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Gizakiak, betidanik izan du unibertsoarekiko grina berezia. Zeruan, gauez 
azaltzen ziren puntu distiratsuak zer ziren; Eguzki-argiaren jatorria; Ilargia 
bera... gizartean eragin handia izan duten gaiak dira, erlijio kontuetatik hasi 
eta eguneroko berriketetaraino. Bada gai hori jorratzen duen zientzia bat: 
astronomia. 
 
Hasiera bataean, begi hutsezkoa zen astronomia. Nahiz eta zentzumenek 
mugak izan, historian zehar, zenbait zibilizaziok egutegiak; nabigazio 
teknikak; orientazio teknikak... garatu zituzten unibertsoari esker. 
 
Begi hutsez ikertze horretan, planisferioa, asmatu zen. Planisferioa, “zeruko 
planoa” dela esan genezake. Astronomoek, izarrak identifikatzeko erabiltzen 
duten planoa hain zuzen ere. 
 
Hurrengo asmakizuna, teleskopioa izan zen. Teleskopioa, irudia handiago eta 
hurbilago ikusteko balio duen tresna optikoa da.  
 
Lehen teleskopioa, Herbeheretan azaldu zen, baina Galileo izan zen, espazioa 
ikertzeko erabili zuen lehena. Galileo Galilei astronomoak, errefrakzio 
teleskopioa asmatu zuen. Teleskopio horrek bi lenteren bidez betetzen zuen 
bere funtzioa. 
 
Gerora, Isaac Newton, matematikari, teologo, fisikari eta astronomoak, 
islapen teleskopioa asmatu zuen. Beti ere, errefrakzio teleskopioak baino 
irudi hobea ematen du Newtonen teleskopioak. Islapen teleskopiora, argi 
izpiak zuzenean sartzen dira, eta ispilu ahur baten bidez, bigarren ispilu 
batetara bideratzen dira, eta azken horretatik okularrera. Gaur egun ere, 
teleskopio mota hau erabiltzen da, eta 10metroko diametrorainokoak 
existitzen dira. 
 
Unibertsoaren begiztatze egokia egiteko, baldintza batzuk betetzen dituen 
lekua behar da. Behatoki-astronomikoak, behaketa astronomikoak egteko 
erabiltzen diren leku egoki horiek dira. Normalean, mendietan edo 
basamortuan kokatu ohi dira, lainoak, argi-kutsadura, ke-kutsadura, eta 
horrelakoak ekiditeko. 
 
Oro har, normala da, Lurretik baino ikuspegi hobea, espaziotik bertatik 
izatea. Beraz, teleskopio-espazialak sortu dira. Teleskopio horiek, izenak 
dioen bezala, espazioan kokaturiko teleskopioak dira. Horien artean dugu 
Hubble teleskopioa. 
 



Teleskopio-espazialek, astroen irudia jasotzen duten bezala, irrati-
teleskopioek, astroek igorritako irrati-sinaleak jasotzen dituzte, eta ondoren, 
Lurreko radar-estazioetan, seinale horiek, hartu eta aztertzen dira. 
 
Dudarik gabe, unibertsoa ikertzeko modurik egokiena, bertara bidaiatzea da. 
Horretarako, espazio-ontziak, zunda-espazialak eta sateliteak erabiltzen 
dira. Espazio-ontzietan, gizakiek bidaiatu ohi dute, hala nola, Lurraren 
orbitara, eta Ilargira. Egun, gizakia Martera eramango duen ontzi bat 
diseinatzen, garatzen eta egiten ari dira. Baina nola bidaiatu gizakiaren 
mugetatik at? Zunden eta sateliteen bidez. Zundak ikertu nahi ditugun 
astroetara bidaltzen ditugun robotak dira. Robot horiek, astroko laginak 
aztertu, irudiak bidali e.a. egiten dituzte. Sateliteak aldiz, astroaren orbitan 
jartzen dira, eta irudiak bidaltzen dituzte. Bidaia hauetan eta bidaia hauen 
prestakuntzetan oinarritzen den zientzia, Astronautika da. 
 
Astronomia eta astronautika. Bi zientzia hauei esker, gaur egun, unibertsoari 
buruz dugun irudia garatu ahal izan dugu. Garai betean, uste zen, Lurra laua 
zela; ondoren, teoria geozentrikoa etorri zen, Lurra biribila eta unibertsoko 
erdigunea zela esanez; gero, teoria heliozentrikoa, unibertsoko erdigunea 
Eguzkia zenaren ideia defendatuz; eta gaur egun uste da Big-Bang-a gertatu 
zen puntua dela erdigunea. Horrelako teoriak frogatzeko, beharrezkoak dira, 
unibertsoa ezagutzeko dauzkagun teknologiak. Planisferio, teleskopio, espazio 
ontzi, zunda-espazial, satelite... asmakizun horiei esker ezgutzen dugu 
unibertsoa, ziurtatu gebeko teoriak edo sinesmenak alde batera utziz. 
 
Denborak aurrera darrai, eta gizakiaren adimenaren poderioz, gainerako 
zientzietan bezalaxe astronomian eta astronautikan, aurrerapauso handiak 
emango dira, eta orain misterio direnak, laster argituko dira. 
 


