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Abstrakt: V posledných rokoch sú bináme planétky objektom zaujmu mnohých 
astronómov zaoberajúcich sa medziplanetámou hmotou. Napriek tomu, že existencia 
týchto objektov Slnečnej sústavy bola predpokladaná už pred viac ako 200 rokmi, 
boli objavené len pred 14 rokmi. V uvedenej práci, formou prehl'adnej rešerše, 
zhtňam: stručný historický vývoj ich objavovania, krátky popis pozorovacích metód 
spolu so zoznamami dnes známych binámych planétok, ktoré sú rozdelené podl'a 
použitých pozorovacích metód a charakteristiky najvačších populácií binámych 
planétok. V poslednej časti práce som sa venoval popisu a diskusii r6znych teórií, 
ktoré opisujú vznik binámych planétok. Tu som taktiež diskutoval problematiku 
stability binámych planétok a vplyvy, ktoré m6žu viesť k zmenám v nasledujúcom 
vývoji týchto systémov. 
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Abstract: In the recent years, binary asteroids are attractive objects for many 
astronomers who are interested in the interplanetary matter. In spite of the predicted 
existence of these objects of the Solar System more than 200 years ago, they were 
discovered only 14 years ago. In the present work, in form of summary research, I 
summarize: brief historical progress of their observations, short description of the 
observational methods together with the lists of binaries discovered up to date, where 
they are divided into the sections according to used observational methods and the 
characteristics of the biggest binary populations. In the last part of the work I am 
interested in the specification and the discussion of different theories, which describe 
the origin of binary asteroids. Here is also the discussion about the stability of the 
binaries and about possible influences that can change following evolution of these 
systems. 

Keywords: binary asteroids, detection, characteristics, evolution 

4 



, 
U vod 

Aj napriek tomu, že bináme planétky sú predmetom štúdia astronómov už viac 
ako 200 rokov, stali sa neodlúčitel'nou súčasťou Slnečnej sústavy len pred necelými 
14 rokmi. 

V minulosti bolo napísaných viacero prehl'adových prác venujúcich sa 
problematike binámych planétok. Pomeme rozsiahly článok [l] komplexne zhtňa 
vedomosti známe do roku 2002, z novších sú to najma [2, 3]. Práve tieto tri články 
predstavujú hlavné pramene, z ktorých som vychádzal pri písaní práce a sú doplnené 
o nové poznatky. 

Na úvod je vhodné objasnit', čo vlastne označujeme pojmom bináme planétky. 
Na základe rezolúcie 5A, ktorá bola schválená dňa 24. 8. 2006 počas konania 26. 
valného zhromaždenia Medzinárodnej astronomickej únie (IAU - International 
Astronomical Union) v Prahe [4], sa objekty Slnečnej sústavy, ktoré priamo obiehajú 
po svojej orbite Sinko (teda nie sú satelity iných telies) rozdel'ujú do troch kategórií: 

• planéty, 
• trpasličie planéty (dwaif planets), 
• malé telesá Slnečnej sústavy (Small Solar System Bodies) . 

Práve tretia menovaná skupina zahtňa: asteroidy, transneptúnske objekty, tzv. 
TNO (Ttrans-Neptunian object), kométy, meteoroidy, „„ 

Podl'a tohto rozdelenia označujeme binámou planétkou systém dvoch vzájomne 
gravitačne viazaných asteroidov alebo transneptúnskych objektov obiehajúcich okolo 
spoločného ťažiska, ktoré obieha po svojej orbite Sinko. 

Ciel'om uvedenej práce je: 

• 
• 

• 
• 
• 

uviesť stručný historický vývoj objavovania binámych planétok, 
popísať metódy používané k objavovaniu a následnému skúmaniu binámych 
planétok, 
zhmúť súčasné vedomosti o týchto objektoch, 
diskutovat' rozne teórie vzniku binámych planétok, 
diskutovat' vývoj binárnych systémov . 

Hlavnou motiváciou pri výbere témy bakalárskej práce bol najma moj osobný 
záujem o túto zaujímavú skupinu objektov Slnečnej sústavy. Bináme planétky patria 
v súčasnej dobe medzi objekty, o ktoré je vel'mi vel'ký záujem medzi astronómami, 
ktorí sa zaoberajú medziplanetámu hmotu. V ďaka rýchlemu vývoju pozorovacích 
prístrojov v posledných rokoch, počet objavených binámych planétok rýchlo rastie. 
Hlbšie znalosti charakteristík týchto objektov spolu s objasnením ich vzniku 
a nasledujúceho vývoja možu priniesť nové poznatky, ktoré pomožu objasnit' 
celkovú dynamiku Slnečnej sústavy. 
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Kapitola 1 
Od hypotéz k objavom 

V prvej kapitole stručne zhiňam historický vývoj objavovania binámych 
planétok, počnúc prvotnými neúspechmi astronómov, následne prvým objavom a 
končiac niekol'kými ďalšími prelomovými medzníkmi v ére bádania. 

1.1 Ranné snahy objavu binárnych planétok 

Vznik hypotéz pojednávajúcich o existencií binámych planétok datujeme na 
začiatok 19. storočia. Presnejšie, sú spojené s bádaním anglického astronóma W. 
Herschela v roku 1802. Ten sa snažil objaviť satelit pri absolútne prvej známej 
planétke (1) Ceres, ktorú objavil na prelome rokov 1801 a 1802 taliansky astronóm 
G. Piazzi [2]. 

Nasledujúci vývoj, pretrvávajúci takmer 200 rokov, bol charakteristický 
striedaním období s vyšším či nižším záujmom o bináme asteroidy. Počas tohto 
obdobia bolo uskutočnených mnoho pozorovaní, ktoré svojimi výsledkami 
poukazovali na ich možnú existenciu, ale ani jedno nebolo dostatočne presné a ako 
sa ukázalo neskor bolí všetky neúspešné. 

Prvé metódy pozorovania bolí založené na fotometrických meraniach svetelných 
kriviek planétok, pozorovaní zábleskov počas zákrytov hviezd asteroidmi, použití 
prvých CCD (charge-coupled device) detektorov a mnohých ďalších. Široký prehl'ad 
týchto neúspešných objavov do roku 1989 je zhmutý v [5]. Hlavná príčina týchto 
neúspechov súvisela najma s obmedzeniami používanej detekčnej techniky, 
pomocou ktorej nebolo možné tak slabé objekty identifikovat'. 

Ako názorný príklad uvádzam domnienku o planétke (433) Eros, o ktorej sa 
predpokladalo, že by mohla predstavovať sústavu dvoch podobne vel'kých, relatívne 
blízko vzdialených telies [6]. Táto domnienka vychádzala z analýzy jej svetelnej 
krivky. Tá, totiž vykazovala vel'kú podobnost' so svetelnou krivkou spektroskopickej 
dvojhviezdy ~-Lyrae. Dnes je však známe, že táto interpretácia bola chybná. 
Výsledky pozorovaní, ktoré boli získané počas výskumu planétky sondou NEAR 
Shoemaker, nepotvrdili prítomnosť žiadneho satelitu s priemerom vačším ako 20 
metrov s 95% istotou a satelitu s priemerom vačším než 10 metrov s 70% istotou [7]. 

1.2 Projekt Galileo 

Deň 29. august 1993 sa stal prvým zásadným medzníkom v ére objavovania 
binámych planétok. V rámci projektu Galileo určeného na podrobný výskum planéty 
Jupiter ajeho mesiacov, sonda vykonala blízky prelet okolo planétky hlavného 
pásma (MBA - Main-belt asteroid) (243) Ida. 

Ida sa tak stala úplne prvou planétkou detailne preskúmanou sondou, pri ktorej 
bola navyše objavená prítomnosť satelitu [8]. Novoobjavený asteroid bol 
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pomenovaný Dactyl. Systém (243) Ida a Dactyl je zobrazený na Obr. 1.1, ktorý je 
prevzatý z [ 1 ] . 

Obr. 1.1: Prvá objavená binárna planétka (243) Ida 
a Dactyl. Snímka bola zhotovená pomocou sondy 
Galileo vo vzdialenosti približne 10 719 km s 
rozlíšením približne 100 m/pixel. Uvedený obrázok 
je prevzatý z [1]. 

1.3 Ďalšie medzníky v objavovaní 

Od druhej polovice 90-tych rokov minulého storočia počet novoobjavených 
binámych systémov rýchlo narastá. Dnes sú známe už vo všetkých oblastiach 
asteroidov Slnečnej sústavy a taktiež medzi TNO. Na tomto mieste uvádzam prehl'ad 
niektorých ďalších kl'účových objavov. Sú to najma: 

• 1994 AW1, prvý blízkozemský (NEA - near-Earth asteroid) binámy systém 
objavený z tvaru asynchrónnej svetelnej krivky [9], 

• ( 45) Eugenia so satelitom Petit Prince, prvý „binámy" systém objavený 
pomocou adaptívnej optiky na CFHT (The Canada-France-Hawai 'i 
Telescope) na observatóriu Mauna Kea (Havajské ostrovy) [10]. Dnes už 
nepredstavuje binámy systém, ale systém 3 asteroidov [11], 

• 2000 DP 107, prvý blízkozemský binámy systém objavený s použitím radaru 
na observatóriu Arecibo (Portoriko) [12], 

• 1998 WW31 , prvý transneptúnsky binámy systém objavený priamym 
pozorovaním s využitím CCD detektoru na CFHT [13], 

• (107) Camilla, prvá bináma planétka hlavného pásma objavená pomocou 
HST (Hubble Space Telescope) [14], 

• (617) Patroclus, prvý binámy asteroid patriaci do skupiny Trójanov [15], 
• (42355) Typhon a Echidna, prvá bináma planétka objavená v skupine 

Kentaurov [ 16]. 

Na niektoré z uvedených objavov opatovne upozorním na príslušných miestach 
práce. 
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• 
Kapitola 2 
Metódy detekcie a pozorovan1a 

V súčasnosti sa používa mnoho metód k objavovaniu a následnému skúmaniu 
binámych planétok. Patria sem: 

• 
• 
• 

• 
• 

použitie radarov, 
fotometrické meranie svetelných kriviek, 
priame pozorovanie pomocou vel'kých pozemských 
používajúcich adaptívnu optiku, 
pozorovanie pomocou HST, 
výskum asteroidov počas blízkeho preletu sondy . 

ď alekohl' ad o v 

V tejto kapitole som stručne zhtňam použitie jednotlivých metód. V tabul'kách 
prevzatých z [2] a doplnených o nové objavy, uvádzam bináme planétky objavené 
pomocou nich do 7. marca 2007 (aj s príslušnými referenciami). 

2.1 Radary 

Detekcia binámych asteroidov pomocou radarov prináša úspechy pri štúdiu 
blízkych telies (tzn. NEA) alebo vzdialenejších vel'kých telies. Hlavnými príčinami 
sú vlastnosti výkonu prijímaného radarového signálu, ktorý je [2]: 

• nepriamo úmemý r4
, kde r predstavuje vzdialenosť, ktorú signál prekoná, 

• priamo úmemý d312
, kde d je priemer študovaného objektu. 

Pri pozorovaní sa používajú dve metódy vychádzajúce z dósledkov Dopplerovho 
zákona: 

• CWI ( continuous wave imaging) 
• DDI (delay-Doppler imaging) 

Metóda CWI spočíva vo vysielaní monochromatických rádiových vín, ktoré sa 
rozptyl'ujú a odrážajú od skúmaného objektu. Časť z nich sa spatne prijíma 
a analyzuje. Prijímané vlny majú viac či menej rozdielnu vlnovú dÍžku od vlnovej 
dÍžky póvodnej monochromatickej vlny, čo je dósledkom rotácií skúmaných 
objektov okolo svojich osí a orbitálnych pohybov týchto objektov. Vel'kosti 
uvedených zmien vlnovej dÍžky sa riadia, už vyššie zmieneným, Dopplerovým 
zák onom. 

Typickým znakom signálu prijímaného od planétky so satelitom je superpozícia 
úzko pásmových píkov na široko pásmovom pozadí. Úzko pásmové piky 
zodpovedajú signálu, ktorý je odrážaný od menšej a často pomaly rotujúcej 
sekundámej planétky, kým širokopásmové pozadie je spósobené odrazom signálu od 
rozmerovo vačšej a rýchlejšie rotujúcej primámej planétky. Pohyb sekundámej 
planétky okolo spoločného ťažiska binámeho systému sa prejaví periodickou 
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zmenou polohy píku na pozadí. Tá je opat' sp6sobená dopplerovským posunom 
vlnovej dÍžky, ale teraz v d6sledku zmeny smeru rýchlosti orbitálneho pohybu 
satelitu okolo ťažiska. Táto metóda má prednostne iba kvalitatívny charakter, teda 
slúži na určenie či skúmaná planétka predstavuje binámy systém. 

Názorný príklad použitia metódy CWI je uvedený na Obr. 2.1, ktorý je prevzatý 
z [17]. Ide o záznam z merania binámej planétky 2000 DP101 pomocou GSSR 
(Goldstone Solar System Radar) dňa 22. septembra 2000. Tu je jednoznačne 
viditel'ný úzko pásmový pík so šírkou približne 1 Hz na širokopásmovom pozadí 
(šírka približne 30 Hz). 

55 

50 

45 

- 40 
Ill 

~;::,. 

35 Q,I 

'?:I 

"O 30 .... 
~ 

25 ..... 
él) 

3: ZO o 
a.. 
o 15 ..!: I 
u ,,. 
w •• 

10 .. 
5 „ 

,.. i ' t~ "';r „. I t. , . -· , o 
-5 

-50 -40 -30 -20 -Hl o 10 20 
Doppler frequency (Hz) 

Obr. 2.1: Spektrum binámej planétky 2000 DP107 určené 

pomocou GSSR (8560 MHz) dňa 22. septembra 2000. 
Intenzita odozvy (Echo power) je vynesená v závislosti 
na dopplerovskej frekvencii (Doppler frequency) pre opačný 
zmysel (plná čiara) a rovnaký zmysel (čiarkovaná čiara) 

kruhovej polarizácie signálu. Použité rozlíšenie frekvencie 
bolo 2 Hz. Obrázokje prevzatý z [17). 

DDI slúži na získavanie detailnejších informácií o binámom systéme. Táto 
metóda je založená na meraní časového oneskorenia signálu z jednotlivých častí 
skúmaného systému a príslušnom meraní posunu frekvencie p6vodného signálu 
vplyvom Dopplerovho efektu z jednotlivých častí skúmaného systému. Spracovaním 
týchto údajov, teda zastavením funkčných závislostí výkonu signálu na vzdialenosti 
a radiálnej rýchlosti, sa zostavujú dvojdimenzionálne obrazy daného systému. leh 
kombinovaním a nesemm inverznej úlohy je mozne získat' výsledný 
trojdimenzionálny model. Podrobný popis uvedenej metódy spolu s obsiahlejším 
prehl'adom použitia radarov pri výskume asteroidov ponúka [18]. 
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Príklad použitia metódy DDI je uvedený na Obr. 2.2, ktorý je prevzatý z [17]. 
Opat' ide o štúdium planétky 2000 DP107 pomocou radaru GSSR, avšak teraz z dňa 
23. septembra 2000. 
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Obr. 2.2: Binárna planétka 2000 DP107 meraná pomocou 
DDI na GSSR 23. septembra 2000. Časový rozdiel medzi 
obrázkami je 1 hod. (obr. vl'avo je starší). Vzdialenosť od 
pozorovatel'a vzrastá smerom nadol a dopplerovská 
frekvencia vrastá smerom nal'avo. Primárna planétka je 
v oboch obrázkoch vpravo dole, sekundárna planétka je 
približne v strede obrázkov. Rozlíšenie vzdialenosti je 75 m 
a rozlíšenie dopplerovskej frekvencie je 1 Hz. Obrázok je 
prevzatý z [17]. 

Vačšinu binámych asteroidovJ sa podarilo objaviť pomocou radarov na 
observatóriách: Arecibo (Portoriko) a GDSCC ( Goldstone Deep Space 
Communications Complex) v USA. V Tab. 2.1 uvádzam prehl'ad binámych planétok 
objavených pomocou radarov. 

Bináma planétka 
Primám a 

Sekundáma zložka 
zložka 

Referencie 

Názov Typ 
A D Tro1 a d Ta rb 

[AU] e [km] [hod] [km] [km] [deň] 

(66391) 
NEA 0,64 0,68 1,2 2,77 2,5 0,4 0,73 [19, 20] 

1999 KW4 

1998 ST21 NEA 0,81 0,53 0,8 3,0 4,0 0,12 [21, 22] 

(5381) 
NEA 0,94 0,29 1,0 2,7 1,5 0,3 0,52 [23, 24] 

Sekhment 

2003 YT1 NEA 1,1 0,29 1,0 2,34 2,7 0,18 1,25 [20, 25] 

2000 DP101 NEA 1,36 0,37 0,8 2,77 2,6 0,3 1,76 [12, 20] 

2004DC NEA 1,63 0,4 0,3 0,5 0,06 0,96 [26] 
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Pokračovanie Tab. 2.1 

Bináma planétka 
Primáma 

Sekundáma zložka 
zložka 

Referencie 

Názov Typ 
A D Trat a d To rb 

[AU] 
e 

[km] [hod] [km] [km] [deň] 

(69230) 
NEA 1,65 0,62 0,6 13,89 0,58 0,4 [20, 27] 

Hermes 

1990 os NEA 1,67 0,46 0,3 0,6 0,88 0,05 [28] 

2002 BM26 NEA 1,83 0,44 0,6 2,7 0,1 [29] 

2006 GY2 NEA 1,86 0,49 0,45 0,49 [30] 

2000 UG11 NEA 1,92 0,57 0,2 4,44 0,4 0,08 0,77 [20, 31] 

2003 SS84 NEA 1,93 0,57 0,1 0,06 1,0 [32] 

2002 KKB NEA 1,95 0,46 0,5 0,1 [33] 

2002 CEz6 NEA 2,23 0,55 3,29 3,29 5,1 0,21 0,67 [20, 34] 

1994 XD NEA 2,35 0,73 0,6 1,0 0,15 [35] 

Tab. 2.1 Zoznam binárnych planétok objavených pomocou radarov, pričom: A - vel'kosť 

hlavnej polosi binárnej planétky, e - excentricita dráhy binárnej planétky, D - priemer 
primárnej zložky, Trat - perióda vlastnej rotácie primárnej zložky, a - vel'kosť hlavej polosi 
sekundárnej zložky, d - priemer sekundárnej zložky T0 ,b - perióda orbitálneho pohybu 
sekundárneho zložky okolo spoločného ťažiska binárnej planétky. Údaje chýbajúce 
v tabul'ke sa nedali z pozorovania spol'ahlivo určit'. 

Z výsledkov radarových meraní je možné určit' [ 1]: 

• rozmery jednotlivých komponent binámeho systému, 
• periódy rotácie planétky a jej satelitu, 
• celkovú hmotnost' systému a orbitálne parametre satelitu, 
• pomer hmotností planétky a satelitu. 

2. 2 Meranie svetelných kriviek 

Svetelná krivka predstavuje časovú závislost' prijímaného toku žiarenia planétky, 
ktorý je sp6sobený rozptylom slnečného žiarenia od jej povrchu. Vel'kosť toku 
žiarenia sa zisťuje pomocou citlivého CCD detektoru, ktorý je umiestený 
v ohniskovej rovine ďalekohl'adu. 

Tvar svetelnej krivky skúmanej planétky závisí na mnohých faktoroch. Sú to 
najma: 

• tvar skúmaného telesa, 
• vlastnosti povrchu telesa ovplyvňujúce rozptyl svetla, 
• perióda vlastnej rotácie telesa, 
• priestorové usporiadanie sústavy: Slnko - Zem - skúmaná planétka. 
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Rotujúca planétka bude vykazovat' časovo periodickú svetelnú krivku. 
Prítomnosť satelitu v okolí planétky m6že byť za určitých výhodných podmienok 
pozorovania identifikovatel'ná. 

Ak planétku obieha satelit a tvoria spolu asynchrónny systém (perióda vlastnej 
rotácie primárnej planétky a (alebo) sekundárnej planétky je odlišná od obežnej doby 
sekundárnej planétky), výsledná svetelná krivka bude obsahovat' dve (alebo viac) 
odlišných periód. To je sp6sobené superpozíciou svetelných kriviek jednotlivých 
komponent systému. Dve rotačné svetelné krivky sú nezávislé a zložené do výslednej 
krivky, ktorú mažeme reprezentovat' ako lineárnu kombináciu dvoch Fourierovych 
rád (v prípade, že vzájomné osvetlenie medzi jednotlivými komponentmi je 
zanedbatel'né) [20]: 

(1) 

(2) 

(3) 

kde F(t) je celkový svetelný tok v čase t, Fj(t) sú svetelné toky jednotlivých 
komponent systému v čase t, Cj sú stredné svetelné toky komponent, Cjk a Sjk sú 
Fourierove koeficienty, Pj je perióda rotačnej svetelnej krivky, to je počiatočný čas 
merania a m1 sú maximálne členy rozvoja. 

Ak je Zem, resp. Sinko uhlovo blízko k orbitálnej rovine satelitu, mozeme 
pozorovat' vzájomné zákryty, resp. zatmenia telies tohto systému. Tie do svetelnej 
krivky, prislúchajúcej orbitálnemu pohybu sekundárnej planétky okolo spoločného 
ťažiska systému, vnesú periodicky sa opakujúce poklesy toku žiarenia. Uvedené 
poklesy sú charakteristické svojim priebehom v prípade, že zatmenia, resp. zákryty 
sú úplné. Prijímaný tok žiarenia najsk6r klesá, následne má konštantnou hodnotou 
vel'kosti (po odstránení zmien toku žiarenia v d6sledku rotácie osvetlenej zložky 
systému) a nakoniec opat' vzrastie na povodnú hodnotu. 

V prípade, že binárny systém má synchrónnu rotáciu (periódy vlastnej rotácie 
planétky a jej satelitu sú rovnaké a zároveň sú rovné obežnej dobe satelitu okolo 
ťažiska binámeho systému) vykazuje svetelná krivka len jednu periódu. A však, ak 
počas pozorovania dochádza k vzájomným zatmeniam, resp. zákrytom telies, 
vznikne svetelná krivka zložená z dvoch komponent (z toho istého d6vodu, ktorý je 
uvedený vyššie). Vďaka tomu, mažeme identifikovat' aj synchrónne rotujúce binárne 
planétky. 

Analýzu výslednej svetelnej krivky mozeme robit' v prípade, keď dochádza 
k úplným zatmeniam, resp. zákrytom planétok. Vtedy je totiž možné určit' stredné 
svetelné toky komponent binámeho systému C1 v (2) a (3), a to na základe 
pozorovania konštantnej hladiny poklesu celkového svetelného toku. V prípade, ked' 
dochádza k takmer úplným zatmeniam, resp. zákrytom sa stáva určovanie 

komponent menej presné, avšak m6že byt' spresnené ďalšími meraniami. 
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Samotný rozbor svetelnej krivky, ako vyplýva z vyššie uvedeného, je založený na 
Fourierovej analýze nameraných dát, teda v hl'adaní počtu komponent s r6znymi 
periódami, z ktorých pozostáva a v určení ich vel'kostí. 

Názorný príklad svetelnej krivky binárnej planétky je na Obr. 2.3, ktorý je 
prevzatý z [20]. Ide o binárnu planétku (66063) 1998 R01. Počas tejto série 
pozorovaní dochádzalo k takmer totálnym zákrytom, resp. zatmeniam. 

ie .7 

lBJl 

;:'18.9 
(") . 
~19.0 
a: 

19.1 

a 
19.2 (66063) 1998 R01 

18.8 

18.9 

19.0 

19.1 

19.2 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

18.S 
Ptiaoo (Epocti 24532S0.92, P c>t:> = 14.55 h) 

<:>- 2004-09-rn.a ro na 
18.9 A 2004.09-14.0 io u.1 

0 2004-09-17.S to f9J 

ie.o o 2004-09-19.1 to tl}A 

-j- 2004-09-20.1 to 20.4 

o 0.:2 0.4 0.6 0.8 X 2004-09-21 .1 to2U 

Phase {P..,.,."" 2.49246 h) 

Obr. 2.3: Svetelná krivka binárnej planétky (66063) 1998 R0 1 - závislost' hvíezdnej 
vel'kosti meranej v R filtri (kalibrácia podl'a Johson-Cousinsovho systému [36]) na 
fáze. V častí a je svetelná krívka zložená z víacerých meraní (časy pozorovania sú 
uvedené vpravo dole). V častí b je odhadnutý najlepší fit pre komponentu orbitálneho 
pohybu sekundárnej zložky so synodickou períódou (14,55 ± 0,01) hod a častí v častí 
c je najlepší fit pre svetelnú krívku odpovedajúcu synodickej vlastnej rotácii 
primárnej zložky s períódou (2,4925 ± 0,0001) hod. Obrázokje prevzatý z [20]. 

D6ležité je upozornit' na to, že interpretácia jednotlivých komponent svetelnej 
krivky m6že byt' v niektorých prípadoch pomerne zložitá. Ako je poukázané v [20], 
d6ležitým faktom je, že planétky m6žu mať vlastnú rotáciu v exitovanom stave (os 
okamžitej rotácie je odchýlená od hlavnej osi), čím sa prejaví precesný pohyb 
rotačnej osi planétky, čo v konečnom d6sledku vytvára vel'mi komplikované svetelné 
krivky. Podrobnosti k uvedenej problematike sú v práci [37] a ďalších prácach v nej 
uvedených. 
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Blízkozemské bináme planétky a bináme planétky hlavného pásma, objavené 
metódou merania svetelných kriviek, sa často preskúmavajú aj použitím radarových 
meraní, čím sa m6žu porovnávat' a upresňovať odhadnuté parametre binámych 
planétok. V prípadoch, keď je existencia binámej planétky na základe nameraných 
svetelných kriviek diskutabilná, m6žu práve radary buď potvrdit', alebo vyvrátit' jej 
binámy charakter. 

Týmto sp6sobom hola taktiež v minulosti potvrdená samotná domnienka, že 
pomocou merania svetelných kriviek je možné identifikovat' bináme planétky. Na 
základe nameraných svetelných kriviek bolo v [38] ukázané, že planétka 2000 DP107 

vykazuje vo svojej svetelnej krivke dve periodické komponenty s periódami: (2,7754 
± 0,0001) hod., ktorá prislúcha vlastnej rotácii primámej zložky a (42,2 ± 0,1) hod., 
ktorá prináleží orbitálnemu pohybu sekundámej zložky okolo ťažiska binámeho 
systému, pričom obsahuje typické poklesy toku žiarenia v d6sledku zatmení 
(zákrytov). V tej dobe však už 2000 DP107 bola známou binámou planétkou 
objavenou radarom [12], čo túto domnienku plne potvrdilo. 

Vel'ká podobnost' svetelných kriviek planétok 1994 AW1 a 2000 DP107 tak 
potvrdila, že 1994 A W 1 sa stala prvou obj avenou binámou planétkou pomocou tejto 
metódy, ako sme už uviedli v podkapitole 1.3. Pre úplnost' dodajme, že svetelná 
krivka binámeho NEA 1994 AW1 obsahuje dve komponenty s periódami [9]: (2,5193 
± 0,0001) hod. a (22,33 ± 0,10) hod., pričom tak isto ako pri planétke 2000 DP107, 

prvá perióda prislúcha vlastnej rotácii primámej zložky a druhá orbitálnemu pohybu 
sekundámej zložky okolo ťažiska binámeho systému, ktorá taktiež obsahuje typické 
poklesy toku žiarenia v d6sledku zatmení (zákrytov). 

Meranie svetelných kriviek, podobne ako v prípade radarov, prináša mnoho 
objavov medzi blízkozemskými planétkami a planétkami hlavného pásma. Touto 
metódou sa taktiež podarilo objaviť aj binámu planétku križujúcu dráhu planéty 
Mars (MCA - Mars-crossing asteroid). Dnešná presnosť fotometrických meraní 
planétok v blízkosti Zeme dokáže odhalit' prítomnosť satelitu, ak pomer priemerov 
sekundámej a primámej planétky je vačší než 0,18 [20]. Prehl'ad binámych planétok 
objavených pomocou meraní svetelných kriviek je uvedený v Tab. 2.2. 

Bináma planétka 
Primám a 

Sekundáma zložka 
zložka 

Referencie 

Názov Typ 
A d Trat a d Ta rb 

[AU] e [km] [hod] [km] [km] [deň] 

1999 HF1 NEA 0,81 0,46 3,5 2,32 7,0 0,8 0,58 [20] 

(66063) 
NEA 0,99 0,72 0,8 2,49 1,4 0,38 0,6 [20, 39] 

1998 R01 

1996 FG3 NEA 1,05 0,35 1,5 3,59 2,6 0,47 0,67 [20] 

(88710) 
NEA 1,06 0,27 0,8 2,4 1,4 0,22 0,68 [20, 40] 

2001 SL9 

1994AW1 NEA 1,1 0,07 1,0 2,52 2,3 0,5 0,93 [9, 20] 

(35107) 
NEA 1,13 0,14 1,2 2,62 3,2 0,44 1,36 [20, 41] 

1991 VH 
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Pokračovanie Tab. 2.2 

Bináma planétka 
Pr imáma 

Sekundáma zložka 
zložka 

Referencie 

Názov Typ 
A D Trot a d To rb 

[AU] 
e 

[km] [hod] [km] [km] [deň] 

(65803) 
NEA 1,64 0,38 0,8 2,26 1,1 0,17 0,49 [20, 42) 

Didymos 

(5407) 
MCA 1,83 0,27 3,9 2,55 6,8 0,78 0,56 [20] 

1992 AX 

(85938) 
NEA 1 85 0,48 0,4 2,51 0,8 0,17 0,74 [20, 43) 

1999 DJ4 

(5905) 
MBA 1 91 0,07 5,0 3,78 2,0 0,91 [44, 45) 

Johnson 
(9069) 

MBA 1,91 0,11 3,0 4,22 0,9 1,26 [45] 
Hovland 

(76818) 
MBA 1,93 0,09 3,6 3,17 1,1 0,59 [46] 

2000 RG79 

(31345) 
NEA 2,01 0,39 0,9 2,52 1,5 0,3 0,58 [20) 

1998 PG 
(3671) 

NEA 2,19 0,54 1,5 1,0 3,8 0,3 1,16 [20, 47) 
Dionysus 

(1089) 
MBA 2,21 0,13 13,0 16,44 20,0 9,0 0,68 [48] 

Tama 
(3982) 

MBA 2,26 0,22 5,83 0,35 [49] 
Kastel 
(809) 

MBA 2,28 0,19 6,0 15,4 6,0 0,64 [50] 
Lundia 
(854) 

MBA 2,36 0,17 14,0 37,72 15,0 10,0 1,57 [51] 
Frostia 
(3782) 

MBA 2,41 0,09 6,1 3,84 20,0 2,6 1,52 [52] 
Celle 

(1313) 
MBA 2,65 0,2 25,46 1,06 [53) 

Bema 
(4492) 

MBA 2,76 0,17 26,59 1,11 [54] 
Debussy 

2005 AB NEA 3,21 0,65 3,33 1,0 0,24 0,75 [55] 

Tab. 2.2 Zoznam binárnych planétok objavených pomocou merania svetelných kriviek, 
pričom: A - vel'kosť hlavnej polosi binárnej planétky, e - excentricita dráhy binárnej 
planétky, D - priemer primárnej zložky, T,01 - perióda vlastnej rotácie primárnej zložky, a -
vel'kosť hlavej polosi sekundárnej zložky, d - priemer sekundámej zložky T0 ,b - perióda 
orbitálneho pohybu sekundárneho zložky okolo spoločného ťažiska binárnej planétky. Údaje 
chýbajúce v tabul'ke sa nedali z merania spol'ahlivo určit'. 
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2.3 Ďalekohl'ady s adaptívnou optikou 

Adaptívna optika (AO) pozemských ďalekohl'adov dokáže priamo počas 

pozorovania korigovat' výchylky v obraze, sposobené roznymi vplyvmi atmosféry, 
čím podstatne zvyšuje rozlišovaciu schopnost' príslušného prístroja, a tým prináša 
výsledné obrazy s vysokým rozlíšením voči klasickému priamemu pozorovaniu bez 
použitia adaptívnej optiky. Navyše, pomocou AO je možné znížiť svetelný príspevok 
primámej zložky v okolí sekundámej zložky a zároveň zvýšit' signál prijímaný od 
sekundámej zložky, čo taktiež podstatne ovplyvňuje kvalitu získavaných informácií 
pri objavovaní a následnom skúmaní. 

Podstatou používanej metódy, ako uz JeJ názov napovedá, je schopnost' 
deformácie zrkadla pomocou mechanickej aparatúry umiestnenej na zadnej časti 

zrkadla. Deformácia je vykonaná na základe analýzy povodného skresleného obrazu, 
ktorá sa uskutočňuje v prídavných optických zariadeniach umiestených za 
ohniskovou rovinou d'alekohl'adu. Podrobný mechanizmus uvedenej pozorovacej 
metódy je uvedený v [l] a ďalších prácach v nej uvedených. Heslovito je ho možné 
popísať takto: 

1. Žiarenie zo skúmaného objektu, spolu so žiarením tzv. referenčnej hviezdy 
(tento pojem objasním neskor) je kolimované pri vstupe do ďalekohl'adu 
a dopadá na deformačné zrkadlo (DM - deformable mirror). 

2. Po odraze od DM sa žiarenia skúmaného objektu a referenčnej hviezdy 
oddelia, pričom žiarenie skúmaného objektu vstupuje do CCD kamery, kde sa 
nakoniec pozoruje výsledný obraz (z celého spektra žiarenia objektu sa 
typicky skúma v blízkej infračervenej oblasti žiarenia) a žiarenie referenčnej 
hviezdy vstupuje do WS (wavefront sensor), ktorý pracuje najčastejšie so 
žiarením vo viditel'nej oblasti. 

3. WS sa skladá zo sústavy šošoviek s rovnakou ohniskovou vzdialenosťou 
uložených vedl'a seba, čím tvoria rovinu, pomocou ktorej je možné korigovat' 
výchylky vlnoploch svetla referenčnej hviezdy z jednotlivých častí 

deformačného zrkadla. V súčasnosti sa používajú dva typy WS, a to: 

• Shack-Haitmannov senzor, v ktorom sú v ohniskách šošoviek umiestnené 
citlivé CCD detektory, ktorými sa určuje lokálny sklon vlnoplochy na 
základe určenia pozície priemetu ohniska na detektore, 

• CWS (curvature-wavefront sensor), v ktorom sa lokálne sklony vlnoploch 
určujú na základe rozdielov osvetlenia pred a za ohniskovou rovinou z 
jednotlivých častí DM. 

4. Takto spracované údaje sú prenášané do riadiacej jednotky, ktorá sposobuje 
mechanickú deformáciu deformačného zrkadla, čím sa dosiahne požadované 
rozlíšenie skúmaného objektu v kamere. 

5. Celý proces sa tak cyklicky uzatvára a nepretržite sa opakuje počas celého 
pozorovama. 

Ako je vidieť z bodu 3, vyššie uvádzaná referenčná hviezda slúži ako štandardný 
bodový zdroj svetla (NGS - natural guide star), pomocou ktorej sa vykonávajú 
korekcie deformačného zrkadla. Tá sa musí nachádzať na nebeskej sfére 
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v dostatočnej blízkosti ku skúmanému objektu, čím sa najlepšie popíše stav časti 
atmosféry, ktorou prechádza skúmané žiarenie. Spravidla sa používajú dostatočne 
jasné hviezdy, ktorých minimálna požadovaná jasnost' je charakteristická pre 
konkrétny používaný prístroj. 

Niekedy však takéto objekty nie sú počas pozorovania v dostatočnej blízkosti, 
a preto sa používajú laserom umelo generované zdroje žiarenia, tzv. LGC (laser
guide star). 

AO sa vel'mi dobre osvedčila hlavne pri objavovaní binárnych asteroidov 
hlavného pásma. Tým, že satelity transneptúnskych objektov sú príliš málo jasné, nie 
je možné ich pomocou AO odhalit'. Vačšina objavov uvedenou metódou hola 
uskutočnená pomocou ďalekohl'adov umiestených na observatóriu Mauna Kea 
(Havajské ostrovy), a to: CFHT, Keck I a II a Gemini Telescope. V Tab. 2.3 
uvádzam prehl'ad binámych planétok objavených pomocou adaptívnej optiky. 

Bináma planétka 
Pr imáma 

Sekundáma zložka 
zložka 

Referencie 
Názov Typ 

A D Tro1 a d To rb 

[AU] 
e 

[km] [hod] [km] [km] [deň] 

(4674) 
MBA 1 86 0,07 8,0 250 2,5 [56] Pauling 

(1509) 
MBA 1,87 0,03 12,0 2,64 140 4,0 [57] Esclangona 

(3749) 
MBA 2,24 0,11 7,0 350 1,5 100 [1, 58] 

Balam 
(22) 

MBA 2,91 0,1 181 4,14 1020 38 3,58 [59, 60] 
Kal li ope 

(283) Emma MBA 3,04 0,15 148 6,88 600 12 3,36 [61] 
(130) 

MBA 3,12 0,21 182 5,22 1250 4,0 3,9 [62] 
Elektra 

(379) 
MBA 3,13 0,19 92 7,02 3400 7,0 81 [63] 

Huenna 

(90) Antiope MBA 3,16 0,16 110 16,5 170 110 0,69 [1, 64] 
(762) 

MBA 3,16 0,09 137 5,84 810 20 4,0 [1] 
Pulcova 

(121) 
240 

MBA 3,43 0,14 X 5,55 795 13 2,57 [64] 
Hermione 

150 

(624) 363 
Trójan 5,22 0,02 X 6,92 15 [65] 

Hektar 
207 

(617) 
Trójan 5,22 0,13 105 610 95 3,41 [1, 15] 

Patroclus 

Tab. 2.3 Zoznam binárnych planétok objavených pomocou adaptívnej optiky, pričom: A -
vel'kosť hlavnej polosi binárnej planétky, e - excentricita dráhy binárnej planétky, 
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D - priemer primámej zložky, T,.01 - perióda vlastnej rotácie primámej zložky, a - vel'kosť 

hlavej polosi sekundámej zložky, d- priemer sekundámej zložky T0 „b - perióda orbitálneho 
pohybu sekundámeho zložky okolo spoločného ťažiska binámej planétky. Údaje chýbajúce 
v tabul'ke sa nedali z pozorovania spol'ahlivo určiť. 

Na Obr. 2.4 sú zábery binámej planétky zo skupiny Trójanov, (617) Patroclus, 
ktoré holi získané pomocou adaptívnej optiky ďalekohfadu Keck II dňa 28. mája 
2005 [66]. 

Obr. 2.4: Binámy systém (617) Patroclus, pozorovaný 28. mája 
2005 pomocou adaptívnej optiky ďalekohl'adu Keck II s použitím 
kamery NIRC-2 (Near Infrared Camera 2) a širokopásmových 
filtrov: H s maximom pri 1,6 µm (obr. a) a Kp s maximom pri 2,2 
µm (obr. b ). Uhlová vzdialenosť komponent v oboch prípadoch je 
O, 15 '', čo zodpovedá 640 km. Rozdiel jasností komponent systému 
v oboch filtrochje 0,2. Obrázokje prevzatý z [66]. 

2.4 Použitie HST 

Pozorovania pomocou HST (teleskop umiestnený na orbite Zeme) nie sú 
ovplyvňované jej atmosférou. Preto dokáže poskytovať presné merania slabých 
objektov, ktoré nie sú možné pomocou vyššie uvedených techník. Práve kvóli tomu 
sa používa hlavne na pozorovanie vzdialenejších asteroidov Slnečnej sústavy 
a transneptúnskych objektov. 

V rámci pozorovacieho harmonogramu HST, bolo zaradených niekofko 
programov zameraných na hfadanie binámych planétok. leh prehl'ad do roku 2002 je 
uvedený v [1], do roku 2005 v [3]. 

Aj napriek kvalitnému technickému vybaveniu HST, je vel'kou nevýhodou jeho 
presný pozorovací program. Počas obdobia priradeného na pozorovanie binámych 
planétok móžu byť niektoré planétky vo vel'mi nevýhodných pozorovacích 
podmienkach, v dósledku čoho sa nepodarí objaviť satelity, ktoré by za vhodných 
podmienok pozorovania bolo možné odhaliť. 

Z technického vybavenia HST používaného pri výskume binámych planétok sú 
používané prístroje, napr. [l, 3]: 
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• WFPC2 (Wide Field Planetary Camera 2), 
• FGS (Fine Guidance Sensor), 
• NIC2 (Near Infrared Camera 2) 

Z vel'kého množstva záberov binámych planétok vytvorených pomocou HST je 
na Obr. 2.5 bináma planétka 1998 WW31 , o ktorej som sa zmienil už v podkapitole 
1.3. Uvedený obrázokje prevzatý z [13]. 

I keď táto bináma planétka nebola objavená pomocou HST, ale pomocou 
priameho pozorovania s využitím CCD detektoru na CFHT [13], je tento obrázok 
vhodný na poukázanie zásadného vplyvu atmosféry Zeme medzi priamym 
pozorovaním pomocou pozemských ďalekohl'adov a pozorovaním pomocou HST. 

Obr. 2.5: Transeptúnska binárna planétka 1998 WW3 i, pozorovaná pomocou CFHT dňa 
12. septembra 2001 (obr. označený a) a pomocou HST dňa 9. septembra 2001 (obr. 
označený b). Uhlová vzdialenosť medzi zložkami systému je na oboch obrázkoch rovnaká, 
a to 0,56", čomu zodpovedá vel'kosť hlavnej polosi sekundárnej zložky systému - 20 000 
km. Obrázokje prevzatý z [13]. 

Zoznam binámych planétok objavených pomocou HST uvádzam v Tab. 2.4. 

Bináma planétka 
Primám a 

Sekundáma zložka 
zložka 

Referencie 

Názov Typ 
A D Trot a d To rb 

[AU] e [km] [hod] [km] [km] [deň] 

(17246) 
MBA 2,84 0,02 4,5 230 2,0 [67] 

2000 GL74 
(22899) 

MBA 2,84 0,08 4,5 170 1,5 [68] 
1999 TQ14 

(107) 
MBA 3,47 0,08 223 4,84 1240 9,0 3,71 [l, 14] 

Camilla 
1999 QJ4 TNO 37,97 0,03 168 93 [69] 
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Pokračovanie Tab. 2.4 

Bináma planétka 
Primám a 

Sekundáma zložka 
zložka 

d To rb 
Referencie 

Názov Typ 
A D Trat a 

[AU] 
e 

[km] [hod] [km] [km] [deň] 

(42355) 
Kentaur 38,16 0,54 134 4,0 78 [16, 70] 

Typ hon 

(47171) 
TNO 39,23 0,22 147 7640 54 50,38 [71] 

1999 TC36 

(90482) Orcus TNO 39,3 0,22 909 13,2 262 [72] 

2003 AZs4 TNO 39,41 0,18 686 68 [72] 

(120347) 
TNO 41,97 0,1 548 190 [73] 

2004 SB6o 

(80806) 
TNO 42,4 0,06 224 129 [3] 2000 CM10s 

1999 RT214 TNO 42,51 0,04 120 [74] 

(55637) 
TNO 42,54 0,14 649 14,4 205 [72] 2002 UX2s 

(134860) 
TNO 42,65 0,02 253 175 [3] 

2000 0167 

(50000) 
TNO 43,61 0,03 1260 8,84 95 [72] 

Quaoar 

(66652) 
TNO 43,58 0,08 316 4660 316 46,26 [75, 76] 1999 RZ253 

2003 QWrn TNO 43,66 0,11 265 [77] 

2000 CF10s TNO 43,81 0,04 170 23000 106 [1, 78] 

(79360) 
TNO 44,07 0,02 305 292 [3] 

1997 CS29 

(123509) 
TNO 44,2 0,04 170 141 [79] 2000 WK183 

2004 PB10s TNO 45,01 0,1 210 121 [80] 

(58534) 
TNO 45,51 0,12 80 8010 66 312 [81, 82] 

Logos 

2001 QC29s TNO 46,12 0,11 117 3690 98 19,23 [83] 

2000 CQ114 TNO 46,34 0,11 240 5880 180 [84] 

(119979) 
TNO 47,64 0,26 400 127 [85] 

2002 WC19 

(26308) 
TNO 47,82 0,36 116 7,98 11310 39 130,1 [86] 

1998 SM16s 

2000 QLm TNO 47,65 0,22 176 176 [87] 

2002 GZ31 TNO 50,87 0,25 187 118 [88] 



Pokračovanie Tab. 2.4 

Bináma planétka 
Primáma 

Sekundáma zložka 
zložka 

Referencie 

Názov Typ 
A D Trat a d Ta rb 

[AU] e 
[km] [hod] [km] [km] [deň] 

(48639) 
TNO 52,21 0,23 352 161 [3] 

1995 TLs 
(60621) 

TNO 55,69 0,41 151 115 [80] 
2000 FEs 
(82075) 

TNO 58,14 0,29 431 237 [3] 
2000 YW134 

(60458) 
TNO 59,94 0,41 150 119 [89] 

2000 CM114 
(65489) Ceto Kentaur 102,6 0,83 172 1,84 134 9,55 [90] 

Tab. 2.4 Zoznam binárnych planétok objavených pomocou HST, pričom: A - vel'kosť 

hlavnej polosi binárnej planétky, e - excentricita dráhy binárnej planétky, D - priemer 
primámej zložky, T„m - perióda vlastnej rotácie primárnej zložky, a - vel'kosť hlavej polosi 
sekundárnej zložky, d - priemer sekundárnej zložky T0 „b - perióda orbitálneho pohybu 
sekundárneho zložky okolo spoločného ťažiska binárnej planétky. Údaje chýbajúce 
v tabul'ke sa nedali počas pozorovania spol'ahlivo určit'. 

2.5 Priame pozorovanie s použitím CCD technológií 

Priame pozorovania pomocou vel'kých ďalekohl'adov, ktoré používajú vel'mi 
citlivé CCD detektory, dokážu za vel'rni priaznivých pozorovacích podrnienok 
odhalit' prítomnosť satelitu aj pri vzdialených transneptúnskych objektoch. Hlavnými 
príčinarni úspechu priameho pozorovania sú vlastnosti skúrnaných binámych 
transneptúnskych objektov. Najrna to, že primáma a sekundáma planétka sú pomeme 
značne separované a že sekundáme planétky sú dostatočne vel'ké. 

Príklad takto objavenej transneptúnskej binámej planétky som uviedol 
v predchádzajúcej podkapitole na Obr. 2.5 (obr. označený a). 

V Tab. 2.5 uvádzam zoznarn takto objavených binámych planétok. 

Bináma planétka 
Primáma 

Sekundáma zložka 
zložka 

Referencie 

Názov Typ 
A D Trat a d To rb 

[AU] 
e 

[km] [hod] [km] [km] [deň] 

2003 QY90 TNO 42,64 0,59 240 10800 230 [91] 

2003 UN284 TNO 42,99 0,08 252 61000 192 [92] 

2005 E03o4 TNO 43,84 0,07 270 83000 156 [93] 

2001 QW322 TNO 44,22 0,03 200 130000 200 [l, 94] 
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Pokračovanie Tab. 2.5 

Bináma planétka 
Primáma 

Sekundáma zložka 
zložka 

Referencie 

Názov Typ 
A D Trm a d To rb 

[AU] 
e 

[km] [hod] [km] [km] [deň] 

(88611) 
TNO 44,8 0,03 196 9,5 31409 136 876 [95] 

2001 QT297 

1998 WW31 TNO 44,57 0,08 150 22300 120 574 [1, 13] 

Tab. 2.5 Zoznam binámych planétok objavených pomocou priameho pozorovania 
s použitím CCD detektoru, pričom: A - vel'kosť hlavnej polosi binámej planétky, e -
excentricita dráhy binámej planétky, D - priemer primárnej zložky, T„01 - perióda vlastnej 
rotácie primárnej zložky, a - vel'kosť hlavej polosi sekundárnej zložky, d - priemer 
sekundámej zložky T0 „b - perióda orbitálneho pohybu sekundárneho zložky okolo 
spoločného ťažiska binárnej planétky. Údaje chýbajúce v tabul'k:e sa nedali z pozorovania 
spol'ahlivo určit'. 

2.6 Výskum počas blízkeho preletu sondy okolo planétky 

Výskum binámych planétok týmto sposobom moze priniesť najdetailnejšie 
výsledky zo všetkých vyššie uvedených metód, a to vďaka relatívne malej 
vzdialenosti sondy a skúmanej planétky. 

A však, kvoli finančnej náročnosti týchto projektov bolo v celej histórii 
uskutočnených len zopár blízkych preletov okolo planétok, pričom len jediný, 
o ktorom som sa zmienil už v podkapitole 1.2, priniesol úspešný objav. V Tab. 2.6 
uvádzam charakteristiky preskúmanej planétky (243) Ida ajej satelitu Dactyl. 

Zo zvyšných preskúmaných planétok uvádzam napr. planétky [2]: 

• 

• 

• 
• 

(951) Gaspra, pri ktorej nebol objavený žiaden satelit s polomerom vačším 
ako 27 metrov do vzdialenosti rovnej desať násobku polomem planétky [96], 
(253) Mathilde, bez objavu satelita s polomerom vačším než 40 metrov do 
vzdialenosti dvadsať násobku polomem planétky a vačším než 10 km 
v oblasti celej Hillovej sféry planétky [97], 
(433) Eros, o ktorom som sa zmienil v podkapitole 1.1, 
(25143) Itokawa, planétka skúmaná sondou Hayabusa [98]. 

B ináma planétka 
Primáma 

Sekundáma zložka 
zložka 

Názov Typ 
A D Tmr a d To rb 

IAU] 
e 

[km] [hod] [km] [km] [deň] 

(243) Ida MB 2,86 0,05 31 4,63 108 1,4 1,54 

Referencie 

[ 1, 8] 

Tab. 2.6 Binárna planétka objavená počas blízkeho preletu sondy, pričom: A - vel'k:osť 
hlavnej polosi binárnej planétky, e - excentricita dráhy binárnej planétky, D - priemer 
primárnej zložky, T„01 - perióda vlastnej rotácie primámej zložky, a - vel'kosť hlavej polosi 
sekundámej zložky, d - priemer sekundárnej zložky T0 „b - perióda orbitálneho pohybu 
sekundámeho zložky okolo spoločného ťažiska binámej planétky. 
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Kapitola 3 
Charakteristiky populácií 

V tejto kapitole uvádzam charakteristiky najpočetnejších populácií binárnych 
planétok, teda: blízkozemských binámych planétok, binámych planétok hlavného 
pásma a binámych transneptúnskych objektov. Ako vyplýva z Tab. 2.1 až Tab. 2.6, 
v súčasnosti je známych 88 binámych planétok, pričom z nich je: 26 
blízkozemských, 1 binámy MCA, 24 z hlavného pásma planétok, 2 zo skupiny 
Jupiterových Trójanov, 2 zo skupiny Kentaurova 33 transneptúnskych objektov. 

Pred pristúpením k charakterizácií populácií je vel'mi daležité nezabúdať na 
skutočnosť, že uvedené charakteristiky sú silne závislé na výkonnosti dnešných 
pozorovacích prístrojov. Tá, totiž kladie obmedzenia na možnosti pozorovania 
malých a blízkych satelitov planétok, ktoré mažu tvoriť nezanedbatel'né množstvo z 
celej populácie binámych planétok. Takže je nutné počítat' s tým, že v budúcnosti 
maže dojsť k zmenám v nižšie uvedených skutočnostiach, v dasledku neustáleho 
vývoja a zdokonal'ovania pozorovacích zariadení. 

Tak, ako uviedol Noll v [3]: „ Počet binárnych systémov je stále dost' malý na 
vytváranie akýchkol'vek štatistických štúdií, predovšetkým štúdií súvisiacich s 
podielom binárnych systémov v róznych populáciách. A však, sú tu zaujímavé 
náznaky, ktoré sa stávajú zjavné so súčasným inventárom. Tak ako historický vývoj 
ukázal pri iných štúdiách malých telies, s rastúcim počtom objavov móžeme 
očakávat~ že dóležité štruktúry vyjdú najavo ". 

3.1 Blízkozemské binárne planétky 

Vychádzajúc z [2] a z Tab. 2.1 a Tab. 2.2 uvedených v minulej kapitole, 
charakteristiky dnes známych binámych planétok patriacich do tejto skupiny, je 
možné zhmúť následne: 

1. Priemery primámych zložiek binámych planétok nepresahujú hodnotu 5 km. 
2. Perióda vlastnej rotácie primámych zložiek je v intervale medzi 2,2 až 4,4 

hod., pričom jedinou výnimkou je planétka (69320) Hermes s periódou 13,89 
hod. 

3. Sekundáme zložky binámych planétok majú priemery v rozmedzí 0,2 až 0,6 
násobku priemem primámej zložky, pričom výnimkou je opat' planétka 
(69320) Hermes, kde tento pomer je približne 0,93. 

4. Vzdialenosť sekundámych planétok od primámych planétok je do šest' 
násobku polomem primámej planétky. Výnimkou je planétka 1998 ST27, kde 
je táto vzdialenosť rovná desať násobku polomem primámej planétky. 

5. Pri niektorých planétkach bolí určené vlastné rotácie sekundámych zložiek, 
z ktorých vačšina má túto periódu takmer synchrónnu s obežnou dobou okolo 
spoločného ťažiska systému. Ako uviedol Pravec a kolektív v [19], bináme 
blízkozemské planétky, ktoré majú periódy vlastných rotácií sekundámych 
zložiek nesynchrónne s obežnými dobami okolo ťažiska binámeho systému, 



by mali byť prevažne medzi gravitačne vol'nejšie viazanými systémami, 
pri ktorých je obežná doba sekundámej zložky vačšia než 20 hodín. 

6. Bináme blízkozemské planétky tvoria asynchrónne systémy. Výnimkou je 
opat' bináma planétka (69320) Hermes. 

Ďalšie charakteristiky binámych blízkozemských planétok, ktoré vyplývajú zo 
štúdií svetelných kriviek, uvedené v [ 19] sú: 

1. Primáme zložky majú takmer gul'ovitý tvar, kým sekundáme zložky majú 
v mnohých prípadoch r6zne elipsoidné tvary. 

2. Vel'mi rýchle vlastné rotácie (približne 2,2 hodiny) sú blízke ku kritickej 
hodnote pre tzv. „rubble pile" štruktúru planétok (vol'nejšie konsolidované 
telesá, ktoré sa vyznačujú malými vnútomými napaťovými silami 
a strednými hodnotami pórovitosti) s objemovou hustotou približne 2 g.cm-3

. 

3. Orbitálne periódy sekundámych zložiek sa zdajú byť ohraničené najnižšou 
hodnotou, ktorá je približne 11 hodín. Systémy, v ktorých by táto hodnota 
hola nižšia sa zdajú byt' vel'mi zriedkavé, alebo dokonca neexistujúce. To je 
v súlade s Rocheovou hranicou pre tak slabo viazané satelity, akými sú práve 
satelity v prípade binámych blízkozemských planétok. 

Zastúpenie binámych planétok medzi blízkozemskými planétkami odhadlo 
viacero astronómov takto [3]: 

• (15±4)% z populácie planétok s priemerom vačším než 300 m, pri ktorých je 
priemer sekundámej zložky aspoň 18 % priemeru primámej zložky, 

• (66 ±:~) % medzi planétkami, ktoré majú rýchlu vlastnú rotáciu (medzi 2,2 až 
2,8 hod.) a priemer nad 0,3 km, 

• (16 ±;) % zo skupiny planétok s priemerom vačším ako 0,2 km a menej než 

9 % medzi planétkami s priemerom menším než 0,2 km. 

R6znym teóriám vzniku a vývoja nie len týchto systémov, ale aj ďalších, ktoré 
patria do skupín binámych planétok a transneptúnskych objektov sa budem venovať 
v nasledujúcej kapitole. 

3.2 Binárne planétky v hlavnom pásme planétok 

Dodnes známe bináme planétky v oblasti hlavného pásme, taktiež vykazujú 
určité charakteristiky. Vychádzajúc z [2] a Tab. 2.2 až Tab. 2.4 a Tab. 2.6: 

1. Priemer primámych zložiek je vačší než 3 km. Pritom planétky s menšími 
polomermi (do 100 km) sa nachádzajú vo vnútomej časti hlavného pásma (s 
vel'kosťou hlavných polos orbít do 2,85 AU), kým vačšie sú vo vonkajšej 
časti hlavného pásma. Táto skutočnosť je v značnej miere sp6sobená 
výberovým pozorovacím efektom, o ktorom som sa zmienil v úvode tejto 
kapitoly. 

2. Periódy vlastných rotácií primámych zložiek sa pohybujú v rozmedzí medzi 
2,6 až 27 hod. Šest' z nich (hlavne pre bináme planétky vo vnútomej oblasti 



hlavného pásma) má túto periódu do hodnoty 4,4 hod, ktorá je hornou 
hranicou v prípade populácie binárnych blízkozemských planétok. 

3. Pomery priemerov sekundárnej zložky a primárnej zložky binárnych planétok 
sa zásadne odlišujú v závislosti od oblasti, kde sa nachádzajú. Všetky binárne 
planétky vo vnútornej oblasti hlavného pásma majú tento pomer medzi 
hodnotami 0,3 až 1,0 (jedinou výnimkou je planétka (3749) Balam 
s hodnotou približne 0,21). Naopak, vo vonkajšej oblasti hlavného pásma je 
tento pomer pre všetky binárne planétky menší než 0,21. 

4. Vzdialenosti sekundárnych zložiek od primárnych zložiek sa v tejto populácii 
pohybujú v rozmedzí 3 až 100 násobku polomem primárnej planétky. 

Predpokladané zastúpenie binárnych planétok je rozdielne v jednotlivých 
oblastiach (rodinách) hlavného pásma [3]: 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

priememý počet binámych planétok v celej oblasti hlavného pásma medzi 
asteroidmi s priemerom vačším než 20 km je približne 2 %, 

(1 O±~)% medzi planétkami s priemerom v rozmedzí 1 O až 50 km, 

(22 ±~8 ) % v rodine Koronis, 

menej než 1 O % v rodine Karin, 
menej ako 9 % v rodine Veritas, 
doterajšie výskumy nepotvrdili prítomnosť binámych planétok v rodine 
Vesta. 

3.3 Binárne transneptúnske objekty 

Ako som sa už zmienil na viacerých miestach v práci, pomocou dnešných 
pozorovacích zariadení je možné pozorovat' bináme transneptúnske objekty, ktorých 
satelity sú buď dostatočne jasné a (alebo) dost' separované od primárnej zložky. 
Práve tieto skutočnosti zásadne ovplyvňujú znalosti o binámych transneptúnskych 
objektoch, o čom je mažeme sa presvedčiť v Tab. 2.4 a Tab. 2.5. 

Charakteristiky binámych transneptúnskych objektov, podobne ako v prípade 
binárnych blízkozemských planétok a binámych planétok hlavného pásma budú 
značne závisieť od oblasti, v ktorej sa nachádzajú. V súčasnosti sa skupina 
transneptúnskych objektov delí na tri oblasti, a to [3]: 

• Kuiperov pás (KBO - Kuiper belt object), kde patria objekty nerezonujúce 
s planétou Neptún a objekty typu cubewano (objekty nerezonujúce s planétou 
Neptún, pričom orbity vačšiny týchto objektov sa nachádzajú v oblasti 
medzi objektmi rezonujúcimi s planétou Neptún v pomeroch 2:3 a 1:2 (40 -
50 AU; názov cubewano je odvodený z pomenovania prvého objektu 
objaveného v tejto oblasti Kuiperovho pása: (15760) 1992 QB 1) a oblast' 
objektov rezonujúcich s planétou Neptún, 

• oblast' SDO (scattered disk object). 
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Transneptúnske objekty sa taktiež delia podl'a ich orbitálneho sklonu voči rovine 
Kuiperovho pása na dve oblasti [3]: 

• chladnú, sem sa zaraďujú transneptúnske objekty s orbitálnym sklonom, 
ktorý neprevyšuje 5°, 

• horúcu, kde patria transneptúnske objekty, ktorých orbitálne sklony prevyšujú 
50, 

Na základe dnešných poznatkov sú predpokladané zastúpenia binárnych 
transneptúnskych objektov nasledujúce [3]: 

• priemerný počet binárnych TNO v celej populácii je (11 ±~) % , 

• (22 ±;0
) % v chladnej oblasti Kuiperovho pásu, 

• (5,5 ±i)% vo všetkých ostatných oblastiach TNO, 

• (75 ±;~ )% medzi výrazne jasnými TNO. 

Ako je uvedené v [2]: „ Budúce pozorovania s použitím Spitzerovho vesmírneho 
ďalekohl'adu spolu s kombinovaním pozorovaní pomocou HST, budú poskytovat' 
merania albéd a vel'kostí týchto telies, ktoré spoločne s kombinovaním hmotností, 
odvodených z orbitálnych periód telies, budú poskytovat' vel'mi presné merania 
hustot TNO a odkryjú dóležité informácie o Kuiperovom páse. " 



Kapitola 4 
Teórie vzniku 
planétok 

a 
~ . 

vyvoJa binárnych 

Vel'mi d6ležitú úlohu, okrem samotného objavovania a skúmania binámych 
planétok, predstavujú základné otázky, ktoré sa prirodzene objavili už v rámci 
hypotéz o možnej existencií binámych planétok a stali sa absolútne 
neodmyslitel'nými okamžite po úspešnom objave týchto objektov v Slnečnej sústave. 
Týmito otázkami sú: „ Ak.o vlastne bináme planétky vnikli (vznikajú)? Aké 
mechanizmy stoj a za ich vznikom, a ktoré z nich naopak m6žu sp6sobiť ich zánik? 
Akými r6znymi scenármi vývoj a m6žu tieto systémy prechádzať? "a mnohé ďalšie. 

V tejto kapitole budem diskutovat' práve uvedené otázky a ukážem na niektoré 
výsledky astronómov, ktorí niektoré z modelov vzniku a vývoja už v minulosti 
testovali a k akým výsledkom, oproti dnes pozorovaným binámym planétkam 
dospeli. 

Podl'a súčasných teórií sa rozoznávajú tri základné mechanizmy vzniku 
binámych planétok, a to [2]: 

• 
• 
• 

rozpad planétky v d6sledku r6znych efektov ovplyvňujúcich jej rotáciu, 
vzájomné zachytenie dvoch planétok v d6sledku gravitačnej interakcie, 
vznik sekundámej planétky z úlomkov, ktoré vznikajú pri náraze planétky 
s ďalším telesom. 

Pričom každý z nich vedie k vzniku binámych planétok s rozdielnymi 
fyzikálnymi charakteristikami. Je prirodzené očakávať, že musí existovat' viacero 
mechanizmov vzniku týchto systémov, čo je v plnom súlade s r6znorodosťou dnes 
pozorovaných populácií. 

Najsk6r, pred samotnou diskusiou týchto mechanizmov, popíšem otázku stability 
systémov binámych planétok. Závery, ktoré tak získam, budem moct' aplikovat' 
v prípade jednotlivých mechanizmov. 

4.1 Stabilita binárnych planétok 

Rozbor stability binámych planétok je možné skúmať pomocou r6znych 
fyzikálnych modelov, ktoré sa navzájom od seba líšia počtom použitých aproximácií 
voči reálnym systémom. V rámci tejto podkapitoly, stručne popíšem výsledky 
riešenia jedného z modelov, ktorý bol vytvorený a publikovaný Scheersom v [99]. 

V tomto modeli je problém stability vyriešený na základe aproximácie binámej 
planétky na izolovanú sústavu primámeho a sekundámeho tuhého telesa 
nepravidelného tvaru, ktoré navzájom obiehajú okolo spoločného ťažiska. Pritom 
v rámci evolúcie m6že dochádzať k prenosu energie a momentu hybnosti medzi 
translačným a rotačným pohybom jednotlivých komponent, ale celková energia 
a moment hybnosti sústavy sa s časom nemení. 



Riešením uvedeného modelu, sa dospelo k celkom očakávanému záveru, ktorým 
je závislost' vývoj a systému podl'a roznych scenárov na počiatočných podmienkach, 
ktorými sú [99]: počiatočný polohový vektor pericentra na orbitálnej dráhe 
sekundámeho telesa, počiatočná rýchlosť sekundámeho telesa pri prechode 
pericentrom, počiatočná vzájomná orientácia telies, počiatočné uhlové rýchlosti 
telies a počiatočný čas prechodu sekundámeho telesa pericentrom. 

Scenáre vývoja rozdel'ujem, takisto ako vo vyššie zmienenej práci, na základe 

skúmania postupnosti {qJ:0 , kde qi predstavuje tzv. „polomer pericentra", t.j. 

vel'kosť polohového vektora pericentra na orbite sekundámej zložky s počiatkom 
v ťažisku primámej zložky pri i-tom prechode sekundámej zložky pericentrom. 
Pritom je zrejmé, že každá z takýchto postupností začína členom q0, ktorý je rovný 
vel'kosti počiatočného polohového vektora pericentra. 

Potom, ako je uvedené v [99]: „ Na základe postupnosti polomerov pericentier 
rozlišujeme pať možných východísk: 

1. okamžitý únik (nenasleduje žiadny návrat do oblasti pericentra, postupnost' 
polomerov pericentier je zakončená členom qo), 

2. eventuálny únik (niekol'konásobný prechod pericentrom predchádzajúci 
úniku, postupnost' polomerov pericentier je zakončená určitým N '.'.'.: 1 ), 

3. stabilný binárny systém (nenasleduje ani únik, ani náraz, postupnost' 
polomerov pericentier sa vyvíja do nekonečna), 

4. eventuálny náraz ( niekol'konásobný prechod pericentrom predchádzajúci 
nárazu, postupnost' polomerov pericentier je zakončená nárazam, ktorý 
predchádza N-tému návratu, kde N > 1 ), 

5. okamžitý náraz (náraz predchádza prvému prechodu pericentrom, postupnost' 
polomerov pericentier je zakončená nárazam pred prvým návratom) ". 

Presne určenie, podl'a ktorého z uvedených východísk sa bude systém vyvíjať (na 
základe zadania počiatočných podmienok) je pritom možné len pri predpoklade 
zachovania celkovej energie a momentu hybnosti. I keď tieto predpoklady nie sú 
v reálnych situáciách splnené, stojí za zmienku uviesť niektoré zaujímavé 
podmienky, pri ktorých je niektorý zo scenárov buď preferovaný, alebo naopak 
nemožný a diskutovat' prípadné zmeny v takto urečnenom vývoji na základe 
nesplnenia zákonov zachovania. Týmito podmienkami sú [99]: 

1. Nutnou podmienkou úniku sekundámeho telesa zo systému je: E > O, kde E 
predstavuje celovú energiu systému. Ak pre E systému navyše platí: 

E-Tr > r >O, (4) 

pričom Tr je rotačná kinetická energia systému a E: predstavuje obmedzenie 
zaručujúce únik (podrobné referencie v [99]), systém sa bude vyvíjať podl'a 
východiska 1. 

2. Ak pre parameter d, ktorý spÍňa: d E (p M , r), kde PM je súčet maximálnych 
polomerov oboch tuhých telies ar je počiatočná separačná vzdialenosť 
ťažísk tuhých telies, platí: 
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(5) 

kde E je celková energia systému, K je celkový moment hybnosti sústavy, fp 

je polámy moment zotrvačnosti sústavy a Usup je maximálna hodnota 
celkového potenciálu gravitačných síl ( odvodené vzťahy pre tieto veličiny sú 
v [99]), nemože dojsť k nárazu týchto telies. Pritom, ak platí: 

I ( ) > K2 
p PM - 2(E + uinf (r)), 

(6) 

kde Uinf je minimálna hodnota potenciálu gravitačných síl (taktiež uvedený v 
[99]) a ostatné veličiny majú rovnaký význam ako v (5), nemože podmienka 
(5) nastat', teda náraz je možný. Upozorňujem však na to, že v [99] je 
potenciál gravitačných síl vztiahnutý len na samotný izolovaný binámy 
systém. V reálnych situáciách je nutné do neho zarátavať aj gravitačné 

potenciály sposobené okolitými telesami, ktorých vplyv nie je možné 
v stanovenej aproximácii zanedbávat'. 

3. Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že systém bude stabilný, ak zároveň 
nebude splnená nutná podmienka úniku z bodu 1., teda celková energia 
systému je záporná a zároveň bude splnená podmienka určená vzťahom (5). 
Zároveň je možné očakávať, že systém bude stabilný aj v situácií, keď bude 
celková energia kladná. Stabilitu systému v týchto prípadoch je možné 
vysvetliť na základe zoslabenia transformácie medzi posuvným a rotačným 
pohybom telies, ktoré je sposobené v dosledku rastúcej rotácie telies. Na 
podrobný výklad tohto mechanizmu odkazujem priamo na prácu [99] a ďalšie 
práce v nej uvedené. 

Z tvaru uvedených podmienok je vidieť zásadný význam zákonov zachovania 
celkovej energie a celkového momentu hybnosti systému na evolúciu binámych 
systémov. V prípadoch, keď sa v systéme tieto zákony nezachovávajú, može dojsť 
postupným vývojom systému k porušeniu niektorej z uvedených podmienok, čím 
systém zmení charakter vývoj a. Z toho okamžite vyplýva, že povadne stabilný 
systém sa može stať nestabilným, s následným vzájomným únikom alebo kolapsom 
zložiek systému, ale na druhej strane može naopak dojsť ku stabilizácii povadne 
nestabilného systému. 

Počet efektov, ktoré možu ovplyvňovať zachovanie týchto zákonov je pomeme 
mnoho, a preto sa stáva otázka určenia stability binámych planétok pomerne zložitou 
úlohou, ktorej presnejšiu analýzu je možné uskutočniť len pomocou počítačových 
simulácii. Pritom je jasné, že vplyvy takýchto javov budú silne závislé od toho, 
v ktorej populácií binámych planétok sa stabilita študuje. 

Za základe tohto prechádzam priamo k samotným teóriám vzniku binámych 
planétok, pri ktorých sa budem otázke stability venovať. 
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4.2 Rozpad planétky vplyvom slapových síl 

Uvedený mechanizmus opisuje vznik binámych planétok, v situácií, keď sa 
rotujúca planétka s vhodnou vnútomou štruktúrou priblíži k dostatočne hmotnému 
telesu (planéte), ktoré svojím gravitačným účinkom vytvorí slapové efekty na 
planétke. Tie možu v konečnom dosledku sposobiť jej rozpad. 

Tento proces je možné popísať následne: 

1. Povodná planétka sa po svojej orbite približuje k dostatočne hmotnému 
objektu (planéte). 

2. Vplyvom vlastnej rotácie planétky a neustále sa zvačšujúceho slapového 
efektu dochádza stále k vačšej deformácií planétky. 

3. Nakoniec, deformačné sily možu prekonať vlastný gravitačný vplyv 
agregátov planétky a dojde k odtrhávaniu častí hmoty od povodnej planétky. 

4. Nasledujúci vývoj takto vzniknutých telies bude závisieť od počiatočných 
podmienok pri otrhávaní hmoty, tak ako som už uviedol v predchádzajúcej 
podkapitole. 

Modelový priebeh takto popísaného rozpadu planétky je znázomený na Obr. 4.1, 
ktorý je prevzatý z [2]. 

Obr. 4.1: Model vplyvu slapových síl na „rubble pile" štruktúru NEA, pri blízkom prelete 
okolo Zeme. Na obrázku úplne vpravo sú šípkami vyznačené vytvorené satelity. Obrázok je 
prevzatý z [2]. 

Počiatočne podmienky v procese odtrhávania hmoty, budú samozrejme závisieť 
na mnohých faktoroch, z ktorých budú najviac dominantné: 

• 
• 
• 

vnútomá štruktúra povodnej planétky, 
vel'kosť vlastnej rotácie planétky, 
orbita planétky, z ktorej možme určit', ako dlho a v akej oblasti Rocheovej 
zóny dostatočne hmotného objektu bude planétka prechádzať. 

Kombináciou týchto faktorov je možné zistiť, či budú slapové sily dostatočne 
vel'ké k samotnému odtrhávaniu hmoty, a keď áno, tak ktorým zo scenárov sa bude 
systém vyvíjať. Z uvedeného vyplýva, že može nastat' mnoho situácií, napr.: 

1. Odtrhávané úlomky budú mať malý moment hybnosti, čo v konečnom 
dosledku sposobí, že sa nedokážu ustálit' na orbite okolo planétky a po určitej 
ďobe dojde k ich kolízii s planétkou. 
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2. Odtrhávané úlomky budú mať dostatočný moment hybnosti na to, aby 
vytvorili stabilné satelity okolo planétky. 

3. Odtrhávané úlomky budú mať natol'ko vel'ký moment hybnosti, že opustia 
systém. 

Pritom je možné očakávať, že v priebehu vývoj a budú vznikat' úlomky spadajúce 
do všetkých troch takto uvedených kategórii, avšak vplyvom energetických disipácií 
v systéme, sposobených únikom tepla pri deformáciách telies a rotácie telies mimo 
hlavných osí (99], a rušivých gravitačných vplyvov okolitých vel'kých telies, može 
dochádzať k zmenám vývojového charakteru jednotlivých úlomkov. Tieto zmeny 
samozrejme sposobia aj zmeny orbít úlomkov, čím narastá pravdepodobnosť ich 
zrážok. To, v konečnom dosledku, može viesť k utváraniu stále vačších a vačších 
satelitov, obiehajúcich povodnú rozpadnutú planétku. 

Stabilita takto vzniknutého systému bude následne opat' narušovaná pri blízkych 
preletoch vzniknutého systému okolo dostatočne hmotných objektov, čím može 
dochádzať, na základe opatovného zosilnenia vyššie uvedených interakcií, k ďalším 
transportom hmoty a úniku energie v systéme. V závislosti na vel'kosti týchto zmien, 
to može mať za následok, buď neporušenie vzájomnej stability medzi planétkou a jej 
satelitom, alebo naopak jej destabilizáciu a následný zánik. 

Z dlhodobejšieho hl'adiska vývoja systému sa musí zohl'adniť aj vplyv YORP 
(Yarkowsky-O'Keefe-Radzievskii-Paddack) efektu, o ktorom pojednáme v ďalšej 
podkapitole. 

Ak.o som už uviedol v podkapitole 3.1, na základe fyzikálnych vlastností 
primámych zložiek binámych blízkozemských planétok sa predpokladá, že tieto 
asteroidy majú tzv. „rubble pile" štruktúru. Pretože jednotlivé agregáty, z kterých je 
takáto planétka zložená, sú pomerne vol'ne viazané, možu byt' práve slapové efekty, 
sposobené gravitačným posobením Zeme (poprípade inou terestriálnou planétou 
alebo Slnkom) počas blízkeho preletu planétky, hlavnou príčinou vzniku satelitu v 
tejto populácii binámych planétok. 

Pritom vychádzam zo skutečnosti, že v blízkozemskej oblasti planétok je 
pravdepodobnejší blízky prelet planétky okolo Zeme alebo inej terestriálnej planéty 
(poprípade Slnka), ako blízky prelet dvoch planétok [2], pri ktorom by mohlo dojsť 
k vzájomnému zachyteniu, ktorý budem diskutovat' neskor. 

4.3 YORP efekt 

Ukazuje sa, že YORP efekt, ktorý popisuje posobenie slnečného žiarenia na 
telesá Slnečnej sústavy, može mať svojimi dosledkami značný význam vo vývoji 
malých, predovšetkým blízkozemských planétok a planétok v hlavnom pásme 
asteroidov. 

Posobením slnečného žiarenia, totiž može dochádzať buď k urýchl'ovaniu, alebo 
k spomal'ovaniu vlastnej rotácie planétky, a to v dosledku absorpcie slnečného 

žiarenia, ktorá sposobuje zahrievanie povrchu planétky a následnej termálnej emisií 
žiarenia, za predpokladu vhodného tvaru planétky [100]. 

I keď samotná účinnost' efektu na urýchlenie, resp. spomalenie vlastnej rotácie je 
v priebehu krátkeho časového intervalu zanedbatel'ná, po dostatočne dlhej <lobe 
može viesť k značnej zmene pre objekty dostatočne malo hmotné a relatívne blízko 

31 



vzdialené od Slnka. Z vel'kého množstva prác, ktoré sa zaoberajú vplyvom YORP 
efektu na zmenu doby vlastnej rotácie uvádzam dva názorné príklady: 

1. Pre model pseudo-gaspry (planétka rovnakých rozmerov a na rovnakej orbite 
ako skutočná planétka (951) Gaspra, ale považovaná za ideálne čieme teleso) 
bolo vypočítané urýchlenie vlastnej rotácie planétky na polovičnú hodnotu (z 
12 hod na takmer 6 hod) za 4,5.108 rokov [100]. 

2. Na základe prieskumu planétky (25143) Itokawa pomocou družice Hayabusa 
bol určený pokles hodnoty vlastnej rotácie o polovičnú hodnotu v rozsahu iba 
50 - 90 tisíc rokov [101]. 

Na základe toho, je teda možné predpokladať, že rotácia planétky s vhodnou 
štruktúrou (napríklad „rubble pile") bude urýchl'ovaná, až kým neprekročí kritickú 
hodnotu vlastnej rotácie, pri ktorej začne dochádzať k odtrhávaniu hmoty z jej 
povrchu (hlavne z rovníkovej oblasti, kde bude p6sobenie odstredivých síl 
najvýraznejšie). Tým sa začne vel'kosť jej vlastnej rotácie znižovať pod kritickú 
hodnotu a odtrhávanie hmoty prestane. Vtedy sa však opat' začne prejavovať YORP 
efekt a planétka bude opat' urýchl'ovaná a celý proces sa bude opakovat'. Po 
mnohonásobnom opakovaní uvedeného procesu, by sa tak v okolí planétky mohlo 
nachádzať dostatočné množstvo hmoty k utvoreniu planétky, pričom mechanizmom, 
pomocou ktorého by sa mohli úlomky začat' formovat' do vačších telies by holi 
rušivé gravitačné vplyvy terestriálnych planét a Sinka, v závislosti na orbite planétky. 

Intuitívne je však prirodzenejšie domnievať sa, že vznik a vývoj malých 
binámych planétok v blízkosti Sinka je zároveň spatý s p6sobením slapových efektov 
terestriálnych planét a Sinka a taktiež vplyvom YORP efektu. Pritom závislost' 
vývoja systému na tom, ktorý z týchto efektov bude mať zásadnejší význam bude 
spojená s tvarom orbity samotnej planétky. Takto m6že nastat' celá rada možných 
vývojových scenárov, napr.: 

1. Formovanie binámych planétok z p6vodných jednoduchých planétok 
s orbitami, ktoré sa dostatočne vnárajú medzi dráhy terestriálnych planét a ich 
vnútomá štruktúra je pomeme vol'ne viazaná, by malo byt' v zásade hlavne 
závislé na slapových efektoch. YORP efekt by sa mal kv6li jeho sekulámej 
povahe prejavovať len ako druhotný efekt, ktorý by prípadnými zmenami 
vlastných rotácií planétok v systéme mohol sp6sobovať výkyvy stability. Tie 
by mohli kompenzovat' prípadné výkyvy dráh sp6sobené vplyvmi Slnka 
a planét, alebo naopak viesť k zániku takýchto planétok. 

2. A však, ak je vnútomá štruktúra p6vodnej planétky viazaná pevnejšie alebo 
orbita planétky je viac vzdialená od terestriálnych planét, takže slapové 
p6sobenie nie je schopné v dostatočnej miere planétku deformovat' 
a odtrhávat' znej dostatočnú hmotu, je možné, že k tomu začne dochádzať 
po dlhšej dobe práve p6sobením YORP efektu, ktorý planétku dostatočne 
urýchli. Tým budú slapové efekty schopné planétku viac deformovat' 
a binámy systém sa bude taktiež moct' vyvinúť. Následný vývoj bude 
podobný ako v predchádzajúcom príklade. 

Predpoklad, že uvedené mechanizmy by mohli vysvetliť vznik blízkozemských 
planétok je silne podoprený skutočnosťou, že primáme zložky dnes pozorovaných 
binámych planétok v tejto populácii majú hodnoty vlastnej rotácie tesne pod kritikou 



hodnotou rýchlosti rotácie pre ich odhadovanú vnútomú štruktúru, ako som uviedol 
v podkapitole 3.1. 

V rámci skúmania stability blízkozemských binámych systémov, ale aj binámych 
systémov v oblasti hlavného pásma planétok (najma systémov s menšími zložkami) 
je doležité uvažovat' vplyv BYORP (Binary Yarkowsky-O'Keefe-Radzievskii
Paddack) efektu, ktorý je analogický YORP efektu s tým rozdielom, že BYORP 
efekt posobí v binámych systémoch. BYORP efekt teda sposobuje zmeny vlastnej 
rotácie zároveň primámej aj sekundámej zložky binámej planétky. V dosledku 
týchto zmien dochádza k zmenám celkovej energie a celkového momentu hybnosti 
binámej planétky. Na základe výsledkov uvedených v podkapitole 4.1 je opat' vidieť, 
že takéto zmeny možu viesť ku stabilizácii alebo deštrukcii binámeho systému. 

4.4 Vznik binárneho systému v dosledku kolízií planétok 

Ďalší mechanizmus, ktorým je možné vysvetliť vznik binámych planétok sú 
vzájomné kolízie planétok, počas ktorých dochádza k vzniku fragmentov, z ktorých 
sa možu ďalšími mechanizmami utvoriť bináme, poprípade aj viacnásobné systémy 
planétok. Z dynamického hl'adiska vývoja populácií planétok je tento mechanizmus 
najpravdepodobnejší pre planétky v hlavnom pásme asteroidov [2]. 

V posledných rokoch, ale aj dávnejšie, bolo skúmaných mnoho modelov vývoja 
založených na kolíziách planétok. Prehl'ad takto vytvorených modelov je uvedený v 
[2], odkial' vychádzam v nasledujúcom popise a diskusii. 

V závislosti na hmotnosti planétok, rýchlostiach pred kolíziou, vnútomej 
štruktúre a uhlom dopadu jednej planétky na druhú bude do okolia zasiahnutej 
planétky vychrlené rozne množstvo úlomkov, ktoré v závislosti na ich počiatočných 
momentoch hybnosti a trajektóriách budú spadat' do jednej z piatich možností 
uvedených v podkapitole 4.1. Tie sa možu v dosledku: 

• 

• 

gravitačných vplyvov medzi jednotlivými úlomkami spolu s gravitačným 
vplyvom narazeného telesa, 
disipačných javov v dosledku deformácií telies pri nárazoch a rotácií telies 
mimo hlavných osí, 

stále formovat' do vačších fragmentov a vytvoriť tak planétku. 

Takto popísaný model vzniku bol analyzovaný v [102], pomocou numerického 
SPH (Smooth-particle hydrodynamics) modelu, ktorý modeluje samotný kolaps 
dvoch planétok a v následnom spracovaní výstupných dát po kolapse pomocou 
simulácie problému N-telies bolo vytvorených 161 numerických simulácií 
v závislosti na rýchlosti dopadu (v rozmedzí 2,5 - 7 km.s-1

), uhle dopadu (v rozmedzí 
15° - 75°) a logaritmickom pomere hmotností narazenej planétky s priemerom 100 
km k hmotnosti projektilu (v rozmedzí 0,6 - 3,0 ), pritom objemová hustota oboch 
telies je 2,7 g.cm-3

. 

Jeho nevýhodou však je, že pracuje len so sférickými časticami, a tak 
neposkytuje možnost' vzniku slapových efektov medzi samotnými úlomkami 
a taktiež zasiahnutou planétkou [2]. Avšak, numerické simulácie, ktoré by zahfňali aj 
uvedené efekty neboli dodnes ešte zostrojené. 



Aj na vzdory tomuto obmedzeniu, uvedené výsledky poskytujú výsledky 
ekvivalentné s dnes pozorovanými binámymi planétkami hlavného pásma. O čo viac, 
v niektorých prípadoch m6že d6jsť k vzniku relatívne vel'kých satelitov (SMATS -
Smashed Target Satellite) obiehajúcich p6vodnú zasiahnutú planétku, ale taktiež aj 
k utvoreniu vel'kého počtu priemerných binárnych planétok unikajúcich od 
zasiahnutej planétky, tzv. EEBs (Escaping Ejecta Binaries). Obzvlášť zaujímavý 
príklad takéhoto nárazu nastal pri projektile s priemerom 34 km, pri rýchlosti 3 
km.s- 1 a uhle dopadu - 30°, kedy vzniklo (92 ± 17) SMATS a 1070 primámych 
a 1406 sekundárnych EEBs. 

Na základe uvedených skutočností je teda možné, že v budúcnosti budeme 
schopní pozorovat' bináme planétky v hlavnom pásme planétok rozmerovo podobné 
tým, ktoré poznáme medzi binámymi blízkozemskými planétkami. 

Je zrejmé, že výrazný vplyv na vývoj binámych systémov v oblasti hlavného 
pásma asteroidov mali a budú mať ďalšie kolízie s planétkami, ktoré budú znamenat' 
narušenie stability systémov. V prípade pomerene nestabilných systémov m6žu už aj 
vzájomné priblíženia dostatočne hmotných planétok ustálit', alebo naopak úplne 
deštruovať bináme systémy. Významnú rolu (v prípade menších planétok hlavného 
pásma) pri vzniku binámych planétok m6že zohrávať YORP efekt a následný 
BYORP efekt m6že ovplyvňovať stabilitu týchto systémov (ako som uviedol 
v predchádzajúcej podkapitole). 

Weidenschilling uviedol v [103] možnost' vzniku binárnych objektov 
Kuiperovho pása na základe kolízie (pomalej akrécie) medzi dvomi planetezimálami, 
v oblasti gravitačného vplyvu tretej planetezimály, ktorá sa nesk6r stala primámou 
zložkou binámeho systému. Z kolabujúcich zložiek sa vyvinul satelit primámej 
zložky. Takýto proces mohol sp6sobiť dostatočne vel'kú disipáciu energie a mohol 
viesť k vzniku značného podielu binámych planetezimál v oblasti dnešného 
Kuiperovho pása v ranných štádiách vývoja Slnečnej sústavy, z ktorých sa vyvinuli 
dnešné bináme planétky. 

Takto vypracovaný model, založený na predpoklade, že objemová hustota hmoty 
v oblasti Kuiperovho pása bola o dva až tri rády vačšia než dnešná hustota, preferuje 
vol'nejšie viazané, značne separované binárne systémy, aké sa v dnešnej dobe 
objavujú. Taktiež predpokladá, že početnost' binámych systémov by mala vzrastať so 
vzrastajúcou hodnotou vel'kosti hlavnej polosi orbity satelitov. 

Ako je taktiež uvedené v [103], vývoj podl'a uvedeného modelu mohol prebiehať 
aj v bližších oblastiach Slnečnej sústavy, ale navzdory menším Hillovým 
polomerom, mohli vznikat' satelity nestabilné voči výchylkám sp6sobených 
gravitačným vplyvom Slnka, a tak sa v týchto populáciách nevyskytujú. 

Na základe výsledkov, ktoré uvedený model poskytuje, sa javí ako vel'mi sl'ubné 
vysvetlenie možného povodu objektov Kuiperovho pása, ale bude vyžadovat' ďalšie 
štúdie, ktoré možu daný výklad pozmeniť. Prednostne, ak by sa v budúcnosti začali 
objavovať aj objekty vel'mi tesné, ktoré sa v súčasnosti pozorovat' nedajú, musel by 
sa scenár buď zmeniť, alebo by sa museli tesnejšie objekty museli vysvetliť ako 
dosledok nejakého ďalšieho efektu na povodný vzdialený systém, napr. neskoršími 
kolíziami systémov, čo je opat' málo pravdepodobné, ale ako uvediem v nasledujúcej 
poslednej podkapitole, existuje podobný mechanizmus, ktorý vznik takých systémov 
pripúšťa. 

34 



4.5 V zájomné zachytenie planétok 

Vzájomné gravitačné zachytenie dvoch planétok predstavuje ďalší z možných 
scenárov, ktorým sa m6žu formovat' bináme planétky. Jeho podstata spočíva v tom, 
aby počas vzájomného priblíženia sa dvoch planétok bola ich relatívna rýchlosť 
menšia než rýchlosť úniková. Pritom vzájomným priblížením rozumieme dobu, 
počas ktorej dochádza k vzájomného prieniku Hillových sfér jednotlivých planétok. 

Skutočnosť, že relatívne rýchlosti počas priblížení, v dnešných populáciách 
planétok, sa pohybujú v km. - .I kým prí lu né únikové rýchlosti len v rozmedzí 
m.s- 1

, je pravdepodobnost priamočiareho zachytenia planétok zanedbatel'ne malá [2]. 
Avšak, existujú teoretické modely, podl'a ktorých je možné zachytenie vysvetliť. 
Jeden z nich som už diskutoval v predchádzajúcej kapitole, v rámci kolízie spatej so 
zachytením planetezimál. 

Pred samotnou diskusiou je d6ležité uviesť, že z hl'adiska dynamiky planétok 
v jednotlivých oblastiach Slnečnej sústavy je pre uvedený typ mechanizmu 
najvačším kandidátom oblast' transneptúnskych objektov. Totiž, ako som už uviedol 
v podkapitole 4.2, v oblasti blízkozemských planétok je pravdepodobnosť stretnutia 
dvoch planétok nižšia ako pravdepodobnosť stretnutia s terestriálnymi planétami 
alebo Slnkom a, v podkapitole 4.4, pre planétky hlavného pásma planétok je zase 
viac pravdepodobné, že dojde ku kolízií planétok. 

Vychádzajúc z [2], uvádzam ešte jeden model vzniku binámych systémov 
pomocou vzájomného zachytenia planétok. Ten vysvetl'uje p6vod binámych 
transneptúnskych objektov, opat' ako prípad telies vznikajúcich v prvotných etapách 
vývoja Slnečnej sústavy [104]. V tomto modeli dochádza k vzájomnému priblíženiu 
dvoch planetezimál, pričom v oblasti prieniku Hillových sfér jednotlivých 
planetezimál sa nachádza buď ďalšia vel'ká planetizimála, alebo skupina menších. 
Tie totiž rušivými gravitačnými efektmi m6žu sp6sobiť dostatočné zmenšenie 
relatívnej rýchlosti približujúcich sa planetezimál, čo m6že viesť k vzniku binámeho 
systému. Model taktiež predpokladá objemovú hustotu hmoty vo vtedajšej oblasti 
TNO o dva až tri rády vačšiu než je súčasná. V rámci tohto modelu, na rozdiel od 
modelu z minulej podkapitoly, m6žu vznikat' vel'mi separované systémy, ale aj 
systémy blízke. 

Tento model je teda sčasti v rozpore s dnes známou skutočnosťou, t.j. vel'kých 
separácií binámych transneptúnskych objektov, avšak nie je vylúčené, že sa časť 
binámych TNO vytvorila pomocou tohto mechanizmu a časť pomocou mechanizmu 
z podkapitoly 4.4. Ak by prichádzala do úvahy táto možnost', potom by mala byt' 
detekcia blízko separovaných transneptúnskych objektov možná pomocou 
dokonalejšej pozorovacej techniky. 

A však, ako sa zdá, niektoré z výskumov už poukazujú na možnú existenciu 
tesných binámych transneptúnskych objektov. Takýmto objektom sa javí napr. 
planétka 2001 QG298 , ktorá by podl'a nameranej svetelnej krivky mohla byt' vel'mi 
blízky binámy systém [105]. Priame overenie bude vyžadovat' d'alšie pozorovania. 
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Záver 

Z uvedenej práce je vskutku vidieť, že binárne planétky patria medzi 
pozoruhodné objekty Slnečnej sústavy, o ktoré je vel'ký záujem medzi astronómami. 
Ako som uviedol už v úvode, nové poznatky o binámych planétkach, v spojení 
s tými dnešnými, možu tvoriť doležitú úlohu v pochopení celkovej dynamiky 
a vývoja Slnečnej sústavy. 

Kvoli rýchlemu vývoju v oblasti štúdia binámych planétok je nutné brať do 
úvahy, že uvedené informácie majú len dočasnú platnost' a treba rátať s tým, že 
niektoré z nich už mažu byt' zmenené. To sa týka najmli počtu objavených binámych 
planétok, ktorých bolo známych 88 (do 7. marca 2007), a počtu zastúpenia binámych 
planétok v jednotlivých oblastiach planétok v Slnečnej sústave. 

Dúfam a budem vel'mi potešený, keď uvedená práca bude v budúcnosti slúžiť 
záujemcom, ktorí sa budú chcieť zaujímat' o bináme planétky, alebo ako zdroj 
informácií pri písaní prác súvisiacich s uvedenou témou. 
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