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Před dvěma lety svět obdivoval vůbec první pohled na supermasivní černou díru: vědci z Event
Horizon Telescope nám umožnili nahlédnout na "monstrum" v centru galaxie M87, vzdálené od
nás asi 55 milionů světelných let.

V právě probíhajícím týdnu zveřejňuje 19 observatoří data, která nám umožní lépe pochopit
tuto gigantickou černou díru a lépe ověřit Einsteinovu obecnou teorii relativity.

Podle této teorie je gravitace zakřivením prostoročasu způsobeným hmotnými objekty.

http://spacescoop.org/cs/scoops/1906/prstenec-ve-stinu/
http://www.spacescoop.org/cs/words/gravitace/


Je těžké si to představit? Zkuste si položit těžký fotbalový míč (třeba ten, který používají
profesionálové) nebo těžkou krabici na nadýchanou postel. Pak kolem něj položte několik
kuliček. Uvidíte, že se všechny skutálí směrem k míči nebo ke krabici. Je to tím, že oba
předměty díky své hmotnosti „zapadnou“ do postele a vytvoří jakýsi důlek. Kdyby kulička byla
planetou, bylo by toto „zapadnutí" křivkou prostoročasu ve vesmíru.

Čím je planeta hmotnější, tím hlubší bude důlek neboli tím větší bude „zapadnutí" - a menší
objekty ve vesmíru, jako jsou kuličky, k ní budou silněji přitahovány.

Stává se, že černé díry, jakožto nejvíce „zapadající" objekty ve vesmíru (neboli objekty s
extrémní gravitací), jsou skvělým místem, kde můžeme v praxi pozorovat Einsteinovu obecnou
teorii relativity až na její hranici.

Obrovská gravitace černých děr může pohánět výtrysky částic, které překonávají gigantické
vzdálenosti a pohybují se rychle, opravdu rychle. Vlastně se pohybují téměř rychlostí světla!
Tyto výtrysky produkují různé druhy záření, od světla, které můžeme vidět očima, až po
neviditelné ultrafialové a rentgenové záření, tedy v rozsahu celého elektromagnetického
spektra.

Každá černá díra má svůj vlastní takzvaný "výtryskový podpis". Tyto podpisy, nebo vzory,
mohou astronomům napovědět, jakým způsobem černá díra rotuje nebo kolik má energie. Ale
je těžké to určit, protože vzory se s časem mění, takže je vědci musí velmi pečlivě sledovat - a
právě proto jsou data z 19 observatoří důležitá.

Díky tolika různým snímkům a tolika datům chtějí vědci pochopit vztah mezi černými dírami a
výtrysky, jež chrlí - což je jedna z největších záhad v astronomii!

---

Na obrázku je kompozice snímků, které ukazují, jak systém M87 vypadal, když astronomové v
roce 2017 poprvé vyfotografovali jeho černou díru (světu byla odhalena v roce 2019). Na
základě dat z 19 observatoří rozesetých po Zemi i ve vesmíru tento snímek ukazuje, jak velká je
černá díra M87 - a jak daleko mohou její výtrysky doletět když už překračují hranice své
hostitelské galaxie.

 Cool Fact
Je toho ještě spousta, co je třeba o výtryscích vycházejících z černých
děr zjistit. Jednou z věcí, kterou astronomové již vědí ale je, že tyto
výtrysky jsou obrovským zdrojem energie. Vycházejí z černých děr a

http://www.spacescoop.org/cs/words/%C4%8Dern%C3%A1-d%C3%ADra/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum
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mohou cestovat na gigantické vzdálenosti a unikat i ze své domovské
galaxie jako obrovský kabel „nadupaný“ energií!

https://www.nao.ac.jp/en/news/science/2021/20210414-eht.html
http://www.nao.ac.jp/en/
http://www.nao.ac.jp/en/

