث يصل الضوء إلى المرآة مرايا لجمع أشعة الضوء و تركيزهاالالعدسات وتلسكوب يستعمل هو 
الرئيسية في قعر التلسكوب وينعكس عنها إلى مرآة ثانوية بداخل أنبوب التلسكوب ليعود وينعكس عنها إلى 

  .ة العينية التي تكون في نهاية التلسكوبالعدس
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  ؟ماكسوتوف تلسكوبهي ميزات  ما

حيث يجمع بين  اإلطالقعلى التلسكوبات ضل فأ •
مساوئ  يلغيالتلسكوب الكاسر والعاكس ومحاسن 
 .اكل منهم

 .خصوصاً في المنازلوحجمه أكثر من مناسب،  •

 .لكاملالكتروني اإلتحكم اليتيح  •

 .لجميع فئات الرصدتصميماً مناسباً يمتلك  •

 .CCD ـنظام ال أو األفالمجيد الستخدامات التصوير باستخدام نظام  •

 
  ؟شميدت كاسغرين –ماكسوتوف  تلسكوبهي سلبيات  ما

 .باهظة الثمن) الموجودة في القعر( الرئيسية مرآته •

 .عاكسال تلسكوبللباهظ الثمن بالنسبة  •

د والتأقلم داخل عملية التبري(أكثر أنواع التلسكوبات التي تحتاج لوقت حتى تتأقلم مع المحيط الخارجي  •
 ).النظام البصري

 
<hçÓŠ×i<hçÓŠ×iá^éÞçŠeæá^éÞçŠeæ<<EEDDuubbssoonniiaannDD<<  

 
  ؟دوبسونيان تلسكوبو ه ما

  .اعدةقينصب على األرض و ال يحتاج إلى ) كثرأنش أو إ 6(عاكس كبير  تلسكوبهو 
  
  ؟دوبسونيان تلسكوبهي ميزات  ما

 .رائع لمحبي التقنية االلكترونية •

 .التي تبعد ماليين السنوات الضوئية األشياءممتاز لهواة رصد  •

 .)فنش ماكسوتوإ 3.5= نش إ 10( رخيص مقارنة بغيره سعره •

 
  ؟دوبسونيان تلسكوبماهي سلبيات 

 ).نش فأكثرإ 10(ضخم، ثقيل وصعب التنقل  •

 .معايرةضبط و إلىيحتاج  •
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Ö]<l^‰‚ÂhçÓŠ×j 
  

  ؟األسواقهي أنواع العدسات المتوفرة في  ما

• Huygenian:  رخيصةة وعنصر، حقل رؤية ضيق، قديم 2تحوي. 

• Kellenr: 1850  دقيقة  40 :عناصر، تعطي منظر واضح، سعر مناسب، حقل الرؤية 3م، تحوي
 .قوسية

• Ortho: 1880  لالستعماالت العامة، حقل الرؤية ضيق، مريحة للعين، سعرها  األفضلم، كانت تعتبر
 .مناسب

• Erfles: 1921  ل الرؤيةالبعيدة جداً، مريحة للعين، حق األجرامعناصر، مالئمة لرصد  6م، تحوي :
 .يقة قوسيةدق 70- 60

• Plossl: 1860  ،قيقة قوسيةد 50: كل النواحي، حقل الرؤيةعناصر، ممتازة من  5-4حتوي تم. 

• Konig: 1915 قيقة قوسيةد 70 – 60: م، أكثر العدسات راحة للعين، حقل الرؤية.  

• Naglers: 1979  ،دقيقة قوسية 82: غ تقريباً، حقل الرؤية 500: عناصر، ثقيلة الوزن 8- 7م. 

• Ultra Wide :6 -8 دقيقة قوسية 85: اصة بالمحترفين، حقل الرؤيةلية الثمن، خعناصر، غا. 
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 . تلسكوبحدد الهدف من شراء ال •

، واختر الوقت المناسب عن التلوث الضوئي اإلمكانالبعيدة قدر  األماكنابحث عن الليالي الصافية و •
 .ضوء القمر للرصد بحيث ال يعيقك

 . غير المتخصصةاألخرى األماكن ومحالت التصوير و، األلعاب ،تلسكوب من متاجر الزينةالتشتري  ال •

 )صعبة الحمل(ات من الحجم الكبير تشتري تلسكوب الو ،ل أكثرأصغر كلما استعم تلسكوبن الكلما كا •
 .تصرفك عن هذه الهوايةقد ألنها 

 .تلسكوببقدر أهمية القاعدة التلسكوب مهمة ن إ •

 .وشارك معهم في رحالت وليالي الرصد الفلكي و جمعية فلكيةأانتسب لنادي فلكي  •

 .البدء باستخدام منظار يد ثنائي العينية لتعلم بدايات الرصد الفلكي بإمكانك •

  .والمثابرة هدوءالصبر وال إلىتحتاج ! كهواية الصيد أن هواية الرصد الفلكي تماماً تنسى ال •

   .تنسى معرفة موقع بلدك الجغرافي ال •

 . تجنب الرصد بجانب وهج أو نور مباشر •

ولكن لن ) ملم 80كاسر تلسكوب (الفلكية باستخدام تلسكوب متواضع  األجرامرصد الكثير من  بإمكانك •
 .الفلكية بالبحث واالجتهاد بخبراتك ىن ترقألم تحاول   مايكون هذا سهال

 التلسكوب مع حالة الجو يتالءمدقيقة قبل البدء بالرصد حتى  30تقل عن  ضع التلسكوب بالخارج لمدة ال •
 .ودرجة الحرارة

  .األمطاروبالطبع مباشرة بعد سقوط ) الجو الصافي والبارد(أفضل أوقات الرصد هي أوقات الشتاء إن  •
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