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🔭
Вікно до космосу: як 
працюють телескопи

⌛ Телескопи працюють як своєрідні машини часу. Через те, що світлу 
необхідний час, щоби долетіти від далекого обʼєкту до нас, ми 
спостерігаємо Всесвіт у його минулому.

Основні функції телескопа:
🔎 Збільшення зображення. Досягається шляхом системи лінз та дзеркал

💡 Освітлення або збільшення яскравості обʼєкта. Визначається потужністю 
збору світла телескопом: чим більше світла “спіймано”, тим яскравішим буде 
зображення

🤓 Розрізнення (розділення) деталей обʼєкта. Визначається роздільною 
здатністю телескопа: чим більша роздільна здатність, тим краще телескоп 
розрізняє два обʼєкти, що знаходяться поряд (не “змазує” їх в один)

Діаметр обʼєктива — найважливіший 
параметр телескопа. Все просто: чим 
більша площа поверхні, тим більше світла 
буде нею зібрано (подібно до того, як 
ширше відро збере більше дощової води). 
Телескопи з великим діаметром мають 
також більшу роздільну здатність.
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Крім видимого світла, телескопи можуть 
“ловити” й інші види випромінювання від 
небесних тіл. Спостереження в інших 
діапазонах випромінювання дають змогу 
побачити те, чого не видно у звичному для 
нас світлі. Так система з 8 радіотелескопів, 
розкиданих по різних куточках земної кулі, 
змогла “сфотографувати” чорну діру в 
центрі галактики в 55 млн світлових років 
від Землі. Цю систему телескопів назвали 
Телескопом горизонту подій. Зокрема 
телескоп горизонту подій зробив знімок 
чорної діри в центрі нашої галактики.

Крім наземних, існують також космічні 
телескопи. Найвідомішим космічним 
телескопом довгий час був телескоп 
“Габбл”, запущений у 1990 році. Йому 
належить відомий знімок Hubble Ultra 
Deep Field (2004), де закарбовані 
найвіддаленіші на той момент галактики 
Всесвіту.

Для знімкування обʼєктів, що перебувають у 
глибшому минулому (ближче до Великого 
вибуху), 25 грудня 2021 року запустили 
космічний телескоп нового покоління — 
телескоп ім. Джеймса Вебба. Він здатен 
дивитися на 800 млн світлових років далі за 
“Габбл” і зможе побачити перші галактики, 
утворені після Великого Вибуху.
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🎈 Для цього він спостерігає Всесвіт в інфрачервоному діапазоні. Саме в 
цьому діапазоні видно найвіддаленіші обʼєкти. Це обумовлено тим, що 
при розширенні Всесвіту випромінювання далеких галактик 
розтягується так, що воно перетворюється на інфрачервоне (подібно 
до того, як розтягнеться намальована хвилька на повітряній кульці, 
яку надувають).

Лекторка — Дар’я Заремба

астрофізикиня, працює зі спектральним 
аналізом зірок


