
Երիտասարդ աստղագետի 
ճամպրուկը

Ռոս Մ․ Ռոս

Միջազգային աստղագիտական միություն

Կատալոնիայի տեխնիկական համալսարան, Իսպանիա



Նպատակներ

◼ Հասկանալ մանրազնին դիտումների 
կարևորությունը 

◼ Հասկանալ տարբեր գործիքների 
օգտագործումը ուսանողների՝ այդ 
գործիքների կառուցման ճանապարհով



Երիտասարդ աստղագետի 
ճամպրուկը

◼ Բոլոր գործիքները 
պատրաստված և 
դասավորված են 
տուփի մեջ։



Հավաքածուի բաղկացուցիչ 
պարագաները

◼ «Քանոն՝ անկյունները չափելու համար»

◼ Պարզեցված քվադրանտ

◼ Պարզ հորիզոնական գոնիմետր

◼ Հարթոլորտ

◼ Լուսնի քարտեզ

◼ Սպեկտրոսկոպ /հաճախակադիտակ/

◼ Հասարակածային արեգակնային ժամացույց

◼ Գրպանի կարմիր լապտեր

◼ Կողմնացույց 

◼ Ձեռքի ժամացույց 

◼ Թուղթ, մատիտ, տեսախցիկ



1) «Քանոն՝ անկյունները չափելու 
համար»

◼ Աստղերի միջև 
անկյունային 
հեռավորություն 
ապահովելու համար։

◼ Հեշտ տարբերակ է, եթե 
չենք ցանկանում 
օգտագործել 
կոորդինատներ։



1) «Քանոն՝ անկյունները չափելու 
համար»

◼ «Ինչի՞ է հավասար 
հեռավորությունը 
(շառավիղը R), որն 
անհրաժեշտ է 1 º - 1 սմ 
համարժեք սարք 
ստանալու համար։

2pR cm          1 cm

---------- =   --------

360º                 1º

R = 180 / p =  57 cm



1) «Քանոն՝ անկյունները չափելու 
համար»

◼ Կառուցելու համար՝ 57սմ երկարությամբ 
լարը դրեք չճկվող քանոնի վրա։



1) «Քանոն՝ անկյունները չափելու 
համար»

◼ Կատարում ենք դիտում թելի ծայրը գրեթե մեր աչքին 
հպած (աչքից ներքև՝ այտի վրա)

◼ Թելը ձգած՝ 1 սմ = 1º 



Գործողություն 1: Չափել երկու աստղերի 
կամ կետերի միջև ընկած անկյունային 

հեռավորությունը



2) Պարզեցված քվադրանտ

◼ Աստղերի 
բարձրությունը 
որոշելու համար

◼ Աշխատեք երկու 
հոգանոց խմբերով, 
որոնցից մեկը 
նայում է դիտանով, 
իսկ մյուսը` 
ընթերցում։



2) Պարզեցված քվադրանտ (հրացանի 
տեսքով)

◼ Ուղղանկյուն ստվարաթուղթ (մոտ 12 x 20 սմ)

◼ Երկու շրջանաձև կեռիք վերևի հատվածում



2) Պարզեցված քվադրանտ (հրացանի
տեսքով)

◼ Եթե երկու կեռիքի միջով տեսնում եք 
մարմինը, ապա գիծը մատնանշում է 
հորիզոնից վեր ընկած բարձրությունը



2) Պարզեցված քվադրանտ (հրացանի
տեսքով)

◼ Կեռիքների լայնությամբ տեղադրված ձողիկն 
ու ստվարաթուղթը հիանալի դիտան է 
ստեղծում՝ պատկերը սպիտակ ստվարաթղթի 
վրա գցելու միջոցով Արեգակի բարձրությունը 
չափելու համար

◼ Ուշադրություն՝

երբեք մի՛ նայեք ուղիղ Արեգակին



Գործողություն 2: Որոշել Արեգակի, ինչ-
որ աստղի կամ կետի բարձրությունը



3) Պարզ հորիզոնական գոնիմետր

◼ Որոշելու համար 
աստղերի 
ազիմուտը։

◼ Անհրաժեշտ է 
օգտագործել 
կողմնացույց՝ 
սարքը հյուսիս-
հարավ 
ուղղության վրա 
դնելու համար։



3) Պարզ հորիզոնական գոնիմետր

◼ Ստվարաթուղթ 12x20 սմ

◼ Կարելի է նշել 2 
ուղղություն՝ 
օգտագործելով 3 «ասեղ»

◼ Կարդացեք դրանց միջև 
ընկած անկյունը



3) Պարզ հորիզոնական գոնիմետր

◼ Աստղի ազիմուտը 
չափելու համար դրեք 
կիսաշրջանի սկիզբը 
հյուսիս-հարավ 
ուղղության վրա

◼ Ազիմուտը հյուսիս-
հարավ ուղղությունից 
շրջանի կենտրոն և 
դեպի աստղ ընկած 
անկյունն է։



Գործողություն 3: Որոշել աստղի 
ազիմուտը կամ երկու աստղերի կամ 

դասարանի երկու կետերի միջև ընկած 
անկյունային հեռավորությունը



Օգտագործելով աստղի բարձրությունը (քառանկյուն) և

ազիմուտը (գոնիոմետր), մենք կարող ենք այն տեղադրել

տեղական հորիզոնում
(կախված դիտորդից)

Հորիզոնական կոորդինատները

(տեղային)

բարձրությունը 0º -ից 90º հորիզոնից

ազիմուտ 0 mer-ից 360º տեղական միդիանցիից

(S- ը Եվրոպայում, Ն-ն ԱՄՆ-ում)

v

v



4) Հարթոլորտ

◼ Պարզելու համար, թե որ 
համաստեղություններն 
են տեսանելի ձեր 
աշխարհագրական 
լայնության վրա՝ 
իմանալով դիտումների 
ամսաթիվն ու ժամը։



4) Հարթոլորտ

◼ Համաստեղությունների 
սկավառակը՝ պատճենած 
սպիտակ թղթի վրա ։



◼ Գրպանի ներսում, որի 
կտրած հատվածը 
կախված է տեղական 
աշխարագրական 
լայնության վրա։

4) Հարթոլորտ



Գործողություն 4: Պտտեք սկավառակն 
այնքան, մինչև այն համընկնի դիտման 

ամսաթվի և ժամի հետ

Դասարանում կամ 
դիտորդական սեանսների 
ժամանակ հարթոլորտն
օգտագործելու համար։



Օգտագործելով աստղի անկումը և ճիշտ վերելքը, 

մենք կարող ենք տեղադրել այն ցանկացած վայրում
(դա կախված չէ դիտորդից)

Հասարակած կոորդինատները

(ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ)

0-ից 90º N- ի անկում կամ 0º-ից 90º S- ի անկում

Asիշտ Համբարձում 0h- ից 24 ժամ Խոյ կետից (էկլիպիտով հասարակած)

v
v



Նախագծում տեղակայելով հետևյալ թեկնածու աստղերին

հյուրընկալելու էքսկլանային համակարգեր

Գործողություն 5. Հասարակած

կոորդինատները

Ups And (Andromeda)

AR 1h 36m 48s

D +41º 24´20´´

581 Gliese (Libra)

AR 15h 19m 26s

D -7º 43´20´´

Kepler 62 (Lyra)

AR 18h 52m 51s

D +45º 20´59 ´´

Trappist 1 (Aquarius)

AR 23h 6m 29s

D -5º 2´28´´



Kepler 62 (Lyra)

AR 18h 52m 51s

D +45º 20´59 ´´

Ups And (Andromeda)

AR 1h 36m 48s

D +41º 24´20´´

Եթե այն ծածկում ենք

լայնության պատուհանի

հետ, ապա կարող ենք

տեսնել, որ

հեռավորությունը դեպի

հորիզոն (բարձրություն)

տատանվում է

լայնության պատուհանի

հետºº



581 Gliese (Libra)

AR 15h 19m 26s

D -7º 43´20´´

Trappist 1 (Aquarius)

AR 23h 6m 29s

D -5º 2´28´´

ºº



6) Լուսնի քարտեզ

◼ Ծովերի (maria), 
խառնարանների և 
լեռնաշղթաների 
տեղանքը որոշելու 
համար



Գործողություն 6: Սկսեք լուսնային 
ծովերը գտնելուց 



Գործողություն 6: Շարունակեք խառնարանների 
և այլ հատկությունների նույնականացումը 



7) Սպեկտրոսկոպ

◼ Ցուցադրելու 
համար արևի 
լույսը 
սպեկտրը



7) Սպեկտրոսկոպ

◼ Ներկեք տուփի ներսը 
սև գույնով։

◼ Կտրեք ծայրը՝ տուփի 
միջից սպեկտրին 
նայելու համար։

◼ Ամրացրեք CD-ի մի 
կտոր տուփի ներսում՝ 
հատակին (այնպես, որ 
ձայնագրված 
հատվածը նայի դեպի 
վեր)։



Գործողություն 7: Փակեք տուփը՝ 
դիտման հատվածի հանդիպակաց 

հատվածում մի փոքր ճեղք բաց թողնելով

◼ Սպեկտրոսկոպը 
Արեգակի կամ լսարանի 
լույսերով օգտագործելու 
համար։

◼ Արևի սպեկտրի 
լուսանկարը։



8) Հասարակածային արեգակնային 
ժամացույց

◼ Ժամը որոշելու համար

◼ Հարկավոր է 
օգտագործել 
կողմնացույց սարքը հս-
հվ ուղղությանը 
համապատասխանեցնե
լու համար

◼ Workshop Horizon և 
արեգակնային 
ժամացույցներ



Գործողություն 8: օգտագործել 
արեգակնային ժամացույցը ճշտումներով

Արեգակնային ժամանակ+ 
ամբողջական ճշգրտում

= ձեռքի ժամացույցի մատնանշած 
ժամանակ

Ամբողջական ճշգրտում ՝
• Աշխարհագրական 

երկայնության 
ճշգրտում Adjustment

• Ամառային/ձմեռային 
ժամանակի ճշգրտում

• ET Adjustment



Գործողություն 9. Լրացուցիչ նյութ

`գրպանի պատրաստում

◼ Կողմնացույց (գործիքներ

կողմնորոշելու համար)

◼ Ձեռքի ժամացույց

◼ Տետր

◼ Մատիտ կամ գրիչ

◼ Լուսանկարչական ֆոտոխցիկ

◼ Ակնոցներ ՝ խավարումներ

տեսնելու համար

◼ Բջջային

◼ Լապտեր (կարմիր լույս)



Գրպանի լապտեր (կարմիր լույս)

◼ Լուսավորեք և ուսումնասիրեք ձեր քարտեզները
նախքան կնայեք իրական գիշերային երկնքին։

◼ Լույսը կարող է խանգարել դիտումներին։

◼ Կարող եք կպչուն ժապավենի միջոցով կարմիր
«ցելոֆան» ամրացնել ձեր լապտերին (կամ
բջջային հեռախոսին)։

Պատրաստեք պայուսակը

❑ Բռնակը պատրաստելու համար պայուսակի

նման թղթապանակ և մի քիչ հաստ պարան:

❑ Բավական է թղթապանակի ողնաշարի երկու

կտրվածքներ կատարել և մի քանի

հանգույցներից հետո տեղադրեք բռնակը:



Եզրակացություն
◼ Հարմար է, որ ուսանողներն իրենք իրենց համար 

պատրաստում են գործիքներ և օգտագործում դրանք 
իրենց հավաքած ճամպրուկի համար։

◼ Այս գործողություններով ուսանողները՝
◼ Ձեռք են բերում ինքնավստահություն իրենց կատարած 

չափումներում
◼ Պատասխանատվություն են կրում իրենց գործիքների 

համար
◼ Զարգացնում են կրեատիվություն և ձեռքով 

աշխատելու հմտություններ
◼ Հասկանում են տվյալների սիստեմատիկ 

հավաքագրման կարևորությունը 
◼ Դյուրին են ընկալում ավելի բարդ գործիքները
◼ Հասկանում են անզեն աչքով կատարվող դիտումների 

կարևորությունը թե՛ մարդկության ողջ պատմության, 
թե մեր օրերի համար։



Շնորհակալություն 

ուշադրության համար


