
 
 
 
 

 

EU-UNAWE NRC ACTIVITY NO.   

 دکتر اسب دریایی به دنبال ستاره قطبی!

 

 ایي است کِ فمط تٍِلتی کِ َّا تاریک است پیذا کٌیذ؟ خَب جَاب  د راچِ طَر هی تَاًیذ راُ خَ

 آسواى ًگاُ کٌیذ! 
 به چه چیسی نیاز دارید؟

 ت فلکی ّای دب رتِ یک آُسواى صاف ٍ تذٍى اتر ) تِ عٌَاى هثال آسواى هٌاطك کَیری ( ٍ صَ-

 اکثر ٍ دب اصغر.
 روش کار

 تِ دًثال جایی تگردیذ کِ ٍلتی کِ َّا کاهالً تاریک شذ 
 هساحن شوا ًشَد. آلَدگی ًَری ) ًَر ّای اضافی شْر (

 
 کِ شثیِ  ستارُ ّفتتِ آسواى ًگاُ کٌیذ ٍ تِ دًثال 

 تا دستِ ای تلٌذ تِ ًام خرس (آتگرداى) تِ یک هاللِ
 تسرگ تگردیذ. ًام دیگر ایي صَرت فلکی دب اکثر است، 
 الثتِ در ٍالع خرس تسرگ از تعذاد تیشتری ستارُ تشکیل 
  شذُ است. 

 
 تِ  ثاًیرا تمر (آتگرداىهاللِ ) هَجَد در کاسِ )ستارُ دتِ ٍ هراق( دب اکثر دٍ ستارُ یاگر در صَرت فلک

 تِ ایي ستارُ، ستارُ ی لطثی .ذیرس ذیخَاّ ای پر ًَرتِ ستارُ  ذ،یفاصلِ شاى اهتذاد دّ تراتر 5اًذازُ 

  است. کَچک یا خرس دب اصغر یسازًذُ صَرت فلک یاز ستارُ ّا یکی یستارُ لطثهی گَیٌذ.  
 

 حال هکاى صَرت فلکی ّا را تِ خاطر تسپاریذ.
دٍتارُ دًثالِ ستارُ لطثی تِ ّواى رٍش لثلی تگردیذ. دٍتارُ لثل از ایٌکِ تِ رختخَاب ترٍیذ ایي کار را تکرار  چٌذ ساعت تعذ

 کٌیذ. آیا هتَجِ چیس تِ خصَصی شذُ ایذ؟
 

 چه طور ممکن است؟

است!! ٍلتی زهیي تِ تارُ ّای در حال حرکت ّستٌذ هاًٌذ حرکت خَرشیذ، اها در ٍافع زهیي در حال حرکت ستِ ًظر هی رسذ 
دٍر خَدش هی چرخذ تِ چشن ها تِ ًظر هی رسذ کِ خَرشیذ ٍ دیگر ستارگاى در حال حرکت ّستٌذ. ٍلی چرا ستارُ لطثی حرکت 

یي است یعٌی تاالی لطة شوال زهیي! تِ ّویي دلیل ًوی کٌذ؟  تِ دلیل ایٌکِ ستارُ لطثی دلیماً ترفراز هذار چرخششی زه
پیذا کٌیهی تَاًیذ استفادُ از ستارُ لطثی است کِ تا آى شوال جفرافیایی را  ،یذ تْتریي راٍُلتی در شة گن شذُ ا
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