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Shumicae satelitëve
kanëformëtë
çrregullt.P.sh., 
asteroidi Ida kanjë
hënëtëvogël të
stërgjatur, Gaspra.

Në breziun Kuiper ka me mijëra asteroidë; 
disa prej tyre largohen dhe më pas kapen
nga objekte më të mëdha e kthehen në
satelitë të tyre. 

Dy hënat e 
Marsit janë
asteroidë të
kapur prej tij. 

NASA/JPL

NASA/JPL

NASA

Sistemidiellor, përposplaneteveka të
paktën 171 satelitë, tëquajturhëna, që
lëvizinrrethplaneteve.VetëmMerkuri
dheAfërditanukkanëasnjëhënë. 
Shumicae satelitëvejanëtëçrregullt, 
si shkëmbinj gjigandë. Të tjerët janë
sferikë, si Hëna e Tokës; disa më të
vegjël se ajo e disa më të mëdhenj. 
Në këtë minilibër ju do të zbuloni disa
veti të hënave më të spikatura, që sillen
në orbitat e Jupiterit, Saturnit dhe të
Uranit.
Ju do të vini re se në studimin e 
sistemit diellor, gjeofizika dhe
astronomia punojnë dorë për dore.
Gjeofizika studion Tokën, një planet
shkëmbor me bërthamë të lëngët dhe
vullkane, i mbuluar me oqeane të thella
plot me qënie të gjalla. Astronomia
studion të gjithë trupat qiellorë të
universit.
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Çfarë do të zbuloni



Encelade është njëra
nga 27 hënat e Saturnit. 
Ajo karelativishtmëpak
krateregoditjesh, 
krahasuarme hënate tjera, 
sepseujiqëdel ngaçarjet
prejdetittësajtë
nëndheshëm  kaprirjet’i
mbulojë,  e mëpasngrindhei 
fshinngapamja. 

Mimas, njësatelit i 
Saturnit, e kasipërfaqen
tëmbuluarme kratere
goditjesh. Goditja mëe 
fortëkalënëpasnjë
kratergjiganddhenjë
frakturëtëmadhe. Po të
pësojënjëgoditjetjetër 
tëfortë, Mimas mundtë
ndahetnëdycopa. 

Titani, satelitimëi madhi 
Saturnit, ështëhënae 
vetmenësistemindiellorqë
kaatmosferë. 

(Cassini, NASA) 4

(Huygens/Cassini/NASA)

(Cassini, NASA/JPL)

Sipërfaqet e satelitëve
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Studimi i sipërfaqessësatelitëve na
tregonpër përbërjendhehistorinëe 
tyre. P.sh, hënae Tokës ështëe mbuluar
me kratere, për arsyetëbombardimit
konstantngameteoroidetqëpërplasen
me sipërfaqene saj. Njësatelitme 
shumëkrateregoditjeshzakonishte ka
sipërfaqenshumëtëvjetër. Nëse nga
brendësiae satelititdel lavë, ajo i mbulon
dhei fshinkrateret; këtojanëato zona 
tësatelitittonëqëdukenmëtëerrëta
dheme mëpakkratere. Mbihënate tilla 
si  Europa e Jupiteritose Enceladee 
Saturnit, ujiqëdel ngabrendapërmes
çarjevetësipërfaqes, i mbulonkrateret
dhengrin. I vetmisatelitme gravitettë
mjaftueshëm për tëmbajturatmosferë
ështëTitani. Atmosfera e tijpërbëhet
kryesishtngaazotdhemetan. 



Io është i mbuluar me lavë vullkanike të
pasur me squfur. Një shtëllungë vullkanike
300 km e lartë duket në skajin e sipërm. 
(NASA/JPL/Arizona StateUniversity)

Interpretim artistik i Ios, me disa vullkane
shpërthyese. (SWRI/Andrew

Blanchard/NASA)
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Io i Jupiterit
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Njëri ngasatelitëtmëmahnitës ështëIo, 
qësillet rrethJupiterit. Mbikëtëhënëka 
gjithmonëvullkaneaktive. Ata prodhojnë
rrëke lavashdheshtëllungate tyre
vullkanikemundtëarrijnë në300 km 
lartësi. Disangagrimcate tyreikinnë
hapësirëdheformojnënjëunazëpluhuri
rrethJupiterit, tënjohur si ‘tori i Ios’ . Ai 
ka formën e njëgjevreku.
Brendësitë e satelitëve të mëdhenj të
Jupiterit janë në gjendje të shkrirë. 
Ndokush mund të mendojë se duhet të
ishin të ngrira, ngaqë temperaturat në
sipërfaqe janë rreth -160o C, për arsye
të distancës nga Dielli. Po,r forcat
deformuese të ushtruara nga Jupiteri
tërheqin anën e afërt më shumë se anën 
e largët. Kështu, brendësia herë
tërhiqet e herë tkurret gjatë rrotullimit
të tyre vetjak, e temperatura rritet. Kur
brendësia është shkëmb, si tek Io, ajo
kthehetnëlavë. Nëse ështëakull, kthehet
në det nëntokësor.



Encelada, TokadheEuropa, janëbotëme detra. Në
këtëimazh, shkallae përmasavenukështëruajtur:
Encelada ështëshumëmëe vogël se  Hënadhe
Europa ështësa90% e diametrittëHënës(NASA).

Gejzeratdalinngaposhtë
akullitqëmbulon
Enceladën. Nëfundtë
detitkarryma
hidrotermike, qëngjajnë
me ato mbiTokë. Aty
mundtëzhvillohenqënie
tëgjalla, qëpërdorinburim
gjeotermik. 

AgjenciaHapësinore
Europianekaplanifikuar
misione për të
eksploruarjovetëm 
sipërfaqene hënës 
Europa, bashkëme 
gejzerat, por edhe
detrate saj. (NASA/JPL)
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(NASA/JPL Caltech/ Southëest
ResearchInstitute)

Europa dhe Encelada
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Dysatelitëtëtjerëmagjepsës në
sistemindiellorjanëEuropa e Jupiterit
dhe Encelada e Saturnit. Të dy janë të
mbuluar me akull të plasaritur, nën të
cilin ka detra. Mbi Enceladën janë
vrojtuar gejzera, që nuk përmbajnë
vetëm ujë, por edhe lëndë organike. Kjo
tregon se në ato botë mund të ekzistojë
ndonjë formë jete. 
Jeta mbi Tokë lulëzon në saje të
energjisë diellore, përmes fotosintezës. 
Në thellësi të detit, jeta e merr energjinë
nga rrymat hidrotermike, një lloj vullkani
nënujor. Një numër i madh qëniesh
jetojnë me energjinë termike të Tokës. 
Europa dhe Encelade mund të zhvillojnë
jetë nënujore, sepse mendohet që kanë
rryma hidrotermike. Kjo lloj jete jo
domosdoshmërisht është e të njejtës 
formë me atë që ekziston në planetin
tonë dhe do të ishte e mrekullueshme të
zbulohej. 



Miranda, njëringa
satelitët e Uranit. 
(NASA/JPL)

Sateliti i dytëi madh
nësistemindiellor
ështëTitani. Nëkëtë
imazhaijepetnë
krahasimme 
përmasate Tokës dhe
tëHënës.

Pamje artistike e Titanit, që tregon
atmosferën dhe detet e metanit të
lëngët. (NASA)
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NASA

Titani dhe Miranda
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Pas Ganimede, sateliti më i madh në
sistemin diellor është Titani. Disa
shkencëtarë mendojnë se ai i ngjan
Tokës së sapoformuar, para shfaqjes së
jetës. Është një vend shumë i ftohtë, me 
dete metani të lëngët–që në Tokë është
gaz.  Atmosfera e Titanit është aq e 
dendur, sa i ruan këto dete nga avullimi. 
Ai ka edhe male të mbuluara me metan
të ngurtë. Disa shkencëtarë mendojnë
se ai ka male edhe nën akullin e ujit. 
Miranda është satelit i Uranit, që ka
sipërfaqe shumë të çuditshme dhe
unike të përbëra nga tarraca, ultësira
dhe thyrje, që nuk përputhen krejt me 
njëra-tjetrën. Kjo mund të jetë
rrjedhojë e ndonjë përplasjeje të
Mirandës me një satelit tjetër. Copat e 
shpërndara mund të jenë bashkuar
përsëri nga graviteti, por me një
strukturë tjetër. 



Konceptartistik i asajqëmendohettëjetë
ekzohënae parë, e zbuluarrrotullKepler-
1625b. 

Duhet të ekzistojnë planete gjigante si 
Jupiteri apo Saturni, që kanë satelitë sa
Toka, të mbuluar nga dete. (Paraqitjeartistike, 
Celestia) 
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ESA/Hubble

Hënat në botë të tjera

Me të paktën 171satelitë në sistemin
diellor, imagjinoni numrin dhe larminë e 
hënave që sillen rrotull 5,000 planeteve
jashtëdiellore të zbuluara deri tani (shih 

TUIMP 8) ⎼- dhe këta përfshijnë vetëm 
yjet më të afërta! 
Ka edhe planete jashtëtokësore, të
quajtura ‘të lira’, që mund të kenë
satelitë të ngjashëm me ata të gjetur
në sistemin diellor. Planetet e lira nuk
sillen rrotull ndonjë ylli, por rreth qendrës 
së Galaksisë, ashtu si yjet me sistemet
e tyre planetare, satelitët, asteroidet
dhe kometat. 
Pra, ka ende një numër gjigand objektesh
astronomike për t’u zbuluar, vendesh
për të eksploruar dhe zona fantastike, 
ku kushtet e çuditshme po presin që të
zbërthehen. 
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Në këtë figurë të kapakut tregohen
disa hëna të sistemit diellor me 
emrat e tyre ne anglisht (shkalla e 
përmasave është e saktë, por jo
pozicionet e tyre).
Për disa prej tyre është folur në
këtë minilibër. A e dini se cilit planet 
i përkasin?

Përgjigjet janë në faqën pararendëse.

QUIZ

Një eksperiment i vogël...
... qëju mundtëbëni për tëkuptuarse si forcat
gravitacionaletëdeformimitnxehinbrendësinë
e disasatelitëve.

Keninevojëpërnjëshiritgomeose përnjë
tullumbaceprejgome, tëshfryrë.

Futenishiritine gomës nëfrigoriferpër pak
minuta, qëtëftohetpak. Kurtanxirrni, 
vendoseninëballë, qëtandjenisai ftohtë
është. 

Nëse kapnianët e tijdhefillonitatërhiqnie ta
lëshonidisaherë, kurtavininëballëdo tandjeni
qëështënxehur. 

Kjoështëmënyrase si forcatdeformuesetë
Juriteritnxehinbrendësinëe Ios, duke e
tërhequre lëshuar. 

Përgjigjet e quiz-it të faqes së fundit
Toka: Hëna
Jupiteri: Europa, Io, Ganimede, Callisto
Saturni: Titan, Rhea, Encelade, Japet, 
Dion, Mimas, Tetis
Neptuni: Tritoni
Urani: Titania, Miranda, Oberon
(Hënat me emra në ngjyrë gri nuk janë përmendur në minilibër).



Burimet: ESO, NASA, Space, Universe
Today, wikipedia. 

Përkthimi: MimozaHafizi

TUIMP Creative Commons

Për tëmësuarmëshumë
rrethkëtijkoleksionidhe
temavetëtrajtuaranëkëtë
minilibër mundtëvizitoni
http://www.tuimp.org. 
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