Teleskopet
Som den berømte Space commander Buzz Lightyear sagde ”Mod det
uendelige univers” så er universeret meget stort, og objekterne ligger
MEGET langt fra hinanden. Derfor bruger man kraftige teleskoper til at
se på stjerner, planeter og asteroider.

Så når man sidder og gerne vil tage på opdagelse i galaksen, så er det godt at
være beredt på hvad man måtte møde at udfordringer, så inden vi drager afsted skal vi bygge et teleskop, så vi kan se hvad vi møder. Vi har i EXSTRA lavet
en lille vejledning til at bygge jeres eget miniteleskop.
Del gerne jeres teleskoper med os på facebook “FDF og spejderne i Tivoli Friheden”.
Materialer: 2 konvekse linser(samlelinser), du kan bruge et sæt læsebriller dvs.
briller med + styrke gerne en med højværdi fx +5 og en med lav værdi fx +1,
2 Paprør hvor det ene er lidt mindre end det andet, alternativ kan det ene rør
klippes op på langs så det kan skydes ind over det andet, Karton, Saks,
Lim/Tape
Forberedelse til aktivitet: Udskiv og klip rumbillederne ud, og sæt dem op,
hvis du sætter dem op på hoved, vender de rigtig i teleskopet
Det 2 paprør danner kroppen på teleskopet, og der fokuseres ved at skyde
dem frem og tilbage

Samlevejledning
11

Tag et stykke karton og klip to cirkler, så de passer på enden af hver
rør, dette er rammen som glasset skal monteres på.

21

Lav et hul i midten af rammen, hullet skal være mindre end glasset.

31

Monter nu glasset på rammen, så linsen/glasset midte er i midten af
røret.

41

Den linse/det glas med den mindste brændvidde linse vil være okular,
dvs. den du ser igennem ved øjet. sæt den ramme linse på enden af
det mindre rør. Sæt den anden linse/glas på det store rør.

51

Sæt de to paprør sammen.

61

Du er nu et simpelt teleskop. Se gennem okularet på dit teleskop,
sigt efter en genstand der ligger et stykke væk, du kan fokusere ved
at skyde de 2 rør frem eller tilbage indtil du har et klart billede, og ja
det vender på hovedet.

Objektiv
Kartonramme
Paprør
Okular
Kartonramme
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Opsæt disse små rumrelaterede tegninger, se om du kan finde dem alle med dit teleskop.

