Kapitola pátá

Neutronové planety

Vesmír je jako zoologická zahrada osídlená exotickými tvory. Nebeský bestiář odhaluje tvůrčí schopnost fyzikálních sil, jež jsou jeho původem. Sil, kterých se astrofyzici snaží neúnavně zmocnit aktualizováním
teorií, obnovováním zkušeností a upřesňováním pozorování.
V třicátých letech minulého století došli badatelé, jako byl Lev Landau, Robert Oppenheimer, George Volkoff, Fritz Zwicky nebo ještě
Walter Baade, na základě teoretických výpočtů k závěru, že může
existovat hvězda, jež doposud nebyla pozorována. Hvězda extrémní
hustoty, jejíž jádro je složeno z agregátu neutronů. Je to doopravdy
možné? Tuto otázku jsme si pokládali celých třicet let, dokud jedna
mladá Irka svými pozorováními teorii nepotvrdila. Co však teorie
nebyla s to předpovědět, bylo, že jeden polský badatel z jisté americké univerzity, pracující na radioteleskopu v Portoriku, objeví kolem
jedné takové šílené hvězdy první exoplanety.

Pulzar, slyšeli jsme dobře?
V jedenácti letech skládá Susan Jocelyn Bellová, malá Irka z Belfastu, podobně jako spousta školáků jejího věku, přijímací zkoušku,
která ji později nasměruje i na vyšší studia. Neuspěje, ale ještě předtím otec, architekt, člověk zvídavý a zajímající se obzvlášť o astronomii, rozhodne, že ji pošle na druhou zkoušku do nějaké privátní
školy, aby měla větší šanci. Kdoví která škola bude pro ni ta pravá.
Možná vděčí mladá dívka za svůj úspěch profesoru fyziky, nadšenému pedagogovi. Ať tak nebo tak, začíná pro ni období velké profesionální vášně, která jí přivede až k důležitému objevu 20. století.
Po získání diplomu z fyziky na Glasgowské univerzitě se mladá
žena vydá na prestižní univerzitu v Cambridgi. A tam bude pracovat s Anthonym Hewishem a jeho skupinou z Mullardovy radioastronomické observatoře. Budoucnost mladé badatelky vypadá dobrodružně. Na observatoři se právě dokončuje výstavba obrovského
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radioteleskopu. Radioastronomie, docela mladá vědecká disciplína,
dědí zkušenosti a techniku radarů, přístrojů vynalezených za druhé světové války. Už z názvu je patrné, že se zabývá rádiovými vlnami. Zkoumá objekty a události, jež jsou charakterizovány spektrem
elektromagnetického záření, které naše oko nevidí (elektromagnetické spektrum zahrnuje všechny typy záření: rádiové, infračervené, viditelné, ultrafialové, rentgenové, gama…). Radioteleskop v Cambridgi umožní studium vesmíru zcela odlišného od toho, jak ho vidí
optické dalekohledy. Vesmíru různých barev a zvuků, vibrujícího
a oscilujícího na všech frekvencích. Šéf projektu, Anthony Hewish,
chce zaměřit pozornost na kvasary, srdce galaxií, jež vysílají celý
gejzír rádiových signálů a které se zdají být domovem černých děr
o hmotnostech blížících se 100 milionu Sluncí.
Rozkvétající radioastronomie má i svá omezení, která sužují její
nadšence. Musí totiž procházet kilometry potištěných strojových
papírů, jež obsahují trochu nestravitelnou transkripci toho, čemu
naslouchají radioteleskopy. Této práci v Hewishově skupině nikdo
neuteče – ani Jocelyn Bellová. V roce 1967, kdy slaví své čtyřiadvacáté narozeniny, se pouští do svého přídělu luštění. Během prohlížení stohů výpisů si všimne slabého signálu, který se opakuje každé
1,3 sekundy. Upozorní na to svého učitele. Skupinu signál překvapí.
Přesto se zdá, že signál není vysílán žádným kvasarem. Na to je příliš rychlý. Jeho přesná frekvence přivádí na myšlenku, že má umělý původ, že jde o nějaký signál ze satelitu nebo o televizní či radarové vysílání. Jedna po druhé jsou tyto hypotézy vyloučeny. Žádná se
nehodí. Vědci z Cambridge po krátké úvaze nazvou svůj objekt „Little Green Man 1“, zkráceně LGM 1. Zasílají nám snad malí zelení
mužíčci zprávy prostřednictvím vesmírných vln? Takový výklad vyvolává úsměv, ale nějaké rozumné vysvětlení schází.
Po krátké době možnost, že by signál vysílali nějací mimozemšťané, vědecká komunita vyloučila. Krátce poté je na opačné nebeské
sféře objeven druhý zdroj rychlého periodického signálu (LGM 2)
a úspěšně potvrzuje nepravděpodobnost hypotézy umělého zdroje.
Na vyřešení záhady se vrhnou stovky fyziků. Někteří z nich si vzpomenou na teorii neutronových hvězd z třicátých let. Tehdy vystoupil
Ital Franco Pacini s názorem, že některé z těchto hvězd se musí podobat skutečným koncentrátorům energie. Jako roztočené káči nechané napospas rychlé rotaci a zahalené do intenzivního magneticého pole by vysílaly periodické záblesky radiovln podobné těm,
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které právě zachytily radioteleskopy. Nezbývá než příčinu jevu pojmenovat: ponese název „pulzar“, z anglické zkratky vytvořené ze
slov puls(ating) (st)ar.
V roce 1969 byl uprostřed Krabí mlhoviny v souhvězdí Býka zjištěn pulzar PSR 0531+21. Astronomové o této končině nebe dobře
vědí celá staletí. Právě do těchto míst na obloze se v roce 1054 upíraly zraky čínských astronomů, kteří také své pozorování zapsali do
análů. Nová hvězda byla natolik jasná, že ji bylo zpočátku vidět i za
bílého dne. Stali se svědky té nejdramatičtější události ve vesmíru:
exploze supernovy, gigantické hvězdy, jež dospěla ke konci svého
bytí. Objev pulzaru v Krabí mlhovině, vzdálené 5 000 světelných let,
ukázal moderním astronomům úzkou souvislost mezi supernovou
a neutronovou hvězdou.
Teď už jen stačí záhadu pulzaru, jenž začíná svůj vývoj právě
v okamžiku, kdy nějaká hvězda umírá, osvětlit. Abychom tedy pochopili, co pulzar znamená, musíme nejdříve poznat hvězdy, jejich
zrod, život a konec.

Pohnutý život hvězd
Na první pohled vypadají ty tisíce jasných bodů na noční obloze
stejné. Při bedlivém pozorování však zjistíme rozdíly v jasu a velikosti. A při delším pobytu pod noční oblohou objevíme, že nemají ani stejnou barvu. Svítí světlem bílým, ale i modrým, žlutým, oranžovým.
Mnohobarevná paleta vyjadřuje neobyčejnou různorodost hvězdných druhů. Každá barva určuje identitu, stáří a hmotnost hvězdy.
Hvězda přichází na svět vždy stejným způsobem. Rozsáhlý mezihvězdný vodíkový mrak poklidně pluje galaxií, dokud například
nějaká hustotní vlna prolétající prostorem nevyvolá uvnitř mračna
kolaps oblastí s větší hustotou hmoty. Plynné zhuštěniny se počnou
shlukovat a nově vytvořená masa na sebe strhává další okolní plyn.
Rozhodující v této hře je gravitace. Čím více shluky nabývají na
hmotnosti, tím více získávají na přitažlivé síle. Hustší místa v jejich
nitru se stávají centry gravitačního přibírání hmoty z okolí a tak to
jde dále, až se za nějakou dobu ty nejmenší a zároveň nejhustší centra přemění v plynové koule srovnatelné s velikostí hvězd. Z několika tisíc molekul na centimetr krychlový vzroste hustota plynu ve
stejném objemu na miliardy částic. Stačí málo, a protohvězda vzpla-
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ne. A potřebuje k tomu jen několik podmínek: vnitřní teplotu
10 milionů °C a tlak 1 miliardy atmosfér. A toho těleso dosáhne snadno, překročí-li kritickou hmotnost.
Gravitační síla pokračuje v započaté práci. Každá ze slupek hvězdy je přitahována stále hustějším jádrem a tlačí svou hmotou na
vrstvu pod sebou. Těleso se stlačuje čím dál víc a více. Čím víc se
svěrák utahuje, tím větší panika mezi atomy vzrůstá – chvějí se
a získávají na rychlosti – a tak v jádru hvězdy roste teplota. Při teplotě kolem 10 000 °C ztrácejí vodíkové atomy elektrony a stávají se
z nich ionty s kladným nábojem – tedy protony. V tom okamžiku už
nejde o klasický plyn, ale o plazma. Gravitační ofenziva pokračuje
a vodíkové ionty a elektrony mezi vzájemnými srážkami poletují ještě více ve všech směrech. A teplota dále narůstá. Při 10 milionech °C
jejich rychlost, resp. pohybová energie překonává odpudivou elektromagnetickou sílu nutící dvě stejně nabité částice, aby se k sobě
nepřibližovaly a vyhnuly se navzájem velkým obloukem. Vodíkové
ionty nabudou takové rychlosti, že některé z nich spolu úspěšně
splynou a uvolní obrovskou energii. V srdci hvězdy se zažehne termonukleární proces zvaný fúze – slučování.
Teď nabývá na významu všudypřítomný soupeř gravitační síly:
tlak plynu. Čím je plyn teplejší, tím více se rozpíná. Vzpomeňme na
tlakový hrnec postavený na oheň sporáku (poklice bude v tomto
případě představovat gravitaci). Ve smršťující se protohvězdě je
plyn stále stlačován a přitom se zvyšuje teplota. S počátkem termonukleárních reakcí je však síla tlaku s to vzdorovat síle gravitace.
Nastává hydrostatická rovnováha.
Teoreticky všechny hvězdy o hmotnosti větší než 0,08 hmotnosti
Slunce dokáží zažehnout vodíkovou fúzi, dávající vznik jádrům helia. Naše Slunce spotřebovává svůj vodík už asi 5 miliard let. A s velkou pravděpodobností bude pokračovat ještě dalších 5 miliard roků.
Za dlouhověkost vděčí své nevelké hmotnosti. To jiné, daleko masivnější hvězdy spálí svůj vodík už za pár desítek milionů let. To proto,
že v těchto hvězdách dosahuje vše, ať už jde o gravitační sílu, teplotu či tlak plynu, obdivuhodných úrovní. I termonukleární reakce
v nich tedy probíhají v daleko svižnějším tempu než u méně hmotných hvězd a rychleji vyčerpají své palivo.
Hvězda prochází různými etapami určujícími její vývoj, ať je těžká
nebo lehčí, ať je její život krátký či dlouhý. Každá etapa je charakterizována nukleární fúzí právě převažujícího prvku. Už jsme řekli, že
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I hvězdy umírají
Osud hvězd o hmotnosti Slunce

Osud masivních hvězd

Počáteční velikost hvězdy

Počáteční velikost hvězdy

V tomto stadiu je hvězda
vyživována energií
z termonukleárních reakcí
jejího nejhojnějšího
chemického prvku, vodíku.

V tomto stadiu živí hvězdu
termonukleární reakce
nejhojnějšího chemického
prvku, vodíku.

Obr

Veleobr

Poté co spálila všechen svůj
vodík, „požírá” hvězda helium
a pak uhlík. Dále už nemá
žádné palivo a mění se
v planetární mlhovinu.

Masivní hvězda spaluje nejdříve
vodík, potom helium, uhlík,
kyslík, křemík. Nakonec při svém
výbuchu do okolí rozpráší
železo a ostatní těžké prvky.

Planetární mlhovina

Supernova

V posledním stadiu své
existence odhodí obří hvězda
své vnější slupky - zanechá
ve svém středu bílého trpaslíka.

Supernovou označujeme
explozi, při níž hvězda vyvrhne
většinu své hvězdné hmoty.

Bílý trpaslík

Černá díra nebo neutronová
hvězda (pulzar)

Bílý trpaslík je husté hvězdné
těleso s hmotou rovnou hmotě
Slunce v objemu rovném objemu
naší Země.

Jádro supernovy dá vzniknout po
svém zhroucení černé díře nebo
neutronové hvězdě. Jinak se husté
těleso rychle otáčí kolem své osy
a vysílá rádiové vlny. Takovému
tělesu říkáme pulzar.
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hvězda začíná vždy fúzí vodíku a zůstává v tomto režimu během své
hlavní fáze života. Ale jednou přijde den, kdy prvotní palivo dojde.
Znamená to snad konec hvězdy? Ještě ne. Vodíková fúze kromě energie vyprodukovala i helium, to se stává posléze dominantním prvkem
v jádru hvězdy a stane se palivem pro další termonukleární reakce.
Koncem prvního cyklu fúze poklesne produkce energie v centru
hvězdy a tíha vnějších vrstev hvězdy začne plazma v centru stlačovat. Gravitace opět získá převahu. S ní však dále vzrůstají rychlosti
jader helia, a tedy dojde k novému nárůstu teploty. Na rozdíl od jader vodíku musí jádra helia dosáhnout vyšší úrovně energie, aby
mohla překročit vyšší odpudivou elektrostatickou sílu. Proces fúze
se opět probudí k životu, nyní s jádry helia, která se slučují na jádra
uhlíku. Termonukleární reakce pomáhá plazmatu v rozpínání
a rychle se vytváří nová hydrostatická rovnováha. Ale i helium se
jednou vyčerpá. Nastane nový pokles produkce energie, nové oslabení rozpínavé síly a nový útok gravitace. A hvězda v takovém stavu žije tak dlouho, dokud v jádru nenastanou podmínky k započetí
fúze dalšího dominantního prvku, uhlíku.
Těžkotonážní hvězdy procházejí větším množstvím etap, neboť
jejich obrovské hmoty jim dovolí pokračovat za stadium fúze uhlíku.
Jejich jádro záhy překoná teplotu 1 miliardy °C a to signalizuje začátek fúze kyslíku. Hned poté přijde na řadu křemík a nakonec železo. V jádru dosáhne teplota skoro 5 miliard °C. To už je příliš na
další pokračování termonukleárních reakcí. Ze všech těch prvků
potřebuje největší energii na vytvoření vazeb v jádru jedině železo,
a když si takovou energii fúze žádá, hvězda už ji není schopna vyprodukovat. V té chvíli se vše zhatí. Odpor centra hvězdy proti stlačování náhle klesne – a gravitace znovu sedne na koně. Hvězda se
začne hroutit do sebe a exploduje jako supernova; při tomto dramatickém jevu se vyzáří uvolněná potenciální energie o výkonu přes
100 milionů Sluncí.
Vnější slupky hvězdy jsou vymrštěny do okolního prostoru rychlostí překonávající 30 000 kilometrů za sekundu, samotné jádro kolabuje a hroutí se do sebe. Jestliže je jádro více jak 1,5krát hmotnější
než Slunce, přemění se v černou díru, objekt tak neskutečně hustý,
že z něj neunikne ani světlo. Je-li jeho hmotnost pod touto hranicí,
stane se z něj neutronová hvězda, tedy hvězda s hustotou srovnatelnou s hustotou v jádru atomu. V takovém případě se proti gravitaci
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nestaví tlak plazmatu, ale tlak neutronů, které se jakoby na sebe tlačí, ale vždy unikají jeden druhému, respektujíce přísné pravidlo
kvantového světa – Pauliho vylučovací princip –, které zakazuje příliš těsná setkávání neutronů. Vzhledem k tomuto podivnému hemžení, dá-li se to tak nazvat, se neutronová hvězda stává dále nestlačitelnou. Látka se nachází v degenerovaném stavu, v němž vládnou
jen podivné zákony kvantové fyziky.
Přeměna hvězd není vůbec jednoduchou záležitostí. V několika
okamžicích se hmota o velikosti našeho Slunce soustředí do průměru asi 20 kilometrů. Podobně jako krasobruslařka urychlí svou piruetu, když přitiskne paže k tělu, i hvězda podlehne ďábelské rotaci,
zmenšujíc svou značnou velikost na malinkatý průměr. Bláznivá rotace v součinnosti s existujícím silným magnetickým polem vymrští
jako v centrifuze elektrony na povrch hvězdy a urychlí je podél magnetických silokřivek na rychlosti blízké rychlosti světla a tyto
elektrony z té závratné rychlosti, obrazně řečeno, „vykřiknou světlo“, odborně označované jako synchrotronové záření. A to je ten záhadný rádiový zdroj, který detekují radioteleskopy. Jestliže se periodicky opakuje, je to dáno tím, že se svazky pulzaru – jsou dva, na
každém pólu jeden – podobají světlu majáku a osvětlují okolí (případně i Zemi) v závislosti na sklonu osy rotace neutronové hvězdy.
Odborníci si při usilovném studiu pulzarů uvědomili neobyčejnou
přesnost impulzů, které jsou k nám vysílány. Jsou dokonce tak přesné, že mohou konkurovat atomovým hodinám. Jsou to skutečné
chronometry, ve srovnání s nimi bledne i sláva nejlepších švýcarských hodinek. Tato jejich vlastnost rozhodla o dalším pokračování
našeho vědeckého dobrodružství.

Fámy o planetách
V roce 1970, rok po objevu pulzaru v Krabí mlhovině, oznamuje David Richards, americký astronom sledující tento objekt několik měsíců
a pečlivě měřící čas příchodů jednotlivých rádiových záblesků, že zaznamenal anomálie v periodickém signálu. A pro takovou arytmii existují jen tři možná vysvětlení. Buď jde o efekt precese, kroužení rotační
osy neutronové hvězdy, nebo o vibraci hvězdy v důsledku jejích strukturálních nestabilit, anebo nakonec o perturbaci signálu vyvolávanou
nějakou planetou kroužící kolem ní s periodou necelých 11 dnů.
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Pulzar
osa rotace

magnetická osa

svazek
rádiových
vln
Neutronová hvězda, těleso
s neuvěřitelnou hustotou
(s hmotou Slunce
koncentrovanou do maličké
koule o průměru 20 kilometrů).
Když je neutronová hvězda
mladá, točí se velmi rychle
kolem své osy. Tento pohyb
svázaný s intenzivním
magnetickým polem, tento
pohyb setrvačníku, budí
rádiové vlny, vyzařující z obou
magnetických pólů. Protože
magnetická osa a osa rotace
spolu svírají úhel, oba svazky
jakoby vymetají oblohu. Je-li
jeden z nich náhodou namířen
na Zemi, můžeme při jeho
periodickém průchodu
zaznamenávat blikání podobné
zábleskům nějakého vesmírného
majáku.

magnetické pole

Třetí možnost vyvolává úsměv skeptiků. Jak by mohla nějaká planeta obíhat kolem tak exotického tělesa, jako je neutronová hvězda?
A skeptici mají pravdu, protože závěry srovnávacího výzkumu ukazují, že anomálie v Krabí mlhovině jsou dílem vnitřní nestability hvězdy.
Další rozruch mezi odborníky nastává v roce 1979. Tehdy oznamuje polská skupina vedená Markem Demianským možnost přítomnosti planety na dráze kolem pulzaru PSR B0329+54, nacházejícího se na severní obloze v souhvězdí Žirafy. Mohla by mít o něco
větší hmotnost než je 0,5 Země a vykonávala by jeden oběh za 3 roky.
Opět se objevují tři hypotézy. A znova vítězí vnitřní oscilace hvězdy.
Přes tyto záporné výsledky se někteří badatelé znovu noří do tématu a kladou si otázku, zda je teoreticky možné nalézt planetu obíhající pulzar. Je vůbec myslitelné, aby vůbec nějaká planeta přežila
výbuch supernovy? Spíše je to velmi málo pravděpodobné. Vždyť se
uvádělo, že výbuch supernovy roztrhá všechny objekty ve svém oko-
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lí na atomy. Ve skutečnosti je výbuch nemusí zničit, pouze vše vytlačí o kus dál. Výbuchem ztratí hvězda podstatnou část své hmoty
a její gravitační působení se náhle oslabí. Vzdálenější planety, osvobozené od jejího vlivu, rychle prchnou do vesmíru, podobně jako
když pustíme roztočenou kuličku na niti. Planety na nižších oběžných drahách už pravděpodobně nepřežijí. Poté co je hvězda přinucena změnit svůj způsob fúze, rozepne se do prostoru. Její vnější
vrstvy nabobtnaly natolik, že dosáhla stadia hvězdného obra, či dokonce veleobra. Až Slunce spotřebuje své vodíkové palivo, zažije na
vlastní kůži takové zvětšování svého objemu, že v něm utopí i samotnou Zemi. Avšak v té době planetu obklopí hvězdná plynná hmota a její kruhová dráha se změní ve spirální a ta planetu nasměruje
přímo do jádra hvězdy. Aby tedy planeta supernovu přežila, musí se
stát něco jako zázrak.
Rok 1979 znamená pro zastánce hypotézy o planetách kolem pulzarů zklamání a tato myšlenka usne na dobrých deset let. Ještě však
zbyl plamének naděje, který rozfouká náhlý přívan větříku. V roce
1991 oznamuje Andrew Lyne, uznávaný britský vědec, že objevil planetu na oběžné dráze kolem objektu PSR 1829-10, pulzaru nalézajícího se v souhvězdí Štítu (Scutum) a vzdáleného 30 000 světelných
let. A začíná příběh plný zvratů.
V roce 1967 vzbudil objev prvního pulzaru ohlas v celém světě.
Andrew Lyne, tehdy univerzitní student působící na radioastronomické observatoři Jodrell Bank ve Spojeném království, pracuje na
doktorské práci, jejímž tématem jsou měsíční zákryty. Badatelé používají Měsíc pro lepší poslech rádiového nebe, neboť zatím není
k dispozici důmyslný dalekohled. Zaměřují rádiový zdroj a čekají, až
před ním přejde měsíční disk. Ze znalosti způsobu vymizení a obnovy signálu mohou vyčíst jeho detailnější vlastnosti. Třebaže tato
metoda vypadá dosti archaicky, přístrojové vybavení zaznamenává
data s obdivuhodnou rychlostí, takže lze studovat rychlé změny zároveň na různých frekvencích.
Když slyší mladý Lyne o pulzarech od svých britských kolegů,
rozhodne se, že s disertací počká, a vrhne se do lovu neutronových
hvězd radioteleskopem Jodrell Banku o průměru 76 metrů. Díky
němu britská skupina píše druhou stránku historie v honu na pulzary několik týdnů po objevu Jocelyn Bellové. Rok zasvěcený hledání uplyne jako voda. Andrew Lyne se pak navrací ke svému doktorskému tématu. Ještě před jeho dokončením odpovídá na novou
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výzvu pulzarů. Sní o jejich studiu, touží totiž dozvědět se víc o samotné fyzice. Pulzar se stává nástrojem neobyčejného vědeckého
výzkumu, například ověřování efektů předpověděných teorií relativity.
V roce 1993 obdrží Nobelovu cenu John Taylor a Russell Hulse,
dva badatelé z Princetonu, za svou práci o pulzaru PSR 1913+16. Tento pulzar, objevený v roce 1974, je zajímavý tím, že náleží binárnímu
systému, jehož druhým členem je opět pulzar. S takovými dvěma
masivními objekty, navíc velmi blízko sebe (pouhých 1,8 milionu kilometrů), zamýšlejí oba Američané ověřit některé relativistické efekty. Měří čas příchodu rádiových impulzů po dobu několika let a povede se jim vysvětlit anomálii, která naznačuje, že oba pulzary se
k sobě přibližují rychlostí několika metrů za rok. Jediným přijatelným vysvětlením je, že pár těles vysílá gravitační vlny, čímž se mění
jejich oběžné dráhy a nutí oba pulzary, aby se k sobě přibližovaly.
Za 300 milionů let spolu oba titáni splynou.
Zatím Andrew Lyne a jeho kolegové pokračují v Jodrell Banku
v trpělivém a vytrvalém hledání a shromažďování dat. V roce 1985
je objeven objekt PSR 1829-10. Než získaná měření ověří a než je náležitě zpracují, zjistí Britové z údajů PSR 1829-10 anomálii v době příchodu impulzů. Přejdou další měsíce, a arytmie přetrvává. Skupina
se snaží pochopit příčinu a zvažuje všechny hypotézy. Při jejich probírání se zjistí, že právě ta nejbizarnější nejlépe odpovídá pozorovacím datům – že perturbace by mohl opravdu vyvolávat nějaký souputník na oběžné dráze kolem PSR 1829-10, nějaká planeta o hmotnosti jen o něco menší než planeta Uran. Její doba oběhu činí téměř
6 měsíců.
A to je údaj, které Brity nejvíce obtěžuje. Šest měsíců je polovina
zemského roku. Mohl by být příčinou podezřelé oscilace signálu ve
sledu rádiových impulzů pohyb Země vůči pulzaru, jednoduše způsobený oběhem Země kolem Slunce, a ne hledaný pohyb pulzaru
vůči Zemi? Záměna je fakticky možná. Stačí špatně zkorigovat data.
Už jsme uvedli, že tyto rádiové záblesky přicházejí v pravidelném
sledu. V případě nejstabilnějších pulzarů kolísá časová vzdálenost
mezi dvěma rádiovými emisemi za tisíc let jen o jednu miliardtinu
sekundy. Pouze atomové hodiny mohou na sebe vzít náročný úkol
a změřit časové charakteristiky pulzaru a tak poskytnout dostatečně detailní profil křivky chování v čase a případně odhalit přítomnost nějakého tělesa na oběžné dráze. Neutronová hvězda, kolem
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níž obíhá nějaká planeta, je poněkud vychylována z těžiště celého
systému a vykonává pohyb po kružnici, který následně ovlivní rádiové impulzy přicházející k Zemi. Posuvy v časových hodnotách, když
jde o tak nepatrné zlomky sekundy, nejsou zpočátku vůbec znatelné, ale s postupem doby měření, jak se hodnoty kumulují, se díky
pečlivé chronometrické práci počnou objevovat. Podobně jako při
astrometrickém měření založeném na paralaxe se hodnoty získané
měřením pulzaru korigují na rotaci Země kolem vlastní osy a na její
oběh kolem Slunce. A zde vstupují na scénu počítače a ujímají se
těchto víceméně zdlouhavých výpočtů. Programy, s nimiž v době objevu Andrew Lyne pracuje, odečítají pouze kruhový oběh Země. Ve
skutečnosti je její oběh mírně eliptický, ale rozdíl je zanedbatelný,
takže příliš neovlivní přesné určení polohy pulzaru. Taková přesnost je možná za předpokladu, že se údaje o poloze akumulují. Je to
automatická procedura. Člověk však nikdy s jistotou neví, kde čeká
nějaké čertovo kopýtko. A skupina z Jodrell Banku monitoruje asi
20 pulzarů, jejichž pozice musí být určeny s chybou menší než zlomek úhlové vteřiny. Naneštěstí není poloha PSR 1829-10 zkorigována a tak chyba polohy přesahuje 7 úhlových minut. A to má pro Lynea neblahé následky.
Po měsících váhání se Andrew Lyne a jeho kolegové, Matthew Bailes a Setnam Shemar, rozhodnou svůj objev zveřejnit. Jejich článek
vychází v Nature 25. července 1991. Specialisté okamžitě vyjádří nedůvěru k uvedeným šesti měsícům doby oběhu, ale znají Lyneovu pečlivost a nechávají se přesvědčit. Titulky ohlašují první exoplanetu.

Jedna planeta ztracená, dvě nalezené
Na sklonku roku 1991, mezi Štědrým dnem a Novým rokem, si
Andrew Lyne v opuštěných kancelářích vychutnává klid a znovu se
pouští do výzkumů. A opět se noří do kauzy pulzaru PSR 1829-10.
A náhle mu bleskne hlavou, zda by tu šestiměsíční dobu oběhu nemohl zavinit oběh Země kolem Slunce, a zda by nebyla příčina ve
špatné hodnotě pozice pulzaru, zesílené programem na korekci
dat? Okamžitě kontroluje veškerá data, která má právě k dispozici,
přepočítává pozice objektu a zanáší do programu nové parametry.
Za několik sekund vynáší počítač svůj verdikt. Nenachází ani špetku nějaké anomálie. Planeta se vypařila v integrovaných obvodech.
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Lyne stojí několik minut celý omráčený před monitorem, který mu
ukazuje tak příšerný výsledek. Nechápe, jak se právě on a jeho skupina mohla dopustit takové hloupé chyby. Co nejdříve o tom musí
podat zprávu, a tak využije konference organizované v lednu v Atlantě a osloví i Nature, aby mohl publikovat opravu co nejdříve po
svém vystoupení.
A tak dne 15. ledna 1992 vystupuje Andrew Lyne na tribunu a začíná svou řeč. V sále vládne hrobové ticho, je slyšet jen několik osamocených zakašlání. Ticho, zklamání... Své vystoupení uzavírá velkou omluvou vědecké obci. Za posledním vyřčeným slovem se ozve
velkorysý potlesk auditoria, oceňujícího odvahu nešťastného kolegy.
V sálu to ještě šumí, když Andrew Lyne schází z pódia. A tak si
účastníci ani nevšimnou, že ke svému vystoupení nastupuje další
řečník. Jako jeden z mála se novinu od Lynea dozvěděl předchozí
den. Předem jej osobně instruoval, aby se nenechal vzrušeným obecenstvem zaskočit. Tím povzbuzeným řečníkem je Polák Alexander
Wolszczan. Chystá se oznámit objev dvou, možná i tří planet obíhajících kolem pulzaru PSR 1257+12.
V roce 1952 je mu pouhých šest let. Skotačí kolem rodného venkovského domu. Je odvážný a neposedný jako všechny děti jeho věku
a rozhodne se přeskočit plot z ostnatého drátu. Příliš se mu to nepovedlo – končí s natrženým kolenem, což mu brání v pohybu několik
dní. Užírá se nudou, až ho jeho otec, profesor ekonomie a astronom
amatér, vezme na ramena a ukáže mu noční nebe. Učí ho poznávat
souhvězdí. Virus poznání je předán a mladý Alexander se brzy ponoří do astronomických knížek.
Když se dostává na práh vysokoškolských studií, vybere si přirozeně fyziku. Zapisuje se na toruňskou univerzitu, která je slavná Koperníkovou minulostí. Podle tradice zde astronomie zastává privilegované místo. Jediným slabým místem je, že se fakultě nedostává materiálních prostředků. Naštěstí pro badatele není komunistické Polsko
tolik uzavřené jako jeho sousedi z východního bloku a není příliš obtížné získat dočasné vízum pro pobyt v laboratořích v cizině. Student
Wolszczan tak několikát zavítá do Institutu Maxe Plancka v Bonnu,
jenž poskytuje přístřeší radioastronomickému oddělení.
Zpočátku se zaměří na astronomickou optiku. Když však zjistí, že
je obor obsazen, vymění svůj ruční, optický dalekohled za slibnější
radioteleskop. Právě v té době stránky tisku zaplňují pulzary. A tak
se polský student v Západním Německu připravuje na práci s radio-
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teleskopem v Effelsbergu, největší pohyblivou parabolou světa
o průměru 100 metrů.
Život je k mladému Wolszczanovi štědrý. Ale vše se mění v prosinci 1981 s vojenským převratem generála Jaruzelského, jehož diktatura se přímo postaví proti demokratickým snahám hnutí Solidarita. Hranice se uzavírají i Wolszczanovi, který se chystá k odjezdu
na nový pobyt v Bonnu. Poprvé je mu i přes mnohá odvolání odmítnuto vízum. Po týdnech čekání nakonec povolení k odjezdu do Západního Německa získává a odjíždí pevně rozhodnut, že se zpět do
rodné země, dokud vojenský režim nezastaví represe a nepřestane
rozsévat strach, nevrátí. Volba je pro něj skutečným dilematem, neboť doma zanechává ženu a dceru. Neví, kdy je znova spatří, i když
má největší chuť zatřást nebesy a zemí, aby se s nimi mohl znovu
sejít. Nakonec po měsících útrpného čekání dostanou i ony víza
a rodinka se opět shledává pohromadě.
Po ročním pobytu v Bonnu odpoví Wolszczan na nabídku z americké Cornellovy univerzity. Hledají radioastronoma pro teleskop
v Arecibu ochotného se přestěhovat na ostrov Portoriko. Parabola
radioteleskopu, ponořená do přírodní ostrovní prolákliny, je svým
průměrem 305 metrů největší na světě. Lze hýbat jen sekundární
anténou, zavěšenou ve výšce 130 metrů, což umožňuje zaměřovat
oblohu pod úhlem až 20 stupňů od zenitu. Karibik je oproti Polsku
změna přímo radikální. Polský astronom je přijat. Jeho hlavním
úkolem bude zajišťovat perfektní seřízení radioteleskopu pro potřeby uživatelů přicházejících z Princetonu, Caltechu a z Cornellu
v rámci různých pozorovacích programů. Bude mít příležitost seznámit se se spoustou astronomů a v prázdných hodinách bude mít
přístroj ke svému vlastnímu výzkumu pulzarů. Pro tento obor je Arecibo přímo mytické místo. Díky tomuto teleskopu v roce 1982 zaznamenal Don Backer z Kalifornské univerzity jen několik týdnů před
příchodem polského badatele první „milisekundový“ pulzar.

Vesmírní upíři
Objev tehdy vzbudil velký rozruch. Vždyť jeho perioda rotace –
1,557 milisekundy – je nejméně dvacetkrát rychlejší než perioda nejmladšího a nejrychlejšího ze známých pulzarů, toho jen 1 000 let starého z Krabí mlhoviny. PSR 1257+12 je skutečně pulzar, a to pulzar
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Upíří pulzar
Jedna z teorií o vzniku milisekundových
pulzarů předpokládá na začátku binární
systém složený z jedné normální hvězdy (vlevo)
a jedné neutronové hvězdy (vpravo). Každá
sedí v centru gravitačního laloku vyvolaného
její hmotou. Každá částice hmoty uzavřená
v těchto lalocích patří odpovídající hvězdě.

1

S narůstajícím věkem se hvězda rozpíná.
Nabobtnává tak dlouho, až její vnější schránky
proniknou do gravitační zóny neutronové
hvězdy. Hmota předá svůj úhlový moment
neutronové hvězdě a ta se roztočí jako velmi
rychlý setrvačník.

2

Rocheovy laloky
Část hmoty vysávané hvězdy kolem
milisekundového pulzaru utvoří disk.

Z disku zásobeného hvězdnou hmotou možná
vyplují planety. V každém případě se právě
to stalo milisekundovému pulzaru
PSR 1257+12, ukrývajícímu tři malé planety.

4

3

starý alespoň 300 milionů let, jak nám napovídá měření jeho slábnoucího magnetického pole.
Znamená to zrevidovat celou teorii těchto podivných těles? Ne,
odpovídají dva Američané z Princetonu, Roger Blandford a Larry
Smarr. V roce 1976 zmiňují možnost, že neutronová hvězda si může
znovu prožít své mládí, stát se opět pulzarem, přemění-li se v kosmického upíra. Jak napovídá název podkapitoly, neutronová hvězda
potřebuje nějakou oběť, ale je vyloučeno, aby ji hledala cestou vesmírem, potřebuje ji hned teď a musí jí mít po ruce. Proto se může
vyvinout v binárním systému, jejímž druhým členem je obyčejná
hvězda. Dlouhou dobu žije bez zájmu o svou obyčejnou sousedku
a jako kterákoli jiná hvězda svého druhu prochází různými stadii jaderné fúze a pozoruje, jak se jí čím dál víc rozpínají vnější obálky.
Jsou-li obě tělesa v dostatečné blízkosti, přijde čas, kdy část expandující hmoty vnikne do zóny gravitačního vlivu neutronové hvězdy,
a ta zcela bezostyšně tento plyn seslaný od boha odsává. A tak plyn
předá část svého úhlového momentu kosmickému upíru, ten se v tu
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chvíli opět roztočí jako káča a znovu získá svou identitu pulzaru,
a dokonce v otáčení překoná výkon svého mládí.
Tento teoretický nástin původu milisekundového pulzaru není jediný a následují jeho další varianty. Jiná varianta předpokládá dvě
neutronové hvězdy. Podle ní druhá hvězda přitahuje první natolik,
že obíhají ve spirále a skončí srážkou. To je případ binárního systému PSR 1913+16. Další varianta hovoří o velmi energetických svazcích z pulzaru, které narušují povrch hnědého trpaslíka a jakoby jej
odtavují. Odtržená hmota se pak řítí na neutronovou hvězdu a obtáčí se kolem ní. Tak se chová objekt PSR 1957+20 v souhvězdí Střelce.
Jiný scénář představuje binární systém, kde bílý trpaslík, husté
a masivní těleso, odsává expandující plyn svého souseda, hvězdu ve
stadiu obra. Proud hmoty přikrmuje bílého trpaslíka tak dlouho,
dokud se nezhroutí sám do sebe a nepromění se v milisekundový
pulzar. Konečně poslední varianta předpokládá dva bílé trpaslíky
navzájem se obíhající, dokud na sebe nenarazí – a nezrodí se rychle
rotující neutronová hvězda.
V roce 1990 objeví obsluha v konstrukci nesoucí zavěšenou platformu radioteleskopu praskliny. Nezbývá než poškozenou část
opravit a radioteleskop na tři měsíce znehybnět, takže se bude moci
pozorovat pouze obloha v zenitu. Pro většinu programů to znamená technickou přestávku, ale pro Wolszczana příležitost. Navrhuje
výzkum s handicapovaným radioteleskopem a jeho projekt je přijat.
Wolszczan tak využívá několika zamluvených dní a nocí k vlastnímu
pozorování, což je za normálního stavu zcela nemyslitelné.

PSR 1257+12 je dobré číslo
Skoro všechny milisekundové pulzary byly objeveny v rovině naší
galaxie, Mléčné dráhy, ale Wolszczan si postaví hlavu a pokusí se je
objevit i jinde. Dnem i nocí pátrá po obloze nemocným radioteleskopem. Při 2 000 vzorcích za sekundu na 32 frekvencích sklízí nejméně 64 000 vzorků za sekundu. Po desítkách hodin pozorování se únavou hroutí pod magnetické pásky. Naštěstí se výpočetní středisko
Cornellovy univerzity svými supervýkonnými počítači ujme dekódovací práce nad daty.
Alexander Wolszczan získává první výsledky v květnu roku 1990.
Na první pohled objevuje dva pulzary, binární PSR B 1534+12 v sou-
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hvězdí Hada a druhý, milisekundový PSR 1257+12, v souhvězdí Panny, vzdálený 1 600 světelných let od Slunce. První pulzar zajímal
astronomy hlavně zpočátku, než si uvědomili, že možná druhý skrývá neobyčejně fascinující tajemství. Po proměření časů rádiových
emisí objektu PSR 1257+12 se ukáže podivná anomálie. Žádný z modelů, který by vysvětloval takové chování, nefunguje. Pulzar se vymyká všem předpovědím. Wolszczan postupně dospěje ke koncepci
planetární hypotézy. Aby vyloučil veškeré dohady, rozhodl se na
podzim 1990, že nic nebude filtrovat dříve jak za šest měsíců, aby
bylo jisté, že pozorované perturbace nejsou výsledkem pohybu Země kolem Slunce.
Po šesti měsících padá verdikt – anomálie nelze vysvětlit špatně
provedenou korekcí na pohyb Země. Wolszczan tedy poprosí svého
kolegu a přítele, Dalea Fraila, pracujícího na VLA (Very Large Array), radioteleskopu složeného z 27 parabol instalovaných na vysokohorské planině v Novém Mexiku. Žádá ho o nezávislé měření pozice svého pulzaru. Frail se uvolí, ale signál je slabý a měření složité.
Přesto je úspěšný a potvrzuje závěry svého kolegy a oba pak oznamují svůj objev 9. ledna 1992 v Nature. O šest dní později vystupuje
Alexander Wolszczan na pódium na konferenci v Atlantě, aby svou
práci prezentoval, a to právě ve chvíli, kdy je sál ještě v šoku z oznámení Andrewa Lynea. Je na něm, aby překonal přetrvávající pesimismus a přesvědčil vědeckou obec, že jeho výsledky jsou věrohodné. Naštěstí pro něj, astronoma z Areciba, jsou oběžné doby obou
planet 67 a 98 dní a nemají nic společného s periodicitou Země.
Hmotnosti těchto souputníků „muších vah“ se odhadují na 3,4
a 2,8 hmotnosti Země.
Další výhodou Wolszczana oproti Lyneovi je, že snadněji lze vysvětlit formování planet kolem milisekundového pulzaru než kolem
pulzaru obyčejného. Stručně řečeno, když se milisekundový pulzar
zrodí, jak praví teorie, vysáváním nějaké hvězdy, odsávaná hmota
pravděpodobně nezásobuje pouze upíra, ale částečně se promění
i v akreční disk. A tak zde máme podobnou konfiguraci, jakou předpokládáme kolem rodících se hvězd těsně předtím, než se objeví
první protoplanety.
Oficiálně převládající názor, nicméně tak trochu znejistělý Lyneovou nehodou, neshledává na Wolszczanově práci žádné instrumentální nebo výpočetní chyby. Ostatně Don Backer, objevitel prvního milisekundového pulzaru, potvrzuje po dvouměsíčním ověřo-
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velikosti těles nejsou ve stejném měřítku

vání, že Wolszczanovy údaje jsou správné. Zbývá dát dohromady
další indicie, které by prokázaly planetární původ chronometrických perturbací PSR 1257+12 a vyloučily nějaké podivné vibrace na
povrchu neutronové hvězdy.
Frederic Rasio, fyzik z Massachusettského technického institutu
(MIT), přichází s určitým nápadem. V roce 1992 publikuje článek, ve
kterém navrhuje teoretické podklady pro experiment. Tvrdí, že
oběžné dráhy dvou planet jsou v poměru 3:2. Zkrátka, že když jedna
planeta uběhne tři kolečka, druhá uběhne jen kolečka dvě. Nacházejí se tedy pravidelně v konjunkci. Při každém takovém setkání se
obě planety ovlivní natolik, že lehce pozmění své dráhy. Tyto změny
by však podle Rasia měly mít vliv na samotný pulzar a na směr jeho
záblesků. Wolszczan si Rasiův článek přečetl a nachystal si pokus
a své výsledky, potvrzující Rasiovy předpovědi, publikuje v časopisu
Science 1. března 1994. Navíc oznamuje existenci, a to velmi pravděpodobnou, třetí planety s periodou 25,3 dne a s hmotností blízkou
hmotnosti Měsíce.
Od objevu přímo planetárního pokladu v objektu PSR 1257+12 se
vynořili další kandidáti na pulzar s planetou. Za nejvážnějšího uchazeče lze považovat PSR B 1620-26. Vypátrali ho Andrew Lyne a jeho
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skupina během pozorovací kampaně v roce 1988, ale v průběhu let
se k nim přidali i další, například Steve Thorsett z Princetonu, a spolu odkrývali tajemství tohoto objektu. PSR B 1620-26 je milisekundový pulzar v kulové hvězdokupě M4. Proto by měl být extrémně
stabilní a přesný. Brzy však vychází najevo, že jej doprovází masivní společník, pravděpodobně bílý trpaslík, a navíc je podezírán, že
ukrývá ještě další objekt s hmotností až 10 Jupiterů a oběžnou dobou
100 let.
Dalším kandidátem na planetární pulzar se zdá být PSR 1828-11,
jejž v roce 1988 objevili Britové z Jodrell Banku. Jeho nepravidelnosti však vyšly najevo až po třech letech. Podle objevitelů skrývá nejméně tři planety na oběžných drahách s hmotnostmi 3, 8 a 12 Zemí.
Přestože byl celých osm let pravidelně pozorován, Andrew Lyne se
o něm vyjadřuje opatrně. Pozoruje mladíka, jemuž je 100 000 let,
s nedůvěrou, aby mu neprovedl nějakou skopičinu. Kdo ví zda neutronová hvězda není uvnitř buzena nějakým rozličným škubáním
a zda její škytavka neimituje přítomnost hned několika planet. Lynea nejvíce zneklidňuje fakt, že stále chybí hodnotná hypotéza pro
vysvětlení vzniku planet kolem obyčejného pulzaru. V rezervě je stále ještě další kandidát, PSR 0359+54, ohlášený už jednou, a to v roce
1979, jehož kandidaturu obhajuje od roku 1995 ruská radioastronomka Taťjana Šabanovová, přestože podle většiny specialistů stojí
za perturbacemi PSR 0359+54 šum na pozadí.
Přes všecky úspěchy zůstává hledání planet pulzarů málo známé
široké veřejnosti. Nepochybně proto, že tyto planetární systémy se
jen málo podobají tomu našemu. Neutronová hvězda nemá nic společného s naším drahým Sluncem. Stojí však za uvážení, zda by rádiové svazky pulzaru brzy nezabránily na takových planetách jakémukoli pokusu o vznik života. Zbývá dodat, že objev Alexandra Wolszczana se stal hlavním mezníkem astronomické vědy. Ukázal, že
planety přišly na svět i v tak extrémních podmínkách. A také dal
nový, čerstvý impulz výzkumu jiných světů. Dnes už víme, že jich
existuje víc, než jsme si kdy mysleli.
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