ASTRONOMI

Astronomi

Indretning af observatoriet

El

Undervisningen i astronomi kan foregå i eget
faglokale, fysiklokalet eller i andre eksisterende
faglokaler.

Gulvet

Hvis skolen har mulighed for at etablere et observatorium, skal placeringen vælges med omhu. Frit
udsyn, ”lysforurening” fra omgivende lyskilder og
rystelser fra fx tung trafik er blandt de forhold, der
skal overvejes ved placeringen.

Konstruktion

Af økonomiske årsager vælger mange skoler en let
bygningskonstruktion af træ eller en bærende konstruktion af træ beklædt med plader af vandfast
materiale. Tagkonstruktionen kan udføres med
skydetag eller som drejelig kuppel med observationsåbning. Disse specielle konstruktioner skal
udføres med omhu for at undgå problemer med
fygesne, slagregn og støv. Rumhøjden skal normalt være mindst 2½m.

Isolering

Det er mest hensigtsmæssigt, at temperaturen i
observatoriet er den samme som udetemperaturen, og derfor er der i princippet ikke grund til at
isolere observationsrummet. Vær dog opmærksom på, at der kan dannes kondens ved brug af
uisolerede, ikke-sugende, tynde materialer. Fra
loft/kuppel kan det medføre vanddryp på gulv og
inventar, og hvis rummet ikke er ventileret kan der
komme skader på det tekniske udstyr og risiko for
råd og svamp.
De fleste observationer foregår uden dagslys og
kun med svagt kunstigt orienteringslys. Det er derfor meget vigtigt, at lokalet er ryddeligt uden løse
ledninger og lignende på gulvet.

Stikkontakter skal være jordede.

Gulvet skal være plant, i samme niveau og uden
buler eller huller. Hvis observatoriet er anbragt på
en skråning eller en høj, kan niveauforskelle og
trappetrin være uundgåelige. I så fald skal trin og
niveauforskelle markeres tydeligt med lys eller en
anden lige så sikker metode.

Kikkertsoklen

Kikkertens sokkel skal være så solid og stå så fast,
at der ikke er risiko for at den vælter eller knækker.
Normalt giver det sig selv, fordi soklen oftest er
udført i jernarmeret beton eller er et kraftigt jernrør faststøbt i frostfri dybde.

Observationsplatform

Hvis man bruger flere kikkerter er det nødvendigt
at stå på en arbejdsplatform over gulvniveauet.
Platformen skal have en fri gangbredde på minimum 0,6 meter og være stor nok til, at man kan
betjene kikkerten uden risiko og i hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Den fri højde over arbejdspladserne på platformen
skal være mindst 2,1 meter. Hvis platformen er
placeret højere end 0,5 meter over gulvet, skal den
have rækværk med håndliste, knæliste og fodliste
i en højde af hhv. 1 meter, 0,5 meter og 0,1 meters
højde over platformen. Der skal også etableres en
trappe, hvor vinklen mellem gulvplanet og trappen
normalt ikke må overstige 45 °. Trappen skal være
forsynet med håndliste (gelænder) og have en
bredde på min 0,6 meter.
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