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Agimi i astronomisë
Në kohërat e vjetra, njohja e Universit ishte e
kuﬁzuar vetëm në atë çfarë mund të shihte një
sy i lirë.
Në ﬁllimet e shekullit 17, teleskopët e parë i
shfaqën astronomëve objekte disa herë më të
dobëta se çfarë mund të shihte syri i lirë. U panë
qindra yje të tjerë dhe u zbuluan shumë
mjegullnaja.
Nga fundi i shekullit 19, fotograﬁa astronomike
lejoi një eksplorim më të thellë të hapësirës. U bë e
mundur që objekG të ndiqej për disa orë rrjesht dhe
të mund të ﬁksohej në pllakën fotograﬁke. Në këtë
mënyrë u gjetën detaje të reja, më të holla, mbi
planetet dhe mjegullnajat.
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Galileo Galilei është i pari që e drejtoi
teleskopin nga qielli, në 1609. Përmes
dritës së ardhur nga objektet e
Sistemit Diellor, ai zbuloi krateret e
Hënës dhe 4 satelitë të Jupiterit.
Galileo kuptoi se Rruga e Qumështit
krijohet nga drita e një numri të
pamatë yjesh. Në këtë pikturë murale,
ai po u shpjegon Dozhëve të Venedikut
se si përdoret teleskopi i tij.
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Fillimi i spektroskopisë
Në 1665, Isaac Newton tregoi se drita e Diellit
është e përbërë nga ngjyra të ndryshme.
U deshën shume vite, gjithsesi, që astronomët të
përﬁtonin nga ky fakt për të studiuar dritën e
emetuar nga objektet astronomike.
Një spektër - ky është emri i dhënë nga Newton
dritës së shpërbërë nga prizmi - përmban shumë
informacion mbi përbërjen, temperaturën dhe
dendësinë e burimit emetues.
Spektrat e parë të objekteve qiellore u përNuan
mbas më shumë se 200 vitesh nga zbulimi i
Newton.
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Në këtë
pikturë duket
Newton duke
zhvilluar
eksperimentin
e tij me dritën.

Rrezen e dritës diellore që dilte nga vrima e
një pllake e drejtoi tek një prizëm dhe hodhi
mbi një cohë dritën që kishte kaluar përmes
prizmit. U shfaqën ngjyrat e mrekullueshme
të ylberit.

Ky është spektri i një mjegullnaje, i gjetur për
herë të parë nga Huggins në 1860. Spektri
shfaq tre vija të ndritshme.
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Drita e padukshme
Drita e dukshme, drita pra që mund të shihet nga
syri i njeriut, përfaqëson vetëm një pjesë të vogël
të spektrit të plotë të rrezatuar.
Drita mund të kategorizohet nga gjatësia e saj
valore. Nga e gjata në të shkurtërën, zonat e dritës
janë:
• radiovalët (si valët që kapen nga radiot dhe
televizionet),
• Mikrovalët (si valët që përdoren për të nxehur
ushqimin me mikrovalë),
• Infra të kuqet (që emetohen nga objektet e
ngrohta dhe shihen vetëm me syze speciale),
• Të dukshmet (drita diellore, llampat),
• Ultravjollca (drita e padukshme që vjen nga Dielli
dhe shkakton nxirjen apo djegien e lëkurës),
• Rrezet X (që përdoren për të parë kockat tona).
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Spektri i plotë i dritës
Spektri i dukshëm

rrezet X

ultravjollca infra të kuqe mikrovalët radiovalët
Transparenca atmosferike

gjatësia e valës 1 nm

1 μm

1 mm

1m

1 km

Gjatësia e valës dritore shkon nga më pak se
një e milionta e mm për rrezet X në më
shumë se 1 km për radiovalët. Spektri i
dukshëm shkon nga 0.4 në 0.8 mikrometër,
pra është vetëm një pjesë e vogël e spektrit të
plotë.
Atmosfera e Tokës është transparente
vetëm ndaj dritës së dukshme, ndaj
radiovalëve dhe pjesërisht ndaj zonës infra
të kuqe. Astronomët duhet të përdorin
satelitët për të vëzhguar dritën tej infra
të kuqes, ose ultravjollcën apo rrezet X të
ardhura nga trupat qiellorë.
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Imazhet në dritën e padukshme
VrojGmi i objekteve qiellore në dritën e
padukshme, të Gllë si radiovalët, mikrovalët,
infra të kuqe, ultravjollcë, rreze X ose gama, i
mundëson astronomëve të kuptojnë më mirë
se nga çfarë përbëhen objektet.
Për shembull, grimcat e pluhurit ndëryjor
janë në temperatura të ulëta. Këto objekte
emetojnë kryesisht në infra të kuqe, ndërsa yjet që
kanë temperatura mes 3,000 dhe 50,000 gradë
emetojnë fort edhe në zonën e dukshme.
Nga ana tjetër, disa gaze ndëryjore dhe
ndërgalakGke nxehen në temperatura mbi një
milionë gradë. Këto gaze ndriçojnë me
shumicë rrezaGm X.
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Galaksia Sombrero, një galaksi e madhe,
30 milionë vite-dritë larg nesh. Majtas
është imazhi i saj, i përftuar nga teleskopi
ESO 1.5 m në dritën e dukshme.
Djathtas ndodhet imazhi infrakuq
(ngjyrosur me të kuqe), marrë nga
Teleskopi Hapësinor Spitzer, i vendosur
bashkë me imazhin në dritë të dukshme,
marrë nga Teleskopi Hapësinor Hubble
(me ngjyrë blu).
Grupimi Feniks i
galaksive. Imazhet e
dukshme të galaksive
(me të verdhë) janë
vendosur mbi imazhin
e ngjyrosur me blu të
rrezeve X, kapur nga
teleskopi Chandra i
rrezeve X.
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Një imazh i burimit
3C273 në radiovalë, i
marrë me teleskopin VLA .
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Imazhi në dritën e
dukshme, i të njejtit
objekt, marrë nga
Teleskopi Hubble.

Imazhet në dritë të
dukshme të dy galaksive të
zbuluara nga sateliti IRAS,
në infra të kuqe. Janë 100
herë më të ndritshme në
infra të kuqe sesa në dritë
të dukshme.
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Majtas: Imazhi nga
teleskopi Hubble i
mjegullnajës « Syri i
Maces », në dritën e
dukshme

Djathtas: Imazhi i galaksisë
M31, marrë nga teleskopi
në ultravjollcë që ndodhet
në makinën hapësinore
Swift
Majtas: Një imazh në infra të
kuqe i një reje ndëryjore,
marrë nga teleskopi
hapësinor Spitzer.

Djathtas: Një imazh radio i
rrymave të radiogalaksisë
3C353, marrë nga VLA.

Majtas: Një imazh kompozim
rrezesh X (blu) dhe radio (rozë), i
grupimit galaktik Abell 400.
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