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 La Terra i el Sistema Solar 
El telescopi 

Full de l’alumnat 

 Llegeix... 

Els astres (planetes, estrelles, galàxies...) es troben molt lluny de nosaltres i per això 
la seva llum ens arriba molt apagada. Per poder observar-los millor hem de “recollir” 
tota la llum possible. Els telescopis concentren la llum procedent dels astres en l’ull 
de l’observador i, a més, n’augmenten la grandària. 

Existeixen dos tipus de telescopis: el refractor que utilitza una lent com a objectiu 
per concentrar la llum i el reflector que utilitza un mirall corbat per concentrar-la. 

Al telescopi cal afegir-hi l’ocular, una lent que acomoda els raigs de llum al nostre 
ull i que amplia la imatge. Un suport cilíndric (tub telescòpic) permet mantenir en 
posició correcta les lents. 

Per poder enfocar amb nitidesa la imatge l’ocular pot variar lleugerament la seva 
posició gràcies al mecanisme d’enfocament. 

És necessari almenys una ullera (cercador) (alguns telescopis en tenen dues) de 
menys augments que el telescopi per ajudar-nos a localitzar els astres que volem 
observar. 

Per poder observar amb comoditat necessitem un suport estable (trespeus o trípode) 
que es pugui regular fàcilment. També és indispensable una bona muntura per 
dirigir-nos al punt desitjat del firmament. La muntura equatorial (té un eix paral·lel 
al de la Terra) permet realitzar el seguiment dels astres amb molta facilitat. Un joc 
de contrapesos regulables permet equilibrar perfectament el moviment del 
telescopi. 
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Sovint per facilitar l’observació situem abans de l’ocular un prisma que desvia la 
llum 90 graus i permet a la persona una posició més còmoda. 

Podem calcular l’augment d’un telescopi molt senzillament: dividint la longitud del 
tub telescòpic entre la distància focal de l’ocular (en les mateixes unitats, 
normalment en mil·límetres, mm). Com que el telescopi sol portar tres o quatre 
oculars intercanviables podem observar imatges amb diferents augments segons 
l’ocular utilitzat. 

 Exercicis 

 Escriu els noms dels elements (paraules amb negreta) del telescopi al lloc 
corresponent. 

 

 El telescopi de l’institut és refractor o reflector? Per què? 

 

 Per què serveixen les ulleres anomenades cercadors? 

 

 En observar, en ple dia, un objecte pel telescopi, què has observat que t’hagi 
sorprès? Aquesta característica dels telescopis té alguna importància per la 
observació nocturna del firmament? 

 s muntures equatorials i acimutals dels telescopis. 
Quina és la diferència bàsica? 

 utal que permet senzillament 
moure el telescopi amunt – avall i dreta – esquerra? 

 l nostre telescopi i de la ullera cercadora. Per fer-ho 
omple la taula següent: 

 Telescopi 

 

Cerca les característiques de le

 

Per què la millor muntura és l’equatorial i no l’acim

 

Calcula els augments de

 Cercador Ocular 1 Ocular 2 Ocular 3 

Tub telescòpic (mm)     

Focal ocular (mm)     

Augments     

 rojectem la imatge del Sol en comptes d’observar-la directament per 
l’ocular? 

 Una vegada feta l’observació del Sol, fes-ne un dibuix. 

 

Per què p
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 Si en la observació has observat alguna taca grisa o fosca, com podem saber si és 
d’alguna lent bruta o és una taca solar? 

 

 Fes una recerca i explica a què és degut que hi hagi taques en la superfície solar?  
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