
Galileo dhe teleskopi

Në gusht 1609 Galileo prezantoi teleskopin e tij të përbërë nga dy lente të
vendosura në të njejtin aks, e para konvergjente (e quajtur objektivi) dhe e
dyta divergjente (okulari).
Lentet duhet të jenë të tilla që 01 f dhe 02 f me kusht 12 ff  dhe të

vendosura në skajet e një tubi me gjatësi 21 ff  , sistemi quhet afocal
sepse një rreze që vjen paralel me aksin del po paralel me aksin.

Shënim: Të dy lentet duhet të trajtohen si tepër të holla dhe këndet e
rrezeve me aksin optik janë gjithmon kënde të vogla të tilla që mund të
përafrojmë  tgsin

1 Konsiderojmë një rreze, nga një tufë rrezesh paralele që vjen nga një yllë
i largët S jo sipas aksit, dhe që formon me aksin kënin  . Kjo rreze prek
objektivin në një pakë A në distancë h nga aksi optik, dhe më pas kalon
në qëndër të okularit.
Përcaktoni këndin  në funksion të h dhe të largësive vatrore 21 dhe ff .

2 Vizatoni një diagramë që tregon rrugën që ndjek një rreze, nga një tufë
rrezesh paralele, që hynë në objektivin dhe formon me aksin këndin 
dhe del nga okulari duke formuar me aksin këndin  .

3 Tregoni që zmadhimi këndor, i përcaktuar si raport i  /G , varet vetëm
nga vlerat 21 dhe ff .

Duke vëzhguar hënën përmes teleskopit ajo duket më afër dhe e zmadhuar
dhe kështu mund të dallojmë kratere të relievit të sajë që smund të dallohen
me sy të lirë.

4 Duke ditur që Galileo kish përdorur dy lente me largësi vatrore
cmff 8.4dhe98cm 21  dhe që Hëna gjendet rreth 380000 km larg nga

Toka, në çfar distance duken krateret e saj kur ajo shikohet përmes këtij
teleskopi?

Diagramat e mëposhtme i përdorni vetëm në rastet kur nuk jeni të qartë për çka kërkohet në problemë.
(problemi duhet zgjidhur pa i parë këto diagramo por duke i ndërtuar ju vet ato)


