
Quan observem els estels, ens fixem en  la seva brillantor i el seu color. I després?  Durant mil·lennis, hem observat els estels per allò que poden percebre els nostres ulls. Hem 
mesurat les seves posicions i els moviments relatius i ens hem imaginat la resta. Hem observat la intensitat i el color però ens ha estat molt difícil comparar i mesurar. 

 Rosa Maria Melià Avià (1) i M. del Tura Puigvert Masó (2)  
(1) IES Infanta Isabel d’Aragó (2) Catedràtica de Física i Química 

(1) i (2)Associació de professors de física i química de  Catalunya.  

El perfeccionament de l’anàlisi espectroscòpic a ens ha permès identificar els elements químics  i, consegüentment, diagnosticar també  la composició estel·lar.  

Y dins l’estudi de l’àtom en relació a l’espectroscòpia: 

 Johann Balmer (1885) va contribuir a desenvolupar una fórmula empírica per calcular les longituds d’ona de les quatre línies corresponents a la zona visible de 
l’espectre de l’hidrogen. 

 Johannes Rydberg (1890) va proposar una adaptació  de la fórmula de Balmer per aplicar-la  a l’estudi de l’espectre visible d’altres elements. 

 Max Planck  va  formular la  teoria quàntica en l'absorció i l'emissió de radiació: “cada àtom només pot absorbir i emetre radiació d'una longitud d'ona específica”. 

 Niels Bohr (1920) va proporcionar una explicació de les línies espectrals relacionant-les amb l’excitació dels àtoms i els salts energètics. 

Ús del telescopi 
Elisabetha Hevelius (1647-1693) 
El 1690, va publicar  Prodomus astronomia, 
un catàleg de 1564 estrelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Winkelman (1670-1720) 
Va fer les observacions i càlculs necessaris 
per fer el calendari i, el 1702, va descobrir 
un cometa. 
Carolina Herschel (1750-1848) 
Va descobrir 10 cometes i 3 nebuloses. El  
1798, la Royal Society  va publicar el catàleg 
d'estrelles amb  els seus resultats. 
Wang Zhenyi (1768-1797 
Va escriure 12 llibres molt didàctics  sobre 
astronomia i matemàtiques 
Nicole Reine-Lepaute (1723-1788) 
Fou una de les millors “computadores 
astronòmiques” de la seva època. Va predir 
la tornada del cometa Halley, el trànsit de 
Venus i altres efemèrides. 
Maria Mitchell (1818-1889) 
Primera astrònoma i professora   en una 
universitat  dels  Estats Units.  
Va descobrir el cometa que posteriorment 
s’anomenaria Miss Mitchell’s comet. 

Després dels estudis de Boisbaudran, Foucault i Fraunhofer, en el 1860, Bunsen i Kirchhoff van publicar l’estudi sobre 
diverses sals  d’alcalins i alcalinoterris. Van establir la capacitat analítica de l’espectroscòpia descobrint dos nous metalls 
alcalins: cesi (1860) i rubidi (1861). 

“A cada element químic li correspon un espectre” Robert Bunsen i Gustav Kirchhoff 

Ja el 1859 es confirmen els principis de l’anàlisi espectral: “L’espectre d’un element químic és un i indivisible i no es pot 
canviar per efecte de la temperatura ni per res més” 

Gustav Kirchhoff and Robert Bunsen 
wikimedia commons 

L’espectroscòpia acompanyada de la fotografia astronòmica va permetre grans progressos . S’inicià  l’astrofísica 

Orígens de l’espectroscòpia  

El 1849, J. B. L. Foucault va demostrar experimentalment que el fet que les línies d'absorció i d'emissió apareguin a la 
mateixa longitud d'ona es deu a que es tracta del mateix material. 
Durant l’última meitat del segle XIX,  l’aplicació de tècniques espectroscòpiques a l'anàlisi amb Boisbaudran, Bunsen, 
Crookes, Kirchhoff i altres , consistia a “buscar les línies d’emissió representatives dels elements”. 

Representació de les línies  de Fraunhofer 
Modificat a partir d’una imatge de https://www.fraunhofer.de/ (Fraunhofer-Gesellschaft) 

William Wollaston, 1802, detecta les línies negres en l’espectre solar i Joseph von Fraunhofer va catalogar 574 línies 
(1815) 

 Dècada de 1860, William i Margaret Huggins,  elements comuns a la Terra i les 
estrelles.. 

 Juliol  del 1860, Warren de la Rue  realitza una de les primeres fotografies  de la 
corona  solar. Durant un eclipsi total. 

 Agost 1868, Jules Janssen, observació línia groga a 587.40 nm en l’espectre solar. 
 El 1868, Norman Lockyer va assignar aquesta línia a un nou element que anomena 

Heli i que no s’havia trobat  en la Terra. 
 En la dècada de 1860 es motoritzen els telescopis i s’aplica l’espectroscòpia i la 

impressió  fotogràfica en plaques per millorar  l’observació estel·lar. 

Juliol 1860 

Foto i espectro-astronomia 
Margaret Linsday Huggins (1848-1915) 
Els esposos Huggins van signar conjunta-
ment totes les publicacions . En els anys 
1860s, van emprar l’espectroscòpia per 
determinar si  les estrelles contenien els 
mateixos elements que la Terra.  

Observació, classificació i conceptualització 
Les calculadores de Pickering 
Williamina Paton Stevens Fleming (1857-
1911) Va contribuir a la confecció del catàleg 
estel·lar projectat per Henry Drapper. Va de-
cobrir la nebulosa Cap de cavall . Catalogà 
10000 estrelles. Descobrí 310 estrelles varia-
bles, 59 nebuloses i 10 noves.  
Henrietta Swan Leavitt (1869-1921) 
Va ser responsable del Departament de Foto-
metria fotogràfica de l’Observator Harvard.  
Va establir el període de lluminositat d'unes 
quantes estrelles variables. 
Annie Jump Cannon (1863-1941) 
Va crear l’esquema de classificació Harvard, 
el primer intent seriós de classificació dels 
estels basat –se en la temperatura i el tipus 
d’espectre. 

Les monges de la Specola romana: 
Emilia Ponzoni, Regina Colombo,  
Concetta Finardi i Luigia Panceri. 
Les “germanes mesuradores”,  amb  ajuda de 
microscopis, mesuraven i anotaven la posició 
de cada estrella.  En 11 anys , van classificar  
256000 estrelles, complint  l’encàrrec del 
Vaticà  dins el projecte internacional  Carte 
du Ciel.  

Marie Paris Pishmish (1911-1999) 
 Amb estudis a Istanbul  i Harvard, fou la pri-
mera astrònoma professional de Mèxic.  A la 
UNAM va formar molts dels primers astrofí-
sics mexicans;  entre ells , la seva filla. 

Cecilia Payne-Gaposchkin (1900-1979) 
 La primera  dona que es doctorà en astrono-
mia.  La seva tesi mostra l’evidència que l’hi-
drogen és el component principal de les 
estrelles.  

Radioactivitat i la divisibilitat de l’àtom  
El model de l’àtom, immutable i indivisible, 
com indica la seva etimologia, comença a 
ser superat a final de segle XIX quan es 
descobreix la radioactivitat.  
La radioactivitat i el descobriment de nous 
elements 
Maria Sklodowska Curie (1867-1934)  
Va estudiar sistemàticament el fenomen de 
la radioactivitat i implementà les tècniques 
de separació d’elements radioactius  en 
mostres d’urani. Va descobrir el radi i el 
poloni.  
Marguerite Perey (1909-1975)  
Separant  l’actini radioactiu del lantà, va 
descobrir l’element 87. Es completà el grup 
1 en la Taula periòdica amb el Franci. 
Irene Joliot (1897-1956), 
Junt amb el seu marit van investigar com 
isòtops estables es convertien en nous 
àtoms radioactius en ser bombardejats per 
radiació alfa. Descobriren que els elements 
poden ser transmutats artificialment.  

Tant en els grans canvis que va experimentar l’astronomia com en els estudis crucials sobre la divisibilitat dels àtoms no hi han faltat dones amb qualitats extraordinàries per a 
la dedicació a la recerca científica i la realització de descobriments científics molt significatius.  
Des de les astrònomes pioneres, que únicament comptaven amb telescopi i capacitat d’observació visual, passant pel gran canvi que va suposar per a l’astronomia la 
incorporació al telescopi de la fotografia i  l’espectrometria, fins arribar a les gran figures científiques que varen treballar en física nuclear, moltes d’elles han restat eclipsades al 
llarg de la historia. Fem-los-hi honor i incorporem les seves històries en les nostres activitats d’ensenyament i aprenentatge. 

Física nuclear: teòriques i innovadores 
Idda Tacke Noddack (1896-1978), Va 
predir la possibilitat que  nuclis grans 
sotmesos a impactes de neutrons es 
partissin en altres nuclis més petits. Va 
descobrir l’element  que anomenà Reni. 
Lisa Meitner (1878-1968), va introduir el 
terme fissió nuclear i les primeres idees 
sobre el model de gota líquida, el punt de 
fissió i reacció en cadena.  
Maria Goeppert Mayer (1906-1972), va 
proposà el model de capes per al nucli 
atòmic i va desenvolupar el model mate-
màtic corresponent. 

Computadores de Harvard: Henrietta Swan, 
Annie Jump, Williamina Paton i Antonia Maury 
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Elisabetha Hevelius i el seu espòs 
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Maria Mitchell 
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