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Iskanje znamenj temne snovi

Odpiranje okna v neznani svet
V prvi polovici decembra lani so se na spletnih straneh,
kjer domujejo teoreti!ni fiziki, pojavili prvi zapisi, da
so raziskovalci na eksperimentu CDMS (Cryogenic
Dark Matter Search), ki poteka globoko pod povr"ino v
opu"!enem rudniku #eleza pri kraju Soudan v
Minnesoti, odkrili indice temne snovi. Potem sta se 17.
decembra hkrati oglasili skupini znanstvenikov iz
Fermilaba (Chicago) in SLAC (Stanford Linear
Accelerator Center v Kaliforniji), obe del kolaboracije
CDMS, ki sta sporo!ili, da so detektorji zaznali nekaj,
kar bi lahko bila temna snov. Ali pa tudi ne.

Opazili so dva dogodka, pri kate-
rih bi lahko zaznali delce wimp
(weakly interacting massive parti-
cle), ki so po mnenju fizikov med
glavnimi kandidati za sestavo
skrivnostne temne snovi. Ta tvori
!etrtino vesolja, "e bolj skrivnostne
temne energije naj bi bilo 70 odstot-
kov, nekaj manj kot pet odstotkov
pa je vidne snovi. Ameri"ki znan-
stveniki ne trdijo, da je to, kar so za-
znali detektorji, res temna snov, saj
je verjetnost, da je signal povzro!ilo
kaj drugega, kot na primer kozmi!-
ni #arek, precej"nja. Delci, ki so jih
zaznali detektorji CDMS, so se po-
kazali kot "ibke spremembe tempe-
rature na kristalih germanija in sili-

cija, ohlajenih na temperaturo bli-
zu absolutne ni!le.

Za temno snov
ni dovolj dokazov

»V dveh dogodkih smo res opazi-
li karakteristike, ki bi jih lahko pri-
!akovali od delcev wimp, ni pa iz-
klju!ena mo#nost, da gre za seva-
nje, ki je nastalo v rudniku,« so spo-
ro!ili iz CDMS. »$al ne moremo z
gotovostjo trditi, da gre za sledi te-
mne snovi, tisto, kar so zaznali de-
tektorji, bi sicer lahko bila temna
snov, vendar nimamo dovolj trdnih
dokazov za to, kar nas spravlja v
obup,« je ob tem izjavil Gordon Ka-
ne, fizik z Univerze Michigan.

Zadeva je resni!no zagatna, saj so
vlo#ki raziskovalcev pri teh ekspe-
rimentih precej visoki. %e bi se iz-
kazalo, da gre res za temno snov,
kar bi morali seveda potrditi "e po-
dobni eksperimenti v drugih detek-
torjih po svetu, bi to pomenilo ene-
ga tistih velikih odkritij, ki se zgodi-
jo le vsakih nekaj desetletij. Odkri-
tje, ki bi odprlo okno v svet temne
snovi, morda celo v supersimetrijo,
bi bilo vsekakor vredno Nobelove
nagrade za fiziko. Morda bo lahko
decembrske domneve znanstveni-
kov v kratkem potrdil ali ovrgel po-
sodobljeni detektor SuperCDMS, ki
bo precej mo!nej"i, pravi Pier Od-
done, direktor Fermilaba, ki je so-
deloval pri kolaboraciji CDMS. Ve-
liko pa pri!akujejo tudi od detek-
torja Xenon 100 (napolnjenega s te-
ko!im ksenonom), ki je za!el delo-
vati pod italijanskimi Alpami.

Edini, ki trdijo,
da so zaznali temno snov

O signalih, ki bi lahko vodili k te-
mni snovi, so za!eli #e pred leti prvi
z gotovostjo govoriti znanstveniki
na eksperimentu DAMA/LIBRA
(Dark Matter Large Sodium Iodide
Bulk for Rare Processes), ki poteka
globoko pod Apenini v nacional-
nem laboratoriju Gran Sasso v Itali-
ji. Njihov detektor je v desetih letih
#e ve!krat zaznal signal, ki bi ga pri-
!akovali ob sipanju temne snovi na
obi!ajno snov. $e leta 2000 je sku-
pina italijanskih znanstvenikov
sporo!ila, da so na njihovih krista-
lih natrijevega jodida zaznali "ibko
interagirajo!e masivne delce, ven-
dar njihovih rezultatov doslej ni
potrdil "e noben podoben eksperi-
ment. Leta 2008 so iz Gran Sassa
znova sporo!ili, da so v sodelovanju
s kitajskimi kolegi odkrili jasne sle-
di temne snovi, ki so jih detektorji

zaznali kot wimpe. Zemlja med svo-
jim kro#enjem okoli Sonca potuje
tudi skozi podro!ja temne snovi, ki
so v na"i galaksiji, kar se odra#a v le-
tnih spremembah, ki jih zaznajo
njihovi detektorji, trdi Rita Berna-
bei z rimske univerze Tor Vergata.

Ostali fiziki pa niso tako prepri-
!ani, da so detektorji pod Apenini v
resnici odkrili temno snov. Da bi to
preverili, bi morali izvesti enak
eksperiment, ki pa doslej sploh ni
bil mogo!. Njihov detektor ima na-
mre! edini na svetu posebne scinti-
lacijske kristale NaI, ki jih proizva-
jalec ne sme prodati nikomur dru-
gemu. DAMA je z njim podpisala
ekskluzivno pogodbo, ki prepove-
duje prodajo teh ultra!istih krista-
lov drugim znanstvenim skupi-
nam, kar se bo zdaj spremenilo.

Med prvimi znanstveniki, ki so se
odzvali na odkritja eksperimenta
CDMS, je bil tudi Jure Zupan z lju-
bljanske fakultete za matematiko
in fiziko in Instituta Jo#ef Stefan, ki
je s kolegoma Joachimom Kop-
pom (Fermilab) in Thomasom
Schwetzom (MPI-Heidelberg) in-
terpretiral eksperiment v Soudanu.
Njihov !lanek (http://arxiv.org/abs/
0912.4264v1) se je #e 22. decembra
pojavil na spletni strani arXiv. Ve!i-
na fizikov, ki se ukvarjajo s fiziko
visokih energij in trdne snovi, pa
tudi "tevilni astrofiziki, matematiki
in drugi znanstveniki, to stran upo-
rablja za tako imenovane predobja-
ve !lankov. %lanek najprej po"ljejo
na ta spletni naslov, kjer ga prebe-
rejo in komentirajo njihovi kolegi,
kasneje pa ga ponudijo v objavo
strokovnim revijam. Tam je posto-
pek obi!ajno precej dolgotrajen, saj
!lanek najprej ocenijo priznani
znanstveniki, "ele potem sledi obja-
va v reviji, po kateri besedilo uma-
knejo s stre#nika arXiv. M. R.

Vesoljska paj!evina, ki meri 270 milijonov svetlobnih let
Temna snov sodi med ve!je uganke sodobne fizike in pomeni velik izziv
"tevilnim znanstvenikom #e ve! kot sedem desetletij. Ko bi jo lahko
videli, bi bila menda podobna veliki paj!evini, ki z enega na drugi konec
vesolja meri kar 270 milijonov svetlobnih let. Tako so jo leta 2008 opisali
kanadski in francoski raziskovalci, ki so merili porazdelitev temne snovi
v vesolju. Ameri"ki astrofizik Fritz Zwicky je pred 70 leti opazoval veliko
jato galaksij in ugotovil, da nanje ne more delovati le gravitacija vidne
snovi, saj je ta pre"ibka, da bi jih lahko zadr#ala v jati. Domneval je, da
gre za neko temno snov z veliko gravitacijo, njegovi kolegi pa so bili
prepri!ani, da se je u"tel pri izra!unih. Pribli#no 30 let kasneje se je s
podobnimi ugotovitvami ubadala njegova kolegica Vera Cooper Rubin,
ena izmed za!etnic raziskav temne snovi. Pri merjenju hitrosti gibanja
zvezd v spiralnih galaksijah je ugotovila, da se tiste na robu gibljejo
hitreje. Torej mora obstajati neka sila, ki zvezdam prepre!uje, da bi jih
odneslo iz galaksije, saj vsi izra!uni ka#ejo, da bi zavoljo velike hitrosti
vrtenja morale zapustiti galaksijo. Ugotovila je, da mora biti v galaksijah
vsaj desetkrat ve! neke nevidne snovi, ki to prepre!uje. Snov, ki ne
oddaja svetlobe in ki (skoraj) ne reagira z obi!ajno snovjo, so doslej
zaznali le posredno, v glavnem po gravitacijskih u!inkih na galaksije in
na obi!ajno snov. Domnevajo, da je sestavljena iz delcev, ki zelo "ibko
ali pa sploh ne reagirajo z obi!ajno snovjo, tako da ne pride do
interakcije, ker gre preprosto skozi snov, kot da je sploh ne bi bilo. Zato
jo je tudi izjemno te#ko oziroma skoraj nemogo!e zaznati. Na svetu je
kar nekaj laboratorijev, kjer sku"ajo uloviti temno snov, pri !emer
uporabljajo izjemno ob!utljive detektorje, ki lahko zaznajo interakcijo
wimpov z obi!ajno snovjo. Vsi so globoko pod povr"ino Zemlje, da bi
zmanj"ali mo#ni vpliv kozmi!nih #arkov in sevanja ozadja. Poleg
najpogosteje omenjenih "ibko interagirajo!ih masivnih delcev so med
kandidati za delce, ki sestavljajo skrivnostno temne snovi "e aksioni,
prav tako zelo "ibko sklopljeni s snovjo in z majhno maso.

Pogovor Jure Zupan o temni snovi

Od !pekulacij do eksotike
Jure Zupan je doktor fizike, zaposlen na Fakulteti za
matematiko in fiziko v Ljubljani in na Institutu Jo#ef
Stefan. Zadnji dve leti je pre#ivel na teoreti!nem
oddelku za fiziko osnovnih delcev v Cernu, kjer se je
ukvarjal s temeljnimi raziskavami v fiziki mezonov B
in s temno snovjo.

Kako vemo, da temna snov ob-
staja in kaj bi lahko bila?

Vsi eksperimenti, ki so res dodo-
bra preverjeni, ka#ejo na temno
snov le prek gravitacijskega privla-
ka. To lahko, na primer, pomeni iz-
merjeno pot dolo!ene zvezde po
delu neba. Princip je precej pre-
prost: ve!ja kot je masa, ki zvezdo
privla!i, hitreje se bo gibala. Potem
sledi primerjava med maso, ki jo
lahko opazimo, in maso, ki bi bila
teoreti!no potrebna za tak"no hi-
trost zvezde, pri !emer ugotovimo,
da nam nekaj ali precej mase v izra-
!unu manjka. Prvi indici, da je ve!
snovi, kolikor jo lahko vidimo, se-
gajo v trideseta leta prej"njega sto-
letja, v osemdesetih pa so za!eli
ugotavljati, kako bi lahko temno
snov iskali tudi z detektorji na Ze-
mlji.

Po tej definiciji temne snovi bi
lahko tudi Zemljo uvrstili v temno
snov, ko bi ta del vesolja opazovali z
dovolj velike oddaljenosti, saj ne
seva svetlobe, videli bi le odsev
Son!eve svetlobe, ki zakriva na"
planet, ta odsev pa je lahko pre"i-
bak, !e smo dovolj oddaljeni, na pri-
mer na drugi strani galaksije. V
principu bi bila lahko temna snov
sestavljena tudi iz obi!ajne barion-
ske, vendar iz evolucije vesolja in
odtisa tega razvoja na mikrovalov-
nem sevanju ozadja, vemo, da ve!i-
na snovi v vesolju ni barionska.

Kdo je glavni kandidat za temno
snov?

Fiziki o ostalih interakcijah te-
mne snovi ne vemo ni!, kar bi bilo
eksperimentalno dokazano, pa! pa
je vse zgolj "pekulacija. Imamo pa
ve! indicev, ki se lepo ujemajo s
standardnim modelom razvoja ve-
solja. Delci, ki jih fiziki osnovnih
delcev imenujemo wimpi, se zdijo
zelo primeren kandidat za sestavo
temne snovi. Zelo lepo se namre!
vklju!ujejo v ve!ino dosedanjih te-
orij o tem, kak"na naj bi bila temna
snov. Vsi eksperimenti, v katerih
znanstveniki i"!ejo temno snov,
imajo eno skupno lastnost: nih!e
ne trdi, da so odkrili temno snov. Iz-
jema je le kolaboracija DAMA.

Na kak"nih temeljih slonijo nji-
hove trditve?

Detektor pod Apenini ima krista-
le natrija in joda, na katerih se po
predpostavki sipa temna snov, ki
pri tem odda energijo, to pa potem
vidijo v scintilacijski svetlobi. De-
tektor je narejen tako, da sprejema
vse signale, tudi tiste iz ozadja, ne
pa tako, da bi bila mo#na "e koinci-
denca, ki bi pokazala, ali se je vzbu-
dil tudi kristal. Takoj po objavi, da
je detektor zaznal signal, ki bi ga
lahko interpretirali kot wimpe, ki

sestavljajo temno snov, je novica v
strokovni javnosti vzbudila precej
zanimanja in "e ve! skepse. Signal,
ki so ga zaznali, je bil ve!ji, kot bi ga
lahko pri!akovali pri supersime-
tri!nih delcih. Od tedaj je bilo pre-
cej narejenega tudi pri ostalih
eksperimentih, ki i"!ejo temno
snov po svetu. Povsod je princip od-
krivanja pribli#no isti: ko bo delec
temne snovi tr!il v sestavne gradni-
ke detektorja, bo oddal neko ener-
gijo, ki bo segrela detektor.

Kako deluje detektor CDMS?
Tam so kristali iz silicija in ger-

manija. Razlika je le v masi gradni-
kov detektorja, v katerega temna
snov tr!i, oziroma v spinu (vrtilni
koli!ini) jedra, s katerim se lahko
sklaplja. Vse to pa se lahko zgodi sa-
mo ob predpostavki, da delci temne
snovi reagirajo z navadno snovjo.

Do kak"nih ugotovitev ste pri"li s
kolegi fiziki v !lanku, ki ste ga obja-
vili na spletni strani arXiv?

Ugotovili smo, da obstaja "e neka
mo#nost, ki je ve!ina raziskovalcev
doslej ni upo"tevala. Morda tudi za-
to, ker je precej eksoti!na. Klasifi-
kacija dogodkov oziroma verjetno-
sti, da bi odkrili temno snov, je na-
mre! lahko razli!na. Temna snov se
ob trku lahko spremeni ali pa ne, ob
trku se lahko sklaplja s spinom ali
pa tudi ne. Imamo torej "tiri mo-
#nosti in mi smo obravnavali vse,
tudi tisto najbolj eksoti!no: da se te-
mna snov ob stiku z barionsko spre-
meni in se sklaplja s spinom jedra.

Kako to, da ste se odlo!ili za
objavo na arXivu?

%lanek smo najprej poslali na
spletno stran arXiv, ker je to #e do-
dobra uveljavljena navada med fi-
ziki delcev. Tam !lanke razvr"!ajo
po datumu prispetja, tako da se ve,
kdo je bil prvi. Na" !lanek je bil tre-
tji po vrsti, danes pa jih je na to te-
mo #e deset. Vpra"anje, koliko jih
"e bo, saj je zadeva zdaj #e precej ja-
sna. CDMS vidi dva dogodka, pri !e-
mer je mo#nost, da je to, kar je de-

tektor zaznal, v resnici "um in ne te-
mna snov, precej"nja. Izra#eno v
odstotkih: 23-odstotna. Na !lanek
smo dobili nekaj pripomb, zdaj pa
smo ga poslali v revijo Journal of
Cosmology and Astroparticle Phy-
sics. Naj povem, da sem !lanek v
uredni"tvo JCAP poslal v torek, 12.
januarja, in v manj kot 24 urah do-
bil potrdilo, da ga sprejemajo v
objavo. Obi!ajno traja recenziranje
nekaj mesecev. Sicer pa ve!ini razi-
skovalcev v fiziki delcev #e nekaj
!asa zado"!a objava na spletni stra-
ni arXiv, ki je dosegljiva vsem in
kjer ste si nenazadnje lahko na" !la-
nek ogledali tudi vi.

Kaj pa eksperimenti, ki i"!ejo te-
mno snov v prou!evanju kozmi!-
nih #arkov?

Teh je kar nekaj: PAMELA
(Payload for Anti Matter Explorati-
on and Light-nuclei Astrophysics),
ATIC (Advanced Thin Ionization
Calorimeter), HESS (High Energy
Stereoscopic System) in Fermi opa-
zujejo kozmi!ne #arke pri razli!nih
energijah. Ugotavljajo, da je pri
energiji okoli enega TeV v kozmi!-
nih #arkih ve! pozitronov in elek-
tronov, kakor bi jih lahko pri!ako-
vali. Razlag, zakaj je temu tako, je
precej, segajo pa od astrofizike do
temne snovi. V zadnjem letu in pol
je bilo tu precej novih "tudij, ven-
dar nobena ni postregla s kak"nim
trdnim dokazom, da gre res za te-
mno snov, ne pa morebiti za "e ne-
odkrit pulzar v na"i galaksiji ali ka-
k"en drugi astrofizikalni vir, ki po-
vzro!a tovrstne prese#ke.

Lahko pri!akujemo, da bo kateri
od eksperimentov na velikem ha-
dronskem trkalniku v Cernu odkril
wimpe?

Vse, kar bi lahko povedal v zvezi s
tem, bi bilo zgolj ugibanje. %e bi
eksperimenti v velikem hadron-
skem trkalniku pokazali, da tudi ta
mo#nost, o kateri pi"emo v na"em
!lanku, ne pomeni dokaza za zazna-
vo temne snovi, bi to pomenilo
predvsem nekaj: da tisto, kar so po-
kazali detektorji v Gran Sassu, ni te-
mna snov. Povsem gotovo pa bi bilo
to "ele tedaj, ko bi izvedli povsem
enak eksperiment. Strokovnjaki s
Princetona na!rtujejo postavitev
detektorja z enakimi kristali v Gran
Sassu, ki bo "e natan!nej"i in bo ta-
ko mo#nost, da gre za "ume na de-
tektorju, manj"a.

Kaj pa odkritje Higgsovega bozo-
na?

Ob nemotenem delovanju trkal-
nika v Cernu pri vi"ji energiji je od-
kritje Higgsovega bozona ali po-
dobnega pojava nekaj, kar se zdi
skoraj vsem fizikom delcev bolj ali
manj pri!akovano. %eprav je raz-
meroma enostaven, je ta delec #e
sam po sebi za fizika zelo zanimiv.
Zanimiv je zato, ker je nesestavljen,
hkrati pa ne nosi spina. To bi bil pr-
vi osnovni delec brez spina. V stan-
dardnem modelu ima zelo posebno
vlogo, saj ostalim delcem podeli
maso. Zato je razumljivo, da si od
tega odkritja precej obetamo. M. R.

Dr. Jure Zupan
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Detektor za temno snov – Vodja raziskovalcev v eksperimentu CDMS Dan
Bauer med dvigovanjem enega izmed detektorjev, zaprtega v bakreno ohi!je.
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Detektor eksperimenta DAMA/LIBRA
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Kristal germanija v detektorju CDMS

Fo
to

Fe
rm

ila
b

Pretekli konec tedna je bila na Univerzi v Padovi, kjer je
18 let pou!eval in raziskoval Galileo Galilei, sklepna
svetovna slovesnost ob mednarodnem letu astronomije
2009 (MLA2009). V Sloveniji se MLA2009 uradno
kon!uje nocoj ob 19. uri s prireditvijo na Konservatoriju
za glasbo in balet v Ljubljani.

Andreja Gomboc

Leto 2009 je bilo posve!eno astro-
nomiji v !ast 400. obletnici prvih
Galilejevih astronomskih opazo-
vanj s teleskopom. Lahko re!emo,
da se je s tem za!ela doba moderne
astronomije. Na zaklju!ni slovesno-
sti v Padovi so bili nekateri mnenja,
da je bilo MLA2009 najve!ji znan-
stveno-izobra#evalni dogodek v
zgodovini, saj so organizatorji k so-
delovanju pritegnili kar 148 dr#av in
ustvarili najve!jo mre#o sodelujo-
!ih dr#av, znanstvenikov in ljubite-
ljev astronomije, kar jih je kdaj bilo
v znanosti. &tevilne aktivnosti in
dogodki, ki so jih skupaj organizirali
ljubiteljski in poklicni astronomi po
vsem svetu so pod skupnim geslom
Vesolje je nad tabo. Odkrij ga!, dose-

gli svoj namen. Pribli#ali so vesolje
Zemlji in odprli o!i "ir"e javnosti za
zanimivosti nad nami.

Dejavni slovenski astronomi
Zelo dejavni so bili tudi astrono-

mi v Sloveniji, kjer je MLA2009 po-
tekalo pod pokroviteljstvom pred-
sednika dr. Danila Türka. Med na-
jodmevnej"e akcije sodi razstava
astronomskih fotografij Od Zemlje
do vesolja; potujo!i del razstave je
od januarja 2009 do danes obiskal
#e skoraj 100 "ol, knji#nic in galerij,
svojo pot po Sloveniji pa bo nadalje-
val vsaj do maja letos. Ministrstvo
za visoko "olstvo, znanost in tehno-

logijo je omogo!ilo raz"irjeno razli-
!ico razstave z ve! kot 100 slikami,
ki je bila poleti na ogled na Jakopi-
!evem sprehajali"!u v parku Tivoli
v Ljubljani. Zaradi velikega zanima-
nja je razstava v Tivoliju ponovno
postavljena na ogled in si jo je mo-
go!e ogledati do sredine februarja.

Zelo odmevna so bila tudi javna
astronomska opazovanja. V za!et-
ku aprila so se slovenska astronom-
ska dru"tva, "ole in vrtci pridru#ili
mednarodni akciji 100 ur astrono-
mije. Konec avgusta je bilo poleg
razstave v Tivoliju veliko javno
opazovanje Lune, Jupitra in njego-
vih "tirih Galilejevih lun in isto!a-
sno strokovno vodenje po razstavi.
Konec oktobra so sledile Galilejeve
no!i, v okviru katerih si je na "tevil-
nih javnih opazovanjih po vsej Slo-
veniji tiso!e ljudi skozi teleskop
ogledalo najzanimivej"a nebesna
telesa. Astronomsko geofizikalni
observatorij na ljubljanskem Go-
lovcu, ki je v lanskem letu slavil 50-
letnico, je imel vsako prvo sredo v
mesecu dneve in no!i odprtih vrat,
prav tako pa so ob!asno odprli svo-

ja vrata tudi ve!ji amaterski obser-
vatoriji po Sloveniji.

Delavnice za otroke
Astronomi so pripravili tudi ve!

deset javnih predavanj in delavnic
za otroke, za sodelovanje pridobili
okrog 200 "ol in vrtcev, na spletu pa
je nastala zbirka astronomskih igric
in delavnic za pred"olske otroke ter
nalog in vaj za "olarje. Na pobudo
astronomov je ministrstvo za "olstvo
in "port izvedlo akcijo Teleskop za
vsako "olo, v okviru katere je ve! kot
600 "ol kupilo astronomsko opre-
mo. Tako imajo zdaj "olarji v Slove-
niji mo#nost opazovati nebo skozi
teleskop in ponoviti opazovanja, ki
jih je pred 400 leti naredil Galileo
Galilei. Decembra pa so se lahko slo-
venski "olarji prvi! pomerili tudi na
tekmovanju iz znanja astronomije.

In prav za te mlade generacije je
pomemben pogled v prihodnost:
Slovenija se konec januarja priklju-
!uje Evropski vesoljski agenciji
(ESA) in o slovenskih visoko-teh-
nolo"kih raziskavah povezanih z
vesoljem je bilo govora na sre!anju

Slovenija in vesolje: v!eraj, danes,
jutri v mesecu oktobru. Seveda pri
hitenju v prihodnost ne smemo po-
zabiti svojih korenin: da je astro-
nomsko znanje obstajalo na sloven-
skih tleh tudi v preteklosti, je pri!a-
la oktobrska razstava Kopernik na
Slovenskem v Narodni in univerzi-
tetni knji#nici v Ljubljani. Na njej
smo si lahko prvi! ogledali dva
izvoda Kopernikove knjige Kro#e-
nje nebesnih teles iz leta 1566. V
Tehni"kem muzeju v Bistri je bila
jeseni na ogled razstava o velikem
popularizatorju astronomije prof.
Pavlu Kunavru: Moje zvezdarne.

Vrsta pomembnih odkritij
Leto 2009 je bilo za astronomijo

pomembno tudi v raziskovalnem
smislu, saj je prineslo vrsto zanimi-
vih in pomembnih odkritij. Znova
smo pokukali "e bolj dale! v vesolje:
23. aprila 2009 je namre! Nasin sa-
telit Swift zaznal izbruh #arkov ga-
ma, ki je oznanjal smrt neke zvezde,
oddaljene 13,1 milijarde svetlobnih
let. Z drugimi besedami to pomeni,
da se je ta dogodek zgodil le okrog

600 milijonov let po nastanku ve-
solja. &e ve!, pred kratkim so obja-
vili posnetke narejene z maja »pre-
novljenim« vesoljskim teleskopom
Hubble, ki ka#ejo, da so okrog 600
do 800 milijonov let po nastanku
vesolja #e obstajale majhne galaksi-
je nepravilnih oblik.

V lanskem letu so odkrili okrog
sto novih planetov okrog drugih
zvezd, tako imenovanih eksoplane-
tov. Marca lani izstreljen Nasin sate-
lit Kepler je namenjen ravno odkri-
vanju eksoplanetov, zlasti tak"nih,
ki so podobne velikosti kot Zemlja.
Tudi ESA ni zaostajala, saj je maja la-
ni poslala v tako imenovano Lagran-
gevo to!ko L2 (ta le#i okrog 1,5 mili-
jona kilometrov dale! od Zemlje v
njeni »senci«) dva satelita: satelit
Planck je namenjen predvsem opa-
zovanju mikrovalovnega sevanja
ozadja in re"evanju ugank glede na-
stanka vesolja in galaksij; satelit
Herschel pa bo opazoval raznovr-

stne objekte vse od na"ega oson!ja
do milijard svetlobnih let dale!. Ta-
ko lahko tudi v prihodnjih »ne-
astronomskih« letih pri!akujemo
zanimiva odkritja iz vesolja.

Po dana"nji uvodoma omenjeni
zaklju!ni slovesnosti MLA2009 v
Ljubljani, se bodo astronomske ak-
tivnosti v Sloveniji nadaljevale tudi
v letu 2010. Med drugim bo imel
Astronomsko geofizikalni observa-
torij na Golovcu "tiri dneve oziroma
ve!ere odprtih vrat in sicer ob spo-
mladanskem in jesenskem enako-
no!ju ter ob poletnem in zimskem
solsticiju. Jutri, v petek, 15. januarja,
od 17. do 20. ure pa bodo astronomi s
Fakultete za matematiko in fiziko
Univerze v Ljubljani organizirali vo-
deni ogled razstave Od Zemlje do ve-
solja v Tivoliju v Ljubljani. Ta dan
namre! mineva to!no 400 let od-
kar je Galileo Galilei ugotovil, da so
"tiri drobne pikice v bli#ini Jupitra
pravzaprav njegove lune.

Kaj je tam gori nad nami, ne zanima le znanstvenikov, ampak tudi milijo-
ne ljubiteljskih astronomov po vsem svetu.
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Kaj je prineslo mednarodno leto astronomije 2009

Vesolje je nad tabo. Odkrij ga!

Ve! informacij lahko dobite na:
www.astronomija2009.si


