
6 4 / 2 0 0 4 74 / 2 0 0 4

Ohlédnutí

Letošní pohled na 
vesmír vloni II

Jiří Grygar, Michael Prouza

V minulém čísle Astropisu jsme společně procestovali loňskými objevy ve sluneční soustavě. 
Nyní naše putování rozšíříme na hvězdný vesmír, poté se porozhlédneme po galaxiích a 
kvasarech, oprášíme kosmologické parametry našeho vesmíru a zvážíme šance kvantové teorie 
gravitace a takzvané teorie všeho, to vše s nasazenými loňskými brýlemi.

Extrasolární planety

Starší než Metuzalém

Počátkem roku 2003 bylo známo 101 exo-
planet. Rozsah jejich hmotností sahal od 
0,75 až po 3 hmotnosti Jupitera. Tyto pla-
nety obíhají kolem 87 mateřských hvězd, 
celkem nepřekvapivě má velká většina 
těchto hvězd vysokou metalicitu, tedy vy-
soký obsah kovů – těžších prvků. Prvky 
těžší než vodík a hélium jsou klíčovou 
složkou obvyklých planet.

Ne všechny hvězdy však mají běžného 
průvodce s vysokou metalicitou, příkladem 
je planeta obíhající vskutku neobvyklý sys-
tém přezdívaná Metuzalém. Metuzalém je 
nejstarší známou exoplanetou, v současné 
době je mu už 12,6 miliardy let, tedy je jen 
o miliardu let mladší než náš vesmír. 

Planeta Metuzalém má hmotnost 2,5 
hmotností Jupitera a obíhá ve vzdálenosti 
23 astronomických jednotek okolo binár-
ního pulsaru B1620-26 v souhvězdí Štíra, 
v kulové hvězdokupě M4 (MGC 6121). 
M4 je jednou z nejmenších kulových hvěz-
dokup, obsahuje jen asi 100 000 hvězd. 
Hvězdokupa je od nás relativně nedaleko, 

necelé dva kiloparseky, bohužel je poněkud 
zastíněna temnými oblaky mezihvězdné 
hmoty. Podivuhodná mateřská dvojhvězda 
planety – binární pulsar – je tvořen neut-
ronovou hvězdou provázenou bílým trpas-
líkem. Neutronová hvězda rychle rotuje, 
stihne 100 otáček v jediné sekundě, což je 
pro tak starou hvězdu jistým překvapením. 
Rotace byla nejpravděpodobněji urychlena 
přetokem hmoty z jejího průvodce, bílého 
trpaslíka. 

Stejně tak je pozoruhodná i historie 
planety samotné, která se zrodila nej-
spíše u oranžové hvězdy, podobné Slunci, 
a teprve později byla zachycena neutrono-
vou hvězdou někde poblíž centra kulového 
hvězdokupy.

Transitsearch.org

I když většina planet je objevována pomocí 
dopplerovského měření rychlostí, stále větší 
význam má i následné pozorování možných 
přechodů planety před mateřskou hvězdou. 
Pomocí takových pozorování můžeme při-
dat množství doplňujících informací – jako 
je přesnější sklon dráhy, hmotnost, poloměr 
planety, její hustotu, či dokonce i její zploš-
tění a případný výskyt prstenců či družic. 

Sledování přechodů exoplanet je kupo-
divu i prací pro amatéry s relativně skrom-
ným vybavením. Pečlivý amatér si vystačí 
s malým dalekohledem vybaveným CCD 
kamerou. Více informací o tom, jak se do 
projektu zapojit, je možné nalézt na webo-
vých stránkách transitsearch.org.

Horký Jupiter s atmosférou

Příkladem exoplanety, kterou velmi úspěšně 
pozorovala celá řada amatérů je HD209458b  

(HD a číslo je označením hvězdy v katalogu 
Henryho Drapera, b za číslem pak značí, že 
jde o druhý objekt této hvězdné soustavy, 
tedy v tomto případě o první exoplanetu) 
v souhvězdí Pegasa, ve vzdálenosti 46 par-
seků od Země. Má hmotnost 0,7 hmotnosti 
Jupitera a obíhá ve vzdálenosti pouhých 
7 miliónů kilometrů od mateřské hvězdy, 
s oběžnou periodu 3,5 dne. 

Nejzajímavější objev o planetě 
HD209458b však učinil přístroj STIS na 
Hubblu, který úspěšně detekoval atmosféru 
planety, konkrétně sodík v ní obsažený. 
Planeta HD209458b je příkladem tzv. 
horkých Jupiterů, tedy exoplanet velikosti 
Jupitera, které však obíhají okolo svých 
hvězd ve vzdálenosti oběžné dráhy Merkura 
a teploty na jejich povrchu přesahují tisíc 
stupňů Celsia.

Představa pohledu z měsíce planety Metuzalém 

směrem ke středu kulové hvězdokupy M4

Kresba přiblížení HD209458b k mateřské 

hvězdě včetně zobrazení rozsáhlé atmosféry 

této exoplanety

Úspěch projektu OGLE

V rámci projektu OGLE, který byl původně 
zaměřen na hledání jistého předpokláda-
ného typu temné hmoty – hnědých trpaslíků 
v Galaktickém halu, se podařilo též objevit 
jinou exoplanetu typu horký Jupiter. Jedná 
se o objekt, který byl tedy objeven na zá-
kladě svého přechodu před svým hvězdným 
průvodcem, a teprve později byla potvrzen 
i pozorováním změn radiálních rychlosti 
hvězdy. Planeta oběhne kolem hvězdy za 
pouhých 1,2 dne, má hmotnost 0,9 hmot-
nosti Jupitera a obíhá ve vzdálenosti pou-
hých dvou setin astronomické jednotky. Její 
strana přivracená k hvězdě je rozžhavena 
téměř na dva tisíce Kelvinů.

Mohlo by se zdát, že téměř každá hvězda 
slunečního typu má nějakého planetárního 
průvodce, ale například právě členové týmu 
OGLE varují před přehnaným optimismem. 
Jejich data obsahují až 98 % falešných sig-
nálů možných přechodů, které je potřeba 
velmi pečlivě odfiltrovat.
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Hvězdný vesmír

Příliš placatý Achernar

Jak jsme podrobněji psali v Astropisu 
3/2003 (článek Petra Harmance), hvězda 
Achernar se stala testovacím objektem pro 
ověření funkce směšovacího interferometru 
VLT v Chile. Achernar je nejjasnější Be 
hvězdou se závojem, tedy velmi horkou 
hvězdou s povrchovou teplotou kolem 
20 000 K, která navíc dosti rychle rotuje. 
Úhlový průměr hvězdy se podařilo pro-
měřit s přesností na pět stotisícin úhlové 
vteřiny(!). S využitím zemské rotace a dvou 
pohyblivých 40-centimetrových teleskopů 
toto měření nakonec proběhlo téměř ve 
všech směrech průmětu hvězdy na nebes-
kou sféru. Výsledkem je, že Achernar se 
jeví jako dosti placatý elipsoid, jeho rov-
níkový je nejméně 1,56-krát větší, nežli 
průměr polární.

Unikátní hvězda V838 Monocerotis

V lednu 2002 proměnná hvězda V838 
v souhvězdí Jednorožce zjasnila v průběhu 
jediného měsíce o celých 12 magnitud, 
v maximu pak dosáhla absolutní magni-
tudy -9,6, tedy měla téměř miliónkrát vyšší 
svítivost než naše Slunce. Hvězda se záro-
veň silně rozepnula až na 3200 poloměrů 
Slunce. Do pozorování se později zapojil 
i Hubbleův dalekohled, který sledoval 

záblesk GRB 030329, který významně 
potvrdil výše popsané teorie vzniku. Po 
pozorování gama vzplanutí totiž následo-
vala velmi intenzivní sledovací kampaň 
jeho dosvitu. Zejména optický dosvit byl 
zdokumentován velmi pečlivě, z observa-
toří tří kontinentů se podařilo shromáždit na 
2687 fotometrických pozorování, první po-
zorování následovalo pouhých 78 minut po 
záblesku, poslední pozorování pak 79 dní 
po záblesku. Gama záblesk sám byl velmi 
jasný – zdroj dosáhl v maximu biliónkrát(!) 
větší svítivosti než má naše Slunce a cel-
kem uvolnil 1044 J energie. Vzplanutí bylo 
navíc též dosti dlouhé (trvalo 50 sekund) a 
relativně blízké. Změřená vzdálenost zdroje 
při rudém posuvu z = 0,169 vychází při 
současném kosmologickém modelu na 700 
megaparseků. 

Nejdůležitější efekt byl pak nalezen tý-
den po gama vzplanutí. 5. dubna 2003 se 
na místě sledovaného optického protějšku 
gama vzplanutí objevila supernova typu Ic 
označená jako 2003dh. Díky systematic-
kému sledování tohoto záblesku tak známe 
spektrum supernovy týden před jejím vý-
buchem. 

Jelikož se nezávisle podařilo potvrdit 
i vazbu mezi gama zábleskem GRB 980425 
a supernovou 1998bw, jsme si nyní již cel-
kem jisti, že alespoň některá gama vzpla-
nutí vznikají při specifických výbuších 
supernov.

Světelné echo okolo podivuhodné hvězdy 

V838 Monocerotis
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zejména vývoj světelné ozvěny – interakci 
rozsáhlé prachové obálky této superobří 
hvězdy se šířícím se světelným zábleskem. 
Jelikož rozměry mračna jsou přibližně 
2 až 3 parseky, budeme moci toto vel-
kolepé divadlo sledovat až do konce této 
dekády. Půvabnou videosekvenci, která 
ilustruje dosavadní vývoj echa, najdeme na 
www.spacetelescope.org.

Jak ihned ukázala zaznamenaná světelná 
křivka, která obsahuje tři maxima jasnosti, 
v každém případě se nejednalo o běžnou 
novu. Navíc hvězda zůstala v průběhu 
svého vzplanutí relativně chladná, neod-
vrhla horký plyn, jak se to děje v případě 
výbuchu novy. Jsme tedy pravděpodobně na 
stopě zcela novému astrofyzikálnímu jevu, 
mezi navrženými mechanismy je třeba 
splynutí dvou hvězd (první maximum při 
setkání vnějších vrstev hvězd, druhé maxi-
mum při splynutí jader a konečně třetí ma-
ximum pak před ustavením nové rovnováhy 
splynuvší hvězdy), nebo postupné pohlcení 
tří obřích planet na velmi blízké dráze. 

V této souvislosti jsou nyní velmi inten-
zivně studovány jiné podobné proměnné 
hvězdy, zejména M31-RV ve Velké galaxii 
v Andromedě, která vzplanula v roce 1989 
a hvězda V4332 Sagittarii, která náhle zjas-
něla v roce 1994.

Již jasná gama vzplanutí?

Famózní přístroj BATSE na Comptonově 
orbitální gama observatoři zaznamenal od 
startu v dubnu 1991 do ukončení provozu 
v červnu 2000 celkem 1972 gama záblesků. 
Zejména díky jeho pozorováním bylo možné 
rozdělit gama záblesky do dvou základních 
skupin, které pravděpodobně mají různé as-
trofyzikální příčiny vzniku (značně podrob-
něji o gama záblescích se dočtete v článku 
Martina Topinky v letošním Speciálu). 
Záblesky s trváním přes dvě sekundy mají 
na svědomí supernovy s počáteční hmot-
ností přes 30 Sluncí. U tohoto typu záblesků 
pak pozorujeme dosvity i v jiných spektrál-
ních oborech (rentgenovém, optickém, rádi-
ovém). Záblesky kratší než dvě sekundy pak 
vznikají asi po splynutí dvou neutronových 
hvězd. Tento záblesků nejspíše není dopro-
vázen dosvity a všechny takové záblesky 
byly pozorovány v solidních kosmologic-
kých vzdálenostech (rudý posuv z > 0,24), 
tedy se zdá, že dnes již nevznikají.

Jeden z nástupců BATSE, družice 
HETE-2, zaznamenala neobyčejný gama 

Srovnání světelné křivky supernovy 1998bw 

(nahoře) a záblesku gama GRB 030329 (dole) 

– podobnost je více než evidentní

Galaxie a kvasary

Nejbližší trpaslík

V listopadu loňského roku se francouzským 
astronomům podařilo nalézt nejbližšího 
galaktického souseda Mléčné dráhy. Jedná 
se o trpasličí galaxii v souhvězdí Velkého 
psa. Astronomové na ni narazili při syste-
matickém studiu zvláštností v prostorovém 
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rozložení populace hvězdných rudých obrů, 
které byly naměřeny v rámci infračervené 
přehlídky oblohy 2MASS. Při tomto pát-
rání odhalili, že jedno přehuštění takových 
hvězd je ve skutečnosti jádro trpasličí gala-
xie, které obíhá střed naší Mléčné dráhy ve 
vzdálenosti pouhých 13 kiloparseků a které 
je v současné době od Země vzdáleno pou-
hých 8 kpc. Tato naše nejbližší galaxie je 
postupně cupována gravitačním působením 
naší mateřské Galaxie a patří k ní celkově 
asi jedna miliarda hvězd. Část těchto hvězd 
již není součástí vlastní trpasličí galaxie, ale 
je rozptýlená podél její trajektorie v kruho-
vém prstenci. Tento galaktický trpaslík 
oběhne kolem středu Mléčné dráhy jednou 
za dvě miliardy let.

alespoň šestina má srovnatelné staří jako 
dočasná rekordmanka. 

(I když to v rámci tohoto přehledu není  
zvykem, můžeme snad prozradit, že vítěz 
roku 2003 není vítězem definitivním, v roce 
letošním vskočil do soutěže i VLT, a to 
přímo do čela pelotonu, pozorováním gala-
xie s rudým posuvem rovným deseti.)

Užitečné čočkování

Gravitační čočky též získávají stále silnější 
slovo při určování kosmologických para-
metrů. Při systematické prohlídce katalogu 
z SDSS (Sloan Digitized Sky Survey) již 
bylo prolustrováno více než 29 tisíc kvasarů 
a mezi nimi bylo nalezeno na 80 gravitač-
ních čoček. Tedy každý 700. rádiově hlučný 
kvasar je čočkován. Mezi nejpozoruhodnější 
čočkované objekty patří kvasar J1004+4112 
(sám ve vzdálenosti z = 1,7), který je zo-
brazen gravitační čočkou ve vzdálenosti 
z = 0,7 do čtyř obrazů, uspořádaných do 
tvaru čtyřlístku. Rekordní je i rozteč jeho 
složek, 14,6 úhlové vteřiny.

Kosmologie
Šerověk

Po éře záření, která trvala do 400 000 let 
po vzniku vesmíru, nastal temný věk (či 
šerověk, anglicky dark age). Na konci éry 
záření došlo k rekombinaci, volné elektrony 
se spojily s jádry atomů a fotony přestaly 
bouřlivě interagovat s hmotou. Vzniklo tak 
záření, které vyplňuje celý vesmír a které 
dnes nazýváme reliktním zářením. Na konci 
epochy záření byl vesmír velmi jasný, světle 
červeně žhnul a měl teplotu 3000 Kelvinů. 
Po oddělení hmoty a záření však vesmír 
dramaticky pohasl – a nastal šerověk. 
Vesmír byl sice potenciálně průhledný (fo-
tony již s hmotou neustále neinteragovaly), 

ale mezihvězdný neutrální vodík fotony 
účinně pohlcoval. Neexistovaly totiž ještě 
hvězdy, které by byly schopny jej ionizovat. 
K pokroku dochází až asi 100 miliónů let 
po velkém třesku (z ~ 30), kdy zažíhají ter-
monukleární reakce první superobří hvězdy 
s hmotnostmi kolem 300 hmotností Slunce. 
Tyto hvězdy sice žijí bouřlivě a krátce, ko-
lem tří miliónů let, ale jimi vyzařované ul-
trafialové fotony pilně ionizují mezihvězdný 
vodík. Velmi těžké hvězdy záhy končí výbu-
chem jako supernovy, řádně tak promíchá-
vají další zárodečné chuchvalce hmoty, 
čímž je tvorba hvězd dočasně pozastavena, 
ale po dalším stamiliónu let se tvorba hvězd 
plně obnoví a vesmír se definitivně začíná 
rozsvěcet. (O šerověku píše podrobněji JG 
v letošním Astropisu Speciálu.)

Sloanova velká stěna

Ještě se na chvíli vraťme k rekordům 
i k SDSS, i když již uvnitř tohoto, kosmolo-
gického odstavce. Největší známým „objek-
tem“ současného vesmíru je nově objevená 
Sloanova velká stěna. Tato zeď, poskládaná 
z galaxií namísto z cihel, se táhne oblohou 
mezi souhvězdími Hydry a Panny, je od nás 
vzdálena jednu miliardu světelných let a má 
délku téměř jeden a půl miliardy světelných 
let. Je tedy třikrát dál a je dvakrát delší než 
v roce 1989 objevená Velká stěna Margaret 
Gellerové a Johna Huchry.

Náš trpasličí galaktický soused je na snímku 

z přehlídky 2MASS označen bílou šipkou

Známe nejvzdálenější galaxii?

Síla infračervené astronomie se projevuje 
i na opačném konci žebříku galaktických 
vzdáleností. V loňském roce na plné ob-
rátky pokračovala honba za nejvzdálenější 
galaxií, která probíhá zejména právě v infra 
oblasti. Rekordní galaxie totiž mají rudé 
posuvy z > 6, čímž se běžné a dokonce 
i ultrafialové spektrální čáry posouvají do 
infračerveného oboru. 

Hned v lednu 2003 bylo představeno 
pozorování HST, kdy byla pečlivě prostu-
dována kupa galaxií Abell 1689. Tato kupa 
posloužila jako gravitační lupa do vzdále-
ného vesmíru – zkoncentrovala nám i světlo 
galaxie s rudým posuvem z > 6.

Krátce poté, v březnu loňského roku 
zveřejnil tým japonských astronomů, 
pracujících na 8-metrovém dalekohledu 
Subaru, který je umístěn na Havaji, ob-
jev galaxie s rudým posuvem 6,58. Tomu 
v současném kosmologickém modelu 
odpovídá stáří 12,8 milardy let, tedy asi 
900 miliónů let po vzniku vesmíru. Tato 
prastará galaxie není osamocena, ale leží 
uvnitř tzv. Subaru Deep Field obklopena 
dalšími asi 70 galaxiemi, z nichž přibližně 

Kupa galaxíi Abell 1689

Porovnání obou velkých kosmických stěn, stará 

stěna níže a blíže Zemi, nová, Sloanova, stěna 

pak výše, s větším počtem galaxií a dále od 

Země.

Temný průlom loňského roku
Magazín Science vyhlásil za zásadní (loň-
ský) průlom ve vědě přesné měření družice 
WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy 
Probe). Tato družice přepečlivě  proměřila 
drobné teplotní výchylky v kosmickém 
pozaďovém záření a na základě jejich 
analýzy poskytla nové a přesnější hodnoty 
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základních kosmologických parametrů 
našeho vesmíru. WMAP neučinila nějaký 
nečekaný objev, ba spíše jen s velikou jis-
totou potvrdila, že již více jak pět let jdou 
kosmologové po správné stopě – že žijeme 
ve vesmíru ve kterém dominuje skrytá látka 
a temná energie (více o sondě WMAP MP 
v Astropise 1/2003 a o temné hmotě též MP 
v letošním Speciálu). 

Současný „zlatý věk“ kosmologie trvá 
přibližně někdy od roku 1998, kdy kosmo-
logové poprvé byli schopni určit parametry 
globálně popisující náš vesmír s přesností 
lepší než 10 %. Co je však důležitější, od 
této doby se též snad vůbec poprvé v his-
torii kosmologie shodují (téměř) všechny 
různé metody měření těchto parametrů. Ať 
již pozorujeme rotační křivky galaxií, ať 
sledujeme vznik velkoškálových struktur 
či výbuchy vzdálených supernov, anebo 
třeba i statistiku výše zmíněného gravitač-
ního čočkování, dostáváme stejné výsledky. 
A tyto výsledky opět potvrdila – s nebýva-
lou přesností (obvykle s odchylkou v řádu 
jednotek procent) a s nebývalou spoleh-
livostí prezentovaných výsledků – sonda 
WMAP. Jaký tedy je náš vesmír? 

Náš vesmír je plochý, obsahuje tedy nej-
pravděpodobněji (přesně) kritické množství 
hmoty. Obyčejná, baryonová látka zaujímá 
pouhá čtyři procenta z tohoto rozpočtu, 
skrytá (temná) látka 23 % a temná energie 
73 %. Víme sice, kolik skryté látky a temné 
energie ve vesmíru je, ale netušíme, co je 
jejich podstatou. Můžeme s jistotou říci 
jen to, že skrytá látka se gravitačně shlu-
kuje – tam, kde je přehuštěná obyčejná 
látka, bude nablízku i mnoho látky skryté, 
zatímco temná energie je rozložená v pro-
storu rovnoměrně. Tedy zatímco hustota 
obyčejné i skryté látky ve vesmíru s jeho 

rozpínáním klesá, hustota temné energie 
zůstává konstantní, a tak se postupně stává 
dominantním faktorem, který rychlost ves-
mírné expanze určuje – v současné době 
již díky temné energii (které se též říká 
kosmologická konstanta) rozpínání vesmíru 
zrychluje a zrychluje...

Výsledky sondy WMAP byly pak znovu 
potvrzeny dalším velkolepým měřením, 
výsledky již rovněž zmiňovaného SDSS 
(Sloanovy digitální přehlídky oblohy). 
Analýzou 205 tisíc poloh galaxií v prostoru 
došli astronomové ke stejným závěrům pro 
kosmologické parametry, jako v případě 
WMAPu.

Otázky pro příští roky

Když tedy již známe základní vlastnosti 
vesmíru s přesností na pár procent, není 
tedy už kosmologie téměř mrtvou vědou? 
Máme se stále ještě na co ptát? Jaké jsou 
tedy klíčové otázky kosmologie pro příští 
roky, jsou vůbec nějaké? 

Jistě, jsou. Jak jsme již naznačili výše, 
vůbec zatím netušíme, co je podstatou 
skryté látky, tak i temné energie. Netušíme, 
co bylo příčinou velkého třesku, zejména, 
zdali na počátku našeho vesmíru byla ně-
jaká singularita. Nevíme, jaké postavení 
má ve vesmíru antropický princip (vesmír 
má podezřele dobře vyladěnu celou řadu 
nejrůznějších parametrů tak, aby umožnily 
existenci člověka; nevíme však jestli jde 
o náhodu, či zda smíme tomuto faktu připi-
sovat nějaký větší význam). Další, nejspíše 
ještě fundamentálnější otázky pak čím 
dál více souvisejí s největším problémem 
současné fyziky – s propojením teorie 
relativity a kvantové teorie (kterými se 
budeme zabývat v následující části tohoto 
ohlédnutí). Čím je dána existující asymetrie 
mezi výskytem hmoty a antihmoty ve ves-
míru? Kolik má vesmír rozměrů? Jakou má 
geometrii a jakou má topologii? 

Kosmologové se ještě nějaký ten pátek 
bezesporu nudit nebudou...

Gravitace a teorie všeho
Neprůstřelná relativita

Obecná teorie relativity je od prvního mě-
ření gravitačního ohybu světla hvězd poblíž 
Slunce při zatmění v roce 1919 snad každo-
ročně podrobována dalším a dalším zkouš-
kám. A ze všech prozatím vychází vítězně 
a bez šrámů. Když se snad na chvíli zdá, 
že je to s ní mírně nahnuté, tak se po čase 
ukáže, že vodováhu, tedy nápravu, potřebuje 
systematicky spíše experiment sám a nikoli 
teorie relativity. I v minulém roce byla re-
lativita pokoušena několika experimenty (či 
spíše byly v loňském roce jejich výsledky 
zveřejněny). A to je jedině správně – jedině 
neustálé a stále přesnější experimentální 
ověřování, může určovat míru naší důvěru 
vůči jakékoli fyzikální teorii.

Americká síť radioteleskopů VLBA spo-
lečně se 100-metrovým radioteleskopem 
v německém Effelsbergu sledovala přiblí-
žení kvasaru J0842+1535 na 3,7 úhlové 
minuty k Jupiteru. Měření mělo zejména 
potvrdit, že gravitace se šíří rychlostí světla, 
tedy tak, jak předpovídá teorie relativity. 
A skutečně, změřená hodnota je 
98 % hodnoty očekávané podle relativity 
(s 19 % chybou).

Jiné ověření naší nejlepší teorie gravi-
tace nabídla slavná sonda Cassini, která 

Umělecká představa měření gravitačního zpož-

dění rádiových signálů pomocí sondy Cassini

Studie sondy WMAP

2,5-metrový dalekohled SDSS
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byla 21. června 2002 téměř za slunečním 
diskem, pouhých devět minut jižně od něj. 
Naměřené zpoždění sondou vyslaných rádi-
ových signálů bylo téměř v absolutní shodě 
s předpovědí obecné teorie relativity – od-
chylka činila pouhé dvě tisíciny procenta (!) 
s chybou stejné velikosti.

superstrun, předpokládají, že náš vesmír 
má více dimenzí, než tři dimenze prosto-
rové a jednu časovou. Tyto extra dimenze 
by se měly projevovat jak v laboratorních 
experimentech, tak i pro některá speciální 
astronomická a astrofyzikální měření.

Mezi nejvýznamnější laboratorní experi-
menty patří přesné měření gravitační síly na 
velmi malých škálách, řádově setin až jed-
notek milimetru. Toto měření gravitačního 
působení na tak malé vzdálenosti je překva-
pivě netriviální a po dlouhou dobu bylo ex-
perimentální Popelkou. V posledních letech 
se však vynořila celá řada velmi chytrých 
experimentů, kdy se měří třeba výška od-
skoků jednotlivých neutronů od podložky, 
či chvění zlatého zrnka na pohybujícím se 
oscilátoru. Žádné takové měření však zatím 
neodhalilo odchylku od obyčejného gra-
vitačního zákona – tedy že gravitační síla 
klesá s druhou mocninou vzdálenosti. 

Poměrně pozoruhodným měřením je 
i sledování případných změn velikosti 
konstanty jemné struktury. Kdyby se tato 
fundamentální konstanta, určující inten-
zitu interakce například mezi elektronem 
a fotonem, měnila s časem, bylo by jedi-
ným přípustným vysvětlením, že žijeme ve 
vesmíru s extra dimenzemi. Jistou dobu se 
i zdálo, že pozorování vzdálených kvasarů 
tyto hypotézu proměnlivé konstanty potvr-
zují, ale poslední měření zas svědčí o opaku 
– konstanta je konzervativně konstantní. 
Jisto však ještě není.

Omezení pro kvantovou gravitaci posky-
tují též i gama záblesky. Například gama 
fotony ze záblesku GRB 021206 byly silně 
polarizované, ale jednodušší teorie kvantové 
gravitace by předpokládaly jejich náhodnou 
orientaci. Můžeme sice vymyslet kompli-
kovanější teorie, které takovou polarizaci 
připouštějí, ale princip Occamovy břitvy nás 
nabádá, že toto asi nebude ta správná cesta. 
Vzplanutí gama by možná též mohly přispět 
k prověření možné proměnlivé rychlosti 
světla – kdy by dle některých mutací teorií 
kvantové gravitace měla záviset rychlost 
fotonů na jejich energii. Dosavadní pozoro-
vání gama záblesků, přes některé pozorovací 
obtíže, ani tuto pozoruhodnou hypotézu 
nikterak nepodporují.

Velká otázka současné fyziky tak i nadále 
zůstává tou opravdu Velkou otázkou: Jak 
můžeme propojit kvantovou teorii s teorií 
relativity? A jak můžeme takovou teorii 
testovat?

Přístroje
SIRTF neboli Spitzer

Poslední zatím vypuštěný přístroj ze série 
velkých kosmických dalekohledů je Spitzer, 
dříve nazývaný SIRTF (Space InfraRed 
Telescope Facility). Své nové jméno nese 
dalekohled po Lymanu Spitzerovi, Jr. 
(1914-1997), profesoru astrofyziky prin-
cetonské univerzity, který přišel již v roce 
1946 s nápadem vypustit na oběžnou dráhu 
Země velký dalekohled a poukazoval na 
četné výhody, které vesmírný dalekohled 
musí přinést.

Spitzerův teleskop přišel na 720 miliónů 
dolarů, délka jeho předpokládáného provozu 
je šest let. Odstartoval ze Země v srpnu loň-
ského roku, vědecké výsledky pak přináší 
od listopadu. Pracuje v infračervené oblasti 
v rozsahu 3 až 180 mikrometrů. Patří mezi 
observatoře GOODS (Great Observatories 
Origins Deep Survey).

VIRGO

VIRGO je interferometrickou observatoří 
určenou k pozorvání gravitačních vln, které 
vzniklo ve francouzsko-italské spolupráci. 
Je umístěno v Itálii poblíž slavného města 
Pisy Skládá se ze dvou na sebe kolmých, 
tříkilometrových ramen, které obsahuje mi-
mořádně stabilní laserový interferometr. 

Observatoř byla dobudována v červnu 
roku 2003 a nyní probíhá testování celého 
zařízení. Autoři projektu doufají, že budou 
schopni pozorovat gravitační vlny s frek-
vencí od 10 do 6000 Hz. Takové vlny by 
měly být emitovány například při výbuších 
supernov anebo při splynutí dvou neutro-
nových hvězd, ať již v naší Galaxii nebo 
i v galaxiích vzdálenějších, třeba i v kupě 
v Panně, ve Virgu.

MAGIC

Největší dalekohled na světě byl zprovozněn 
v říjnu roku 2003 na Kanárských ostrovech, 

SIRTF neboli Spitzer na oběžné dráze

Obrázek binárního pulsaru včetně zobrazení ší-

řících se gravitačních vln, deformujících prostor

První opravdu dvojitý pulsar

Binární pulsary jsou též skvělými relativis-
tickými laboratořemi. Ne nadarmo dostali 
za objev takového systému Taylor a Hulse 
v roce 1993 Nobelovu cenu za fyziku. 
Šestým objeveným binárním pulsarem je 
systém J0737-3039. Tento binární pulsar je 
výjimečný tím, že se jedná o první opravdu 
dvojitý pulsar (v předchozích případech šlo 
o dvě neutronové hvězdy, ale pulzovala 
z nich jen jedna). Pulsar se nachází v sou-
hvězdí Velkého psa, jeho rychlejší složka 
se otočí kolem své osy jednou za pouhých 
22 milisekund, druhé složka pak rotuje s pe-
riodou 2,8 sekundy. Že se jedná o vskutku 
extrémní systém, potvrzuje i oběžná doba 
kolem společného těžiště – pouhých 
2,4 hodiny. Když uvážíme, že takto kolem 
sebe krouží dvě tělesa, každé s hmotností 
větší, než je hmotnost sluneční, pak jistě 
uznáme, že se jedná o výtečnou laboratoř 
na ověřování extrémní fyziky. 

Vskutku, pozorujeme stáčení periastra 
o 17 stupňů za jediný rok, opět zcela ve 
shodě s relativistickou předpovědí, systém 
se navíc zbavuje části své energie ve formě 
gravitačního záření, což za 85 miliónů let 
způsobí splynutí obou pulsarů a což bude 
provázeno neobyčejně silným zábleskem 
právě v oblasti gravitačních vln, které by 
gravitační observatoř LIGO jistě zachytila.

Neúspěšné hledání kvantové 
gravitace

Některé v současnosti mezi teoretiky 
populární hypotézy, zejména pak teorie 
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na ostrově La Palma. Nejedná se o daleko-
hled ryze optický, ale o dalekohled určený 
k pozorování Čerenkovova záření. MAGIC 
se tak snaží nepřímo pozorovat gama fotony 
s energií vyšší než 30 Gigaelektronvoltů.  
Takové fotony vletí do zemské atmosféry, 
interagují s molekulami v ní přítomnými 
a vyvolají vznik spršky sekundárních čás-
tic. Tyto nabité sekundární částice pak při 
svém pohybu vysílají specifické záření pod 
určitým úhlem. Toto záření na hranici ultra-
fialových a viditelných vlnových délek na-
zýváme dle jeho objevitele Čerenkovovým 
zářením. Pozorování extrémně energetic-
kých fotonů je mimořádně cenné, neboť 
fotony narozdíl od většiny kosmického 
záření (viz následující odstavec o Augerově 
observatoři) nejsou nabité, a tak se šíří od 
svých zdrojů přímočaře. Pokud jsme tedy 
schopni zrekonstruovat směr příchodu fo-
tonu na Zemi, pak jsme zároveň schopni 
i určit směr zdroje v kosmu. 

MAGIC má přibližně zrcadlo s celkovou 
plochou 239 čtverečních metrů, které je 
složeno 934 segmentů. Této ploše odpovídá 
průměr zrcadla přibližně 17 metrů. Na takto 
mohutný teleskop je MAGIC neobyčejně 

rychlý, je schopen nastavení kamkoliv na 
obloze do pouhých 20 sekund.

Pierre Auger Observatory

Kosmickým zářením nejvyšších energií se 
bude zbývat observatoř Pierra Augera, která 
je budována v Argentině. Od října loňského 
roku je to vůbec nejrozlehlejší vědecké 
zařízení na světě. Detektory observatoře na 
konci roku 2003 pokrývaly (pochopitelně 
nikoli spojitě) plochu přes 200 km2. 

Observatoř bude zcela dokončena v po-
lovině roku 2006, kdy celkem 1600 pozem-
ních detektorových stanic pokryje plochu 
3000 km2. Tyto pozemní stanice budou dopl-
něny ještě 24 optickými teleskopy o průměru 
3,6 metru. Oba typy detektorů sledují po-

dobně jako MAGIC spršky sekundárních 
částic v atmosféře. Pozemní detektory 
přímo zaznamenávají počet částic jimi 
zachycených, zatímco teleskopy pozorují 
fluorescenci v atmosféře – jiný doprovodný 
efekt, který mimo Čerenkovova záření 
vzniká při vývoji spršky v atmosféře. 

Augerova observatoř se soustřeďuje na 
detekci těch vůbec nejenergetičtějších čás-
tic ve vesmíru, s energiemi ještě miliardkrát 
většími, než na které se zaměřuje kupří-
kladu MAGIC.

Tyto částice jsou již po čtyřicet let jed-
nou z velikých záhad moderní astrofyziky, 
neboť dle teoretických předpovědí by jich 
z kosmu mělo přicházet mnohem méně, než 
skutečně pozorujeme. Augerova observa-
toře snad přinese řešení.


Článek vznikl na základě poznámek Jiřího 
Grygara k XXXVIII. ročníku jeho legendár-
ního přednáškového cyklu Žeň objevů, které 
pro Astropis zpracoval Michael Prouza. 
Název je převzat se souhlasem JG ze stej-
nojmenného cyklu přehledových článků, 
které svého času uveřejňoval v Technickém 
magazínu [Téčko].

Teleskop MAGIC na Kanárských ostrovech




