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Astrofyzika

Astrofyzika vysokých energií

René Hudec

Co přitahuje takový zájem řady světových
týmů? Velmi zjednodušeně lze říci, že
fotony vysokých energií, tedy fotony
rentgenového a gama záření, jsou ve ves-
míru generovány tam, kde je hmota
v extrémních fyzikálních podmínkách
vysokých teplot a tlaků, popřípadě extrém-
ně silných magnetických polí, tedy zjed-
nodušeně tam, kde se děje něco zají-
mavého. Přímá souvislost s celou řadou
oborů a oblastí dnešní jak galaktické, tak
i extragalaktické astrofyziky se stává
samozřejmostí.

Generace záření vysokých energií je
poměrně dobře známa a popsána fyzikou
vysokých energií, nicméně v řadě aspektů
je kosmický prostor zcela ideální vysoko-
energetickou laboratoří s podmínkami
vymykajícími se možnostem laboratoří
pozemních.

K základním fyzikálním procesům emi-
tujícím fotony vysokých energií v kos-
mických objektech patří například inver-

zní Comptonův rozptyl, brzdné záření, ter-
mální emise, synchrotonové záření, části-
cové interakce, anihilace atd.

K prvním známým zdrojům vysílajícím
záření vysokých energií patří naše Slunce,
jehož rentgenová emise byla prokázána již
krátce po 2. světové válce, později se od
počátku 60. let přidaly galaktické rentgen-
ové binární zdroje, hvězdy s koronální
emisí, rentgenové novy a přechodné zdro-
je-transienty, supernovy, novy a proměnné
hvězdy, galaxie a jejich kupy, gama zá-
blesky, aktivní galaktická jádra, kvazary
a blazary atd. atd. I dnešní doba přináší
v tomto oboru stále něco nového, napří-
klad nedávnou detekci takzvaných na rent-
gen bohatých gama záblesků, rentgeno-
vých záblesků či rentgenových erupcí
z jader normálních galaxií.

Astrofyzika vysokých energií u nás
Začátky astrofyziky vysokých energií
u nás sahají do začátku 70. let a souvisejí
se zaměřením naší účasti na oblast rentge-
nového oboru spektra v tehdejším progra-
mu výzkumu vesmíru východoevropských
zemí Interkosmos. Tehdy šlo především
o experimenty z oblasti rentgenové astro-
fyziky sluneční.

Jedna z oblastí, které se u nás začaly řešit
počátkem 70. let, byla oblast vývoje rentgen-
ové optiky a rentgenových dalekohledů.
Vývoj v tomto oboru u nás začal jen s něko-
likaletým zpožděním za podobnými snaha-
mi na Západě. Soustředili jsme se především
na vývoj zobrazující optiky pro sluneční
rentgenové dalekohledy s tečným dopadem.
Tato optika pak byla několikrát použita při
reálných kosmických experimentech, větši-
nou v dalekohledech pro výzkum Slunce.
Jeden z nich byl zaměřen na nesluneční
rentgenovou astrofyziku, šlo o rentgenový
dalekohled RT 4M na palubě orbitální sta-

nice Saljut 7, pro který jsme dodali dvoj-
násobně složený rentgenový objektiv
o apertuře 24 cm. Společně s objektivem
západní družice EXOSAT to byl v té době
(1981) jeden z největších astronomických
rentgenových objektivů na světě. 

Již v této době, dominované s ohledem
na tehdejší podmínky a poměry rentge-
novou astrofyzikou sluneční, začaly první
práce na poli rentgenové astronomie ne-
sluneční. Kromě již zmíněných družico-
vých rentgenových teleskopů to byly
práce při optické identifikaci a analýze
rentgenových hvězd, vesměs rentgeno-
vých dvojhvězd. Toto zaměření bylo do
značné míry podpořeno spoluprací autora
tohoto článku s observatoří Sonneberg
v tehdejší NDR zahájenou v roce 1973
a využitím tamního největšího evropského
archivu fotografických astronomických
desek. Tyto práce začaly poměrně ned-
louho po prvních úspěšných identifikacích
rentgenových zdrojů s objekty známými
z optického oboru spektra. Právě archivní
optická data přitom sehrála významnou
úlohu. Jako příklad lze uvést rentgenový
binární zdroj Her X-1 v souhvězdí Herku-
la, ztotožněný s již dříve objevenou pro-
měnnou hvězdou HZ Herculis. Právě

Jen málokterá z oblastí současné astrofyziky prošla za poslední tři či čtyři desetiletí tak
bouřlivým vývojem jako oblast astrofyziky vysokých energií (AVE), od skromných počátků až
k řadě náročných družicových komplexů na oběžné dráze (dnes zejména AXAF Chandra a XMM
Newton).
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analýza tohoto zdroje na archivních astro-
nomických deskách přinesla cenné a do-
dnes unikátní informace o fyzikální pod-
statě a vývoji této soustavy. Tyto práce
mají své opodstatnění dodnes – multispek-
trální analýza rentgenových zdrojů patří
k základním osvědčeným metodám jejich
studia, a navíc optická archivní data umož-
ňují studovat chování zdrojů často desítky
let zpětně do minulosti.

Právě výsledky studia rentgenového
protějšku zdroje TT Arietis na archivních
astronomických deskách vedly k přidělení
pozorovacího času na západoevropské
družici ESA EXOSAT v roce 1985, tedy
v té době k události velmi neobvyklé. Vý-
sledky tohoto pozorování, podpořeného
simultánními optickými daty, vedly mimo
jiné k objevu absorpčních dipů – tedy
krátkých a výrazných poklesů jasnosti
ve světelné křivce – v tomto systému
a k upřesnění jeho fyzikálního modelu.

Politická změna v roce 1989 znamenala
záhy i konec programu Interkosmos.
Ukázalo se však, že některé pozitivní
aspekty vývoje kosmických technologií
mají obecnou platnost. Jako příklad lze
uvést oblast rentgenové optiky: o naše
unikátní zkušenosti projevili zájem amer-
ičtí odborníci, což vedlo k přidělení grantu
na vývoj oboustranně odrazivých rentge-
nových fólií pro družicové rentgenové
teleskopy v rámci americko-českého vě-
deckého a technického programu. Tento
směr nakonec vyústil ve vývoj zcela
nových druhů rentgenových teleskopů,
širokoúhlé rentgenové optiky typu račí
oko. Prototypy rentgenových dalekohledů
račí oko vyvinuté u nás jsou vůbec první na
světě a otevírají tak dveře zcela novým
typům budoucích kosmických rentge-
nových teleskopů. Nejlepším důkazem toho
je zájem kosmických agentur – americké
NASA a japonské NASDA – o aplikaci
našich teleskopů.

Račí oko míří do vesmíru
Spoluprací několika českých pracovišť se
v posledním desetiletí zdařilo realizovat
a odzkoušet zcela nový typ rentgenového
dalekohledu vycházející z principu račího
oka. Jde o první funkční prototyp rentge-
nového teleskopu račí oko na světě. Na
projektu se podílely v rámci letos kon-
čícího grantu GA ČR Astronomický ústav
AV ČR (skupina Astrofyziky vysokých

energií) a Fakulta jaderná a fyzikálně
inženýrská, katedra fyzikální elektroniky,
v Praze, a to za spolupráce s řadou dalších
subjektů – Vývojové optické dílny AV ČR
v Turnově a dalších.

Biologové měli dlouho za to, že raci
a jim příbuzní tvorové nevidí. Teprve rela-
tivně nedávno se zjistilo, že jejich oči fun-
gují na zcela neobvyklém principu zrcad-
lové optiky. Oči jsou totiž tvořeny velkým
množstvím miniaturních reflektivních
kanálků čtvercového průřezu, rozložených
po povrchu polokoule. Toto uspořádání
umožňuje vidět s velkým zorným úhlem
(až 180 stupňů). Po publikaci tohoto obje-
vu si zvláštního uspořádání račích ok
všiml americký astronom R. Angel,
kterého zaujal především fakt, že odraz
paprsků nastává téměř tečně k povrchu
kanálků, a je tedy příhodný i pro použití
v rentgenovém oboru spektra, kde je jinak
fokusace paprsků nemožná. Angel navrhl
použít optiku na tomto principu pro
širokoúhlé rentgenové astronomické dale-
kohledy. To bylo v roce 1978, ale pro vel-
kou náročnost výroby – zejména nutnost
vysoké lesklosti a přesnosti došlo k vlast-
ní realizaci až nyní.

Prototypy vyvinuté v České republice
představují řadu modifikací i velikostí.
Moduly račího oka byly vyrobeny ve veli-
kostech od 23 × 23 mm až po velké mod-
uly 300 × 300 mm. Odrazivými prvky jsou
buď galvanoplasticky replikované kovové
kanálky (Angelovo uspořádání), nebo
tenké replikované či skleněné zlacené
rovinné desky a fólie (Schmidtovo uspo-
řádání). Zkoušky ve viditelném i rentge-
novém oboru spektra potvrdily parametry
optiky odpovídající modelovaným.

Jaký je hlavní význam nového druhu
rentgenové optiky? Ten je založen hlavně
na velkém dosažitelném zorném poli,
které je až 180 stupňů, zatímco u dosud
používaných druhů kosmických rentge-
nových dalekohledů to je méně než 1 stu-
peň. To předurčuje nové dalekohledy pro
velmi citlivé a přesné monitorování oblo-
hy a hledání nových a eruptivních zdrojů.
Jako příklad lze uvést detekci rentgenové
emise stále záhadných kosmických zábles-
ků záření gama. Teleskop s račím okem by
mohl tyto jevy lokalizovat s přesností až
100 krát lepší, než je to možné dosud,
a nalézat i ty, které v gama oboru pro
úzkou kolimaci tohoto záření nevidíme,

avšak mohly by být pozorovatelné
v rentgenovém oboru spektra.

První výsledky a diskuse vývoje a testů
prototypů nového druhu rentgenových
kosmických teleskopů byly předneseny na
mezinárodních vědeckých konferencích
a publikovány v odborném tisku. Ohlas
mezinárodní světové vědecké komunity je
velký – mimo jiné o naše výsledky pro-
jevila zájem americká NASA a japonská
NASDA, o spolupráci však mají zájem
i italské a francouzské týmy.  

Gama záblesky a BART
V období těsně po revoluci nebylo možné
přímé zapojení do západních kosmických
projektů. Zvolili jsme proto cestu využíva-
jící naše specifické podmínky a zkušenos-
ti, to je podrobné optické výzkumy zdrojů
vysokých energií přístroji na zemském po-
vrchu. Soustředili jsme se zejména na kos-
mické záblesky záření gama a související
práce. Pro tyto studie jsme využívali nejen
stávající optické teleskopy v ČR a okol-
ních zemích, ale i unikátní data získaná
v rámci fotografických přehlídek oblohy
na několika observatořích. Později jsme
přidali i hloubkové analýzy míst gama
záblesků na archivních datech z velkých
teleskopů a vývoj speciálních CCD tele-
skopů pro rychlé analýzy míst gama
záblesků (experimenty – robotické daleko-
hledy BART a BOOTES).

V Astronomickém ústavu AV ČR
v Ondřejově byl uveden do rutinního

Spektrograf pro robotický dalekohled BOOTES

vyvinutý na AsÚ AV ČR v Ondřejově
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skupina vědeckého dorostu, a přístroj se
tak stává současně i výukovým a cvičným
pracovištěm, kde je možno nejen pozoro-
vat a zpracovávat data, ale se i učit pos-
tupy z astronomické fotometrie a astro-
metrie a dalších oblastí, a v neposlední
řadě i tvůrčím způsobem přispět a ověřit si
v praxi nové nápady, přístupy a programy.
Moderní přístroj s perspektivním vědec-
kým programem a zapojením do meziná-
rodních spoluprací tak přitahuje na praco-
viště AV ČR tolik potřebné mladé tvůrčí
pracovníky. Mimo jiné se přitom učí tý-
mové spolupráci, věci v dnešní astrofy-
zice, zejména té vysokoenergeitické,
velmi potřebné. K projektu přispěla pod-
statně i mechanická dílna AV ČR. Kromě
drobných mechanických prací to byl
i návrh mechanické konstrukce a výroba
prototypu širokoúhlého spektrografu pro
robotické teleskopy. Prototyp je úspěšně
testován  na stanici BOOTES ve Španěl-
sku. Je schopen pořídit spektra objektů do
13. hvězdné velikosti v širokém zorném
poli. Jeho hlavním použitím však bude
snaha o pořízení spekter optických zábles-
ků doprovázejících kosmické záblesky
záření gama.

Spolupráce s ESA: INTEGRAL
a XEUS

Výsledky získané v předchozích letech
předurčily naše pozvání k přímé účasti na
družicovém projektu ESA INTEGRAL
(International Gamma Ray Astrophysics
Laboratory). Tu umožnil podpis dohody
o spolupráci mezi evropskou kosmickou
agenturou ESA a vládou ČR v Praze na

obzorem, nebo nastane za špatného počasí.
Lepší pozorovací podmínky má sesterský
experiment BOOTES provozovaný ve
spolupráci českých a španělských vědců na
dvou stanicích v jižním Španělsku. Tento
experiment již zaznamenal první pozitivní
detekci optického záblesku doprováze-
jícího záblesk záření gama. Kromě pri-
márního vědeckého cíle má BART ještě
další úkoly, založené na pravidelném
pozorování vybraných optických protějšků
vysokoenergetických kosmických zdrojů,
například rentgenových dvojhvězd či
aktivních galaktických jader. Přístroj
pořizuje tato data zcela automaticky.

BART je dílem poměrně rozsáhlé
spolupráce. Kromě domácího týmu, tedy
skupiny Astrofyziky vysokých energií
v ASÚ AV ČR v Ondřejově se na jeho
vývoji v rámci ročníkového projektu
velmi podstatně podílela i skupina studen-
tů informatiky MFF UK, a to zejména
vývojem programového vybavení pro
operační systém Linux. Na provozu
a dalším vylepšování se významně podíle-
jí studenti astrofyziky z Astronomického
ústavu MFF UK v Praze.

Kosmické gama záblesky představují
jednu z největších astrofyzikálních záhad
poslední doby. Jedná se o nejintenzivnější
uvolnění energie v celém známém ves-
míru, kdy jev na krátký okamžik přezáří
celý vesmír dohromady.

Dosavadní pozorování v optickém
oboru spektra byla soustředěna na časové
období 3 a více hodin po jevech, kdy je
tato emise pozorovatelná velkými teles-
kopy. Teoretické modely však předpovída-
jí mnohem jasnější
emisi v optickém oboru
téměř souběžně s gama
zábleskem, a právě
takové záření by měly
BART a podobné
experimenty zazname-
nat. Všeobecně se
očekává, že právě tato
multifrekvenční pozo-
rování by mohla velmi
podstatně přispět k
fyzikálnímu pochopení
gama záblesků. 

Ondřejovský BART
s sebou přináší ještě
jeden aspekt. Kolem
přístroje se vytvořila

provozu první robotický astronomický
dalekohled v České republice. Přístroj
označovaný jako BART (Burst Alert
Robotic Telescope, čili Robotický teleskop
pro detekci záblesků) je komplex sestáva-
jící z komerčně dodávaného optického
dalekohledu Meade LX200 o průměru 25
cm s detekční kamerou SBIG ST9E,
z širokoúhlé kamery představované objek-
tivem Meopta s CCD kamerou SBIG ST8,
výkonného počítače a speciálně vyvinu-
tého programového vybavení.

Hlavním vědeckým úkolem přístroje
BART je velmi rychlé pozorování míst
gama záblesků kosmického původu dete-
kovaných družicemi. V současnosti jde
především o jevy zaznamenané americkou
družicí HETE a italskou družicí Bep-
poSAX, během dvou let se přidají další
družice Swift a INTEGRAL. Údaje o ga-
ma záblescích nalezených přístroji na
družicích jsou v reálném čase zpracována
systémem GCN a ihned distribuována
pozemním pozorovatelům. V případě
družice HETE jsou informace k dispozici
již během pouhých sekund po začátku
gama záblesku. Po přijetí takové informa-
ce je ondřejovský BART schopen ihned
navést teleskop a kameru na hlášené místo
jevu a začít jeho pozorování během asi půl
minuty. 

V tomto režimu číhá BART na gama
záblesky každou jasnou noc již od března
2001. Prakticky jde i o čekání na šťastnou
souhru okolností: naprostá většina jevů
nastává buď na denní obloze, nebo je pod Palubní kamera OMC družice ESA INTEGRAL

Rentgenový objektiv typu račí oko vyvinutý v ČR
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konci roku 1996. Zapojili jsme se do jed-
noho ze čtyř palubních experimentů OMC
– Optical Monitoring Camera – a do pří-
pravy mezinárodního vědeckého střediska
projektu ISDC – Integral Science and Data
Centre, které je ve Versoix, Švýcarsko.
V Ondřejově byla uvedena do provozu
testovací kamera OMC a simulátor.

Za toto zapojení jsme se stali plnoprávný-
mi členy družicového projektu s právy na
vědecká data. To umožní zejména nastupu-
jící generaci českých fyziků a astrofyziků
přímou účast na analýze a interpretaci dat
v rámci velkého mezinárodního projektu.
V době psaní tohoto příspěvku spočívalo
těžiště našeho připravovaného vědeckého
zapojení v oblasti výzkumu zábleskových
zdrojů záření gama (kromě podílu na garan-
tovaném čase jsme ještě účastníky přijatého
pozorovacího návrhu), v oblasti kataklyz-
mických proměnných (tento obor byl
autorovi článku svěřen za celý tým INTE-
GRAL jeho vědeckým výborem) a blazarů
(objekty sledované zejména experimentem
OMC). Současná účast na INTEGRALu je
podporována přiděleným projektem v rámci
programu Evropské kosmické agentury
ESA PRODEX, k němuž ČR přistoupila
v roce 2000.

Družice INTEGRAL má startovat v říjnu
2002. Již nyní však probíhají práce na
přípravě dalších velkých evropských dru-
žicových projektů z oblasti astrofyziky
vysokých energií, přičemž k nejpřednějším
patří velký mezinárodní projekt v přípravě
XEUS (X-ray Evolving-Universe Spec-
troscopy). Jde o obří rentgenový teleskop
o apertuře postupně zvětšované s podporou
mezinárodní kosmické stanice ISS až na
deset metrů, rozdělený do dvou samostat-
ných družic, totiž družice s objektivem
a družice s ohniskovými detektory, od-
dělené vzdáleností ohniska – tedy 50 metry.
Teleskop bude na oběžné dráze pracovat po
dobu 25 let a po tuto dobu se stane centrem
výzkumu v celé řadě oblastí současné astro-
fyziky i fyziky obecně.

Naše pozvání k účasti na tomto projektu
je do značné míry nejen pro naše dosavadní
výsledky na poli astrofyziky vysokých
energií, ale i na základě našich zkušeností
s vývojem inovované rentgenové optiky.
Zkušenosti nahromaděné za desítky let
v řadě českých ústavů a firem na poli alter-
nativních technologií vývoje a výroby
velmi lehké a přesné rentgenové optiky

nomickém ústavu AV ČR v Ondřejově,
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Přírodovědecké fakulty Masarykovy Uni-
verzity v Brně a Katedra rádioelektroniky
Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze.
Na přípravu projektu ESA XEUS se rodí
kooperace zatím 10 českých pracovišť. Pro-
totypy račího oka vznikly za spolupráce
zejména AsÚ AV ČR, FJFI ČVUT a Vývo-
jové optické dílny AV ČR v Turnově. Na
výzkumu zábleskových zdrojů záření gama
se kromě skupiny AVE v Ondřejově podílí
i řada dalších observatoří. Mimořádně kva-
litní výsledky v oblasti následných optic-
kých studií míst gama záblesků byly
získány observatoří na Kleti. Na robotic-
kém teleskopu BART se podílí celá skupina
studentů informatiky a astrofyziky MFF
UK. V posledních letech se prohlubuje
i naše spolupráce s dalšími českými pra-
covišti, které se zabývají astrofyzikou
zejména velmi vysokých energií, a to ÚČF
MFF UK a FzÚ AV ČR. Jde zejména
o společný výzkum blazarů a velmi ener-
getických zdrojů a o přípravu pozemního
experimentu Auger, který otevírá nové
pozorovací okno v oboru EeV. Velkou
posilou je zejména v poslední době početné
zapojení studentů, doktorandů a postdok-
torandů a prohlubování spolupráce s vyso-
kými školami obecně.

Poděkování. Současné práce na poli astro-

fyziky vysokých energiím jsou významně pod-

pořeny GA ČR, projekty 102/99/1546 a 205/

99/0145, projektem KONTAKT MŠMT ES002

a projektem ESA PRODEX INTEGRAL 14527.

Nemenší poděkování ale patří velkému týmu

těch, kdo nám v uvedené práci pomohli a dále

pomáhají.

�

jsou odborníky ESA
hodnoceny velmi pozi-
tivně a existuje do-
konce reálná možnost
zadání vývoje proto-
typů rentgenové optiky
pro projekt XEUS do
ČR. Roli tu sehrála
i dobrá zkušenost orgá-
nů a týmů ESA s český-
mi pracovišti z projektu
INTEGRAL.

Slovo závěrem
Naše dnešní práce na
poli astrofyziky vysokých energií se sous-
třeďují na čtyři spolu související oblasti. Je
to práce na projektu ESA INTEGRAL, kde
po období přípravy družice a pozemního
střediska ISDC přijde období vědeckých
pozorování a vědecké analýzy dat. To bude
velkou šancí zejména pro naše mladé ko-
legy a studenty, jimž poskytne unikátní
příležitost zapojení do velkých meziná-
rodních vědeckých týmů a práce na hodnot-
ných datech z velkého kosmického experi-
mentu. Druhým směrem je komplexní ana-
lýza kosmických gama záblesků s použitím
družicových i pozemních dat. To s projek-
tem INTEGRAL s možností detekce a přes-
né lokalizace gama záblesků úzce souvisí.
Těžištěm této práce je provoz robotického
přístroje BART v Ondřejově a BOOTES ve
Španělsku, spolu s vývojem (v rámci schvá-
leného tzv. fialového projektu AV ČR)
většího CCD teleskopu. Třetím souvise-
jícím směrem je komplexní analýza vy-
braných rentgenových zdrojů s důrazem na
galaktické binární zdroje (a související
s provozem 18 cm CCD Maksutovova
teleskopu v Ondřejově). A čtvrtým hlavním
směrem je příprava našeho zapojení do
budoucího projektu ESA XEUS, na jehož
řešení hodláme postupně přecházet po
ukončení různých etap projektu INTE-
GRAL. Jednotlivé směry spolu organicky
souvisí, tak například robotický teleskop
BART, vyvinutý pro rychlá pozorování míst
gama záblesků, za příznivého počasí
pozoruje prakticky denně jako sekundární
objekty vybrané rentgenové zdroje.

Dnešní spolupráce v oboru astrofyziky
vysokých energií je v ČR poměrně roz-
sáhlá. Tak například v projektu INTE-
GRAL spolupracují tři pracoviště – sku-
pina astrofyziky vysokých energií na Astro-

Souhvězdí Cassiopea jak ho vidí račí oko (počítačový model)


