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نجوم هنوز از معدود علومي به شمار مي رود كه آماتورها مي توانند نقش ارزشمندي در آن ايفا 
كنند. در واقع، منجمان حرفه اي از كار آماتوري استقبال گرمي مي كنند. در چند دهة گذشته، اوضاع 
به كلي تغيير كرده است؛ در گذشته آماتورها تلسكوپ معمولي داشتند و فقط روي شاخه هاي 
واضح و هميشگِي رصدي كار مي كردند )به  ويژه تحقيقات منظومة شمسي و ستاره هاي متغير( اما 

آماتورهاي پيشرفتة امروزي، مي توانند از تجهيزات بسيار پيچيده با بهايي مناسب استفاده كنند.
واضح است كه هر آماتور كاركشته به رصدخانه نياز دارد. اگرچه كتاب هاي بسياري در زمينة 
ساختن تلسكوپ و نحوة استفاده كردن از آن نوشته شده است، تنها تعداد كمي از آنها براي 

ساخت رصدخانه هاي واقعي كاربرد دارند.
اميدوارم كه اين كتاب كمبود هاي موجود در اين زمينه را پر كند. رصدخانه هاي معرفي  شده در 
اين كتاب، انواع گوناگوني را، از سقف هاي كشويي گرفته تا گنبدهاي پيچيده، شامل مي شوند. 
در ميان آنها هم رصدخانه هايي هست كه براي بررسي خورشيد طراحي شده اند و هم آنهايي كه 
براي مشاهدة شگفتي هاي ژرفاي آسمان مناسب اند؛ برخي نيز براي كار نجوم راديويي يا عكاسي 
نجومي ساخته شده اند. به هر حال، در هر مورد نكات مفيدي ذكر شده است و اميد مي رود كه 

سازندگان احتمالي بتوانند از اين كتاب براي ساختِن رصدخانه كمك بگيرند.
نيستند و هركدام ويژگي هاي مفيد و نواقص خاص خود را  مانند هم  هيچ دو رصدخانه اي 

دارند!
تاكنون تالشي براي استانداردسازي در شيوة كار صورت نگرفته است. هر آماتوري آزاد است 
شيوة كار خود را بنويسد و روند كار و مشكالتي را كه با آن روبه رو مي شود، توضيح دهد. اگر 

قصد ساختن رصدخانه اي را داريد، موفق باشيد!
پاتريك مور

مقدمه
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خانوادة من، در ارتفاعات غربي ميشگان مركزي ملكي دارند. اين منطقه به علت داشتن آسماني نسبتًا 
تاريك مشهور است. من از اينجا براي شكار و ماهيگيري استفاده مي كنم و از آسمان غالباً صاِف آن 

لذت مي برم. 
تقريباً همة شب هاي بهار آن سال آسمان صاف بود اما مشكلي وجود داشت و آن هم باريدن برف فراوان 

در اين منطقه بود. تقريباً هيچ جايي پيدا نمي شد كه من بتوانم تلسكوپم را راحت نصب كنم. 
اين بود كه با خودم عهد كردم رصدخانه اي بسازم. ايدة اولية من ساختن رصدخانه اي با سقف شيرواني 
متحرك بود. »ساختمان دلخواه من، كفي چوبي به مساحت 3/6 متر مربع و ديوارهايي به ارتفاع 1/2 متر 
دارد و فضاي آن براي تلسكوپ بازتابِي 13/1 اينچي من كافي است«. اگر تلسكوپ بزرگ تري )كه نياز 
به استقرار محكم تري دارد( داشته باشم، مي توانم اليه اي بتن به چوب اضافه كنم. من رصدخانه اي ساده، 
كاربردي و ماندگار مي خواستم اما دوست نداشتم زمان زيادي را صرف كشيدن نقشة آن كنم و پس از 

آن هم چند ماه  براي ساختنش وقت بگذارم.
و چرخ هاي 75  مي شد  باز  به سوي شمال  كه  يك تكه  باشد: سقفي  ساده  كردم طرحم  پس، سعي 
ميلي متري در انتهاي هر يك از پايه ها، درون شيارهاي آلومينيمي قرار مي گرفتند. براي آنكه سقف سبك 

تصوير 1ـ1:
رصدخانة دنيس آلن با سقف كشويي

دنیس آلن

رصدخانه اى با سقف كشويى 
1در ميشيگان، آمريكا

فصل
1
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