“Ang Kalangitan sa Iyong mga Kamay”
Manwal para sa Isang Materyal na Pandamdam

Ang elementong pandamdam ng planetarium na pagtatanghal na
“Ang kalangitan sa iyong kamay” ay gumagamit ng kalahating sphere na

may sukat na 15 cm radius para mailarawan ang kalangitan. Ito ay manwal
na gagabay sa pagbuo ng iyong kalahating sphere gamit ang mga bagay na
madaling mahanap.

Idinagdag natin sa ibabaw ng kalahating sphere ang iba’t ibang

elemento na ipinaliwanag sa kwento ng pagtatanghal. Ang mga ito ay

kumakatawan sa mga astronomikal na bagay, o nagsisilbing gabay sa mga
may kapansanan sa paningin upang makasunod sa kwento ng pagtatanghal.
(Larawan 1).

(Larawan 1)

● Mga bahaging itinatampok:
Ang

mga

bahaging

itinatampok

sumusunod:

sa kalahating sphere ay ang mga

1. Mga pangunahing bituin: Ito ay ang mga bituing may iba’t ibang laki na
isinasaad sa kwento ng pagtatanghal.
2. Mga pangalawahang bituin: Ito ay ang mga bituin na bahagi ng mga

konstelasyong hindi natalakay sa kwento ng pagtatanghal.

3. Mga Nebula
4. Buong linya: Ito ay mga linyang kumakatawan sa mga konstelasyon.
5. Mga pagatlang na linya: Ito ay mga linyang gumagabay sa mga
gumagamit mula sa isang konstelasyon patungo sa isa pa, ayon sa
pagkakabanggit sa pagtatanghal.

● Mga kinakailangan nating materyal:
1. Kalahating sphere na may sukat na 15 cm radius (ang mga sukat ng
mga astronomikal na bagay na inilarawan sa manwal na ito ay naaayon
sa radius ng kalahating sphere.)
2. Mga

pangunahing

bituin:

Para

sa

mga

pangunahing

bituin,

kinakailangan natin ng tatlong bolang may iba’t ibang laki. (Larawan 2)
●

4 na bola na may sukat na 1cm diameter (Betelgeuse sa Orion,
Aldebaran sa Taurus, Denebola at Regulus sa Leo)

●

10 bolang may sukat na 0.8 cm diameter (Bellatrix, Rigel, Almitak,
Almilan at Mintaka sa Orion, Polar star sa Ursa Minoris, Merak at
Dubhe sa Ursa Majoris, Castor at Pollux sa Gemini)

●

2 bolang may sukat na 0.4 cm diameter (Alcor at Mizar sa Ursa
Majoris)

(Larawan 2)

3. Mga pangalawahang bituin:
Para sa mga pangalawahang bituin, kinakailangan natin ng:
●

42 split pins na may 0.7 cm diameter (Larawan 3)
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4. Mga Nebula:
Para ilarawan ang mga nebula kinakailangan natin ng dalawang piraso ng
malambot na tela o iba pang materyal gaya ng lana, bulak, at iba pa
(Larawan 4).
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5. Buong linya:
Upang makabuo ng mga konstelasyon, kinakailangan natin ng medyo
magaspang na pisi na may kapal na 0.25 cm. Ito ay mahalaga upang
makatulong sa pagkilatis ng pagkakaiba nito sa kalahating sphere. Kung
gagamit tayo ng malalambot na materyal at mga bulak na pisi para sa mga
linya, mahihirapan ang mga may kapansanan sa paningin na makilatis ang
pinagkaiba ng konstelasyon sa kalahating sphere (Larawan 5).

6. Mga pagatlang na linya:
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Ang mga pagatlang na linya ay ang gagabay sa gumagamit sa paglipat mula
sa isang konstelasyon patungo sa isa pa. Ito ay mabubuo sa pamamagitan
ng pinagsama-samang butil o ng pisi na may buhol, bilang halimbawa.
(Larawan 6).
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Para sa pagbuo ng mga konstelasyon, pinagsama natin ang iba’t
ibang elementong makikita sa larawan (Larawan 7). Ang mga larawan ng
konstelasyon ay maaaring gamiting disenyo sa pamamagitan ng paglalagay
nito sa ibabaw, dahil ang kanilang laki ay naaayon sa kalahating sphere na
may sukat na 15 cm radius. Para sa iba pang mga sukat, maaaring
palakihin o paliitin ang mga larawan.
Maaaring direktang buuin ang mga konstelasyon sa kalahating
sphere. Depende sa mga materyal na pinili para sa kalahating sphere at
mga bituin, mga nebula, at iba pa; idikit natin, isabit, at pukpukin ang
bawat elemento gaya ng nasa larawan (Larawan 8-12). Panghuli, gumupit
tayo ng parisukat na may habang 2.5 cm mula sa kahit anong magaspang
na materyal, gaya ng liha. Ilagay natin ang parisukat sa gitna ng Orion at
Taurus at ito na ang magiging panimula ng pagtatanghal.

(Larawan 7)
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