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C W I N T  -  OT W I E R A MY  D L A  C I E B I E   S Z E R O KO  D R Z W I  D O  Ś W I ATA  W I E D Z Y  I  N AU K I

TRAPPIST-1 System - przełomowe odkrycie astronomów
NASA i Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) ogłosiły w środę 15 lutego odkrycie niezwykłe-

go pozasłonecznego układu planetarnego. Wokół gwiazdy TRAPPIST-1, odległej około 40 lat świetlnych 
od Słońca, krąży aż 7 planet o rozmiarach podobnych do rozmiarów Ziemi. Na trzech z nich oznaczonych 
jako TRAPPIST-1e,f,g  mogą być warunki do życia! Specjaliści z NASA nie kryją radości. 

Teleskop Kosmiczny Spitzera  ujawnił pierwszy znany system siedmiu planet wielkości 
Ziemi wokół jednej gwiazdy. Trzy z tych planet są  usytuowane wokół gwiazdy macierzystej 
w  ekosferze czyli   tzw.  strefie zamieszkiwalnej (habitable zone), gdzie na  skalistych planetach  
jest najbardziej prawdopodobne, że woda  występuje w stanie ciekłym. Odkrycie to ustanawia 
nowy rekord  liczby planet  znajdujących się w ekosferze krążących wokół jednej gwiazdy spoza 
naszego układu słonecznego. Każda z tych siedmiu planetach może mieć ciekłą wodę - klucz do 
życia jak wiemy  w odpowiednich warunkach atmosferycznych, ale najwyższe szanse mają trzy 
znajdujące się  w ekosferze: TRAPPIST-1e, TRAPPIST -1f, TRAPPIST -1g. 

„To odkrycie może być znaczącą częścią układanki znalezienia środowiska do zamieszkania, 
a więc miejsca, które sprzyjają życiu”, powiedział Thomas Zurbuchen z NASA w Waszyngtonie, 
a odpowiadając na pytanie „czy jesteśmy sami”  stwierdził, że jest to  priorytetem nauki i zna-
lezienie tak wielu planet, takich jak te po raz pierwszy w ekosferze  jest niezwykłe  i krokiem  
naprzód w kierunku osiągnięcia tego celu.

Ten układ planet jest stosunkowo blisko nas. Znajduje się w odległości około 40 lat świetl-
nych (235 bilionów mil) od Ziemi w konstelacji Wodnika. Ponieważ znajdują się poza naszym 
Układem Słonecznym, planety te są naukowo zwane jako egzoplanety. Odkryty system  planet 
nazywa się TRAPPIST-1, od  zrobotyzowanego belgijskiego  teleskopu  ESO La Silla Observa-
tory położonego  wysoko w chilijskich  górach, który rozpoczął pracę  w 2010 roku o nazwie 
TRAPPIST (z angielskiego: TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope –South)   
szukającego egzoplanet metodą tranzytu. Zespół astronomów kierowany przez Michaela 
Gillona z Instytutu Astrofizyki i  Geofizyki Uniwersytu w Liège w Belgii, użył  tego teleskopu 
do obserwacji ultra zimnego  karła  zwanego obecnie jako Trappist-1. Dzięki wykorzystaniu 
fotometrii tranzytowej, odkryto trzy planety wielkości Ziemi orbitujące wokół tej gwiazdy.  
Wspomagany przez kilka teleskopów naziemnych, w tym  z Europejskiego Obserwatorium Po-
łudniowego Bardzo Dużego Teleskopu  (VLT -  Very Large Telescop) Teleskop Kosmiczny Spitzera 
potwierdził istnienie dwóch z tych planet i odkrył te pięć dodatkowych, zwiększając  liczbę 
znanych planet w systemie do siedmiu. Te nowe wyniki zostały opublikowane w ubiegłą środę  
w czasopiśmie Nature i zostały ogłoszone na konferencji prasowej w siedzibie NASA w Wa-
szyngtonie.

Wykorzystując dane z teleskopu Spitzera, zespół precyzyjnie określił rozmiary siedmiu planet 
i  oszacował masy sześciu z nich, pozwalające określić  ich gęstość. Na podstawie  ich gęstości 
stwierdzono z dużym  prawdopodobieństwem, że  wszystkie planety systemu  TRAPPIST-1  mogą 
być skaliste. Dalsze obserwacje pomogą  nie tylko potwierdzić, czy są one bogate w wodę, ale 
również  wykazać czy  mogą mieć ciekłą wodę na ich powierzchniach. Masa siódmej i najdalszej 
egzoplanety nie została jeszcze oszacowana - naukowcy uważają, że to może być świat lodowy  
- „kula śniegu” , ale na to potrzebne są dalsze obserwacje.

„Siedem cudów systemu TRAPPIST-1 to pierwsze planety wielkości Ziemi, które zostały znale-
zione na orbicie tego rodzaju gwiazdy”, powiedział Michael Gillon, główny autor artykułu i główny 
badacz  egzoplanet systemy TRAPPIST.  „Są one  również najlepszym celem  do badania atmos-
fery potencjalnie nadających się do mieszkania  światów wielkości Ziemi”. W przeciwieństwie 

do naszego Słońca, gwiazdę TRAPPIST-1 sklasyfikowano jako ultra-zimny karzeł, tak zimny, 
że woda mogła przetrwać na planetach orbitujących bardzo blisko tej gwiazdy, bliżej niż jest to 
możliwe na planetach w naszym Układzie Słonecznym. Wszystkie siedem planet TRAPPIST-1 
mają orbity bliżej swojej gwiazdy macierzystej niż Merkury  w naszym Układzie Słonecznym. 
Planety są również bardzo blisko siebie. Jeżeli ktoś  stanąłby  na powierzchni jednej z  tych pla-
net, patrzeć w górę  mógłby zobaczyć   geologiczne struktury  lub chmury sąsiednich światów, 
które czasami ukazywałyby  się większe niż Księżyc na ziemskim niebie.

Planety mogą być również „pływowo zablokowane” przez  gwiazdę, co oznacza, że ta    sama 
strona planety jest zawsze skierowana na gwiazdkę (jak Księżyc przez Ziemię), a więc na  każdej 
stronie jest albo wiecznie dzień albo noc. Może to oznaczać, że warunki pogodowe  mogą być 
całkowicie odmienne od tych na Ziemi,  jak  np. silne wiatry wiejące od strony dnia do strony 
nocy i ekstremalne zmian temperatury.

Teleskop Spitzera, pracujący w podczerwieni  doskonale nadaje się do studiowania egzoplanet 
TRAPPIST-1, ponieważ gwiazda ta świeci najjaśniej w świetle podczerwonym, którego dłu-
gość fali jest dłuższa niż może to zobaczyć ludzkie oko. Więc w  2016 roku, Spitzer obserwował  
gwiazdę TRAPPIST-1 prawie nieprzerwanie przez 500 godzin. Teleskop Spitzera ma wyjątkową 
pozycję na swojej orbicie  by obserwować wystarczająco   dużo przejść - tranzytów planet przed  
swoją gwiazdą macierzystą, aby odsłonić złożoną architekturę systemu. Inżynierowie zopty-
malizowali zdolność Spitzera do obserwacji   tranzytu planet podczas „ciepłych misji  Spitzera”,  
która rozpoczęła się gdy  zgodnie z planem zabrakło w sondzie chłodziwa  (ciekłego helu)   po 
pierwszych pięciu lat jego działalności.

„To najbardziej ekscytujące wyniki jakie  widziałem w ciągu 14 lat działalności Spitzera,” po-
wiedział Sean Carey, dyrektor Centrum Naukowego  Spitzera NASA - Caltech / IPAC w Pasadenie 
,Kalifornia.  „Spitzer będzie dalej  pomagał  naszemu zrozumieniu tych planet, a  Kosmiczny 
Teleskop Jamesa Webb’a będzie to kontynuował, więcej dalsze obserwacje tego systemu  egzo-
planet  na pewno ujawnią nam  kolejne tajemnice.”

Podążając za odkryciem Spitzer’a,  Kosmiczny Teleskop Hubble’a zainicjował przegląd czterech 
planet, w tym trzech z ekosfery TRAPPIST-1. Obserwacje te mają na celu ocenę występowania 
wokół tych planet gęstej  atmosfery wodoru, typowej dla gazowych  olbrzymów  jak Neptun. 
W maju 2016 roku, zespół Hubble obserwował  dwie najbliższe planety (TRAPPIST-1b i c), ale  
nie znalazł dowodów na taką „gęstą” atmosferę. To  wzmacnia twierdzenie, że najbliższe planety 
tej gwiazdy  mają naturę skalistą.

Planety  systemu TRAPPIST-1 będą  jedną  z najlepszych możliwości w najbliższej dekadzie do 
badania atmosfery wokół planet wielkości Ziemi” powiedziała Nikole Lewis, współprowadząca  
badania z użyciem kamer Teleskopu  Hubble’a. Kosmiczny Teleskop  Kepler zwany łowcą planet  
również  bada  egzoplanety TRAPPIS-1.  Mierzy bardzo małe  zmian jasności gwiazdy spowodo-
wane tranzytem tych planet. Działający w ramach misji K2, obserwacje sondy  pozwolą astro-
nomom dopracować  właściwości znanych już  planet, a także na poszukiwanie dodatkowych 
planet w  tym systemie. Obserwacje K2 zakończą  na początku marca.

Obecne  pracujące Kosmiczne Teleskopy: Spitzer, Hubble i Kepler pomogą astronomom  w zapla-
nowaniu dalszych badań z wykorzystaniem  Kosmicznego Teleskopu  Jamesa Webba.  Jego misja 
zaplanowana jest na  rok 2018. Mając znacznie większą czułością, Teleskop Webb’a  będzie w sta-
nie wykryć „chemiczne odciski palców”  wody, metanu, tlenu, ozonu, i inne składniki atmosfery 
tych planety. Webb będzie również analizował temperatury planet i  ciśnienie powierzchniowe 
- kluczowe czynniki w ocenie  możliwości  do ich zamieszkania.
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