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Opis projekta: Opazovanje izbruhov žarkov gama v dobi satelitov in robotskih teleskopov 

V okviru projekta proučujemo izbruhe žarkov gama, ki so ena vročih tem sodobne astrofizike. So 
nenapovedljive, kratkotrajne in najmočnejše eksplozije v vesolju po Velikem poku. Njihovo 
proučevanje sloni na visoki tehnologiji: detekciji s sateliti, takojšnjemu prenosu podatkov in 
opazovanji z robotskimi teleskopi. Odkrivajo nam smrt nekaterih zvezd, nastanek črnih lukenj in 
lastnosti oddaljenih galaksij.
Trajanje projekta: od leta 2003.



Kratek osebni življenjepis predavateljice:

Andreja Gomboc je doktorirala leta 2001 pod mentorstvom prof. dr. Andreja Čadeža. V letih 2002-
2004 je bila kot štipendistka Marie Curie na podoktorskem izpopolnjevanju na Astrophysics 
Research Institute, Liverpool John Moores University v Veliki Britaniji. Tam je sodelovala pri razvoju 
največjih robotskih teleskopov na svetu in bila začetnica skupine za proučevanje lastnosti izbruhov 
žarkov gama. Po vrnitvi raziskovalno še naprej aktivno sodeluje v tej skupini, ki je leta 2007 prejela 
nagrado The Times Higher Award za najboljši raziskovalni projekt. Poučuje astronomijo in 
astrofiziko na Fakulteti za matematiko in fiziko. V preteklem letu je bila koordinatorka 
Mednarodnega leta astronomije 2009 za Slovenijo in urednica razstave Od Zemlje do vesolja v 
parku Tivoli v Ljubljani.

Članek:

Naslov: Vesolje in mi

Izvleček:

Vesolje buri človeško domišljijo že od pradavnine. Razvoj astronomije je bil vedno prepleten z 
razvojem drugih znanosti, zlasti fizike in matematike. V zadnjih sto letih je naše znanje o vesolju 
doživelo gromozanski skok in spremenilo dojemanje našega položaja v vesolju. Z uporabo 
satelitov, robotskih teleskopov in druge vrhunske tehnologije gledamo čedalje dlje v preteklost, vse 
do zgodnjega vesolja. Ko opazujemo silovite eksplozije, imenovane izbruhi žarkov gama, smo 
lahko priča smrti prvih zvezd v vesolju in nastanku črnih lukenj. 
V Sloveniji imamo poleg peščice profesionalnih astronomov še množico ljubiteljskih. Skupaj so v 
preteklem Mednarodnem letu astronomije 2009 z javnimi opazovanji, predavanji in razstavami 
približali vesolje širši javnosti.

− ključne besede:
Astronomija, astrofizika, sateliti, robotski teleskopi, izbruhi žarkov gama

Title: The Universe and us

Abstract:

Since prehistorical times, the Universe has been capturing people's imagination. Progress in 
astronomy has been always closely linked with progress in other sciences. Our understanding of 
the Universe made a giant leap in the last one hundred years and changed the way we perceive 
our place in the Universe. With modern satellites, robotic telescopes and other cutting-edge 
technology we peer deep into the past, in the early universe. In special kind of violent explosions, 
called Gamma Ray Bursts, we can witness death of the first stars ever born and creation of black 
holes.
During the International Year of Astronomy 2009, a handful of Slovenian professional astronomers 
and a number of amateur astronomers together brought the Universe closer to people through 
public observations, lectures and exhibitions. 
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Članek:

Vesolje in mi

Morda se na prvi pogled zdi, da dogajanje na Zemlji nima neposredne zveze z vesoljem. Toda, ali 
ste vedeli, da je 90 odstotkov snovi, iz katere smo zgrajeni, nastalo v zvezdah? 
Brez dvoma lahko rečemo, da smo ljudje, skupaj z drugimi živimi bitji na Zemlji, vesoljci. Čeprav je 
bilo doslej odkritih že čez 400 planetov okrog drugih zvezd, ostaja Zemlja za zdaj edino telo v 
vesolju, za katerega vemo, da gosti življenje. 

Pravijo, da je astronomija ne samo najstarejša znanost, ampak je znanost, ki premika meje. Ime 
izhaja iz stare grščine in bi ga lahko prevedli kot “veda o zakonih zvezd”. Že stara ljudstva so 
opazovala nebo. Babilonci, stari Egipčani, Kitajci, Maji in mnogi drugi so na podlagi njegovega 
spreminjanja izdelali koledarje, ki so bili zelo pomembni za poljedelsko družbo. Predstave o vesolju 
so bile skozi tisočletja zelo pestre, prav tako vpliv astronomskih odkritij na pogled na svet, kulturo, 
umetnost in družbo nasploh. Razvoj astronomije je vedno šel z roko v roki z razvojem drugih 
znanosti, še zlasti fizike in matematike. 

V 16. stoletju je človeštvo začelo izgubljati svojo posebno, središčno vlogo v vesolju. Nikolaj 
Kopernik, Johannes Kepler in Galileo Galileo so z opazovanji ugotovili, da se Zemlja in ostali 
planeti v Osončju gibljejo okoli Sonca in ne okoli Zemlje. Newtonovi zakoni so nekaj desetletij 
kasneje razložili zakaj.  Sledili so novi udarci človeški nečimrnosti: ne samo, da Zemlja ni v 
središču Osončja, Sonce je le ena od mnogih zvezd v naši galaksiji in ni niti približno v njenem 
središču. Naslednji udarec je prišel v začetku 20. stoletja, ko je Edwin Hubble pokazal, da je naša 
galaksija le ena od mnogih galaksij v vesolju, da se vesolje širi in da, spet, naša galaksija ni v 
njegovem središču.  

Naše znanje o vesolju je v zadnjih sto letih doživelo gromozanski skok: od predstave, da je vesolje 
statično, veliko nekaj sto tisoč svetlobnih let in zajema eno samo, našo, galaksijo, smo prišli do 
dokazov, da je vesolje nastalo pred 13,7 milijardami let v Velikem poku, da pričenjamo razumevati, 
kako so nastale prve zvezde in galaksije, da lahko odkrijemo “nevidne” črne luknje ter da 
odkrivamo planete okrog drugih zvezd. Mnoga vprašanja pa ostajajo odprta: med drugim ne vemo, 
kaj sta t.i. temna snov in temna energija, ki predstavljata večino vesolja. Ta odprta vprašanja burijo 
domišljijo ljudi in so predmet sodobnega raziskovanja vesolja, pri katerem uporabljamo danes, tako 
kot v preteklosti, najboljšo razpoložljivo tehnologijo v danem trenutku. Raziskovanje vesolja po 
drugi strani spodbuja razvoj tehnologije in drugih znanosti. Znano je na primer, da je bil kemijski 
element helij najprej odkrit na Soncu in šele potem na Zemlji, da si raziskovanje nastanka vesolja 
podaja roko z raziskovanjem osnovnih delcev, in da je poznavanje Einsteinove splošne teorije 
relativnosti, ki opisuje med drugim črne luknje, nujno potrebno tudi pri GPS navigaciji. 

Opazovanje izbruhov žarkov gama v dobi robotskih teleskopov in satelitov

Ena od vročih tem sodobne astronomije oz. astrofizike so izbruhi žarkov gama. Pri njihovem 
raziskovanju sodelujemo tudi v naši skupini. 
Žarki gama oziroma sevanje gama je elektromagnetno valovanje s frekvenco višjo od 1019 Hz oz. 
več kot 10.000-krat višjo od frekvenc vidne svetlobe. Izbruhi žarkov gama (angl. Gamma-Ray 
Bursts) so nenapovedljive, kratke (od stotinke sekunde do nekaj sto sekund trajajoče) a izjemno 
silovite eksplozije v vesolju, ki jih nekajkrat na teden detektirajo posebni sateliti (trenutno 
najpomembnejši so Nasina satelita Swift in Fermi ter satelit Evropske vesoljske agencije Integral). 
Odkriti so bili v poznih 1960-tih z ameriškimi vojaškimi sateliti Vela, ki so bili namenjeni detekciji 
morebitnih kršitev mednarodnih sporazumov o testiranju jedrskega orožja. Še 30 let po odkritju so 
bili popolna neznanka. Danes vemo, da se dogajajo v drugih galaksijah in da so najmočnejše 
eksplozije v vesolju po Velikem poku. V njih se v delčku sekunde sprosti več energije, kot je bo 
Sonce oddalo v desetih milijardah let. Po današnjem razumevanju nastajajo, ko se sredica 
masivne, hitro vrteče zvezde sesede v črno luknjo, in pri "zlitju” dveh gostih nevtronskih zvezd v 
črno luknjo. 



S pomočjo vrhunske tehnologije lahko sateliti detektirajo, določijo točen položaj izbruha na nebu in 
ga sporočijo na Zemljo, v manj kot minuti. Če z optičnimi teleskopi na Zemlji dovolj hitro opazujemo 
ustrezen del neba, zaznamo na njegovem mestu “zvezdico”, točneje izvor vidne svetlobe, ki mu 
rečemo optični “afterglow”. Ker ta običajno zelo hitro zbledi in ugasne, včasih v manj kot eni uri, 
moramo z opazovanji s teleskopi začeti čim prej. Zato so po svetu razvili številne robotske 
teleskope, ki se avtomatično odzovejo na sporočila s satelitov in začnejo z opazovanji. Trije 
največji med njimi (s premerom zrcala 2 metra) so teleskopi Liverpool, Faulkes North in Faulkes 
South in so raztreseni po svetu: stojijo na observatorijih na kanarskem otoku La Palma, na 
havajskem otoku Mauna Kea in v Siding Springs v Avstraliji. Svoja opazovanja v realnem času 
preko interneta posredujejo nam, astronomom na drugih koncih sveta. S temi teleskopi v 
sodelovanju s skupino na Astrophysics Research Institute v Liverpoolu opazujemo optične 
afterglow-e izbruhov žarkov gama od leta 2004. Iz teh opazovanj lahko izvemo več o sami 
eksploziji, o zvezdi, ki jo je razneslo, in o galaksiji, v kateri se je to zgodilo. S posebnim 
instrumentom, polarimetrom RINGO, s katerim lahko opazujemo na teleskopu Liverpool, pa lahko 
edini na svetu že nekaj minut po teh eksplozijah študiramo vlogo magnetnega polja v njih. 

Izbruhi žarkov gama so med drugim pomembni za študij nastanka in širjenja relativističnih 
eksplozij, razvoja zvezd, nastanka črnih lukenj in tudi za proučevanje zgodnjega vesolja, saj nam s 
svojo izjemno močjo "osvetlijo" sicer šibke oddaljene zgodnje galaksije. Doslej najbolj oddaljen 
znani objekt v vesolju je izbruh žarkov gama, ki je bil detektiran 23. aprila 2009 in ki leži okrog 13,1 
milijard svetlobnih let daleč. Z drugimi besedami to pomeni, da se je zgodil le okrog 600 milijonov 
let po nastanku vesolja!

Robotski teleskop Liverpool na Observatorio del Roque de los Muchachos na kanarskem otoku La 
Palma. Foto: A. Gomboc



Skupina za opazovanje izbruhov žarkov gama in predstavniki Astrophysics Research Institute, 
Liverpool John Moores University na podelitvi nagrade The Times Higher Award za raziskovalni 
projekt leta 2007 v Londonu. Od leve proti desni: Andreja Gomboc, Chris J. Mottram, Shiho 
Kobayashi, Andrea Melandri, Carole Mundell, Michael F. Bode, Chris Collins, Iain A. Steele, Robert 
J. Smith.  Foto: Stuart Bates. 

Astronomija v Sloveniji

V Sloveniji se je moderna astronomija začela pred 50. leti z ustanovitvijo Astronomsko 
geofizikalnega observatorija na Golovcu v Ljubljani. V astronomski skupini na Fakulteti za 
matematiko in fiziko skrbimo za poučevanje vseh astronomskih predmetov na Univerzi v Ljubljani 
in Univerzi v Mariboru. Obenem pokrivamo širša področja astrofizikalnih raziskav: od opazovanj 
Sonca, dvojnih zvezd in razkrivanja preteklosti, sedanjosti in prihodnosti naše Galaksije do 
teoretičnega študija padanja zvezd in asteroidov v črne luknje v naši in drugih galaksijah. Zaradi 
svetlobnega onesnaženja, ki predstavlja velik problem povsod po Evropi, večino astronomskih 
opazovanj opravimo na velikih observatorijih drugje po svetu (kanarski otoki, Avstralija, Čile) ali 
dobimo podatke s satelitov. Žal je število profesionalnih astronomov v Sloveniji krepko pod 
evropskim povprečjem.

Druga zaskrbljujoča statistika je delež žensk v astrofiziki in tudi širše v fiziki: v Sloveniji se že 
desetletja giblje okrog 10 odstotkov, medtem ko je v nekaterih drugih naravoslovnih znanostih ta 
delež danes celo višji od 50 odstotkov. Kje ležijo razlogi za to? Ali kaj naredimo, da bi k študiju 
fizike in njenemu raziskovanju pritegnili več deklet? 

Mednarodno leto astronomije 2009 – ljubiteljski in profesionalni astronomi približujejo 
vesolje širši javnosti

V Sloveniji se lahko pohvalimo, da imamo veliko ljubiteljskih astronomov in nekaj zelo dobrih 
privatnih „amaterskih“ observatorijev. To se je posebej izkazalo v preteklem letu. Leto 2009 so 
Združeni narodi proglasili za Mednarodno leto astronomije (MLA2009) v čast 400. obletnici prvih 
Galilejevih astronomskih opazovanj s teleskopom. Na zaključni slovesnosti v Padovi, kjer je Galileo 
deloval 18 let, so bili nekateri mnenja, da je bilo MLA2009 največji znanstveno-izobraževalni 



dogodek v zgodovini, saj so organizatorji k sodelovanju pritegnili kar 148 držav in ustvarili največjo 
mrežo sodelujočih držav, znanstvenikov in ljubiteljev astronomije, kar jih je kdaj bilo v znanosti. 

Zelo dejavni smo bili tudi astronomi v Sloveniji. Med najodmevnejše akcije sodi razstava 
astronomskih fotografij Od Zemlje do vesolja: potujoči del razstave je od januarja 2009 do januarja 
2010 obiskal že skoraj 100 šol, knjižnic in galerij, svojo pot po Sloveniji pa bo nadaljeval še vsaj do 
maja. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je omogočilo razširjeno različico 
razstave z več kot 100 slikami, ki je bila poleti na ogled na Jakopičevem sprehajališču v parku 
Tivoli v Ljubljani. Zaradi velikega zanimanja je razstava v Tivoliju ponovno postavljena na ogled in 
si jo je mogoče ogledati do sredine februarja. 
Zelo odmevnih je bilo tudi več kot 100 javnih astronomskih opazovanj po celi Sloveniji, ki so jih  
organizirali ljubiteljski astronomi - najzanimivejša nebesna telesa si je na njih skozi teleskop 
ogledalo več kot 20 tisoč ljudi. Astronomsko geofizikalni observatorij na Golovcu je imel mesečne 
dneve in noči odprtih vrat, prav tako pa so občasno odprli svoja vrata tudi večji amaterski 
observatoriji po Sloveniji. 
Na pobudo astronomov je Ministrstvo za šolstvo in šport v letu 2009 izvedlo akcijo Teleskop za 
vsako šolo v okviru katere je čez 600 šol kupilo astronomsko opremo. Tako imajo sedaj otroci v 
Sloveniji možnost opazovati nebo skozi teleskop in ponoviti opazovanja, ki jih je pred 400 leti 
naredil Galileo Galilei. Decembra 2009 pa so se lahko slovenski šolarji prvič pomerili tudi na 
tekmovanju iz znanja astronomije. 

Številne aktivnosti in dogodki, ki so jih v letu 2009 skupaj organizirali ljubiteljski in poklicni 
astronomi po vsem svetu pod skupnim geslom: Vesolje je nad tabo. Odkrij ga!, so dosegli svoj 
namen: približali so vesolje Zemlji in odprli oči širše javnosti za zanimivosti nad nami. 

Razstava Od Zemlje do vesolja na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli v Ljubljani. Foto: A. 
Gomboc.
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