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 راهنمای خرید اینترنتی تلسکوپ

 وسیله ای مهیج و سرگرم کننده است که با استفاده از آن می توان در تلسکوپ ،

 .آسمان کاوش نمود

 یکی از تفریحات بشر، کاوش در آسمان و تماشای رویدادهای آسمانی بوده است. 

  شما با استفاده از این ابزار می توانید هر آن چیزی که در آسمان می بینید را به

 .راحتی توصیف کنید

  رصدی دارای مدل ها و اندازه های مختلفی بوده که بی شک توجه به این ابزار

 .راهنمای خرید آن از جمله مهمترین مواردی بوده که باید مد نظر قرار داد

 جزو آن دسته از ابزارهای رصدی بوده که نیاز است قبل از هر چیز،  تلسکوپ

 .نحوه استفاده از آن مشخص شود

  وسیله تعیین خواهد کرد که چه مدلی را جهت خرید نوع نیاز و استفاده شما از این

 .در نظر داشته باشید

  در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا شما را با یک سری نکات مهم به هنگام خرید این

 .محصول مهیج و کاربردی آشنا نماییم

 نکات مهم هنگام خرید تلسکوپ

 نید تجربه بی نظیری از تغییر و، فرصتی را برای شما مهیا می کند تا بتواتلسکوپ تهیه

 .تحوالت آسمانی را کسب نمایید

جهت انتخاب بهترین مدل متناسب با نیازتان باید به یک سری نکات مهم که در ذیل آمده، 

 :توجه نمایید

 توان بزرگنمایی دستگاه 

 .، میزان بزرگنمایی آن استتلسکوپ یکی از مهمترین نکات قابل توجه جهت خرید
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در واقع، این ویژگی باعث خواهد شد تا شما اجرام آسمانی را به راحتی و بدون هیچ گونه 

 .مشکلی مشاهده نمایید

به همین جهت بهتر است دنبال مدلی باشید که تصاویر را با وضوح کامل در اختیارتان 

 .قرار دهد

 قابلیت تفکیک پذیری دستگاه 

در نظر گرفته شود، توجه به قدرت تفکیک  از جمله موارد دیگری که باید به هنگام خرید

 .پذیری آن است

 .این قابلیت، امکان مشاهده تک به تک اجرام آسمانی را برای شما فراهم خواهد کرد

قدرت تفکیک پذیری باالی دستگاه در ارائه تصاویر آسمانی با کیفیت نقش مهمی بر عهده 

 .دارد

 تعیین نوع استفاده از دستگاه 

را طی  تلسکوپ ن نوع نیاز و هدفتان، بخش مهمی از فرایند خریدشما با مشخص کرد

 .خواهید کرد

کاربری استفاده از محصول باید تعیین شود. زیرا مخاطبان خرید این دستگاه به سه گروه 

 .کودکان، نوجوانان و بزرگساالن تقسیم می شوند

 تلسکوپ دانش آموزی

 .وجوانان بسیار کاربرد دارداستفاده از تلسکوپ دانش آموزی برای کودکان و ن

طراحی این ابزار رصدی برای کودکان ساده بوده و آنها به راحتی می توانند از این 

 .محصول جهت مشاهده طبیعت در فصول مختلف سال استفاده نمایند

امکان مشاهده مناظر دوردست، جزئیات سطح ماه، حلقه های زحل، سحابی ها و کهکشان 

 .از این وسیله وجود داردهای پرنور با استفاده 
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 تلسکوپ حرفه ای

تهیه تلسکوپ حرفه ای برای آن دسته از افرادی که به طور جدی درصدد کاوش در آسمان 

 .هستند، مناسب می باشد

مدل های مختلفی در این زمینه وجود داشته که با شناخت ویژگی های هر کدام می توانید 

 .ا جهت خرید انتخاب نماییدمدلی که با نیازتان سازگاری داشته باشد ر

 بررسی فاصله کانونی دستگاه 

مورد دیگری که نیاز است به هنگام خرید این ابزار رصدی در نظر داشته باشید، بررسی 

 .فاصله کانونی است

 .تا نقطه کانونی گفته می شود تلسکوپ فاصله کانونی به میزان فاصله بین آینه

اگر به دنبال خرید مدل های حرفه ای جهت رصد بهتر اجرام آسمانی هستید، این نکته مهم 

 .باید در نظر گرفته شود

 8در مقایسه با مدل دیگر با فاصله کانونی  4به عنوان مثال، یک دستگاه با فاصله کانونی 

 .از توانایی ثبت سریع تر اجرام آسمانی برخوردار است

 اپتیک دستگاه بررسی ساختار نوری یا 

بوده که می تواند بر چگونگی نوع عبور نور  تلسکوپ اپتیک در واقع همان ساختار نوری

 .از لوله تاثیر بگذارد

 .این ویژگی باعث مشاهده آسان تر اجرام آسمانی از سوی کاربر خواهد شد

ی مدل های شکستی دارای لوله های بلندتر و میدان دید وسیع تری در مقایسه با مدل ها

 .دیگر هستند

 .همین ویژگی به تنهایی می تواند قیمت محصول را تحت تاثیر قرار دهد
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 بین ذره خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 خرید تلسکوپ

 یکی از بهترین ابزارهای رصدی جهت کاوش در آسمان استتلسکوپ ،. 

 تهیه این ابزار کاربردی به هدفتان موقع خرید بستگی دارد. 

  در بازار مدل های متفاوتی از این محصول به فروش می رسد. شما با توجه به نوع

 .ده خود میتوانید جهت خرید بهترین مدل تصمیم گیری نماییداستفا

  مطالعات نجومی کاربر و اطالعات او در زمینه کیهان تعیین کننده انتخاب بهترین

 .به شمار می رود تلسکوپ نوع

  از جمله مدل های این ابزار در بازار می توان به مدل بازتابی و شکستی یا ترکیب

 .این دو اشاره نمود

  مدل شکستی با توجه به ویژگی های تخصصی که داشته برای کاربران حرفه ای

 .مناسب تر است

  به هر حال نیاز است که با توجه به تکنولوژی های به کار رفته در ساخت محصول

 .تصمیم گیری نمود ارزان تلسکوپ و نوع استفاده از آن جهت خرید

 قیمت تلسکوپ

 رد مشخصات فنی محصول نوبت به قیمت آن بعد از بررسی های انجام شده در مو

 .می رسد

  همانطور که می دانیم، قیمت ابزارآالت رصدی هم به مانند دیگر کاالها تحت تاثیر

 .بازار ارز و نوسانات اقتصادی است

 

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b0%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86/
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  به همین خاطر بهتر است که با در نظر گرفتن سطح فعالیت نجومی خود و توجه به

با نیازتان سازگاری دارد را جهت خرید یک سری نکات مهم، بهترین مدلی که 

 .انتخاب نمایید

 روش نگهداری از تلسکوپ

جزو نکات مهمی بوده که بعد از خرید باید مد نظر قرار  تلسکوپ راهنمای نگهداری از

 .گیرد

 :جهت دوام و طول عمر بیشتر دستگاه تان نیاز است که به نکات زیر توجه نمایید

  لنز با استفاده از پارچه های مخصوصتمیز کردن لکه های کثیف روی 

  نگهداری کردن دستگاه در مکان خشک و با تهویه مطبوع جهت جلوگیری از ایجاد

 کپک بر روی آن

 جلوگیری از فشار بیش از حد به هنگام استفاده از دستگاه 

 جهت جلوگیری از … عدم برخورد ناخن یا وسایل نوک تیز نظیر: سوزن، چاقو و

 دستگاهخش افتادن بر روی 

 جمع بندی خرید اینترنتی تلسکوپ

 .نام دارد تلسکوپ یکی از ابزارآالت مهمی که جهت رصد آسمان استفاده می شود،

شما می توانید با توجه به سطح فعالیت های نجومی خود جهت تهیه بهترین مدلی که 

 .مدنظرتان است، تصمیم گیری نمایید

امروزه انواع مختلفی از این ابزار رصدی در بازار وجود داشته که با توجه به یک سری 

 .نکات مهم، انتخاب آسان تری را جهت تهیه بهترین مدل پیش روی خود خواهید داشت

 


