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Abstrakt: Transneptunická tělesa jsou rozrůstající se skupinou planetek vnější
sluneční soustavy. Vývoj struktury drah byl ovlivňován vývojem dalších těles
sluneční soustavy. Porozumění principům a pravidlům nám může být užitečné
při studiu vývoje sluneční soustavy a může napovědět nejpravděpodobnější
scénář daných událostí. Nejvýznamnějším vlivem na uspořádání a ustálení
drah měly bezesporu velké planety (tzv. migrace velkých planet) a to nejen na
známější hlavní pás, ale i na oblast TNO. Tato teoretická část je popsána
v prvních třech kapitolách. Další kapitoly pak popisují pozorování a pozorovací
techniku, která byla použita. Významnou roli zde přebrala výpočetní technika,
zejména pak použití CCD čipů a následné zpracování na počítači.
Astrometrická pozorování a měření probíhala na Ondřejovské hvězdárně na
dalekohledu 0,65 – m. Pro zhotovení snímků byla použita kamera firmy
Moravské přístroje s CCD čipem KAF 3200ME. Bylo zhotoveno deset snímků
s expozicí 120 sekund, které po úpravě a složení posloužily k astrometrickému
měření. Získaná data ze zpracovaných snímků byla odeslána do databáze
MPC.
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Abstract: Transneptunian objects are a group of bodies outside of the Solar
System. The number of these observed bodies is growing. Dynamical
structures and physical characteristics provide an evidence for processing the
Solar System in the earlier days. Studying and understanding orbits and their
origin in Kuiper Belt can help to explain the progress of other objects in Solar
System especially Jovian planets. A phase called migration of Jovian planets
was a key process for forming structures and orbits. The theoretical part is in
the first three chapters. The second part is focused on the description of the
observational equipment technique and the observation itself. The CCD chips
and computers play an important role in astrometry. The observation and
astrometry proceeded on the observatory Ondřejov on 0.65 m telescope with
the CCD chip KAF 3200ME in camera G2 3200 made by company Moravské
přístroje. The pictures with exposition 120 sec were taken by the camera and
after modified, put together and used for the astronometrical mensuration. The
dates were sent to the MPC database.
Keywords: Transneptunian objects, Outer Solar System, CCD chip

-6-

UK Matematicko-fyzikální fakulta

Transneptunická tělesa

Úvod
Jako student oboru učitelství aprobace matematika – fyzika, kde astrofyzika
byl rozšiřující nepovinný předmět, jsem váhal, zda diplomová práce zaměřená tímto
směrem bude vhodnou volbou. Studium, získávání informací a čtení populárně
naučných až lehce odborných textů o poznání vesmíru mě bavilo a to i dříve, než
jsem začal své studium na matematicko-fyzikální fakultě. Proto jsem se nakonec
rozhodl pro práci zabývající se některým z problémů, které mi přišly zajímavé a
blízké. Při výběru z jednotlivých zadání jsem si vzpomněl na novinový článek z doby,
kdy mi bylo přibližně 13 let, a který mě tehdy fascinoval. Vědci objevili desátou
planetu. Pod tím barevný obrázek známé sluneční soustavy a do něj nakreslená
excentrická dráha s tělesem a popis Planeta X. V té době mně to přišlo jako
jedinečné a mé vnitřní naděje o možnost záhady a jejího rozřešení vzrostly. Nedošlo
mi, že to těleso, které bylo zpozorováno, tam musí být od nepaměti a jediný rozdíl je
v tom, že bylo zachyceno naší pozorovací technikou. Skutečný význam tohoto
objevu, možné odpovědi na otázky ohledně vývoje sluneční soustavy a samotný fakt
poznání, mi unikal. Také novinový titulek, obrázek a stručný článek k uvažování tímto
směrem nijak nenabádal. Rozhodl jsem se pro tématiku transneptunických těles.
Tato vědní partie je velmi mladá v porovnání s jinými oblastmi fyziky či
astrofyziky a proto také obecné povědomí vzdělané populace o ní je slabé. Díky
skutečnosti, že Valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie (IAU) roku 2006
bylo pořádáno v Praze, byla aspoň malá část závěrů zaznamenána širokou
veřejností. Pluto už není planeta. Tím tedy i vyvstal paradox, neboť při výběru
diplomové práce jsem vzpomínal na článek o možném zvýšení počtu členů rodiny
planet a v průběhu psaní naopak došlo k jeho snížení. Skutečnost, že Pluto nemá
titul planety, byla jistě záležitostí nejen vědeckou, ale dá se říct i politickou, protože o
vyškrtnutí Pluta se hovořilo dlouhou řadu let před tím. Navíc to byl jen důsledek
vědecky daleko přínosnějšího usnesení IAU o vymezení pojmu planeta. Tato
informace, ovšem už zdaleka ne tak novinářsky hodnotná, mezi lidi tolik nepronikla a
jediným důsledkem je to, že studenti základních a středních škol mají o něco lehčí
úkol oproti starším ročníkům, naučit se jen osm názvů planet v patřičném pořadí.
Díky tomu ovšem bývá trochu opomíjena struktura těles za Neptunem i informace o
tom, že některá z těch těles, mimo jiné i „degradované“ Pluto, jsou jistou dobu blíž
Slunci než Neptun.
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Chtěl jsem tedy napsat práci, která by byla schopná sloužit i jako zdroj
informací pro učitele a studenty samotné o některých poznatcích o sluneční
soustavě. Většina článků, zabývající se touto problematikou, je cizojazyčná. Leckdy
nejednoduché souvislosti, obraty a terminologie odborného textu bývají komplikací
pro i jazykově slušně vybavené čtenáře. Jako u každé mladé vědní disciplíny a jejího
relativně rychlého vývoje, či získání nějaké klíčové informace, stárnou poznatky
rychleji a některá fakta a data jsou zas o něco dále v době vydání, než v době psaní.
Vytyčil jsem si cíl stručně popsat jednotlivá fakta tak, jak mi umožňovalo mé
poznání při studia učitelského oboru s ohledem na to, aby tento text byl přijatelný pro
nevědeckou obec. Proto jsem při získávání informací používal kromě literatury
odborné i populárně naučnou a další informace z projevů, přednášek a besed
různých popularizátorů vědy jakými jsou například Jiří Grygar či Stephen Hawking a
v oblasti malých těles sluneční soustavy pak popularizátorka Jana Tichá.
V teoretické části jsem zpracoval letmý vývoj sluneční soustavy samotné
v chronologickém pořadí s jednotlivými fázemi a hypotézami tak, jak odpovídaly
tehdejšímu stupni poznání. Poukázal jsem na některé principy mechaniky, které se
při formování uplatnily a člověk je zná z běžného života. Jen bývá většinou obtížné
odhlédnout od zkušeností a aplikovat daný model na něco tak obtížně uchopitelného
jako je část prostory vesmíru s hmotou.
Dalším krokem je kategorizovat menší objekty naší soustavy. Rozbourat laické
představy neustálého neočekávaného ohrožení srážkou, případně následné
rozuzlení s hrdinou v raketě. Přiblížit i další tělesa a jejich struktury, než jsou jen
planetky hlavního pásu a na závěr popsat strukturu a chování jednotlivých skupin
transneptunických objektů a dalších těžko zařaditelných těles. Na konci pak
vyjmenovat a trochu rozebrat jednotlivá tělesa s ohledem na jejich význam při
zkoumání naší sluneční soustavy či jedinečnost v jejich postavení.
V praktické části bylo cílem zaměřit jedno z těles skupiny TNO a poslat údaje
k dalšímu zpřesnění známých informací. Data byla získávána na hvězdárně
Ondřejov, z teleskopu s průměrem 65 centimetrů se CCD snímacím čipem. Kromě
samotného pozorování byla popsána snímací technika a princip CCD kamery.
Některé partie, které se zadáním diplomové práce souvisejí jen vzdáleně,
jsem zpracoval v rámci příloh, neboť mi z pedagogického hlediska přišly zajímavé a
přínosné.
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Teoretická část
1 Sluneční soustava
Sluneční soustavou rozumíme tu část vesmíru, kde gravitační pole Slunce
převládá nad gravitačním působením jiných hvězd Galaxie. Naší sluneční soustavou
rozumíme: Slunce – hvězdu hlavní posloupnosti obsahující asi 99,8% veškeré
hmotnosti sluneční soustavy, čtyři kamenné (terestrické) planety – Merkur, Venuše,
Země a Mars, čtyři plynné (joviální) planety – Jupiter, Saturn, Uran a Neptun,
veškeré měsíce, trpasličí planety a malá tělesa (sem patří, planetky, komety, pásy
asteroidů, a další drobné objekty až po prachové a plynné částice). Sluneční
soustava není jediným planetárním systémem naší Galaxie. V dnešní době známe
mnoho planetárních soustav, kde planety obíhají okolo jedné nebo i více hvězd
(Prozatím známá jediná exoplaneta s označením HD 188753 Ab, která obíhá okolo
jedné hvězdy v systému tří hvězd.). Odhaduje se minimální zastoupení asi 10 %
všech hvězd, okolo kterých obíhá aspoň jedna planeta. Prozatím je naše soustava
jediná známa tím, že zde se vyvinul život.
Sluneční soustava se nachází v seskupení hvězd zvané Galaxii, která je
spirálovitého typu. Tato spirální galaxie má několik ramen a v rameni Oriona se
nachází Slunce.

1.1 Vznik a vývoj sluneční soustavy
O vzniku, či stvoření světa panovaly již od počátků zmapovatelné historie
nejrůznější představy, včetně těch o struktuře, tvarech a pohybech jednotlivých těles.
Tyto představy v některých oblastech světa přetrvávají dodnes. Vědecké teorie o
vzniku sluneční soustavy, které byly založené na rozborech astronomického
pozorování, se začaly rodit až koncem 18. století. K formulování ucelené teorie, která
by popisovala a vysvětlovala všechny detaily vzniku, vede ještě dlouhá cesta plná
pozorování a výpočtů.
Nevědecká vysvětlení stvoření světa zde zmiňována nebudou.
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1.1.1 Hypotézy vzniku sluneční soustavy
Jako každý vývoj teorií, závisí i tento na poznatcích doby. Hypotézy, které
v průběhu dějin vznikaly, vždy odrážely tehdejší stav poznání o vesmíru. Ty se
postupně přebíraly, zdokonalovaly, či zavrhovaly.

1.1.2 Formování teorie vzniku sluneční soustavy
Kantova teorie
Roku 1755 v knize Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmles
uveřejňuje filosof Immanuel Kant své úvahy. Vychází z pozorovaného faktu, že
veškerá tělesa obíhající okolo Slunce, obíhají ve stejném smyslu. Navíc je stejný
smysl rotace všech přirozených družic samotných planet. A konečně, až na několik
výjimek, se veškerý pohyb odehrává v jedné rovině, která je totožná s rovinou
slunečního rovníku. Tento fakt je pozorován nejen v naší sluneční soustavě, ale i
dalších podobných modelech soustav těles ve vesmíru.
Kantova hypotéza vycházela z existence „elementární pralátky“, která
vyplňovala prostor naší nynější sluneční soustavy. Představa fyzikálního charakteru
pralátky není zcela jasná, ale při chaotickém pohybu jednotlivých částic pralátky
docházelo ke srážkám a ztrátám rychlosti částic, které následně „padaly“ ke
gravitačnímu centru. Tím byl vysvětlen vznik Slunce. Ke vzniku planet pak dochází
podobným sdružováním jednotlivých částic, které vzájemně vyruší složky rychlostí
kolmých od roviny, kterou Kant nazývá „vztahovou“.

Laplaceova teorie
Ta v hrubých představách koliduje s Kantovými úvahami. Písemnému
zveřejnění se dočkáváme v knize Exposition du systéme du Monde, vydané v roce
1796. Vychází z představy koule žhavých plynů, sahající daleko za dráhy nynějších
planet. Při ochlazování dochází ke smršťování koule a v souladu se zákonem
zachování hybnosti i nárůstem rychlosti rotace. Zvýšením rotace pak dochází
k odloučení části hmoty do roviny rovníku.
Tím Pierr-Simon Laplace dobře vysvětluje některé prvky sluneční soustavy,
zvláště pak shodu rotace planet a družic, ale není tím dostatečně vysvětlena otázka
vzniku planet samotných. Při takovém procesu by patně hmota odtržená z centra
vytvořila prstence, podobné jako jsou u Saturnu, a ne velká tělesa.
- 10 -
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Maxwellův příspěvek
Roku 1859 James Clerk Maxwell svými výpočty poukázal na skuliny v teoriích
předešlých.

Aby

se

obíhající

prstenec

sám

srazil

v obíhající

těleso,

je

z mechanického hlediska vyloučené. A uvažujeme-li fakt, že těleso vzniká z rodící se
hvězdy a je od ní odloučeno narážíme na problém rozdělení momentu hybnosti
respektive rotačního impulsu. Vezmeme-li vztah pro výpočet momentu setrvačnosti
hmotného bodu J = m ⋅ r 2 a dosadíme ho do vztahu L = J ⋅ ω = m ⋅ r 2 ⋅ ω vychází nám
při propočtu momentu hybnosti L velkých planet mnohonásobně vyšší hodnoty, než
je hodnota pro Slunce.

1.1.3 Slepé cesty
Katastrofické teorie
Bylo třeba vystavět teorii, která zohledňuje zákony zachování a zároveň
vystihuje obraz naší sluneční soustavy. To vedlo některé vědce k uchýlení se
k mimořádnému jevu. Pánové Chamberlin a Moulton zohledňují fakt, že naše
soustava nevznikala bez vlivu okolního vesmíru a za impuls k odtržení části sluneční
hmoty považují vliv jiného tělesa. Jedná se o interakci s jinou hvězdou a to buď
pouhým gravitačním působením, nebo dokonce srážkou.
Při přiblížení cizí hvězdy by pak její gravitační působení vyvolávalo silné
slapové jevy (podobné jako působí Slunce a Měsíc na zemské oceány) a způsobilo
vyvržení materiálu do okolí. Po odtržení by pak z hmoty začaly kondenzací vznikat
planetesimály a následnou akrecí jádra planet. Tato teorie ovšem opět nepodává
vysvětlení vzniku souhlasné rotace a satelitů.
Z podobné úvahy vyšli i Jeans a Jeffreys, kteří určili hranici sféry o poloměru

2,2

M′
RΟ , kde M ′ je hmotnost cizí hvězdy, jako kritickou po dobu pohybu cizí
MΟ

hvězdy uvnitř trvala eruptivní činnost Slunce s kulminací při největším přiblížení. Tím
by bylo zdeformováno Slunce do doutníkového tvaru. Z postupného ochlazování pak
vznikaly z částí vzdálenějších od středu planety s excentrickou drahou a při průletech
tvořících se planet kolem Slunce vznikaly podobným systémem jejich měsíce.
Poslední zmiňovanou hypotézu představili pánové Russellov a Lyttleton. Ti
představují Slunce jako vznikající dvojhvězdu, kde následně z té menší vznikly
- 11 -
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planety. Následnou srážkou či přiblížením jiného tělesa došlo k rozpadu té menší
části. Tím se vyhýbá problému s rozložením energie, ale staví svůj základ na dosti
nepravděpodobném jevu a to, že všechna tři tělesa by se musela pohybovat ve
stejné rovině.
Vzhledem k tomu, že planetární systém je běžným jevem ve vesmíru, zatímco
přiblížení či srážky hvězd jsou jevy málo pravděpodobné. To vedlo tyto hypotézy
k odsouzení. Teorie nelze stavět na náhodách.

Fesenkovova teorie
Sovětský vědec Vasil Gregorjevič Fesenkov vydává svou první hypotézu,
kterou pak sám opouští a ponechává z ní jen některé prvky. On považuje, Laplacem
zmiňovanou, pramlhovinu za druhý krok ve vývoji soustavy. Za první stádium
považuje shluk meteoritů, které se neustále sráží a to nejčastěji v centru tohoto
mraku, tím se uvolňuje teplo, které má za následek vypařování. Vzniklé viskózní
prostředí brzdí další meteority a ty se přibližují těžišti, kde vzniká plynná rotující
koule. Rozdíl od Laplaceovy vize je v třetím vývojovém kroku. Na rozdíl od něj, dává
vznik planetárním zárodkům do nitra koule. Ty se díky vířivým proudům mohly dostat
z nitra do vzdálenějších vrstev, kde se proměňovaly v samostatná tělesa. Ve své
druhé hypotéze se snažil vypořádat s rozdělením rotačního impulsu a dalšími
problémy, ve kterých ta první neobsáhla. Je založena na narušení stability Slunce
vlivem rotace a vytvoření obrovské protuberance, z které se pak zrodily planety.

Shmidtova teorie
Tato teorie předpokládá, že vznik planetárního systému nebyl závislý na
příjmu hmoty ze Slunce, ale z mezihvězdného prostoru. Tím se jeho model izolované
soustavy značně rozšiřuje a je třeba brát v potaz celou Galaxii. Zachycení této hmoty
z vesmíru gravitací Slunce pak dokazuje matematickou teorií zachycení, kdy
dokazuje možnost přeměny hyperbolické rychlosti na eliptickou, vlivem třetího tělesa.
Po uchvácení dostatečného množství materiálu dochází ke vzniku soustavy
s vhodným rozložením mechanických energií.
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1.1.4 Uznávaná teorie vzniku sluneční soustavy
Stáří naší sluneční soustavy je odhadováno na 4,7 miliardy let. Pomalu rotující
sluneční mlhovina v rameni Oriona, tvořené prachem a oblaky plynu (částečky
o velikosti 0,001 mm), se začala smršťovat. Hustota látky byla velmi malá a tak
gravitační síly mezi jednotlivými částečkami byly sotva zaznamenatelné. Příčiny
smršťování nejsou zatím jednoznačně známé, ale předpokládá se, že impulsem mohl
být výbuch bližší supernovy. Tato sluneční globule vlivem smršťování nabývala na
své rotaci v souladu se zákonem zachování energie. V rovníkové oblasti globule byl
vlivem odstředivé síly vypuzován materiál do tzv. protoplanetárního disku v průměru
100 až 200 AU. Ve středu zatím s růstem hustoty rostla i teplota a začalo vznikat
protoslunce.
V disku srážkami jednotlivých prachových částic, začala vznikat menší tělesa planetesimály, které pak akrečním procesem utvořily zárodky planet – protoplanety.
Díky vyšší teplotě se blíže vznikajícího Slunce udržela jen prachová materie a dala
tak za vznik planetám zemského typu. V chladnějších oblastech, kam byly také
zavanuty plyny, převážně vodík a hélium, byl umožněn vznik obřích planet, které díky
již zmrzlým plynům, byly již v zárodku hmotnější a mohly tak zachytit více materiálu.
Vznikly tak obři naší soustavy s kamenným jádrem a plynným obalem.
Po vzniku obřích planet nabylo protoslunce takové hustoty a teploty, že mohla
začít probíhat termonukleární reakce a tím vznikla hvězda Slunce. Se vznikem
sluneční činnosti začal do okolí proudit tok částic a energie. Sluneční vítr vymetl
zbývající mlhovinu k okrajům sluneční soustavy. Tím byl odstraněn stavební materiál
a zrod sluneční soustavy byl tak u konce. Ze zbývajících planetesimál pak vznikly
komety a planetky.
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2 Planetky
Planetky jsou součástí sluneční soustavy. Vzhledem k možným velikostem
těchto objektů nelze jejich počet odhadnout. K datu 1. 1. 2009 byl ve statistikách
uváděn počet pozorovaných planetek jako 436 598 a k 202 885 z nich bylo přiřazeno
číslo a přibližně 14 920 jich bylo pojmenováno.
Planetky lze dělit do skupin (někdy je užíván termín rodin) dle mnoha různých
kriterií (velikost, hustota, složení aj.). Nejběžnějším a také nejznámějším je ale
rozdělení na základě jejich drah. To obsahuje informaci o střední vzdálenosti od
Slunce, délku hlavní poloosy a inklinaci k rovině ekliptiky. Jejich grafické znázornění
je na následujících obrázcích.
Obrázek 1: Zdroj:[25]
Pohled ze dvou směrů
(v rovině ekliptiky a kolmo
na ní) na část sluneční
soustavy s vyznačenými
drahami
jednotlivých
planet a výskytem tří
skupin planetek.
Blízkozemní
Hlavní pás
Trojané
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Obrázek 2: [25]
Pohled ze dvou směrů na
část sluneční soustavy
s vyznačenými drahami
jednotlivých planet a
výskytem
tří
skupin
planetek.
Kentauři a SDO
Plutinos
Cubewanos

2.1 Pojmenování a označení
Pojmenování těles sluneční soustavy je v dnešní době přísně řízeno
komisemi, které musí jméno schválit. Jedná se o komise CSBN (the Committee for
Small Body Nomenclature 1 ) a WGPSN (the Working Group for Planetary System
Nomenclature) jež obě spadají pod Mezinárodní astronomickou unii. Za zajímavou
zmínku jistě stojí i několik planetek nesoucích jména související s českými dějinami.
Jejich seznam je na stránkách 2 .

1
2

http://www.ss.astro.umd.edu/IAU/csbn
http://planetky.astro.cz/jmena.phtml
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Jméno planetky je až posledním krokem při označování planetek. Prvním
krokem bývá zpravidla tzv. předběžné označení. Pokud je planetka pozorována
alespoň dvakrát a jsou údaje o pozorování odeslány na MPC, je jí přiřazeno
předběžné označení, v našem případě těleso 2002 TX300. Toto označení udává
informaci o datu objevu. Číslo bývá někdy jako spodní index 2002 TX300. První
čtyřčíslí udává rok 2002, následující první písmeno udává polovinu měsíce T – první
polovina října, druhé písmeno pak udává, kolikátý objekt to byl v té polovině měsíce
X – 23. Poslední číslo v názvu pak udává sérii. Série jsou po 25. Tedy 300 značí
299x25 těles v předešlých sériích. Tedy planetka 2002 TX300 byla již 7498 objevem
první poloviny října. Tak vysoký počet nových objevů je díky tomu, že pro fotometrii
planetek se používají automaty, které zhotoví stovky snímků za noc.
Pro určení data poslouží přehledná tabulka z MPC [11]. Pro první písmeno
slouží tabulka 1 pro druhé pak tabulka 2

Tabulka 1: První písmeno pro označení data objevení planetky

Písmeno
A
C
E
G
J
L
N
P
R
T
V
X

Písmeno
Datum
1 - 15 leden
B
1 - 15 únor
D
1 - 15 březen
F
1 - 15 duben
H
1 - 15 květen
K
1 - 15 červen
M
1 - 15 červenec
O
1 - 15 srpen
Q
1 - 15 září
S
1 - 15 říjen
U
1 - 15 listopad
W
1 - 15 prosinec
Y

Datum
16 - 31 leden
16 - 29 únor
16 - 31 březen
16 - 30 duben
16 - 31 květen
16 - 30 červen
16 - 31 červenec
16 - 31 srpen
16 - 30 září
16 - 31 říjen
16 - 30 listopad
16 - 31 prosinec

I je vynecháno a Z není použito.

Tabulka 2: Druhé písmeno pro označení data planetky
A
F
L
Q
V

= 1.
= 6.
= 11.
= 16.
= 21.

B
G
M
R
W

= 2.
= 7.
= 12.
= 17.
= 22.

C
H
N
S
X

= 3.
= 8.
= 13.
= 18.
= 23.

D
J
O
T
Y

= 4.
= 9.
= 14.
= 19.
= 24.

E
K
P
U
Z

=
=
=
=
=

I je vynecháno.

- 16 -

5.
10.
15.
20.
25.

UK Matematicko-fyzikální fakulta

Transneptunická tělesa

Pokud jsou dráhové elementy planetky spočítány s dostatečnou přesností, je jí
přiřazeno její pořadové číslo – zapisované v kulatých závorkách. Kritérium pro
přiřazení tohoto čísla je schopnost s určitou přesností spočítat polohu planetky,
zpravidla pozorování ve čtyřech opozicích bývá dostatečné. Zápis pak vypadá např.
(15760) 1992 QB1 či (15760) 1992 QB1.
Opozice je poloha planetky ležící na polopřímce Slunce – Země. Tak je
pozorovatelná největší část osvětleného povrchu planetky. Další opozice nastává až
za rok, tedy aspoň pro vzdálené objekty. Pro bližší planetky záleží na její oběžné
době. Planetky jsou kromě přímého pozorování vyhledávány na snímcích z archivů.
Díky identifikaci na těchto snímcích může mít planetka více změřených opozic, než je
doba v letech, od jejího objevu.
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Výpis doposud objevených TNO s dráhovými elementy a dalšími informacemi z http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/TNOs.html
Tabulka 3: Výpis planetek z MPC
Designation

Prov. Des.
2007 VJ302
2007 TX431
2007 TW431

q
40,217
26,727
38,188

Q
45,941
68,747
53,812

H
6,8
8,8
6,6

Epoch
20071116
20071027
20071007

M
347,0
345,5
360,0

Peri.
332,7
219,6
356,7

Node
59,1
212,0
16,3

Incl.
8,7
16,6
25,9

(137294)
(136472)Makemake
(136108)
(135742)
(135182)
(135024)
(134860)
(134568)
(134340)Pluto
(133067)

1999 RE215
2005 FY9
2003 EL61
2002 PB171
2001 QT322
2001 KO76
2000 OJ67
1999 RH215
2003 FB128

40,195
38,222
34,835
38,211
36,329
38,990
42,005
37,092
29,704
29,469

50,126
52,748
51,549
49,477
37,937
48,751
44,034
50,429
49,892
49,938

6,7
-0,3
0,2
7,3
6,1
6,8
6,0
8,1
-0,7
6,8

20080514
20080514
20080514
20080514
20080514
20080514
20080514
20080514
20080514
20080514

63,0
150,9
202,1
56,0
78,7
260,9
72,5
15,5
26,1
40,0

115,3
295,3
239,1
290,4
56,5
295,4
158,7
57,4
114,7
305,9

149,3
79,6
122,1
336,8
224,2
44,2
96,7
276,6
110,3
209,5

1,4
29,0
28,2
5,4
1,8
2,2
1,1
10,2
17,1
8,9

(20000) Varuna
(19521) Chaos
(19308)
(19299)
(19255)
(16684)
(15883)
(15875)
(15836)
(15820)
(15810)
(15809)
(15807)
(15789)
(15788)
(15760)

2000 WR106
1998 WH24
1996 TO66
1996 SZ4
1994 VK8
1994 JQ1
1997 CR29
1996 TP66
1995 DA2
1994 TB
1994 JR1
1994 JS
1994 GV9
1993 SC
1993 SB
1992 QB1

40,477
40,994
38,128
29,372
41,214
41,903
37,050
26,345
33,712
26,983
34,772
33,074
41,212
32,125
26,766
40,853

45,134
50,139
48,540
49,660
44,067
46,698
56,690
52,237
38,936
51,902
44,512
52,013
46,420
46,972
51,774
47,018

3,7
4,9
4,5
8,2
7,0
6,9
7,2
6,8
8,1
7,1
7,7
7,8
7,4
6,9
7,7
7,2

20080514
20080514
20080514
20080514
20080514
20080514
20080514
20080514
20080514
20080514
20080514
20080514
20080514
20080514
20080514
20080514

102,1
328,4
124,7
356,2
247,6
317,4
59,7
11,9
44,3
344,6
16,6
340,8
61,8
54,2
338,8
18,6

263,8
58,0
241,5
29,8
122,1
249,0
300,4
75,0
334,3
98,8
103,4
236,8
307,4
316,8
79,0
1,4

97,3
50,0
355,2
16,0
72,4
25,6
127,2
316,7
127,5
317,3
144,8
56,3
176,7
354,6
354,8
359,4

17,2
12,1
27,4
4,7
1,5
3,7
19,2
5,7
6,6
12,1
3,8
14,0
0,6
5,2
1,9
2,2

M

M

e
0,066
0,440
0,170

a
43,079
47,737
46,000

Opps.
(34d)
(53d)
(20d)

Ref.
MPO132004
E2008-P50
E2008-P50

Disc. date,
2007 11 03
2007 10 15
2007 10 15

site and discoverer(s)
807
568
304

0,110
0,160
0,193
0,128
0,022
0,111
0,024
0,152
0,254
0,258

45,161
45,485
43,192
43,844
37,133
43,870
43,020
43,761
39,798
39,704

5
9
12
4
5
6
5
4
78
4

MPO104703
MPO103109
MPO103000
MPO102879
MPO122654
MPO102629
MPO102570
MPO102467
MPO102381
MPO 99483

1999 09 07
2005 03 31
2003 03 07
2002 08 05
2001 08 21
2001 05 23
2000 07 29
1999 09 07
1930 01 23
2003 03 30

568 C. A. Trujillo, J. X. Luu, D. C. Jewitt
644 M. E. Brown, C. A. Trujillo, D. L. Rabinowitz
J86 F. J. Aceituno, P. Santos-Sanz, J. L. Ortiz
568 Mauna Kea
807 M. W. Buie
807 M. W. Buie
807 M. W. Buie, S. D. Kern
568 C. A. Trujillo, D. C. Jewitt, J. X. Luu
690 C. W. Tombaugh
695 M. W. Buie

0,054
0,100
0,120
0,257
0,033
0,054
0,210
0,329
0,072
0,316
0,123
0,223
0,059
0,188
0,318
0,070

42,806
45,566
43,334
39,516
42,641
44,300
46,870
39,291
36,324
39,443
39,642
42,543
43,816
39,548
39,270
43,935

10
10
6
5
5
7
4
7
6
6
6
7
8
7
8
7

MPO 73874
MPO 73873
MPO 6508
MPO 6506
MPO 6493
MPO 97236
MPO 1728
MPO 57632
MPO 50342
MPO 12101
MPO 1707
MPO 97234
MPO 87252
MPO 1702
MPO 13528
MPO101869

2000 11 28
1998 11 19
1996 10 12
1996 09 16
1994 11 08
1994 05 11
1997 02 03
1996 10 11
1995 02 24
1994 10 02
1994 05 12
1994 05 11
1994 04 15
1993 09 17
199309 16
1992 08 30

691 Spacewatch
695 Deep Ecliptic Survey
568 C. A. Trujillo, D. C. Jewitt, J. X. Luu
950 A. Fitzsimmons, M. J. Irwin, I. P. Williams
950 A. Fitzsimmons, D. O'Ceallaigh, I. P. Williams
950 M. J. Irwin, A. Zytkow
568 C. A. Trujillo, J. Chen, D. C. Jewitt
568 J. X. Luu, D. C. Jewitt, C. A. Trujillo
568 J. X. Luu, D. C. Jewitt
568 D. C. Jewitt, J. Chen
950 M. J. Irwin, A. Zytkow
807 D. C. Jewitt, J. X. Luu
568 D. C. Jewitt, J. Chen
950 I. P. Williams, A. Fitzsimmons, D. O'Ceallaigh
950 I. P. Williams, A. Fitzsimmons, D. O'Ceallaigh
568 D. C. Jewitt, J. X. Luu

Designation – pořadové číslo planetky (bylo-li přiřazeno), Prov. Des. – předběžné označení, q – perihel/AU, Q – afel/AU, H – absolutní hvězdná velikost, Epoch – datum
(RRRRMMDD), M - průměrná odchylka hodnot od určeného data, Peri. – Node – Incl. – sklon od roviny ekliptiky/°, e - číselná výstřednost, a – hlavní poloosa/AU, Opps.
– počet opozic, případně délka oblouku pozorování ve dnech, Ref. – zveřejnění objevu v MPC, Disc. date, site and discoverer(s) – datum objevu a jméno objevitele.
Vzhledem k velkému počtu sloupců jsou pro přehlednost jednotky uvedeny až v popisu.
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2.2 Blízkozemní planetky
Je to asi nejatraktivnější skupina pro širokou veřejnost. K její popularizaci
přispívají katastrofické scénáře, ať už filmové, či konstrukce senzacechtivých
novinářů. Jsou to totiž ta tělesa, která se přibližují nebo dokonce křižují dráhu
s planetou Zemí. Vzhledem k tomu, že srážka Země s velkým tělesem je faktickou
hrozbou, je této skupině věnovaná patřičná pozornost. Pozorování objektů,
zpřesňování jejich drah, velikostí, složení a dalších je prací mnoha astronomů. Za
současných výpočtů a odhadů nám zatím žádné známé nebezpečí nehrozí.
Z matematických modelů navíc vyplývá, že o hrozícím nebezpečí bychom se
dozvěděli s určitým časovým předstihem.
Blízkozemní objekty (Near Earth Objects NEO) leckdy také známé pod
zkratkou AAA dle pojmenování hlavních skupin této kategorie – typ Aten, typ
Apollo, typ Amor.
•

skupina Aten je tvořena objekty, které křižují dráhu Země a větší část
své oběžné dráhy jsou blíže ke Slunci. Oběžná doba je kratší než jeden
rok (pozemský). Jsou pojmenovány podle jejich nejznámějšího
zástupce (2062) Aten

•

skupina Apollo obsahuje planetky také křižující zemskou dráhu, ale
většina jejich dráhy je ve větší vzdálenosti od Slunce a doba oběhu je
delší než jeden rok. Skupina nese jméno dle planetky (1862) Apollo

•

skupina Amor nemá kolizní dráhu se Zemí, dochází pouze k přiblížení
k planetě z vnější strany. Jsou pojmenovány dle planetky (1221) Amor

2.3 Hlavní pás
Jedná se zde o nejznámější skupinu planetek, neboť největší z nich
(1) Ceres (dnes trpasličí planeta, číslo planetky – 1) byla objevena 1. 1. roku 1801
italským astronomem Giuseppem Piazzim. Jednou z hypotéz o hlavním pásu bylo
nezformování další planety. Ze soudobých informací však je odhadnutá souhrnná
hmotnost těles přibližně rovna hmotnosti zemského Měsíce. Rozsah hlavního
pásu je určen mezemi 2 AU (1,78 AU – skupina Hungaria) a 4 AU (4,2 AU –
planetka Hilda).
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Výstřednost

UK Matematicko-fyzikální fakulta

Hlavní poloosa [AU]

Sklon

Obrázek 3: Závislost výstřednosti na velikosti hlavní poloosy objektů hlavního pásu s uvedenými
zástupci a vyznačenými zakázanými rezonancemi. [26]

Hlavní poloosa [AU]
Obrázek 4: Závislost sklonu na velikosti hlavní poloosy objektů hlavního pásu. [26]
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Struktura hlavního pásu je opět rozdělena do více skupin (někdy též rodin),
dle výstředností a inklinací. Často je daná skupina přímo ovlivněná gravitační silou
Jupiteru a jsou v tzv. dráhové rezonanci někdy též v komensurabilitě. Rezonancí
nazýváme vlastnost pohybu těles, při které jsou počty oběhů daných těles
v poměru celých malých čísel. Zde je uveden jen stručný výčet s krátkou
charakterizací 1 .
o

skupina Hungaria - planetky obíhajících těsně vně dráhy Marsu na
drahách s velkou poloosou mezi 1,78 AU a 2,00 AU, excentricitou
menší než 0,18 a sklonem dráhy mezi 16° a 34°. Jsou pojmenovány
podle

planetky

(434)

Hungaria.

Vytvoření

této

skupiny

pravděpodobně souvisí s rezonancí 2:9 s Jupiterem;
o

skupina Phocaea - hodnoty velké poloosy jejich drah leží mezi 2,25
AU a 2,5 AU, excentricita je větší než 0,1 a sklon dráhy se nachází v
rozmezí mezi 18° a 32°. Skupina je pojmenována podle planetky
(25) Phocaea. Někteří astronomové však skupiny Hungaria a
Phocaea nerozlišují;

o

planetky hlavního pásu I - objekty, pohybující se po drahách s
velkými poloosami od 2,3 AU do 2,5 AU a se sklonem menším než
18°;

o

skupina Alinda - hodnoty velké poloosy jejich drah se rovnají
přibližně 2,5 AU a mají excentricitu přibližně od 0,4 do 0,65. Tuto
skupinu udržuje rezonance 1:3 s Jupiterem. Jsou pojmenovány
podle planetky (887) Alinda;

o

skupina Pallas - hodnoty velké poloosy jejich drah leží v rozpětí od
2,5 AU do 2,82 AU a sklony oběžných drah mezi 33° a 38°. Jsou
pojmenovány podle planetky (2) Pallas;

o

planetky hlavního pásu II - tato skupina se obvykle dělí na dvě
podskupiny:


podskupina IIa - hodnoty velké poloosy jejich drah leží v
rozpětí od 2,5 AU do 2,706 AU a sklony jejich oběžných drah
jsou menší než 33°;

1

zdroj: http://cs.wikipedia.org
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podskupina IIb - hodnoty velké poloosy jejich drah leží v
rozpětí od 2,706 AU do 2.82 AU a sklony jejich oběžných drah
jsou menší než 33°;

o

planetky hlavního pásu III - dráhy mají excentricitu menší než 0,35 a
sklon menší než 30°; tato skupina se obvykle také dělí na dvě
podskupiny:


podskupina IIIa - hodnoty velké poloosy jejich drah leží v
rozpětí od 2,82 AU do 3,03 AU;



podskupina IIIb - hodnoty velké poloosy jejich drah leží v
rozpětí od 3,03 do 3,27 AU; jsou tedy v rezonanci 1:2 s
Jupiterem;

o

skupina Griqua - hodnoty velké poloosy jejich drah leží v rozpětí od
3,1 AU do 3,27 AU; jsou tedy stejně jako předchozí v rezonanci 1:2
s Jupiterem. Excentricita je však větší než 0,35 a sklon k ekliptice je
také značně velký. Jsou pojmenovány podle planetky (1362) Griqua;

o

skupina Cybele - hodnoty velké poloosy jejich drah leží v rozpětí od
3,27 AU do 3,7 AU, excentricita je menší než 0,3 a sklon dráhy je
menší než 25°. Předpokládá se, že tato skupina je udržována
rezonancí 4:7 s Jupiterem. Jsou pojmenovány podle planetky (65)
Cybele;

o

skupina Hilda - hodnoty velké poloosy jejich drah leží v rozpětí od
3,7 AU do 4,2 AU, excentricitu větší než 0,07 a sklon dráhy menší
než 20°. Tyto planetky se pohybuji po rezonančních drahách 2:3 s
Jupiterem. Jsou pojmenovány podle planetky (153) Hilda;

Mezi skupinou Hilda a Trojany, přibližně v prostoru vymezeném vzdáleností
4,05 AU až 5,0 AU od Slunce, je prázdná „zakázaná zóna“, z níž gravitační síla
planety Jupiter vypudila všechna jiná menší tělesa. Výjimkou je planetka (279)
Thule a přibližně pět dalších těles zřejmě na nestabilních drahách.
Z předchozího textu vyplývá zřejmý gravitační vliv planety Jupiter na tělesa
hlavního pásu. Rezonance těles v poměru malých čísel, či zakázaný pás. Další
vliv na skupinu planetek s rezonancí 1:1 je shrnut v následující kapitole
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2.4 Trójané
Zástupci této skupiny mají stejnou
oběžnou dobu jako planeta Jupiter, tedy
jsou v rezonanci 1:1. Tyto planetky jsou
„uvězněné“ v Lagrangeových liberačních
bodech, to jsou místa, která vidíme ze
Slunce na oběžné dráze Jupitera pod
úhlem +60° (L4) nebo –60° (L5). Další
liberační body jsou: L1 a L2 kolem planety
a L3 naproti planetě. Jména planetek
těchto skupin se volí podle hrdinů trojské
války a to v L4 dle Řeků a v L5 dle
Trojanů. Pohyb takových těles je po
relativně složitých drahách sestávajících
se ze smyček kolem oblasti liberačního
bodu.
Obecně se tímto názvem označují i
další tělesa u jiných planet, nejen na
dráze Jupitera. U Neptunu je v současné
době známo šest objektů v bodě L4 a u
Marsu jeden v L4 a tři Trojani v L5.
V Lagrangeových bodech Země žádné
objekty pozorovány nebyly.
U Jupitera bylo zpozorováno na
1622 objektů v L4 a 1277 objektů v L5 ke
dni 12. 12. 2008.

Obrázek 5: Pozice Lagrangeových bodů
a model dráhy těles v liberačním bodu u
planety Jupiter.
[16],[25]
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3 Vnější část sluneční soustavy
Vnější část sluneční soustavy (OSS – Outer Solar System) je velmi bohatě
osídlena množstvím planetek a komet. OSS je v zásadě rozdělen do dvou oblastí:
Kuiperův pás (KB – Kuiper Belt) prstenec, jehož hranice jsou vymezené
hodnotami 30 a 50 AU obsahující planetky a krátkoperiodické komety a Oortův
oblak (Oort Cloud) kulovitá skořepina ve vzdálenosti 50 000 až 100 000 AU zbytek
po planetární mlhovině a zdroj dlouhoperiodických komet (T > 200 roků).
Vzhledem k tomu, že je to velmi mladá partie studia sluneční soustavy, je
velmi živá. Díky tomu také dochází i k zásadním změnám v označení či
k rozhodujícím objevům. Také zdroje informací „stárnou rychleji“ a literatura starší
pěti let může být označována jako historická.

Zkoumání OSS
Dalším problémem je, že neexistují žádné přímé
podrobné informace. Do oblasti Kuiperova pásu se
zatím dostalo jen málo sond (Voyager 1 a 2 a Pioneer
10 a 11), ale jejich cílem nebylo studium těchto částí
sluneční soustavy a signálové spojení bylo již velmi
slabé. Jedinou sondou, která má za primární úkol zjistit
informace o OSS je sonda New Horizons, viz příloha 4.
Obrázek 6: [18]
Vizualizace sondy New Horizons

3.1 Kentauři a Transneptunické objekty
Kentauři a TNO bývají také souhrnně označovány jako Objekty Kuiperova
pásu (KBO – Kuiper Belt Objects , případně EKBO – Edgeworth-Kuiper Belt
Objects). V jiných zdrojích je skupina Kentaurů uváděna zvlášť. Vztah mezi
Kentaury a TNO je uveden v kapitole 3.4.
Problémy při pozorování těchto objektů jsou spojené s jejich jasností. Její
hodnoty bývají leckdy hluboko pod 20. magnitudou a k jejich pozorování je třeba
velkých teleskopů. Přesto čeští astronomové přispívají v této oblasti astrofyziky
cennými objevy a počet českých planetek roste. Díky systematickému pozorování
i malými dalekohledy dochází k zpřesňování dat a narůstá populace těchto
objektů. U nás ke studiu TNO slouží hlavně teleskop KLENOT s průměrem 1,06
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metru na observatoři Kleť 1 . Další Kleťský teleskop, kterým jsou pozorovány TNO
je teleskop s reflektorem 0,57 metru. V neposlední řadě pak dalekohled
Astronomického ústavu akademie věd ČR Ondřejov

2

s reflektorem 0,65 metru.

Ve světě se pak pochopitelně využívají i velké teleskopy včetně Hubbleova
teleskopu, ale ty jsou vytížené dalšími výzkumy a tak pozorovacího času na
studium TNO je málo. Vyhlídky na financování projektu umožňující

studium

planetek dostatečně velkým teleskopem s průměrem zrcadla 4 metry jsou mizivé.
Transneptunické objekty (TNO) nazýváme početnou a stále se rozrůstající
skupinu relativně malých těles. Hlavní poloosa jejich oběžných drah musí být větší
než je poloosa planety Neptun, ale neznamená to, že se objekty vyskytují ve větší
vzdálenosti, než je vzdálenost Neptunu od Slunce. Bývalá planeta Pluto, jeden
z představitelů TNO, byla v letech 1979 – 1999 Slunci blíže než Neptun.
V současné době jsou největší známé TNO s rozměrem přesahujícím 2000 km,
těch je ale jen několik. Většina pozorovaných má však svůj rozměr v řádu stovek
km. Ke dni 12. 12. 2008 jich bylo dosud objevených 1092.

3

Podrobnější popis je v kapitolách 3.4 a 3.5.

3.2 První TNO

4

Dlouho hledaná, tehdy desátá, planeta naší sluneční soustavy, označovaná
také jako planeta X nakonec nalezena nebyla. Roku 1992 astronomové D. C.
Jewitt a J. X. Luu zachytili na snímku po Plutu první transneptunický objekt, nyní
známý jako 1992 QB1.
Tento objev byl popsán v Cirkuláři č. 5611 (1992 September 14)

1

http://www.hvezdarnacb.cz
http://www.asu.cas.cz/
3
zdroj: http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/Unusual.html
4
Vzhledem ke zmíněnému rozhodnutí IAU z roku 2006 vznikají terminologické paradoxy, či
paradoxní označení. První transneptunický objekt pozorovaný již 18.2. 1930 Clydem
Tombaughem byl pochopitelně objekt známý jako Pluto. Po oznámení 2.3. téhož roku bylo Pluto
prohlášeno za devátou planetu sluneční soustavy. Tento titul mu zůstal do roku 2006, kdy byl
přeznačen na Trpasličí planetu. A tedy „První TNO je od roku 2006 až druhý“. Díky tomu budou i
dále jiné případy prvenství, které znamenají druhé místo.
2
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1992 QB1
D. Jewitt, University of Hawaii; and J. Luu, University of California at
Berkeley, report the discovery of a very faint object with very slow (3"/hour)
retrograde near-opposition motion, detected in CCD images obtained with the
University of Hawaii's 2.2-m telescope at Mauna Kea. The object appears stellar in
0".8 seeing, with an apparent Mould magnitude R = 22.8 +/- 0.2 measured in a
1".5-radius aperture and a broadband color index V-R = +0.7 +/- 0.2.
1992 UT
Aug. 30.45568
30.59817
31.52047
31.61982
Sept. 1.35448
1.62225

R.A (2000)
0 01 12.79
0 01 12.19
0 01 08.37
0 01 07.95
0 01 04.90
0 01 03.76

Decl.
+ 0 08 50.7
+ 0 08 46.9
+ 0 08 22.7
+ 0 08 19.9
+ 0 08 00.6
+ 0 07 53.3

Computations by the undersigned indicate
that 1992 QB1 is currently between 37 and
59 AU from the earth but that the orbit
(except for the nodal longitude) is completely
indeterminate.
Some
solutions
are
compatible with membership in the supposed
"Kuiper Belt", but the object could also be a
comet in a near-parabolic orbit. The
particular solution below is the direct circle
(but a retrograde circle some 15 AU larger in
radius also fits); Jewitt and Luu note that a
comet like albedo of 4 percent then implies a
diameter of 200 km and that the red color
suggests a surface composition rich in Obrázek 7: Snímek prvního TNO 1992
organics. Further precise astrometry during QB1. Zdroj:
the late-September dark run should eliminate
http://www.ifa.hawaii.edu/faculty/jewitt/kb
some possibilities, but a satisfactory
definition of the orbit will clearly require follow-up through the end of the year. The
object's phase angle reaches a minimum of less than 0.01 deg around Sept. 22.5
UT.
Epoch = 1992 Aug. 26.0 UT
a = 41.197 AU
1992 TT
Sept.15
Sept.25
Oct. 5
Oct.15

R. A. (2000)
0 00.09
23 59.33
23 58.58
23 57.87

Decl
+ 0 01.7
- 0 03.1
- 0 07.9
- 0 12.5

Arg.lat. = 0.335
Node = 359.440 2000.0
Incl. = 2.334
Delta
40.200
40.195
40.220
40.275

r
41.197
41.197
41.197
41.197

Elong.
172.5
177.5
167.5
157.4

Phase
0.2
0.1
0.3
0.5

V
23.4
23.4
23.5
23.5

R.A., Decl - poloha na obloze, Decl – deklinace/° Delta - vzdálenost od Země/AU, r - vzdálenost od
Slunce/AU velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku planetka, Země, Slunce V – viditelnost/mag.

- 26 -

UK Matematicko-fyzikální fakulta

Transneptunická tělesa

Od tohoto objevu se začala skupina objevených TNO rychle rozrůstat.
Pravděpodobnost objevu další planety je velmi malá, ale možnost objevení tělesa
patřícího do skupiny trpasličích planet je stále povzbuzující k pátrání.

3.3 Struktura OSS
Drobná tělesa pohybující se na okraji sluneční soustavy jsou buď
označována jako komety nebo planetky. Ve velkých vzdálenostech je někdy nelze
rozlišit, neboť koma je vytvářeno jen při přiblížení ke Slunci a bez přesnějšího
určení dráhy je kometární jádro při pozorování stejné jako planetka. V dnešní době
je známo již několik objektů, které mají „dvojí totožnost“ 1 .
Komety rozdělujeme do dvou hlavních skupin a to buď na krátkoperiodické
– oběžná doba do 200 let a dlouhoperiodické s dobou oběhu větší než 200 let.
Početnou skupinu krátkoperiodických komet tvoří tzv. komety Jupiterovy rodiny –
ty mají periodu do 20 let a pak komety Halleyovského typu podle nejznámější
z nich. Rezervoárem dlouhoperiodických komet je pak Oortův oblak. Podrobnější
členění komet zde uvedeno nebude.

3.3.1 Formování struktury
Srážky těles mohou být v zásadě dvojího typu. A to plastické - horké, kdy
dojde ke spojení těles nebo aspoň jejich velké části anebo tříštivé – studené, kdy
se původní tělesa vlivem srážky rozdělí na menší. O typu srážky rozhodují
zejména faktory: velikost objektů, jejich vzájemná rychlost, materiál a struktura a
v neposlední řadě teplota.
Při vývoji sluneční soustavy docházelo na jejím tehdejším okraji ke srážkám
tříštivým a na místo protoplanety vznikalo čím dál tím více čím dál tím menších
těles. Ty se pak postupným vývojem usadily na svých oběžných drahách. Jejich
dráhy byly ovlivňovány velkými planetami (převážně Neptunem) a proto také tato
tělesa nesou stopy tohoto vlivu, viz rezonanční TNO.

1

Jejich seznam je na http://www.ss.astro.umd.edu/IAU/csbn/crosslist.shtml
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3.3.2 Migrace velkých planet
Z počítačových simulací vychází jako málo pravděpodobná varianta vzniku
obřích planet na těch drahách, na kterých se pohybují dnes. Při zrodu plynných
obrů je pochopitelně zapotřebí nejen mnoho materiálu, ale i relativně velká
hustota, aby tělesa mohla vznikat akrecí. Jedna z velmi pravděpodobných hypotéz
je vznik planet Uran a Neptun výrazně blíže Slunci, zhruba v prostoru mezi
Jupiterem a Saturnem. Jupiter měl hmotnostní náskok a stáhl větší množství
materiálu a stal se tak silově dominantní. Tím vzrostl i poloměr sféry jeho
gravitačního vlivu (Hillova sféra).
Tak velké těleso po vyčištění svého orbitu od menších objektů může jiná
tělesa vypudit ze svého okolí. Současnému stavu vyhovoval počítačový model,
kdy jedno nebo dvě gravitačně dominantní tělesa (odpovídající i pro nastavení
hodnot parametrů planet Jupiter a Saturn) vypudili ostatní ze svých původních
drah. Ty se tím dostanou na excentrické dráhy, do oblasti s méně akrečně
vyvinutými tělesy.
Jev, který nazýváme migrací velkých planet, ovlivnil dráhy některých
objektů tak radikálně, že pouze jeho vlivem vysvětlujeme původ některých objektů
(zejména pak SDO). Proto zde bude podrobnější popis dějů, které migraci planet
provázely. V kapitole vznik sluneční soustavy bylo velmi stručně zmíněno, jak
vznikaly terestrické planety a jak vznikali plynní obři. Nyní zmiňovanou pasáž
rozebereme.
Planetesimály se pohybují různou rychlostí, vzájemně se ovlivňují a dochází
ke srážkám. Nárůst hmotnosti je ovlivněn vzájemnou rychlostí a gravitačním
působením. Z těchto podmínek můžou nastat dva krajní případy – tzv. uspřádaný
růst, kdy menší planetesimály rostou rychleji díky velkým vzájemným rychlostem a
překotný růst, kdy velké nabalí na sebe ty menší. Ve vzdálenosti okolo 5 AU od
Slunce dojde k překotnému růstu a vzniknou planetární zárodky větší než 1,5
hmotností Země. Jádra Uranu a Neptunu vznikaly pravděpodobně ve vzdálenosti
okolo 15 AU, větší vzdálenost je vyloučená nedostatkem času pro pojmutí
dostatečného množství hmoty.
Po ukončení vzniku planet odvanutím stavebního materiálu Sluncem
zůstává planetesimální disk o hmotnosti 50 MZ dosahující vzdálenosti až 30 AU.
Ustalování drah planet Jupiter a Saturn docházelo také ke změně oběžných dob.
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Jupiter se přibližoval ke Slunci, Saturn vzdaloval. Stejně tak se vzdalovaly i Uran a
Neptun. V době před 3,85·109 let došlo k rezonanci planet Jupiter a Saturn.
Oběžná doba Saturnu byla přesně dvakrát delší než Jupiteru. To mělo za
následek mimo jiné „rozmetání“ planetesimálního disku. Po určité době rezonance
skončila a sluneční soustava byla v hrubých rysech tím dotvořena do dnešní
podoby.

3.4 Kentauři
Do skupiny Kentaurů řadíme ta tělesa, jež obvykle křižují dráhu jedné či
více velkých planet. Tato tělesa nebývají označována přímo jako TNO ale
předpokládá se, že vznikají z těles Kuiperova pásu přesněji z rozptýleného disku
(viz SDO níže). První objevené těleso této kategorie bylo těleso (2060) Chiron a to
již roku 1977. Jeho objevitel je astronom Ch. Kowal. U (2060) Chiron byla
zpozorována i slabá kometární aktivita. Díky tomu také vzniklo pojmenování
Kentaur – ani kometa ani planetka. Dráhy těchto těles jsou však dynamicky
nestabilní. Vlivem silového působení velkých planet, jejichž dráhy křižují, mohou
být i vyvrženy ze sluneční soustavy. Jejich dynamická životnost je mezi 106 a 107
let. Vzhledem k tomu, že tato tělesa jsou Kentaury jen na přechodnou dobu,
musejí být doplňována. Za tento rezervoár je považován právě SDO.
Ovlivněním planetami není myšleno těsné přiblížení těles, ale působení
v dlouhodobém časovém horizontu na velkou vzdálenost. Při tomto vlivu se
zachovává velká poloosa, ale mění se výstřednost. Tím se dostává těleso
v perihelu blíže ke Slunci. Přestože jsou tyto objekty blíže a tedy viditelnější,
nejsou nijak snadno pozorovatelné. S měnícími se parametry dráhy mění se i
jejich úhlová rychlost. Zatímco běžné rychlosti pro KBO jsou 3 úhlové vteřiny za
hodinu u Kentaurů je to až 20 vteřin. Tím je znemožněna delší expozice. Při
dlouhé expozici dochází k rozmazání vlivem vlastního posunu a tím jeho efektivní
viditelnost na snímku klesá. V současné době je známo přibližně 230 objektů typu
Kentaur. Podobným mechanismem vznikají i objekty rozptýleného disku a tělesa
mohou při bližším setkání s velkou planetou přejít z jedné skupiny do druhé.
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3.5 TNO
Jednoznačná tělesa označovaná jako TNO jsou pak ve vymezeném
prostoru v OSS označovaném jako Kuiperův pás (anomálie tohoto členění jsou
pak uvedeny v kapitole 3.6.3 SDO). Ten, jak již bylo zmíněno, sahá do vzdálenosti
přibližně 50AU. Vyvstává otázka, zda se skutečně za touto hranicí nenacházejí
další velká tělesa. Soudobou technikou je možné detekovat i tělesa určitých
(nikoliv abnormálních) rozměrů i v této vzdálenosti. Hypotézy jsou v zásadě dvě.
Jedna připouští existenci další, tedy deváté planety, přibližně o rozměrech
Marsu. Takové těleso by bylo skutečně schopné si vyčistit svou oběžnou dráhu od
drobnějších planetek. Takové těleso však zatím pozorováno nebylo, přesto jeho
existence zatím vyloučit nelze. Reflektivita materiálu by mohla být velmi malá a
gravitační vliv na ostatní pozorovatelná tělesa sotva znatelný.
Druhou hypotézou zůstává myšlenka kolektivního působení planetek, které
si vzájemným ovlivňováním i ovlivněním obřích planet vymezily své dráhy. Podle
těchto drah pak rozlišujeme TNO na další skupiny. Některé objekty lze těžko
zařadit, neboť se svými vlastnostmi vymykají, nebo tvoří ve své skupině další
podskupiny.
Členění TNO je pak do skupin
•

Klasický Kuiperův pás (KKBO) – též Cubewanos (dle 1992 QB1)

•

Rezonanční - spec. Plutína (Plutinos)

•

Objekty rozptýleného disku (SDO)

Obrázek 8: [14]
Schéma drah TNO.
Modře – KKBO
červeně – Plutína
černě – SDO
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3.5.1 Objekty klasického Kuiperova pásu
Klasický se nazývá proto, že odpovídá nejvíce původní představě o
struktuře

Kuiperova

pásu.

Jedná

se

o

pozůstatek

nezformovaného

planetesimálního disku, jehož objekty neměly potřebné podmínky pro zformování
planety. Jednou z nich bylo nedostatečné množství materiálu. Odhadované
souhrnné množství hmoty v KKBO je o dva nebo tři řády magnitudy menší, než
očekávaná magnituda planetesimálního disku.

Obrázek 9: [1]

Výstřednost

Závislost
výstřednosti
na
velikosti hlavní poloosy pro
klasické a rezonanční objekty.
Plné body jsou objekty pozorované ve více než jedné
opozici.
Křivka znázorňuje vzdálenost
perihélia 30 AU. Objekty nad ní
pak křižují dráhu Neptunu.
Svislé čáry vyznačují hlavní
rezonance s Neptunem. Tělesa s nulovou výstředností e=0
jsou pouze předpokládaná,
nikoliv změřená.

Hlavní poloosa [AU]

Obrázek 10: [1]

Sklon [°]

Závislost sklonu na velikosti
hlavní poloosy pro klasické a
rezonanční objekty. Plné body
jsou objekty pozorované ve více
než jedné opozici. Svislé čáry
vyznačují
hlavní
rezonance
s Neptunem.

Hlavní poloosa [AU]
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Druhým aspektem byl typ kolizí těchto těles. Ten pro tělesa s rozměry mezi
100 - 1000 km znamenal namísto akrečního růstu (vlivem plastických srážek)
destruktivní charakter. Prostředí bylo příliš chladné a srážky nebyly tak časté, aby
dodaly potřebné teplo.
Dalším významným vlivem na vývoj drah těchto těles bylo silové působení
planety Neptun, jehož Hillova sféra má poloměr 0,77 AU. Navíc Neptun před
usazením na své oběžné dráze, při migraci velkých planet prošel tak rozmezím
přibližně 12 AU na současnou dráhu se střední vzdáleností 30 AU.
Jejich fyzikální charakteristika dráhy je určená hranicemi středních
vzdáleností na 42 až 48 AU s malou výstředností a inklinací do 30°. Tato skupina
obsahuje necelé dvě třetiny pozorovaných TNO. Jejich označení Cubewanos [Kjúbí-wanos] vzniklo z fonetického hláskování anglického názvu prvního objektu 1992
QB1.

3.5.2 Rezonanční planetky
Rezonancí m:n s planetou nazýváme stav, jak již bylo zmíněno dříve, kdy
daný objekt oběhne n-krát, zatímco daná planeta, která ovlivnila tato tělesa m-krát
a kde m a n jsou malá celá čísla. Rezonanční TNO jsou objekty ovlivněné
gravitačním působením planety Neptun.
Zjišťování, zda daný objekt je skutečně rezonanční či nikoliv, není
jednoduché. Oběžná doba takto vzdálených těles je přes 200 let. Nelze tedy
takovou dobu čekat. Vzhledem k tomu, že pozorováním TNO se astronomové
zabývají od roku 1992, je jednou z variant zkoumání starších fotografií hvězdné
oblohy a rozpoznávání jednotlivých těles na snímcích. Pokud se podaří určit
některé parametry dráhy, lze z extrapolace tyto výsledky zkoušet a dohledat tělesa
na patřičných snímcích.
Další variantou jsou pak počítačové simulace pohybu v závislosti na
silovém působení velkých planet. Z dobře zmapovaných těles lze určovat
počáteční podmínky rovnic tak, aby skutečně popisovaly pohyb rezonančních
objektů. Jedná se pak o rezonance v poměru 1:1 (Neptunovy Trojané), 5:4, 4:3,
3:2 (Plutína), 5:3, 7:4, 9:5, 2:1 (Tutína) a 5:2. Tyto simulace pak také ukazují
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některá fakta z historie samotných velkých planet. Jak rychle a v jakých
vzdálenostech probíhala migrace velkých planet, dobře ukazují jak některé
rezonanční skupiny, tak i objekty roztroušeného disku.
Z dlouhodobé simulace řádu 106 či 107 let pak vycházejí rozdílné
rezonanční skupiny a tím i fakt, že některé rezonanční poměry jsou dynamicky
nestabilní.
Nejznámější a nejčastější je rezonance v poměru 3:2, kterou také splňuje
Pluto. Odtud také pochází název Plutína – orig. Plutinos. Tím je také, z důsledku
třetího Keplerova zákona, určena jejich střední vzdálenost na hodnotu blízkou
hodnotě 39,5 AU. Perihely jsou pochopitelně různé a leckdy blíže než Neptun.
Rezonance však vylučuje srážku s touto planetou. Tím je i určena maximální
číselná excentricita hodnotou e = 0,4, kdy by byly možné srážky s planetou Uran.
Objekty na těchto orbitách pak mohou bezpečně setrvávat miliardy let, aniž by
hrozilo vytržení z této dráhy.
Plutína představují asi 20% doposud známé populace TNO. Fakt o
rezonanci byl také jedním z vodítek k nalézání dalších členů této skupiny, takže
odhad procentuelního zastoupení Plutín mezi všemi TNO bude nižší. Přehled
některých Plutín i s jejich charakteristikami je uveden v tabulce 1.

Object

a [AU]

e

i [deg]

q [AU]

Q [AU]

1996 TP66

39,71

0,34

5,7

26,38

53,05

1993 SZ4

39,82

0,26

4,7

29,57

50,07

1996 RR20

40,05

0,19

5,3

32,55

47,55

1993 SB

39,55

0,32

1,9

26,91

52,18

a – hlavní poloosa

1993 SC

39,88

0,19

5,2

32,24

47,52

e – numerická excentricita

1993 RO

39,61

0,20

3,7

31,48

47,73

1993 RP

39,33

0,11

2,8

35,00

43,66

1994 JR1

39,43

0,12

3,8

34,76

44,11

1994 TB

39,84

0,32

12,1

27,05

52,63

1995 HM5

39,37

0,25

4,8

29,48

49,26

1997 QJ4

39,65

0,22

16,5

30,83

48,47

1995 KK1

39,48

0,19

9,3

38,67

46,98

1995 QZ9

39,77

0,15

19,5

33,70

45,85

1995 YY3

39,39

0,22

0,4

30,70

48,08

1996 TQ66

39,65

0,13

14,6

34,59

44,71

Pluto

39,61

0,25

17,17

29,58

49,30
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Další rezonanční skupina má poměr oběhů 2:1 a je též někdy nazývána
Tutína (Twotions). Paradoxní je fakt, že tato skupina se střední vzdáleností okolo
47,8 AU má již své označení, přitom je těchto těles velmi málo. V zásadě se jedná
o deset velmi pravděpodobných kandidátů splňující požadované vlastnosti. Je to
mimo jiné i tím, že tělesa s nízkou výstředností jsou na samém okraji Kuiperova
pásu a pozorovatelnost těchto objektů je minimální.
Další stabilní rezonanční poměry jsou vypsány i s reprezentanty v
následujícím schématu.

Obrázek 11: [8]
Výpis několika planetek rozčleněných dle rezonancí s Neptunem
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3.5.3 Objekty rozptýleného pásu
Poslední skupinou jsou SDO (či SKBO Scatterd Kuiper Belt Objects). Po
pozorování tělesa 1966 TL66 byla stanovena tato kategorie, charakterizovaná
vysokými hodnotami sklonu a výstřednosti jejich oběžných drah. Zde byly také
první důkazy o TNO překračujících hranici 50 AU. Díky velkým vzdálenostem přes
malou početnost pozorovaných objektů, se předpokládá počet těles s průměrem
přes 100 km mezi dvaceti až padesáti tisíci. To je porovnatelný počet s KKBO.

Obrázek 12: [1]

Výstřednost

Závislost
výstřednosti
na
velikosti hlavní poloosy pro
objekty rozptýleného pásu.
Plné
body
jsou
objekty
pozorované ve více než jedné
opozici. Křivka znázorňuje
vzdálenost perihélia 30 AU.
Objekty nad ní pak křižují
dráhu Neptunu.

Hlavní poloosa [AU]

Původ některých SDO nelze vysvětlit rozptýlením silovým působením
Neptunu. Hypotézy vycházejí z jevů v dobách formování sluneční soustavy, kdy
došlo k rezonanci planety Jupiter a Saturn a tedy i migraci velkých planet.
Při této migraci došlo k velkým změnám oběžných drah planetesimál a
k jejich vzájemným srážkám. „Vystřelení“ některých objektů silovým působením do
velkých vzdáleností na dráhy s obrovskou výstředností. Zbytky planetesimál se
pak ustálily na svých oběžných drahách, dost možná i s občasným vlivem
Neptunu, při nějakém přiblížení. Jiné zas jsou zcela mimo sféru vlivu. Například
planetka 2000 CR105 má preihel okolo 44 AU a na usazení na této dráze se tedy
nepodílely obří planety. Existuje ještě mnoho dalších těles, jejich původ není
objasněn.
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Patrně nejznámějším tělesem je pak (90377) Sedna, která se svými
parametry předčí mnohé další planetky. Průměr tělesa se odhaduje na hodnoty
z rozsahu 1200 až 1800 km (tedy možná 5 největší), perihel 76 AU, afel kolem
900 AU a výstřednost 0,84. Svojí dráhou tedy nenáleží Kuiperově pásu. Původ je i
vysvětlován jako možné zachycení cizího tělesa od hvězdy (hnědého trpaslíka),
při průchodu v blízkosti sluneční soustavy. Možnost vzniku tak velkého tělesa
v takové vzdálenosti není, vzhledem k malé hustotě, příliš pravděpodobná.
Dalších

hypotetických

těles

dráhových parametrů jako má Sedna,
pohybujících se v současnosti mimo
naše pozorovací obzory, může být
mnoho. Při jejich zpozorování by
pravděpodobně musela být zavedena
nová

kategorie

(dnes

tu

a

tam

používaný obrat vnitřní Oortův oblak)
nebo

přeformulování

Kuiperova pásu.

Obrázek 13: Porovnání vzdáleností v sluneční
soustavě pro planety, TNO, Sednu a Oortův
oblak. [18]
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Praktická část
Cílem praktické části bylo provést astrometrické a fotometrické měření
zvoleného transneptunického tělesa. Po zhotovení a zpracování digitálních
snímků ze CCD kamery mohou být změřené souřadnice přidány do mezinárodní
databáze mezinárodní astronomické unie - IAU MPC 1 . Velká část této databáze je
veřejně přístupná.

4 Vlastní měření tělesa (55636) 2002 TX 300
Na stránkách Minor Planet Center (MPC) byl dle kriterií pozorovatelnosti
vybrán objekt, který by měl být pozorovatelný i dalekohledem s průměrem zrcadla
0,65 metru. Ze čtyř výjezdů na hvězdárnu pak byla pouze dvě měření, pro špatné
pozorovací podmínky. První měření probíhalo ještě se starším typem CCD kamery
Apogee AP7. Ovšem pro nízkou kvalitu nebylo možné snímky z prvního měření
použít. Druhé měření se uskutečnilo v noci z 13. na 14. září 2007 a to již s novou
kamerou G2-3200. Bylo zhotoveno deset snímků s dvouminutovou expozicí a po
jejich následné úpravě a složení byl nalezen na předpovězeném místě slabý
objekt.

4.1 Minor Planet Center
International Astronomical Union (IAU) jsou stránky shromažďující informace
o malých tělesech sluneční soustavy. Zde je mimo jiné možné nechat vypsat
seznam transneptunických těles s dráhovými a pozorovacími parametry. Bohužel
tyto stránky nejsou vybaveny žádným filtrem podle viditelnosti nebo polohy a proto
výběr planetky byl po přenesení proveden v programu Excel. Na základě
magnitudy a souřadnic byl vybrán objekt (55636) 2002 TX300.
Při získávání pozice tělesa je nutné na stránkách vyplnit formulář s číslem
planetky, kódem observatoře a datem pozorování. Ondřejovská hvězdárna má
kód 557 a jsou pod tím kódem započteny GPS souřadnice a nadmořská výška.
Pro den pozorování byla pro objekt (55636) vygenerována následující tabulka
1

http://cfa-www.harvard.edu/iau/mpc.html.
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(55636) 2002 TX300
Perturbed ephemeris below is based on 7-opp elements from MPO 39866. Last observed on 2008 July 24.
Discovery date: 2002 10 15
Discovery site: Palomar
Discoverer(s): NEAT
Tabulka 5: Poloha obejktu 55636 pro dobu pozorování
55636
Date
2007 09 13
2007 09 13
2007 09 13
2007 09 13
2007 09 14
2007 09 14
2007 09 14
2007 09 14

UT
hms
220000
223000
230000
233000
000000
003000
010000
013000

R.A. (J2000) Decl.

Delta

r

El.

Ph.

V

00 29 45.1
00 29 45.0
00 29 44.9
00 29 44.8
00 29 44.7
00 29 44.6
00 29 44.5
00 29 44.4

40.452
40.452
40.451
40.451
40.451
40.451
40.451
40.451

41.288
41.288
41.288
41.288
41.288
41.288
41.288
41.288

145.8
145.9
145.9
145.9
145.9
145.9
145.9
145.9

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5

+26 43 31
+26 43 31
+26 43 31
+26 43 30
+26 43 30
+26 43 30
+26 43 30
+26 43 29

Sky Motion
"/min P.A.
0.047 260.5
0.047 260.5
0.047 260.4
0.047 260.4
0.047 260.3
0.047 260.3
0.047 260.2
0.047 260.1

Object
Azi.
304
315
328
343
000
017
032
045

Sun
Alt.
+57
+61
+64
+66
+67
+66
+64
+61

Moon
Alt.
-35
-36
-37
-36
-35
-33
-30
-27

Phase
0.05
0.05
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

Dist.
162
162
162
162
162
162
162
162

Alt.
-40
-43
-46
-48
-50
-51
-50
-49

Tabulka udává polohu na obloze R.A., Decl. vzdálenost od Země – Delta, Vzdálenost od Slunce r velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku planetka, Země,
Slunce a viditelnost. Dále informace o rychlosti, a poloze vůči Slunci a Měsíci.

Pokud by úhle El. byl 180°, znamenalo by to opozici planetky, neboli planetka, Země, Slunce leží v jedné přímce a objekt je tedy
nejlépe pozorovatelný.
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Některé parametry lze dopočítat i středoškolskými výpočty. Zde je uvedeno
několik cvičení.
1) Nejprve je třeba si uvědomit některá rozdílná značení pro elipsy v matematice
a v astrofyzice.
Body A a B nazýváme hlavní vrcholy a jejich
spojnici

jako

hlavní

osu.

Vzdálenost

a

nazýváme hlavní poloosa.
Body C a D jsou vedlejší vrcholy a obdobně
pak b je vzdálenost pro vedlejší poloosu.
Průsečík os je střed elipsy.
Body F1 a F2 jsou ohniska a vzdálenost
Obrázek 14: Elipsa -.matematika

ohniska od středu značíme e a udává

[18]

výstřednost.
Navíc zde platí vztah a 2 = b 2 + e 2 .

2) S elipsou se setkáváme ve fyzice, jako s trajektorií v centrálním poli. Pro pohyb
v centrálním poli zformuloval Johanes Keller tři zákony, jejichž současné
formulace dnes zapisujeme jako:
1. Keplerův zákon
Planety obíhají kolem Slunce po eliptických
drahách, v jejichž jednom společném ohnisku
je Slunce.
Případně se ještě dodává, že se elipsy
podobají kružnicím, neboli že mají malou
excentricitu, což platí pro planety.

Naopak

Obrázek 15: Elipsa -.astrofyzika
[18]

některé planetky a pak komety se pohybují po
značně výstředných drahách.
V jednom ohnisku je nakreslené Slunce, zatímco v druhém vyznačeném
ohnisku není nic. Místo, kdy je planeta Slunci nejblíže nazýváme přísluní –
perihel a vzdálenost značíme q. Nejvzdálenější místo nazýváme odsluní – afel
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a vzdálenost značíme Q. Písmenem a označujeme střední vzdálenost od
Slunce a =

Q−q
Q+q
. Číselnou výstředností zde nazýváme podíl e =
.
2
Q+q

2. Keplerův zákon
Obsahy

ploch

opsaných

průvodičem

planety (spojnice planety a Slunce) za
stejný čas jsou stejně velké.
Zřejmým důsledkem tohoto tvrzení je, že
rychlost v preihelu je největší a v afelu
nejmenší.
Obrázek 16: [18]
Druhý Keplerův zákon

3) 3. Keplerův zákon
Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích
mocnin jejich velkých poloos (středních vzdáleností těchto planet od Slunce).
Odvození tohoto vztahu lze získat z Newtonova gravitačního zákona při
aproximaci kruhovou dráhou. Soustava Slunce - planeta je inerciální, a tedy
dostředivá síla je rovna gravitační.
Fg = Fd

tedy κ

MSM p
r2

=Mp

v2
r

Za rychlost dosadíme v =

s 2π r
a veškeré číselné konstanty dáme na jednu
=
T
t

stranu rovnice.
r 3 κM S
=
bez ohledu na to, pro kterou planetu jsme vztah vyjadřovali.
T2
4π 2
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jednodušší

vyjádření matematických vztahů
sestrojíme trojúhelník SZP.

Obrázek 17: Náčrt

Jednotlivé

parametry

lze

i

dopočítávat z ostatních. V trojúhelníku SZP
platí
Obrázek 18:
Pojmenovaný trojúhelník.

sinová

vzdálenost

a
a

kosinová
oběžnou

věta
dobu

a

pro
platí

III Keplerův zákon.

V našem označení má sinová věta tvar
r
d
x
=
=
sin β sin α sin γ
odtud pak třeba
d ⋅ sin γ
40,458 ⋅ sin 0,8°
=
AU =& 1AU
sin β
sin 145,3°

x=

To odpovídá našemu předpokladu. Výsledek vzdálenost Země Slunce je 1 AU.
5) Pro výpočet oběžné doby použijeme Keplerův zákon

r13 r23
=
jako druhé
T12 T22

těleso vezmeme Zemi a hodnoty 1AU a 1 rok
T1 =

T22 ⋅ r13
= 40,458 3 roku =& 257,3 roku
r23

Oběžná doba je přibližně 257,3 roku
Střední obvodová rychlost je při střední vzdálenosti a =& 43,2751 AU dle vztahu
v=

2 ⋅π ⋅ a
T

v =&

2 ⋅ π ⋅ 43,2751
=& 1,06 UA ⋅ rok −1 =& 5 km ⋅ s −1
257,3
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5 Obraz 1
Obraz vzniklý dalekohledem můžeme pozorovat buď přímo naším okem
nebo ho zaznamenávat na fotocitlivý materiál nebo pomocí počítače. Lidské oko je
také optická soustava, skládající se z oční čočky. To nám sice umožňuje sledovat
obraz přímo, ale má to své omezení ve světelnosti. Některé objekty jsou natolik
slabé, že je naše oko není schopné zahlédnout. Oproti tomu záznam na fotodesku
při delší expozici je schopný zobrazit o tělesa okem nepozorovatelná. Nevýhodou
je „přepálení“ obrazu jasnějšími objekty. Se stejným problémem se potýká i
záznam pomocí CCD čipu. Možnost oprav a retuší je ale díky výpočetní technice
jednodušší.

5.1 CCD
Zkratka CCD pochází z anglického Charge Coupled Device neboli nábojově
vázané prvky. Vynálezci CCD jsou pánové Willard Boyle a George Smith.
Původně se mělo jednat o paměťový čip respektive registr. Ale jejich schopnost
převádět světlo na elektrický signál z nich udělala nejlepší detektory světla.
V dnešní době jsou CCD čipy doháněný specielními světlocitlivými čipy typu
CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor), které slouží standardně
jako hradla. První CCD čip byl vyroben roku 1969 a nejdřív byl využíván jako
obrazový snímač v kameře a až od roku 1983 byl použit jako senzor
v dalekohledu.
CCD

čip

je

polovodičová

součástka, která reaguje na světelný tok
dopadající na její povrch. Jako další
světlocitlivé

součástky

principu

fotoelektrického

Fotoelektrický
elektronů

jev

pracuje

spočívá

v látkách

na
jevu.

v excitaci

dopadajícím

zářením. Tento jev objasnil v roce 1905
Albert Einstein a roku 1921 mu za to byla
udělena Nobelova cena.

1

Obrázek 19: Ukázka CCD čipů [24]

Zdroj: http://www.mii.cz/
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5.2 Fotoelektrický jev
Počátky objevu jevu nazývaného též fotoefekt jsou přičteny německému
fyzikovi Heinrichu Hertzovi, který roku 1887 zjistil, že se izolovaný vodič (zinek)
může nabýt kladným nábojem při ozáření ultrafialovým zářením. Pokusy byly
prováděny s vybíjením záporně nabité zinkové desky ozářené přímým UV zářením
a zářením přes skleněnou desku. Dle principů klasické fyziky by intenzita měla
přímo ovlivňovat kinetickou energii uvolněných elektronů. To však bylo v rozporu
s experimenty, které ukázaly, že fotoefekt s určitou frekvencí dopadajícího záření
rázem skončí.
To až na základě kvantové teorie, kterou od roku 1900 prosazoval Max
Planck, vysvětlil Albert Einstein. Vyšel z předpokladu, že energie světelného
záření je kvantovaná a přímo závisí na frekvenci záření. Vztah je vyjádřen
vzorcem E = h·f, kde h = 6,626·10-34 J·s je Planckova konstanta. Toto kvantum
dnes nazýváme foton – jeho název je z roku 1926, kdy ho použil americký fyzik
Gilbert Lewis. Předpokladem bylo předání energie fotonu jednomu elektronu
v látce. Vyletující elektrony ale nemají energii získanou od fotonu. Kinetická
energie je snížena o tzv. výstupní práci A, která je zapotřebí na překonání síly
držící elektron. Tedy hf = A + E k a mezní frekvence je pak dána vztahem f 0 =

A
.
h

Výstupní práce je závislá na zkoumaném kovu. Kinetická energie tedy závisí
výhradně na vlnové délce záření, ale počet elektronů závisí na intenzitě.

5.3 Princip CCD
Na povrchu tvořeném tenkou izolační vrstvou kysličníku křemičitého, který
je na křemíkovém polovodiči, jsou pomocí elektrod vytvořeny potenciálové jámy
(studny). Při excitaci elektronů dopadajícími fotony jsou elektrony v těchto jamách
uvězněny. Každá studna reprezentuje rozlišovací bod obrazu tzv. pixel (picture
element). Uvězněné elektrony ve studních se nemohou po čipu pohybovat a je
možné nechat působit světelný tok na čip déle. Tím dojde ke zvýšení intenzity a ke
kumulaci elektronů v jamách.
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Obrázek 20: Princip CCD čipu – zachytávání excitovaných elektronů fotony. [18]

Pokud máme jednu řadu takových
potenciálových děr, hovoříme o lineárním
CCD. Obraz z lineárního CCD čipu pak
získáváme postupným odváděním nábojů
z jednotlivých děr přes zesilovač. Lineární
CCD čipy se využívají ve čtečkách čárových
kódů, ve scannerech a faxech. Ty jsou
schopné rozpoznávat pouze jeden rozměr
obrazu – viz čárový kód. U skenerů a faxů

Obrázek 21: Čárový kód [18]

dochází buď k posouvání čipu, nebo papíru a
snímkování

je

prováděno

postupně

po

malých řádcích.
Plošné nebo také maticové CCD
zaznamenávají

celý

plošný

obraz

najednou. Po ukončení expozice pak
dochází

k postupnému

vyčtení.

Osvětlovaná plocha čipu je zacloněna
mechanickou

závěrkou

a

pak

postupným přenosem přes jednotlivé
studny je obraz vyčítán přes zesilovač
a dále počítačově zpracován. Tato
metoda se nazývá Full Frame (FF) a je

Obrázek 22: Plošné CCD typ FF [24]

pro snímání slabých zdrojů nejlepší. Je
totiž využita celá plocha čipu.
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Druhý způsob – Frame Transfer (FT)
využívá k zachycení obrazu jen polovinu
plochy čipu (IA – Image Area). Ta druhá
je zakryta neprůhledným materiálem (SA
- Storage Area). Po zhotovení obrazu
jsou data rychle přesunuty z IA do SA,
odkud jsou pomalu vyčítány. Nehrozí zde
rozmazání

obrazu

dopadajícím
vlastnost

světlem.

označuje

při

vyčítání

Někdy
jako

se

dat
tato

elektronická

Obrázek 23: Plošné CCD typ FT [24]

závěrka. Tímto způsobem však nelze
dobře pozorovat vytvářet temné snímky. Další negativní stránkou je cena. U
kvalitních CCD čipů, kdy je zapotřebí mít dvojnásobnou plochu roste cena a to je
důvod, proč se od FT čipů upouští.
Třetím typem čipů jsou Interline
Transfer (IT), které pracují na podobném
principu

jako

FT

s tím

rozdílem,

že

polovina čipu je také zacloněna, ale jsou to
vždy sudé řádky pixelů. To umožňuje
rychlejší přesun z aktivní části a následné
vyčtení.
Obrázek 24: Princip mikročoček
odklonění fotonů na aktivní část čipu.
[24]

–

Abychom

zabránili

ztrátám

dopadajících fotonů na neaktivní část čipu,
je možné ho pokrýt vrstvou mikročoček,
které soustřeďují přicházející paprsky na

aktivní řádky. Ostatně mikročočky zvyšují i efektivitu u FF čipů, ale u IT je jejich
využití účinnější.
Pro digitální fotoaparáty se oddělila ještě jedna struktura čipu, která vychází
z požadavku zobrazení půlsnímků tak, jak to dělají televizory. Při zobrazení
televizorem nevidíme nikdy celý obraz, ale vždy pouze jen liché řádky nebo sudé.
Setrvačností zářících pixelů a setrvačností oka nám ale obraz přijde kompletní.
Architektura čipu je upravena tak, že aktivní řádky jsou dvojnásobné a přenášená
data vznikají sčítáním vždy dvou řádku do jednoho a tím vznikne požadovaný
půlsnímek. Tato metoda vyžaduje mechanickou závěrku.
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Šum
Jednou ze zásadních nepříjemností a faktorem zhoršující kvalitu, je tzv.
tepelný šum. Potenciálové studny uvězní každý elektron uvolněný z atomu, ať už
excitovaný dopadlým fotonem nebo uvolněný z polovodiče působením tepla.
Množství uvolněných nábojů závisí nejen na teplotě, ale i na velikosti pixelu,
architektuře a kvalitě polovodiče. Často tento jev bývá také označován jako temný
proud. Jedná se o počet uvolněných elektronů při dané teplotě za jednotku času
na jeden pixel.
Tento negativní efekt můžeme eliminovat odečtením temného snímku (Dark
Frame). Za stejných podmínek před nebo po zhotovení snímků provedeme ještě
jeden snímek s uzavřenou závěrkou. Za předpokladu, že se temný proud
nezměnil, získáme snímek onoho šumu, který pak můžeme od exponovaných
snímků odečíst.
Kromě šumu tepleného vstupuje do hry i šum čtecí elektroniky. Žádné
zařízení nefunguje naprosto bezchybně a tedy i při vyčítání vzniká odchylka.
Odchylky tohoto typu lze omezit dalšími snímky za různých podmínek a
stanovením hodnoty čtecího šumu, který pak rovněž odečteme.
Binning
Stále větší roli ve funkcích CCD techniky hraje funkce slévání jednotlivých
pixelů dohromady (binning). Jedná se o sloučení dat z jednotlivých pixelů do
jednoho výstupu. Dojde k němu tak, že posuneme registry, aniž bychom je před
tím vyčetli. Lze provádět binning horizontální, vertikální i maticový. Roste při něm
citlivost čipu, ale klesá při tom rozlišovací schopnost. Binning však nejčastěji
používáme v situacích, kdy rozlišovací schopnost je nad limity pozorování (kdy
pixely jsou menší než detaily na pozorovaném objektu). Dojde tím i k zmenšení
objemu přenášených dat a tím i zrychlení. Díky vývoji a zmenšování pixelů je
binning stále využívanější.

- 46 -

UK Matematicko-fyzikální fakulta

Transneptunická tělesa

Barevné CCD
Barevné

zpracování

pomocí

CCD je možné dvojím způsobem.
První je snímat na třikrát přes různě
barevné filtry (RGB – Red, Green,
Blue) nebo vytvořit masku barevného
filtru přímo na čip. Toho druhého
způsobu

se

využívá

v digitálních

fotoaparátech a filtr má Bayerovo
uspořádání. Roku 1976 byl podán
patent

panem

Brycem

z firmy

Kodak.

V matici

Bayerem
je

častěji

Obrázek 25: Filtrová matice barevných
CCD čipů. [18]

zastoupená zelená barva z toho důvodu, že na zelenožlutou barvu je lidské oko
nejcitlivější. Nevýhodou ale je, že klesá citlivost čipu, neboť část záření je vždy
pohlcena filtrem a navíc nelze provádět binning. Proto se pro astronomické
pozorování používají převážně monochromatické čipy.
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5.4 Popis měření.
Druhé měření probíhalo v noci
z 13.

na

14.

září

2007

na

Ondřejovské hvězdárně na 0,65 - m
dalekohledu. Dalekohled je umístěn
v 8 metrové kopuli, ale pozorovatel
sedí

v místnosti

pod

kopulí

u

počítače a získává obraz v digitálním
formátu

vhodném

k dalšímu

zpracování.
Obrázek 26: Pohled na kopuli z jižní strany. [10]

Obrázek 27: Dalekohled bez tubusu se starším typem kamery a s pevným tubusem. [10]

Původní Cassegrainův dalekohled má průměr parabolického zrcadla 0,65 m
a přímo v jeho primárním ohnisku je umístěna CCD kamera. Při měření byl tubus
dalekohledu zakrytý pouze černým manšestrem. V současné době je dalekohled
opatřený pevným tubusem. Pevný tubus není nezbytnou součástí a tak byl jistou
dobu dalekohled bez jakéhokoliv pláště. Slouží však k zlepšení obrazu
odstraněním parazitního světla.
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Při prvním měření, kdy objekt nebyl rozpoznán na šumovém pozadí
snímku, zde byla CCD kamera Apogee. Ta již při druhém měření byla nahrazena
CCD kamerou G2 3200 společnosti Moravské přístroje

1

s citlivým čipem KAF

3200ME firmy Kodak. Parametry čipu jsou vypsány v následující tabulce

Rozlišení

2184 (H) × 1472 (V) pixelů

Velikost pixelu

6,8 μm (H) × 6,8 μm (V)

Obrazová plocha

14,9 mm (H) × 10 mm (V)

Plná kapacita pixelu

~55 000 e-

Kapacita výstupního bodu

~110 000 e-

Tepelný šum

0,8 e-/s/pixel při 0 °C

Zdvojení tepelného šumu

6 °C

Obrázek 28: CCD čip KAF 3200ME [24]

Kamera je napájena 12V
zdrojem a s počítačem komunikuje
přes

rozhraní

USB

2.0.

Je

vybavena plným 16 bitovým A/D
převodníkem. Kamera umožňuje 14 horizontální i vertikální binning.
Při pořizování snímků byl použit
binning 2x2. Kamera umožňuje
také částečné vyčítání zvolené
oblasti pro zrychlení při přenosu
dat.

Čip

je

chlazený

dvěma

Obrázek 29: Kamera s barevnými filtry. [24]

Peltierovými články na teplotu přibližně o 30°C nižší, než okolí. Stabilita teploty je
garantována s přesností desetiny stupně pro zachování stejných podmínek
měření.
Při pozorování je možné používat barevné filtry, které propustí pouze užší
část spektra. V grafu je znázorněna světelná citlivost v závislosti na vlnové délce.
Zpravidla bývá používáno pět filtrů a to U – ultraviolet, B - blue, V - visible, R - red,
I – infrared. Vhledem k nízké citlivosti CCD čipu v oblasti ultrafialového záření jsou
1

http://www.mii.cz/
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dalekohledu

zbývající

filtry.

pouze
Při

Transneptunická tělesa

čtyři

používání

různých filtrů lze pak porovnáním
snímků získat další informace o
tělese.

Při

proložení

křivky

jednotlivými body grafu získáme
informaci o teplotě na základě
záření

černého

tělesa.

Při

měření byl použit R filtr, kde je
vysoká citlivost čipu.
Snímky

přicházejí

do

počítače z kamery bez komprese
v tzv. surovém stavu (RAW) ve

Obrázek 30: Závislost citlivosti (kvantové účinnosti)
na vlnové délce záření [24]

formátu FITS (Flexible Image
Transport Systém). Jejich název obsahuje jméno pozorovaného objektu a pořadí
snímku. Tyto snímky je pak nutné upravit. K úpravám je používán program SIMS
(Simple Image Manipulation System), který zároveň slouží k ovládání kamery.
Dále byl zhotoven temný snímek sloužící pro odečtení šumového pozadí. Druhým
krokem kalibrace je aplikace flat field. Při světlení čipu dochází k rozdílným
intenzitám přicházejícího záření. Zpravidla okraje snímku jsou méně osvětlené než
střed. Flat field předělá obraz na obraz rovnoměrné osvětlený.
Zkalibrovaný snímek se pak ukládá se stejným jménem a dodatkem _cal.
Tyto snímky je ale dále nutné upravovat. Je nutné nastavit hodnoty kontrastu a
jasnosti tak, aby vystoupily veškeré detaily, které jsme chtěli na snímku mít. Při
zpracovávání a exportu snímků byl použit program MaxIm DL a Fits Viewer. Při
pozorování málo jasných objektů pak skládáme obraz z mnoha snímků. Teprve po
složení všech deseti snímků byl při dobrém nastavení objekt patrný. Snímek byl
opatřen lokační značkou pro snadnější nalezení pozorovaného objektu.
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Obrázek 32: snímek po kalibraci – odečtení dark frame a flatfield (objekt ještě není patrný)
Obrázek 32: po složení všech 10 kalibrovaných snímků jsou v centrální části dva slabé objekty.
Oba snímky jsou zde zobrazené inverzně.
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Obrázek 33: Snímek byl opatřen záměrnou značkou.

Obrázek 34: Mapa pozorované
oblasti hvězdné oblohy se
souřadnicemi a vyznačením
pozorované oblasti.
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6 Astrometrie
Ze získaných snímků bylo třeba po jejich zpracování provést astrometrické
měření a výsledná data zaslat do databáze MPC. Astrometrie probíhá na základě
rozpoznání již přesně zaměřených objektů (hvězd), jejich přesná poloha
v souřadnicích deklinace a rektascenze je zanesena do katalogu. V našem
případě byl použit hvězdný katalog USNO SA2.0 (United States Naval
Observatory) obsahující 526 280 881 hvězd. Pro zpracovaní bylo třeba převést
původní 32 bitový snímek na 16 bitový a to pomoci programu SIMS.
Po zadaní souřadnic středu snímku, získaných na MPC, kam byl zaměřený
dalekohled, na snímku rozpoznáno asi 450 možných objektů. Výstup je proveden
do textového souboru s příponou *.pits. Tam je ale pozice zadaná v podobě pro
digitální snímek tedy v pixlech a v poloze na čipu v milimetrech. Výsledná tabulka
6 vypadá následovně.

Tabulka 6: Výpis možných objektů s polohou na snímku
D:\Marek\TX300\tx300-16.fits
2007 09 13.96057
1200
2342
5.0
33
30
0.03
40000
444.3 5.8 3.0
No.
1D
2
3D
4D
5D
6D
7D
8D
9D
10 D

X
Y
Mag
mm
mm
7.3795 -4.9722 21.608
6.0718 -4.9661 22.870
7.0219 -4.9324 20.546
0.3434 -4.9291 23.770
-0.1467 -4.9267 20.218
-4.9277 -4.9067 22.153
-4.0851 -4.8550 19.175
0.4943 -4.8513 21.826
6.9756 -4.8442 20.161
0.9097 -4.8334 18.297

! Image file name
! Date UT
! Exposure time (sec)
! Focal length (mm)
! S/N limit
! AstBox, PhotBox size
! Maximal number of iterations
! Maximal position tolerance in iteration
! Overexposition limit
! Background, noise, kappa_sigma
error
mag
0.012
0.038
0.004
0.087
0.003
0.020
0.001
0.015
0.003
0.001

445 D 3.5972 4.9439 23.628 0.076
446 D -4.4692 4.9455 23.092 0.047
447 D -6.6414 4.9590 22.931 0.040
448 D 3.7827 4.9673 24.194 0.129
449 D 2.5698 4.9916 20.260 0.003
450 D -4.5999 5.0009 20.138 0.003

Xpix

Ypix

1091.11
994.96
1064.82
573.75
537.71
186.17
248.12
584.85
1061.41
615.39

3.89
4.35
6.83
7.06
7.25
8.71
12.51
12.79
13.31
14.10

Sig
aver
176.5
55.2
469.7
24.1
635.1
106.9
1659.7
144.5
669.3
3728.0

733.02
733.14
734.13
734.74
736.53
737.21

27.5 0.04
45.0 0.02
52.2 0.02
16.3 0.11
611.4 0.08
683.7 0.12

813.00
219.88
60.17
826.64
737.46
210.27

M
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Peek
ratio
0.08
0.15
0.03
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.05

Iter
num
2
2
3
4
4
4
5
4
6
5

PeekXpix
0.89
0.04
0.18
0.25
0.29
-0.17
-0.12
0.15
-0.41
-0.39

Ypix
0.11
-0.35
0.17
-0.06
-0.25
0.29
0.49
0.21
-0.31
-0.10

0
3
3
5
4
3

0.00
0.12
-0.17
0.36
-0.46
-0.27

-0.02
-0.14
-0.13
0.26
0.47
0.79
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V katalogu k nim bylo dohledáno 43 nejjasnějších objektů. Data se pak
exportují s příponou *.tits Výstup je v tabulce 7.

Tabulka 7: Výpis s rozpoznanými objekty
CENTRE
1D
2
3D
4D
5D
6D
7D
8D
* 9 D=UCAC24
* 10 D=UCAC 59

7.3795
6.0718
7.0219
0.3434
-0.1467
-4.9277
-4.0851
0.4943
6.9756
0.9097

-4.9722
-4.9661
-4.9324
-4.9291
-4.9267
-4.9067
-4.8550
-4.8513
-4.8442
-4.8334

445 D
446 D
447 D
448 D
449 D
450 D

3.5972
-4.4692
-6.6414
3.7827
2.5698
-4.5999

4.9439
4.9455
4.9590
4.9673
4.9916
5.0009

0 29 45.000

0 28 59.394
0 29 39.256

26 43 31.00

26 36 44.69
26 36 47.89

M

15.46
13.52

21.608
22.870
20.546
23.770
20.218
22.153
19.175
21.826
20.161
18.297
23.628
23.092
22.931
24.194
20.260
20.138

Řádek označený hvězdičkou znamená hvězdu nalezenou v katalogu.
Z těch se pak vypočítávají souřadnice zkoumané planetky. Na řádku jsou i
uvedeny katalogové hodnoty souřadnic a magnitudy. V posledním sloupci je
napsaná magnituda rozpoznaná ze snímku. Tato hodnota se silně rozchází
s katalogovou hodnotou. Z tabulky 7 je vidět rozdíl pro objekty UCAC 24
s viditelností 15,46 mag a ze snímku zjištěná hodnota 20,16 mag. Hodnoty
vypočtené ze snímku jsou nadsazené díky zpracovávání složených snímků, ketré
se tedy jeví jako viditelnější. Nejslabší pozorovatelné objekty za výborné
viditelnosti a expozici 180 sekund bývají nejvýše 21.5 mag.
Posledním krokem je přepočet souřadnic na snímku na souřadnice na
hvězdné obloze. Tento výstup je pak v souboru *.uits uveden i s přepočtovou
šablonou uvedenou v záhlaví. Nejprve jsou uvedeny katalogové hvězdy a pak
zbylé objekty. Zároveň jsou zde i vypsány odchylky od katalogových hodnot.
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Tabulka 8: Přepočet na souřadnice polohy na hvězdné obloze

Plate constants:
a = 4.26898181773746E-0004 b = 1.05348519821809E-0006
-9.36291590966487E-0006 4.26898181773746E-0004
d = -1.06389147058887E-0006 e = 4.26818017141195E-0004
1.08435369572424E-0004 -1.06389147058885E-0006
7.43750000000000E+0000 2.67252777777778E+0001
Effective focal length and image scale:
F = 2342.69170505 mm
m = 88.04607358 "/mm
PA of X-axis : 90.14 +- 90.00
PA of negative Y-axis = gamma : 0.14 +- 90.00
Coordinates:
Name
X
Y
RA
mm
mm
hms
* 9 D=UCAC 24
6.9756 -4.8442 0 28 59.422
* 10 D=UCAC 59 0.9097 -4.8334 0 29 39.249
* 39 D=UCAC 86 -4.6835 -4.1593 0 30 15.967
* 41 D=UCAC 77 -2.7491 -4.1304 0 30 3.264
* 45 D=UCAC 82 -3.9440 -4.0533 0 30 11.110
* 59 D=UCAC 94 -6.4119 -3.6780 0 30 27.314

M

c = -9.36291590966495E-0006
1.05348519821804E-0006
f = 1.08435369572424E-0004
4.26818017141195E-0004

DEC
o'"
26 36 44.91
26 36 47.64
26 37 48.01
26 37 50.27
26 37 57.24
26 38 30.58

"
0.43
0.27
0.13
0.09
0.07
0.10

Residuals
RA "
DEC "
0.37
0.22
-0.09 -0.25
-0.05 0.12
0.08
-0.05
-0.07 0.01
-0.10 0.00

0.17
0.02
0.30
0.26

0.13
0.01
-0.02
0.17

* 422 D=UCAC80
* 429 D=UCAC 48
* 439 D=UCAC 83
* 442 D=UCAC 56

-3.2670
3.3023
-4.1672
2.2390

4.3188
4.5887
4.8098
4.9171

0 30 6.567
0 29 23.343
0 30 12.484
0 29 30.333

26 50 14.20
26 50 36.52
26 50 57.56
26 51 5.72

CENTRE_CCD

0.0000

0.0000

0 29 45.144

26 43 53.37

1D
2 6.
3D

7.3795
0718
7.0219

-4.9722
-4.9661
-4.9324

0 28 56.773
0 29 5.359
0 28 59.120

26 36 33.50
26 36 34.49
26 36 37.13

446 D
447 D
448 D
449 D
450 D

-4.4692
-6.6414
3.7827
2.5698
-4.5999

4.9455
4.9590
4.9673
4.9916
5.0009

0 30 14.470
0 30 28.763
0 29 20.174
0 29 28.155
0 30 15.330

M

-0.12
-0.02
-0.29
-0.19

26 51 9.55
26 51 10.98
26 51 9.71
26 51 12.19
26 51 14.44

Případně lze do schématu obrázku nechat zakreslit vektory odchylek. Počet
hvězd pro výpočet souřadnic zkoumaného tělesa lze měnit postupným odebíráním
objektů s největší odchylkou. To jak se ukázalo, nemělo však na vypočtené
souřadnice planetky výrazný vliv. I při odebrání všech zbytných hvězd (tedy až na
čtyři, které jsou pro výpočty nezbytné) se odchylka u vypočtených souřadnic
projevila

v řádu

desetin

obloukových

vteřin

u

deklinace.

Tyto

údaje

z astrometrických měření se sbírají do jednoho souboru a ten je pak celý odeslán
do databáze MPC.
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Naše měření bylo zapsáno na konec seznamu v tomto tvaru.

Tabulka 9: Data z měření

M
2002TX300
2002TX300
2002TX300

C2007 09 13.96057 00 29 43.92
C2007 09 13.96057 00 29 43.92
C2007 09 13.96057 00 29 43.92

+26 43 30.3
+26 43 30.3
+26 43 30.4

24.1
24.1
24.1

557
557
557

První sloupec uvádí název tělesa, druhý datum ve formátu rok, měsíc a den
(na desetinná čísla), pak rektascenzi, deklinaci, magnitudu kód hvězdárny.
Poslední řádek je z výpočtu pouhých čtyř hvězd. Při porovnání s tabulkou z MPS
(tab. 5), tak pro odpovídající čas 23:10 vycházejí hodnoty z intervalů R.A. 00 29
44.9 až 00 29 44.8 a decl. +26 43 31 až +26 43 30. Hodnota magnitudy z měření
nelze brát v úvahu.

Obrázek 35: Zápis z měření z Ondřejovské
hvězdárny z noci 13. – 14. 9. 2007
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7 Závěr
Hlavním clem této práce bylo provést jednoduché astrometrické měření na
zvoleném transneptunickém tělese a seznámit se s prací na hvězdárně. Zjistit a
shrnout různé vlivy na TNO od počátků existence sluneční soustavy.
V prvních třech teoretických kapitolách je stručný popis pro porozumění
uspořádání těles na svých více či méně stabilních drahách. V první je postupně
popsáno, jakým způsobem se vyvíjela sluneční soustava a také stručný historický
vývoj hypotéz o vzniku sluneční soustavy. Další pak přináší přehled o menších
tělesech naší sluneční soustavy a jejich členění dle dráhových charakteristik. Ve
třetí je podrobněji rozepsaná struktura vnější části sluneční soustavy zejména pak
skupina transneptunických těles.
V praktické části, která popisuje samotné pozorování a následnou
astrometrii, je i popsán princip CCD čipů, které jsou známé hlavně díky rozvoji a
popularitě digitálních fotoaparátů. Samotné měření a zaslání zpracovaných dat
není žádným přínosem pro zpřesnění dráhy planetky 55636. Vzhledem
k možnostem automaticky pracujících dalekohledů, které systematicky snímají
oblohu, a tím tak zhotoví stovky snímků. Práce může přispět k přiblížení
astrofyziky širší veřejnosti.
Přesto, že tato práce není psaná jako didaktická, tak jsou zde uvedeny
některé příklady středoškolské fyziky a tak by mohla práce posloužit jako zdroj
informací pro rozšíření výuky. Některé informace jsou zpracovány v přílohách.
Tato látka bývá mezi studenty oblíbená (možná i díky svému charakteru, který je
blízký humanitním předmětům) a mohla by přispět k popularizaci a vytvoření
sympatií k fyzice jako celku.
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Přílohy
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1 Astronomická konference 2006
V srpnu 2006 se uskutečnilo valné shromáždění Mezinárodní astronomické
unie (IAU), kde mimo jiné byla diskutována klasifikace nebeských těles naší
sluneční soustavy. Zde byla přijata rezoluce 5 a 6 řešící definici pojmu planeta.
Text rezoluce v anglickém a českém znění je uveden níže.
RESOLUTIONS
Resolution 5A is the principal definition for the IAU usage of “planet” and
related terms.
Resolution 6A creates for IAU usage a new class of objects, for which Pluto
is the prototype. The IAU will set up a process to name these objects.
IAU Resolution: Definition of a “Planet” in the Solar System
Contemporary observations are changing our understanding of planetary
systems, and it is important that our nomenclature for objects reflect our current
understanding. This applies, in particular, to the designation “planets”. The word
“planet” originally described “wanderers” that were known only as moving lights in
the sky. Recent discoveries lead us to create a new definition, which we can make
using currently available scientific information.
RESOLUTION 5A
The IAU therefore resolves that planets and other bodies in our Solar
System, except satellites, be defined into three distinct categories in the following
way:
(1) A “planet” 1 is a celestial body that (a) is in orbit around the Sun, (b) has
sufficient mass for its self-gravity to overcome rigid body forces so that it assumes
a hydrostatic equilibrium (nearly round) shape, and (c) has cleared the
neighbourhood around its orbit.
(2) A “dwarf planet” is a celestial body that (a) is in orbit around the Sun, (b)
has sufficient mass for its self-gravity to overcome rigid body forces so that it
assumes a hydrostatic equilibrium (nearly round) shape 2 , (c) has not cleared the
neighbourhood
around
its
orbit,
and
(d) is not a satellite.
(3) All other objects 3 , except satellites, orbiting the Sun shall be referred to
collectively as “Small Solar-System Bodies”.
IAU Resolution: Pluto
RESOLUTION 6A

The IAU further resolves:
Pluto is a “dwarf planet” by the above definition and is recognized as the
prototype of a new category of trans-Neptunian objects.1

The eight planets are: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune.
An IAU process will be established to assign borderline objects into either dwarf planet and other
categories.
3 These currently include most of the Solar System asteroids, most Trans-Neptunian Objects
(TNOs), comets, and other small bodies.
1
2
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Schválená verze rozhodnutí o definici planety:
Rozhodnutí IAU: Definice planety sluneční soustavy
Současná pozorování mění naše chápání planetárních soustav a je
důležité, aby názvosloví odráželo naše současné znalosti. To se zvlášť týká
označení "planety". Slovo "planeta" původně označovalo tuláky (poutníky), kteří
byli známí jen jako světla pohybující se po obloze. Nedávné objevy nás přivedly k
vytvoření takové nové definice, kterou můžeme získat na základě dostupných
vědeckých informací.
ROZHODNUTÍ 5A
IAU proto rozhoduje, že planety a ostatní tělesa naší sluneční soustavy se
budou dělit do tří kategorií následujícím způsobem.
(1) Planeta 1 je nebeské těleso, které (a) obíhá okolo Slunce, (b) má
dostatečnou hmotnost, aby jeho vlastní gravitace překonala vnitřní síly pevného
tělesa, takže dosáhne tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (přibližně
kulatého) a (c) vyčistilo okolí své dráhy.
(2) "Trpasličí planeta" je nebeské těleso, které (a) obíhá okolo Slunce, (b)
má dostatečnou hmotnost, aby jeho vlastní gravitace překonala vnitřní síly
pevného tělesa, takže dosáhne tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze
(přibližně kulatého) 2 , (c) nevyčistilo okolí své dráhy a (d) není satelitem.
(3) S výjimkou satelitů by všechny ostatní objekty 3 obíhající okolo Slunce
měly být označovány společným termínem "malá tělesa sluneční soustavy".
Rozhodnutí IAU: Pluto
ROZHODNUTÍ 6A
IAU dále rozhoduje:
Pluto je dle výše uvedené definice trpasličí planetou a je shledáno
prototypem nové kategorie transneptunických objektů.
Tímto rozhodnutím vznikl nový dvouslovný termín „trpasličí planeta“
označující kategorii objektů, která krom výše uvedeného Pluta obsahuje také
bývalou planetku Ceres a Eris. (Při objevení a dalším zkoumáním tohoto objektu
v letech 2003 – 2005 dostala jméno Xena a číslo 2003 UB313.) Je pravděpodobné,
že se v budoucnu skupina trpasličích planet ještě rozroste.

Těmito osmi planetami jsou: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun..
IAU zahájí proces prověření objektů blízko této hranice a jejich zařazení mezi trpasličí planety
nebo do jiné kategorie.
3 Mezi ně v současnosti počítáme většinu asteroidů sluneční soustavy, většinu transneptunických
objektů (TNO), komet a další malá tělesa.
1
2
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2 Stručný vývoj a popis dalekohledů
Pozorování hvězdné oblohy
Lidé odpradávna vzhlíželi k hvězdné obloze, a aniž by měli ponětí o tom, co
ty jasné body na temné obloze znamenají, přisuzovali jim klíčové role v jejich
životě, spojovali je s jednotlivými bohy a přisuzovali jim nadpřirozenou moc. Již ve
starověku byly některé civilizace schopné vypozorovat jisté zákonitosti a na těchto
základech uskutečnit první astronomická pozorování (nebo aspoň taková
pozorování, o nichž zanechali písemný podklad). Staří Egypťané, Mezopotámci,
Číňané či civilizace Jižní Ameriky dosáhli nemalých úspěchů, které jsou pro nás
překvapením až záhadou. Proto také mnoho spekulantů vystavělo své hypotézy o
jejich úspěších na setkání s mimozemskými civilizacemi. Pokud nebudeme
přistupovat na tyto teze, tak jistotou zůstává to, že dokázali svým pozorováním
velmi přesně určovat některé události – jako zatmění Slunce či Měsíce a dokázali
využit hvězdnou oblohu k orientaci při stavbě svých staveb, které kromě jiných
účelů leckdy sloužily i jako první observatoře. Na jejich straně byl zajisté dostatek
času, nulové světelné znečištění a absolutistický způsob vlády, který k tomu dával
prostředky. Přesto tyto civilizace neměly k pozorování žádné optické vybavení.
První optické přístroje sloužící k pozorování vzdálených objektů – tedy první
dalekohledy jsou zaznamenávány od začátku sedmnáctého století. První
dalekohled si nechal patentovat H. Lippershey 2. října 1608. S tímto objevem a
dobou je bezpochyby spjatý fyzik Galileo Galilei, který roku 1609 jako první namířil
dalekohled na hvězdnou oblohu. V této době, kdy Astronomie a astrologie byla
jedním oborem, přispěl objev dalekohledu k obrovskému posunu a také oddělení
astronomie jako vědního oboru.

Dalekohled je optický přístroj, kterým je možné zvětšit rozlišovací
schopnost, zvýšit jasnost nebo zvětšit zorný úhel. Skládá se ze dvou částí a to
objektivu a okuláru. Objektiv vytváří obraz objektu v obrazové rovině, který pak
sledujeme okulárem. Dalekohledy rozdělujeme do tří skupin – čočkové, zrcadlové
a kombinované.
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dalekohledy

čočkové

neboli

refraktory.

V objektivu i okuláru byly umístěné čočky a to buď spojka rozptylka, nebo dvě
spojky. Nevýhodou refraktorů je jejich cena a výrobní komplikace při velkých
průměrech

objektivů,

které

při

astronomických

pozorování

potřebujeme.

V neposlední řadě i fakt, že spojná čočka je umístěna na začátku objektivu. Proto
byly čočkové dalekohledy pro astronomické účely postupně nahrazovány
zrcadlovými dalekohledy, tzv. reflektory.
Základním rozdílem je na místo čočky v objektivu použití kulového,
parabolického nebo hyperbolického zrcadla. To je umístěno na spodní straně
tubusu a odráží paprsky přes druhé zrcátko do okuláru. Další bezespornou
výhodou

zrcadlových

dalekohledů

je

eliminace

barevné

vady

zobrazení

způsobené rozkladem a lomem širokospektrálního světla. Bílé světlo se při
průchodem čočkou rozkládá na jednotlivé barvy a ty díky různým vlnovým délkám
se jinak lámou na rozhraní. Díky tomu je pak ohnisko pro modrou barvu blíže, než
pro barvu červenou. Na druhou stranu reflektory mají zas jiné zobrazovací vady –
sférická aberace, koma a další. Některé z nich pak lze pak korigovat okulárem či
tvarem hlavního reflektoru.
K těmto dvěma typům dalekohledu pak pochopitelně přibývá i kombinace
čoček a zrcadla.
Okulár je ta část dalekohledu, kde sami pozorujeme obraz, vkládáme
fotocitlivé desky nebo je umístěn CCD čip. Jedná se o složitější optickou soustavu
čoček, kde lze jejich vhodnou kombinací odstranit některé vady zobrazení.
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Jednotlivé typy dalekohledů
Objektivy
Refraktory

•

Galileiho dalekohled – jedná se o čočkový dalekohled využívající jednu
čočku spojnou v objektivu a druhou rozptylnou v okuláru. Obraz je
vzpřímený,

ale

má

malou

světelnost a zvětšení je také
malé. Pro astronomické účely je
tedy nevhodný. Využívá se jako
divadelní kukátko, zvětšení je
sice malé, ale je malý i tubus.

Obrázek 36: Schéma Galileiho dalekohledu
[27]

•

Keplerův dalekohled – využívá dvou čoček spojných. Obraz je převrácený,
ale to při pozorování nevadí. Do okuláru je možné umístit záměrný kříž,
který je vidět současně s obrazem objektu. Nevýhodou je nutnost dlouhého
tubusu a převrácený obraz. Pro pozorování noční oblohy to ale není
závažný nedostatek. Má větší zorný úhel proto je pro astronomii vhodnější.

Reflektory
•

Newtonův dalekohled – roku 1671 se rozhodl Isaac Newton nahradit čočku
parabolickým zrcadlem.
Zobrazovací
totiž

vlastnosti

podobné.

jsou

Rovnoběžný

svazek paprsků je soustředěn
do jednoho bodu - ohniska,
ovšem u zrcadla je ohnisko na
opačné

straně

–

tedy

Obrázek 37: Schéma Newtonova dalekohledu
[27]
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v prostoru tubusu před zrcadlem. Tento soustředěný svazek byl pak
rovinným zrcátkem sklopeným pod úhlem 45° vůči ose paraboly vyveden
do boku tubusu, kde je umístěn okulár. Obraz je pak stranově i výškově
převrácený, ale větším problémem je umístění okuláru leckdy v horní části
tubusu, což je pro pozorovatele nepohodlné.
•

Cassegrainův

dalekohled

–

spodní parabolické zrcadlo bylo
uprostřed provrtáno a namísto
skloněného rovinného zrcadla
bylo

použito

hyperbolického

zrcátka odrážejícího paprsky do

Obrázek 38: Schéma
dalekohledu [27]

otvoru v reflektoru.
•

Cassegrainova

Coudého dalekohled – využívá
obou

principů

předchozích

modelů. Pomocné zrcátko je
hyperbolické a teprve od něj se
skloněnými

rovinnými

zrcátky

vyvádějí paprsky mimo tubus.
Tím je možné opět tubus zkrátit
a navíc mít okulár ve spodní
části. Nevýhodou všech těchto
typů

je

stínění

Obrázek 39: Schéma Chudého dalekohledu
[27]

pomocnými

zrcátky přicházejícím paprskům. Při použití velkých reflektorů to však nemá
tak významnou roli.
•

Herchelův dalekohled – možnost vyhnout se pomocnému zrcátku, které má
bohužel i stínící vlastnost vymyslel roku 1775 W. Herchel. Ten totiž naklopil
hlavní reflektor na osu tubusu tak, že odražený svazek byl soustředěn do
ohniska mimo prostor dalekohledu. Okulár byl pak poblíž vstupního otvoru.

- 64 -

UK Matematicko-fyzikální fakulta
•

Transneptunická tělesa

Fritschův dalekohled – dalšího zdokonalení došlo roku 1780, kdy K. Fritsch
skombinoval Hertchelův a Cassegrainův typ a tím paprsky prošli po dráze
tvaru písmena N, čímž došlo ke zkrácení i vhodnějšímu umístění okuláru.

•

Ritcheyho – Chrétienův dalekohled –
hlavní

reflektor

má

tvar

blízký

rotačnímu hyperboloidu, což zajišťuje
větší zorné pole. Tento systém je
například

použit

na

Hubblově

kosmickém teleskopu.
•

Obrázek 40: Schéma Ritchey –
Chrétienova dalekohledu [10]

Schmidtův dalekohled – ten kromě
sférického zrcadla využívá ještě navíc
korekční

čočku

umístěnou

před

objektivem. Využívá se převážně na
fotografování

či

spektroskopii.

Vzhledem k tomu, že ohnisková rovina
je sférická, tak je třeba i fotodesky

Obrázek 41: Schéma
dalekohledu [27]

Schmidtova

deformovat do kulového tvaru.

•

Meinelův

–

Schmidtův

dalekohled je obohacený o
kolimátor, který rozbíhavé
paprsky

uspořádá

v rovnoběžné a tím zvyšuje
světelnost. Je ho použito na
dvoumetrovém dalekohledu
v Ondřejově.
Obrázek 42: Schéma Meinelova - Schmidtova
dalekohledu [10]
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Okuláry
Okulár

je

nedílnou

součástí

každého

dalekohledu. Je to jedna
čočka

či

soustava

více

čoček, kterou pozorujeme
obraz vytvořený objektivem.
Zpravidla jde o složitější
soustavu,

neboť

jedna

čočka je schopna zobrazit
pouze část blízkou středu
zorného

pole.

umístěný

na

Okulár

je

pohyblivém

okulárovém výtahu a jeho
posouváním

zaostřujeme

pozorovaný objekt. Okuláry
se liší schopností zobrazení
různých

zorných

zvětšením
Jejich

a

úhlů,

světelností.

přehled

je

na

obrázku.
V případě dalekohledu

Obrázek 43: přehled okulárů. [27]

se CCD čipem se žádný
okulár nepoužívá.
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3 Pozice dalekohledu
3.1 Umístění
Umístění stálých dalekohledů, hvězdáren a observatoří je důležitou volbou.
Pozice musí být pochopitelně na nějakém vyvýšeném místě – kopci tak, aby celý
horizont byl co nejníže a část nebeské sféry byla co největší. Také musí být
vyvýšené nad možnou hranici tamních porostů, aby stromy a keře nezasahovaly
do výhledu. Musí být odlehlé od osídlené části, aby slabé světelné záření, které
pozorujeme, nebylo přehlušeno místním osvětlením. Toto tzv. světelné znečištění
(slovo znečištění má lehce zavádějící význam, ale je to běžně používané sousloví,
které má jednoznačný význam) bývá velkým problémem, se kterým se potýká
každý astronom. Jedná se o rozptýlené světlo s veřejného osvětlení, nasvícení
budov, světelných reklamních ploch a vůbec veškerých umělých zdrojů světla.
Kromě znepříjemňování či znemožňování astronomických pozorování má světelné
znečištění pochopitelně vliv i na živočichy, především na noční lovce a ptáky.

3.2 Vliv podnebí
Zeměpisnou polohu si nemůžeme volit libovolnou, stejně tak ani
nadmořskou výšku. Přesto tyto faktory velmi ovlivňují astronomická pozorování. O
významu jasné oblohy a prachu v ovzduší nemá cenu rozvádět obsáhlou
polemiku. Méně pak jasným problémem je vrstva vzduchu jako taková a rozdílné
teploty. Místa, která jsou přes den slunná, mají tu nevýhodu, že ohřátý vzduch pak
i přes noc vytváří vertikální proudění lidově nazývaný „tetelení vzduchu“. Tato
vrstva vzduchu s vysokým gradientem teploty bývá několik desítek metrů vysoká.
Je to jev způsobený rozdílným indexem lomu vzduchu v závislosti na teplotě.
Vlivem proudění dojde k promíchání různě teplých vrstev vzduchu a tím i
rozostření pozorovaných objektů. Tento jev je snadno zaznamenatelný nad
rozpálenými silnicemi, střechami, či poli nebo nad plamenem.

- 67 -

UK Matematicko-fyzikální fakulta

Transneptunická tělesa

Samotný rozdíl teploty může negativně ovlivňovat přesnost dalekohledu.
Vlivem tepelné roztažnosti se mění i tvar reflektoru. Jsou dvě varianty, které tento
problém řeší. Použít materiál s nízkou tepelnou roztažností nebo materiál
s vysokou tepelnou vodivostí a pak ho udržovat na konstantní teplotě.

3.3 Uložení
Vzhledem
hmotnosti

k rozměrům

dalekohledu,

a
je

nezbytně nutné mít dalekohled
pevně

ukotvený.

Ze

stran

je

chráněný kopulí, která zamezuje
rušení

okolním

světlem.

Celá

kopule je otočná. Její význam není
jen stínění před světlem, ale má
také význam ochranný. Chrání
dalekohled

před

poškozením,

mechanickým

větrem,

teplem,

srážkami a vlhkostí. V kopuli je
zavíratelná
pozorujeme

štěrbina,
oblohu.

kterou
Vzhledem

k rozměrům a hmotnostem se vždy

Obrázek 44: Schéma
s osami otáčení. [11]

uložení

dalekohledu

jedná o kvalitní stavbu, vhodné
materiály a důmyslná řešení.
Samotný dalekohled je také otočný tak, aby mohl mířit libovolným směrem
vzhůru. Uchycen je v těžišti, aby jeho libovolná poloha byla volná svou stabilitou.
Toho se docílí umístěním protizávažím na vyvážení tubusu. Samotný dalekohled
je zpravidla umístěn asymetricky a jeho pohyb je možný ve dvou vzájemně
kolmých směrech – hodinový a deklinační. Ložiska umožňující pohyb jsou
zpravidla olejová, kdy dalekohled „plave“ na olejové tenké vrstvě. To zajišťuje
hladký pohyb.
Celý dalekohled je připojen na tzv. hodinový stoj. Je to motor, který
neustále otáčí dalekohledem v hodinovém směru tak, aby mířil na jedno místo na
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obloze. Díky rotaci Země se nám zdá, že se nebeská sféra otáčí (s osou rotace
přibližně procházející hvězdou Polárka v souhvězdí Malého vozu) a veškeré
objekty by nám utíkaly ze zorného pole. Také při delších expozicích by se veškeré
bodové objekty rozmazaly v čárky. Rychlost pohyb nebeské sféry je 15° za
hodinu, Při sledování jiných těles – planet, Měsíce, komet a jiných objektů naší
sluneční soustavy je třeba mít pohyb dalekohledu jiný. Tak lze také rozeznat
jednotlivé objekty a jejich relativní rychlosti vůči hvězdnému pozadí. V dnešní době
je to řízené počítačem a ten ovládá pohyb v obou směrech tak, aby bylo možné
sledovat libovolné objekty.
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4 New Horizons
Sonda „vyslaná
k Plutu“

odstartovala

dne 19. 1. 2006 jako
součást

rakety

Atlas

V551, která ji vynesla.
Její cesta vede kolem
planety

Jupiter,

kde

bude provedeno první
snímkování. Let okolo
Jupiteru je obligátním
začátkem

vzdálených

misí. Při průletu kolem
planety se využije její

Obrázek 45: Sonda New Horizons.[21]

přitažlivé síly a dojde
tak k urychlení sondy
asi o 4 km·s-1.
Dalším cílem je průlet kolem trpasličí planety – dvojplanety Pluto – Charon.
Při největším přiblížení do vzdálenosti asi 9600 km od Pluta a 27000 km od
Charonu bude mít sonda rychlost asi 14 km·s-1, snímkování bude prováděno
s předstihem a začne přibližně 200 dní před nejbližším průletem. Tělesa budou
snímkována na různých pásmech záření. Začne pořizováním spektrálních map, při
přiblížení pak budou pořízeny snímky v oblasti viditelného záření a v oblasti
infračerveného záření. Z těchto snímků pak bude možné poznat více o povrchu,
složení a atmosféře těles.
Dále se vydá sonda do oblasti Kuiperova pásu, konkrétní tělesa ještě
určena nejsou. Můžeme jen doufat, že všechna zařízení budou pracovat
stoprocentně a že zkoumání TNO přinese cenné poznatky o struktuře a vývoji
pásu i celé sluneční soustavy.
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Obrázek 46: Schéma sondy
s popisem jednotlivých prvků.
[28]

Zařízení

Vlastnosti

Ralph

Přístroj pracující v infračervené i optické oblasti, určený pro pořízení barevných map
Pluta a Charónu a ke studiu složení a teploty na povrchu obou těles.

Alice

Ultrafialový spektrometr určený především pro studium atmosféry Pluta.

LORRI

LOng Range Reconnaissance Imager – optický dalekohled s kamerou, která začne
pravidelně snímkovat Pluto přibližně 200 dní před maximálním přiblížením.

PEPSSI

Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation – detektor atomů
a molekul unikajících z Plutovy atmosféry

SWAP

Solar Wind Around Pluto – určený pro studium vlastností slunečního větru kolem
Pluta.

REX

Radio Science EXperiment – radiový experiment, bude studovat vliv atmosféry Pluta
na rádiové vlny vysílané k sondě ze Země (ohyb vln).

SDC

Student Dust Counter – přístroj vyrobený a řízený studenty University of Colorado,
čítač dopadů prachových částic.

RTG

Radioisotopový termoelektrický generátor – bude zajišťovat energii pro tuto sondu.
Základem pro tento systém pohonu je rozpad radioaktivního paliva (oxidu plutonia).
Podobné jednotky byly využity již na zhruba 25 misích, včetně známých Voyagerů.
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