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čáry Balmerovy série Hα během posledních šestnácti let. Měřili jsme ra-
diální rychlosti na několika spektrálních čarách v červené oblasti spektra
γ Cas. Na základě rozboru těchto měření potvrzujeme, že γ Cas je spek-
troskopická dvojhvězda s periodou oběhu P=203.699 dnů. Její oběžná dráha
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Kapitola 1

Úvod

1.1 Záhadné hvězdy se závojem

Nejširší definice hvězdy hvězdy se závojem (v literatuře je obvykle označo-
vána za Be hvězdu, kde B označuje spektrální třídu a ”e” pochází z ang-
lického slova emission) je, že se jedná o hvězdu spektrální třídy B, u které
se ve spektru aspoň jedenkrát za pozorovací historii objevila emise v čarách
Balmerovy série (Hvězdy se závojem pozorujeme i u jiných spektrálních tříd
než B. Pozorujeme je i mezi hvězdami spektrálního typu O, A a dokonce
i F. U Wolf–Rayetových hvězd dokonce pozorujeme čistě emisní spektra.).
Tvar této emise ovlivňuje velké množství faktorů. Dříve než začneme spe-
kulovat nad vlivy, které utváří tvar emise, je vhodné zmínit aspoň nějaké
základní tvary, s tím, že hvězdy se závojem jsou velmi proměnlivé a dochází
u nich ke změnám i v čarách Balmerovy série. V nejjednodušším přiblížení
čáry rozlišujeme na základě jejich výšky (respektive relativního zářivého toku
v dané čáře). Jsou období, kdy spektrum hvězdy se závojem neobsahuje žád-
nou emisi a pak následně může dojít během relativně krátké doby k utvoření
emisní čáry, v níž je relativní zářivý tok několikrát větší než v okolním spo-
jitém záření. Nejtypičtější (i když se ukazuje, že všechny hvězdy se závo-
jem jsou svým způsobem jedinečné) spektrální čarou Balmerovy série hvězd
se závojem je čára, která je tvořena dvěma vrcholky, které jsou oddělené ab-
sorpčním jádrem. Tyto vrcholky dělíme podle toho, které části spektra jsou
bližší, na V (z anglického slova ”violet”) a R (z anglického slova ”red”) vrcho-
lek. Hloubka absorpce mezi těmito vrcholky se mění (může i vymizet). Stejně
tak poloha a poměr výšek vrcholků se mění a při jejich zkoumání mluvíme
o V/R změnách. Tímto jsem nastínila pouze zlomek spektrálních změn, které
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můžeme u hvězd se závojem pozorovat. Hvězdy se závojem jsou proměnné
takřka na všech časových škálách od rychlých změn po dlouhodobé. Co způ-
sobuje tyto změny? Odpověď v případě hvězd se závojem není jednoduchá.
Obecně se předpokládá, že se kolem hvězdy vytvoří obálka (tvořená hmotou
dané hvězdy, případně přetokem plynu od druhé složky ve dvojhvězdě), která
je příčinou její proměnnosti. Jaký má obálka tvar a stavbu? Proč se kolem
hvězdy formuje? Jsou hvězdy se závojem pouze vývojovým stupněm hvězd
spektrální třídy B, nebo za formováním obálky stojí vnější vlivy (například
podvojnost systému)? Spolehlivá odpověď na tyto otázky dodnes neexistuje.
Další jevy, které u hvězd se závojem pozorujeme, jsou nadbytek vyzařování
v infračervené oblasti a vlastní polarizace záření.

Zkusme se krátce podívat na to, v jakém stavu je zkoumání záhadných
hvězd se závojem, a tak hrubě odpovědět na otázky, které jsem položila
v předchozím odstavci. Často se pozoruje (samozřejmě nepřímo), že hvězdy
se závojem rychle rotují, protože existuje přímá úměrnost mezi šířkou spek-
trální čáry a rychlostí rotace hvězdy. Na tento fakt poukázal Struve (1931)
a Harmanec (1989) ve své práci uvádí, že promítnutá rovníková rychlost
(v.sini) hvězd se závojem leží pro většinu z nich v intervalu 175–325 kms-1.
Rychlá rotace hvězd se závojem je zároveň jedním ze základních prvků
takřka všech teorií popisujících vznik obálky, protože v rovníkové oblasti
se obvodová rychlost blíží rychlosti únikové a usnadňuje tak výtok látky
z hvězdy. Struve (1931) přišel jako první s hypotézou, že se kolem hvězdy
v rovníkových oblastech formuje poměrně tenký disk. Dodnes se někteří au-
toři velmi striktně drží představy, že cirkumstelární hmota je soustředěna
do tenkého disku, avšak již krátce poté, co Struve vyslovil svoji hypotézu,
přišli jiní autoři s námitkami, které by hovořily spíše ve prospěch sféricky
symetričtější obálky. Představa spíše eliptické obálky dává pozorovateli větší
volnost při popisu nepřeberného množství změn, které u hvězd se závojem
pozorujeme, avšak vzhledem k tomu, že hvězdy se závojem většinou rychle
rotují, je velmi pravděpodobné, že hmota nebude v takové obálce rozložená
stejnorodě a patrně bude mít tendenci hromadit se v rovníkových oblastech
hvězdy. S takovouto geometrií také většina autorů při používání modelů
na hvězdy se závojem počítá, ačkoliv dodnes není jasné, jaký tvar obálka
hvězd se závojem zaujímá. Modely vzniku obálky rozdělil Harmanec (1989)
do šesti skupin. Historicky nejstarším modelem je Struveho model rotační
nestability, který předpokládá, že v rovníkových oblastech převyšuje rotační
rychlost únikovou, a tak hvězdná hmota uniká do okolí hvězdy. V nepro-
spěch tohoto modelu hovoří především fakt, že pomocí tohoto modelu nelze
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vysvětlit dlouhodobé změny. Zároveň model nelze zcela zavrhnout, protože
dodnes není jasné, jak moc se rotační rychlost hvězd se závojem blíží kri-
tické rotační rychlosti (Například Townsend a kol. (2004) poukázali na to,
že možná podceňujeme skutečnou rovníkovou rotační rychlost hvězd se zá-
vojem.). Dalším modelem je model expanze materiálu vlivem tlaku záření
Gerasimoviče (1934), i v tomto modelu se předpokládá, že rychlá rotace
hvězd se závoje usnadňuje únik materiálu. O tomto modelu nelze zcela říci,
že by neplatil, protože např. u Wolf–Rayetových hvězd se předpokládá, že
obálka kolem hvězdy vzniká především díky mohutnému hvězdnému větru,
který je hnán zářením hvězdy. Dalším modelem je sféroidální model Doa-
zanové a Thomase (1987). Ti ve svém modelu předpokládají, že tok hmoty
z hvězdy představuje zcela nezávislý parametr. Dalším modelem je model ne-
radiálních pulsací Baade (1979). V něm se předpokládá, že díky rychlé rotaci
hvězdy dochází v rovníkových oblastech k nárůstu amplitudy neradiálních
pulsací a k vyvržení hmoty disku. Dalším modelem je model lokálních mag-
netetických polí Underhillové (1987). Model předpokládá, že obálka vzniká
v důsledku magnetohydrodnamických interakcí u rychle rotující hvězdy. Po-
sledním modelem, jehož zastánci a tvůrci jsou Harmanec a Kříž (1975),
je model dvojhvězdný. Model předpokládá, že za tvorbu obálky je zodpo-
vědná interakce dvou gravitačně vázaných hvězd. Z hlediska tvorby disku
existují dvě možnosti: 1. Jedna z hvězd vyplňuje svoji Rocheovu, dochází
tak přetečení její hmoty na druhou složku. Pokud druhá složka takřka zcela
nevyplňuje svoji Rocheovu mez, tak většina přetékající hmoty nedopadne
na hvězdný povrch, ale utvoří obálku kolem hvězdy. 2. Ani jedna z hvězd ne-
vyplňuje Rocheovu mez, ale jedna z hvězd rychle rotuje. Potom je možné, že
v určitých fázích oběhu vytrhává svým gravitačním působením druhá složka
z rychle rotující složky hmotu, ta nepřetéká na druhou složku, ale útváří
obálku okolo ”mateřské” složky. Dvojhvězdný model je významný, protože
vlivem druhé složky lze vysvětlit řadu jevů, které u hvězd se závojem pozoru-
jeme. Hlavním argumentem, který použili např. Rivinius a kol. (2006), proti
dvojhvězdnému modelu je, že dvojhvězdou je prokázána (dle autorů zmíněné
práce) pouze třetina pozorovaných hvězd se závojem. Argument by to byl
dobrý pouze v případě, kdyby u zbylých dvou třetin hvězd bylo spolehlivě
prokázáno, že se o dvojhvězdy nejedná. To však nelze říci, protože z hle-
diska historického je zjevné, že procento hvězd se závojem, které se vysky-
tují v dvojhvězdném systému roste tak, jak roste přesnost měřících přístrojů
a metod. Navíc jestliže se v dané době neprokáže ”dvojhvězdný charakter”
hvězdy, tak se ”tak trochu předpokládá”, že daná hvězda dvojhvězdou není
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a i když vzroste přesnost měření, nikdo se k hvězdě nevrací. Takový byl
svým způsobem i osud γ Cas. Cowley a kol. (1976) měřili radiální rych-
losti na dlouhé sérii fotografických spekter γ Cas, která byla sesbíraná v le-
tech 1941–1967 a nenašli v nich periodické změny. S další studií zaměřenou
na zkoumání změn radiálních rychlostí γ Cas přišli až Harmanec a kol. (2000)
a ukázali, že γ Cas dvojhvězda je, byť poloviční amplituda její křivky radiál-
ních rychlostí je velmi malá. Studie tedy přišla po 24 letech a dle mého názoru
je to s řadou hvězd se závojem podobné (a nejen hvězd se závojem). Nelze
tedy vyloučit dvojhvězdnou hypotézu vzniku hvězd se závojem pouze na zá-
kladě statistických úvah, protože současná statistika je neúplná (a vzhledem
ke kapacitám současné astronomie se tento stav jistě ještě dlouho nezmění).
Nechci zde vyzdvihovat nějaký model nad ostatní, nakonec se může ukázat,
že ke vzniku hvězd se závojem a jejich chování nějak přispívá většina ze zmí-
něných jevů. Prvním krokem k úplnějšímu popisu a poznání hvězd se závo-
jem je dle mého názoru vyřešení záhady jejich geometrického uspořádání.
V současné době se již pozorovací technika–především moderní interfero-
metry dostává na úroveň, kdy budeme moci přímo pozorovat tvar obálky,
a nezbývá než doufat, že se jejich hledáčky zaměří i na hvězdy se závojem.

Hvězdy se závojem jsou jedinečnou skupinou hvězd mezi horkými hvězdami.
Zkoumání hvězd se závojem jistě vysvětlí mnohé jevy, které pozorujeme
u nich i jiných hvězd, které nespadají přímo do této kategorie.
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Kapitola 2

Poznávání γ Cas

γ Cas (27 Cas, HR 264, HD 5394, HIP 4427, MWC 9) je hvězda se závojem
(splňuje definici z kapitoly 1.1), její spektrální třída je B0IVe. γ Cas patří
mezi první dvě objevené hvězdy se závojem (tou druhou je β Lyr). Patří
mezi velmi jasné hvězdy. Její jasnost ve filtru V (širokopásmový filtr s ma-
ximem ve vlnové délce 535 nm) je 1m.6 - 2m.8. Hvězda se nachází poměrně
blízko severního nebeského pólu, a tak se často stávala terčem pozorovatelů
ze severní polokoule. Její rovníkové souřadnice jsou α2000.0 = 0h56m42s.5317,
δ2000.0 = +60◦ 37′0′′.265, kde index 2000.0 označuje ekvinokcium, vůči němuž
jsou souřadnice hvězdy počítány.

V této kapitole bych ráda shrnula jaké změny u γ Cas pozorujeme a na ja-
kých časových škálách tyto změny probíhají. Existující pozorování budu
(tam, kde to bude možné) diskutovat s vlastními měřeními a pozorováními.
Začnu z historického hlediska ”od konce” od rychlých změn, kde je úroveň
současného poznání γ Cas patrně nejnižší.

2.1 Rychlé změny

Odhalit rychlé změny je v principu poměrně obtížné. Potřebujeme k tomu,
aby byl soubor pozorování bohatý a doba mezi pozorováními co nejkratší
(aspoň řádově menší, než je doba, po kterou změny probíhají). Obvykle je
amplituda rychlých změn menší než amplituda změn dlouhodobých, a tak
při jejich proměřování potřebujeme přesnější měřící přístroje a postupy,
a proto se vědci dodnes neshodují na periodicitě a vysvětlení příčiny rychlých
změn. Naopak je možné, že pokud bude γ Cas i nadále hojně pozorována
stále lepšími přístroji, budeme pozorovat stále jemnější podrobnosti jejích
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spekter, či světelných křivek a objevíme tak další dnes neznámé změny, kte-
rými hvězda prochází.

2.1.1 Rychlé fotometrické změny

Ve viditelné oblasti pozorujeme rychlé fotometrické změny. Ačkoliv Har-
manec (2002) ve své práci píše: ”Dodnes se diskutuje o tom, zdali je možné
rychlé optické změny detekovat a zdali jsou periodické”, světelná křivka poří-
zená družicí Hipparcos a publikovaná v práci Harmance a kol. (2000) (aspoň
dle mého názoru) prokazuje, že u γ Cas rychlé změny jasnosti ve viditelné
oblasti probíhají a jsou pravděpodobně periodické. V citované práci určili
na základě světelné křivky periodu rychlých fotometrických změn ve vidi-
telné oblasti 1d.487. Je však třeba vzít v úvahu, že fotometrii pořízenou dru-
žicí Hipparcos zkoumali i jiní autoři a došli k jiným, byť řádově stejným,
výsledkům (v rozsahu 1d.0–1d.7). Zdali se jedná o projev jednoho, nebo něko-
lika jevů nikdo zatím nezkoumal.

Rychlé změny γ Cas pozorujeme (mimo jiné) ve fotometrických měře-
ních pořízených v rentgenové oblasti elektromagnetického záření. γ Cas byla
identifikována jako zdroj rentgenového záření již v roce 1976. Tento ob-
jev zároveň odstartoval diskusi (která pokračuje dodnes), zdali má rentge-
nové záření svůj původ v obálce kolem hvězdy, nebo je to důsledek akrece
obálky γ Cas na kompaktního průvodce (bílého trpaslíka, nebo neutrono-
vou hvězdu). Spolu s tím začalo zkoumání periodicity rentgenového záření
γ Cas. Ukázalo se, že rentgenový zářivý tok se skládá z pomalu proměnného
základu a rychlých záblesků. Světelné křivky kontinua v ultrafialové a rent-
genové oblasti jsou antikorelované. γ Cas vyzařuje jak v měkčím (∼0.1 keV),
tak tvrdším (∼10 keV) rentgenovém záření. Oliviera a kol. (2010) ukázali, že
tvrdší složka záření převažuje. V měkčí složce byly naopak objeveny změny,
které probíhají na úrovni několika hodin. Rychlým změnám v rentgenovém
zářivém toku se v poslední době věnovali Robinson a kol. (2000) a publiko-
vali periodu P = 1d.12277. Tvrdili, že velikost basálního zářivého toku mírně
vzrostla oproti předešlým měřením, což potvrzují nová měření autorů práce
Oliviera a kol. (2010).

2.1.2 Rychlé spektrální změny

Oliviera a kol. (2010) ve své práci kvalitativně zkoumali poměrně rozsáhlá
rentgenová spektra (0.05 – 3.8 nm) pořízená družicemi Chandra a XMM–

11



Newton. Následně se pokoušeli pozorovaná spektra popsat několika modely,
aby zjistili původ rentgenového záření (s tím, že předem vyloučili vliv sekun-
dáru).

Rychlé spektrální změny pozorujeme také ve viditelné oblasti spektra
γ Cas. Poprvé byly pozorovány na čáře Hγ v roce 1970. Jednalo se o putující
vlnky, které se pohybovaly po spektrálních čarách od modré k červené části
profilů čar. Poslední publikovaná perioda těchto změn pochází z roku 1987
a její hodnota je 1d.16885. V rámci svých měření a pozorování profilů čar
(SiII 6347, SiII 6371, HeI 6678, Hα), jsem nepozorovala pravidelné vlnky
pohybující se po profilech spektrálních čar od modré k červené (měření RV
jsem prováděla manuálně a mohla si při nich prohlédnout profily proměřo-
vaných čar). Důvodů, proč jsem nepozorovala putující vlnky, je několik:

1. Emise v čáře Hα je velmi silná, spektrometr nerozlišil její jemnou struk-
turu. Čára je velmi hladká (viz. obr.(2.1)–C).

2. Všechny čáry kromě Hα jsou velmi slabé. Relativní zářivý tok v těchto
čarách se jen velmi málo liší od okolního kontinua (viz. obr. (2.1)–A,
B, D) a je ovlivněn jeho fluktuacemi.

3. Spektrální čáry mohou být blendované (tzn. překrývají se úplně nebo
částečně s jinými spektrálními čarami, například obě křemíkové čáry
se blendují s telurickými čarami).

4. Yang a kol. (1998) pozorovali putující vlnky ve spektrálních čarách Hγ,
HeI (4388, 4471, 5876) a SiIII 4552. Rozlišení spektrografu, který pou-
žívali, je 1nm.mm-1 (oproti 1.72nm.mm-1 u ondřejovských spekter).
Relativní zářivý tok v putujících vlnkách nepřekročil 0.5% okolního
kontinua. Především však putující vlnky hledali ve spektrálních ča-
rách, ve kterých je emise slabší, než v čarách, které jsem zkoumala
v rámci této práce.

V silné emisi v čáře Hα se občas objevila absorpce. Příklady takových
absorpcí jsou vidět v obr. (2.2) a (2.3) (Všimněte si různých poloh a in-
tenzit absorpcí vzhledem k intenzitě Hα.). Jejich výskyt nebyl periodický.
K objevování a mizení absorpcí docházelo na časové škále desítek až sto-
vek dnů. Tento jev tedy nepatří k rychlým změnám. Tímto způsobem se
pravděpodobně projevují dlouhotrvající nehomogenity obálky γ Cas.
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Obrázek 2.1: A) Křemíková čára SiII 6371, B) Křemíková čára SiII 6347, C)
Čára Hα, D) Heliová čára HeI 6678, relativnímu toku hvězdného kontinua
odpovídá relativní intenzita = 1. Všimněte si, že jednotlivé grafy mají různou
škálu.

Harmanec a kol. (2000) pořídili během čtyř nocí 109 spekter a následně
na nich proměřovali radiální rychlosti (dále RV) na čáře Hα. Nenašli žádné
změny probíhající na úrovni dnů a méně.

Další veličinou měřenou u γ Cas, která vykazuje změny, je lineární po-
larizace. Detekovali ji Poeckert a kol. (1978). Neodstraňovali mezihvězdnou
polarizaci, což činí jimi publikované absolutní hodnoty nevěrohodné. Hlav-
ním přínosem této práce bylo to, že detekovali průběh polarizace záření
γ Cas od 330nm do 900nm. Přijmeme-li, že mezihvězdná polarizace se v čase
nemění, tak relativní změny, které detekovali, jsou věrohodné (nejednalo se
o malé změny, na hraně Balmerovy série detekovali pokles polarizace na 50%
původní hodnoty). Svá měření pak porovnávali s modelem diskovité obálky
γ Cas. Modelovali také energetické rozdělení kontinua v infračervené a op-
tické oblasti γ Cas. Na základě svého modelu diskutovali stavbu obálky γ Cas
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a z které části obálky pochází polarizace a z které pochází emisní čára Hα.
Polarimetrii γ Cas se také věnovali Quirrenbach a kol. (1997) (polarizaci
měřili přesněji, ale hlavním účelem jejich práce bylo následně z informací
o polarizaci γ Cas vyvodit závěry o tvaru obálky γ Cas ). Clarke (1990) pu-
blikoval periodu změn polarizace γ Cas 0d.592. Harmanec (2002) upozornil,
že skutečná perioda by mohla být dvojnásobnou vlnou 1d.184. Výše uvedené
periody změn polarizace záření γ Cas nebyly v dalších publikacích potvrzeny.

2.2 Dlouhodobé změny

Změny, které se odehrávají během desítek a více dnů, považuji za dlouho-
dobé. Byly to právě dlouhodobé změny, které pozorovatelé objevili u γ Cas
jako první. Důvodem je především to, že amplitudy dlouhodobých změn jsou
větší a můžeme je měřit i méně výkonnými přístroji.

2.2.1 Dlouhodobé změny barvy a jasnosti

Chceme–li se věnovat fotometrickým měřením, postačí při dané jasnosti
hvězdy menší dalekohledy, než jaké potřebujeme k spektroskopii, a proto
se prvními objevenými změnami staly změny jasnosti. Zprávu o nich podal
jako první Birt (1832). γ Cas pozorovali systematicky především visuální po-
zorovatelé. V roce 1937 došlo k poměrně prudkému zjasnění hvězdy a hvězda
tehdy dosáhla maximální jasnosti za celou dobu, po kterou ji pozorujeme.
Dnes je γ Cas přibližně o 1m.0 slabší než byla během svého maxima na konci
30. let. Světelnou křivku, která obsahuje pozorování za takřka celé 20. století
publikoval ve své práci Harmanec (2002).

V současné době dochází k pozvolnému zjasňování γ Cas ve filtru V.
Hvězda ovšem prochází fotometrickými změnami i v jiných oborech elek-
tromagnetického záření. Již jsem zmínila, že dochází k postupnému sílení
rentgenového zářivého toku. K dalším poměrně zajímavým změnám dochází
v infračervené oblasti. Jak již jsem zmínila v úvodu (1.1) γ Cas (a ostatní
hvězdy se závojem) vykazuje vlastní zčervenání. Nadbytek vyzařování γ Cas
a jeho změny v infračervené oblasti podrobně zkoumali Telting a kol. (1993)
a Poeckert a kol. (1978). Na základě Kuruczových modelů hvězdných atmo-
sfér se pokoušeli popsat energetické rozdělení kontinua hvězdy pod obálkou
v ultrafialové oblasti (uvažovali, že v ultrafialové oblasti již hvězdná obálka
svým zářením přispívá jen velmi málo), následně získanou závislost extrapo-
lovali do infračervené oblasti a mohli tak extrahovat nadbytek záření v infra-
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červené oblasti spektra. Na základě těchto a dalších měření se pak pokoušeli
odhadnout fyzikální vlastnosti γ Cas .

γ Cas v neposlední řadě prochází dlouhodobými změnami polarizace (Lze
je opět rozdělovat na fotometrické a spektrometrické na základě metody po-
zorování.). Zkoumání vlastní polarizace záření hvězd se závojem je velmi
důležité, protože polarizace v sobě nese informace o rozložení hmoty ko-
lem hvězdy. Dlouhodobé změny v polarizaci publikovali ve své práci Poec-
kert a kol. (1978).

2.2.2 Dlouhodobé spektrální změny

Secchi (1867) pozoroval spektrum γ Cas a objevil v čáře HeI 5876 emisi.
V následujících letech byly u γ Cas pozorovány spektrální změny. Dochá-
zelo dokonce až k zánikům a utváření emise v různých spektrálních čarách.
Zjasnění, které bylo u γ Cas pozorováno v roce 1937, se projevilo i v jejím
spektru. Došlo k zesílení emisních čar. Pozorované zjasnění a sílení emisních
čar dnes spojujeme s formováním nové obálky kolem γ Cas. Během tohoto
období silné emise také proběhly 2 shell období (Názvem shell se označuje
tvar absorpčního jádra v emisní čáře. Profil takového jádra připomíná spíše
Lorentzovu než Gaussovu křivku.). Krátce poté (během druhé světové války)
emise z čar vymizela a jasnost hvězdy prudce poklesla. V druhé polovině
40. let začala emise v čarách Balmerovy série opět sílit a hvězda zjasňo-
vat. K pomalému zjasňování (a sílení emisních čar Balmerovy série) γ Cas
dochází dodnes.

Zkusila jsem ověřit, zdali dochází k postupnému sílení emise v čarách
Balmerovy série, poněvadž spektra, která jsem měla k dispozici, pokrývají
poměrně dlouhé časové období (přibližně 16 let). Jak se v čáře Hα vyvíjela
emise ukazují obr. (2.2), (2.3). Kvůli přehlednosti jsem odstranila popisky os.
Svislá osa udává velikost relativního zářivého toku a vodorovná osa udává
velikost vlnové délky v angströmech. Osy jsou u všech grafů stejně škálo-
vány. U zobrazených čar Hα jsem změřila Fmax (Maximální relativní zářivý
tok v čáře Hα) a FWHM (Full Width at Half Maximum – Plnou šířku
spektrální čáry v polovině její výšky). Čas pořízení zobrazených spektrál-
ních čar v obr. (2.2) a (2.3), velikost jejich Fmax a FWHM jsem vypsala
v tabulce (2.1).

Velikost FWHM jsem počítala tak, že jsem v programu Origin fitovala
spektrální čáru Gaussovou křivkou a z jejího parametru popisující stan-
dartní odchylku σ jsem dopočetla dle vztahu FWHM = 2σ

√
2 ln 2 velikost
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Číslo spektra HJD - 2400000 Fmax[relativní] FWHM[angström]

1 49279.6757 4.644 7.75 ± 0.10
2 49470.3446 4.304 7.73 ± 0.08
3 49673.2515 4.474 7.35 ± 0.07
4 49915.4291 4.412 7.56 ± 0.06
5 50279.5312 4.588 7.34 ± 0.06
6 50464.2710 4.301 7.35 ± 0.06
7 50969.3943 4.152 7.49 ± 0.11
8 51163.3472 4.111 7.20 ± 0.06
9 51576.2182 3.990 7.57 ± 0.09
10 52229.2875 3.455 8.19 ± 0.06
11 52730.5717 4.048 7.90 ± 0.05
12 52957.3618 4.014 7.76 ± 0.05
13 53290.5293 4.138 7.82 ± 0.05
14 53745.5116 4.284 7.70 ± 0.05
15 54188.5124 4.427 7.77 ± 0.05
16 54533.2727 4.496 7.67 ± 0.05
17 54736.4127 4.512 7.68 ± 0.05
18 55100.3724 4.590 7.60 ± 0.05

Tabulka 2.1: Závislost FWHM a Fmax na čase pro vybraná spektra.

FWHM. Velikost maximálního toku Fmax jsem měřila programem SPEFO
(FWHM měří program SPEFO špatně.). Závislosti veličin Fmax a FWHM
na čase ukazuji v obr. (2.4). Obrázky (2.2), (2.3) a (2.4) nepotvrzují výše
zmíněný trend sílení emise v čáře Hα , který probíhal v předchozích deká-
dách. Přesto stojí za povšimnutí, že křivky FWHM a Fmax jsou zdánlivě
antikorelované. Pro vyvození hlubších závěrů by bylo třeba proměřit FWHM
a Fmax pro všechna spektra a případně použít lepší závislost než je Gaus-
sova křivka, protože z obr. (2.2) a (2.3) je patrné, že se některé křivky
od gaussovského tvaru značně odlišují. Měření centrálního toku jsou ovliv-
něna V/R změnami (Neměřila jsem maximum toku ve středu čáry, ale přímo
na vrcholku V nebo R podle toho, který právě v čáře Hα dominoval.). V ne-
poslední řadě světelná křivka publikovaná Harmancem (2002) ukazuje, že
růst jasnosti hvězdy ve filtru V byl v posledních dvou desetiletích jen velmi
pozvolný. V ostatních emisních čarách (SiII 6347, SiII 6371, HeI 6678), které
jsem měřila v rámci této práce, není možné toto sílení příliš dobře sledovat,
protože relativní zářivý tok v těchto čarách je jen o setiny (nejvýše desetinu)
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větší, než relativní zářivý tok v okolním hvězdném kontinuu. Pokud bychom
měli dvě spektra, která se v čase svého pořízení liší o několik desetiletí, měli
bychom zesilování emise pozorovat i v těchto čarách.

Dalšími dlouhodobými spektrálními změnami, kterými γ Cas prochází,
jsou již několikrát zmiňované V/R změny (viz. kapitola 1.1). V/R změny
poprvé změřil ve spektrální čáře Hβ Lockyer (1933). V dnešní době se před-
pokládá, že změny probíhají během doby 5 ± 1 let a tato doba se pozvolna
prodlužuje. Spektra, která jsem měla k dispozici, neobsahovala čáru Hβ.
Emise v čáře Hα postrádá dvojitou strukturu čáry Hβ, ale z obrázků (2.2)
a (2.3) je patrné, že se mění poloha vrcholku čáry vůči tělu čáry. Spektra,
která jsem měla k dispozici, pokrývala oblast přibližně 630.0–670.0nm.

V této oblasti se V/R změny nejvíce projevovaly v čáře HeI 6678. Vývoj
heliové čáry za šest let (časový interval volím kratší, protože chci pouze uká-
zat V/R změny) ukazuje obr. (2.5). Pro přehlednost jsem odstranila popisky
os jednotlivých grafů. Vodorovná osa odpovídá vlnové délce v angströmech
a svislá osa odpovídá relativnímu zářivému toku. Osy všech grafů jsou stejně
škálovány. V/R změny v HeI 6678 čáře jsou poměrně dramatické (v určitou
chvíli dochází k vymizení vrcholku R). Z obrázku je také vidět, že inten-
zita celé čáry se mění. Tomuto jevu bych nepřisuzovala fyzikální význam,
poněvadž heliová čára je velmi citlivá na délku expozice spektra. Díky obrov-
skému rozdílu v zářivých tocích mezi čarami Hα a HeI 6678 je čára HeI 6678
často podexponovaná. Kratší expoziční časy se volí kvůli tomu, aby naopak
nedošlo k saturaci čáry Hα. V/R změnám se velmi detailně věnovali Tel-
ting a kol. (1993). V/R změny se snažili vysvětlit pomocí dvou modelů: 1)
Pulsacemi obálky, 2) Rotací osově nesymetrického disku (v závěru své práce
se pak přiklánějí k druhému modelu).

K spektrálním změnám γ Cas dochází i v ostatních oborech elektromag-
netického záření. Vzhledem k jejich horší dostupnosti (s výjimkou několika
intervalů vlnových délek v infračervené a rádiové oblasti) a větších nároků
spektrometrie na výkon přístrojů, jsou spektrometrická měření v těchto ob-
lastech zatím nedostatečná.
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Obrázek 2.2: Vývoj čáry Hα v čase. Číslování jednotlivých grafů souhlasí
s číslováním v tabulce 2.1. Všechny grafy mají stejně škálované osy.
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Obrázek 2.3: Vývoj čáry Hα v čase. Číslování jednotlivých grafů souhlasí
s číslováním v tabulce 2.1. Všechny grafy mají stejně škálováné osy.
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Obrázek 2.4: A) Vývoj centrálního toku Fmax v čáře Hα pro vybraná
spektra. B) Vývoj FWHM čar Hα pro vybraná spektra. Seznam spekter
je v tab. (2.1). Všimněte si, že křivky jsou vzájemně antikorelované.
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Obrázek 2.5: Vývoj spektrální čáry HeI 6678 v čase. Jednotlivé grafy mají
stejně škálované osy, svislá osa = relativní zářivý tok, vodorovná osa =
vlnová délka v angströmech. Čísla u jednotlivých grafů určují střed expozice
daného spektra v HJD - 2400000.
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Kapitola 3

Podvojnost systému

Jedním z možných vysvětlení existence hvězd se závojem a jejich chování by
mohlo být vzájemné působení dvou gravitačně vázaných objektů, a proto
je velmi důležité zkoumat, zdali se pozorované hvězdy se závojem nenachází
v systému dvou a více hvězd (viz. kapitola 1.1). Jak jsem již zmínila v části
2.1.1, identifikace γ Cas jakožto zdroje rentgenového záření odstartovala
diskusi, zdali je či není jeho původcem hvězdný průvodce. Ihned po tomto
objevu Cowley a kol. (1976) proměřili radiální rychlosti na fotografických
spektrech pořízených v letech 1941–1967. Nepodařilo se jim najít periodické
změny RV. Harmanec a kol. (2000) změřili RV u 295 Reticon spekter poří-
zených v coudé ohnisku dvoumetrového dalekohledu v Ondřejově. Měřili
Dopplerův posuv v následujících spektrálních čarách: 1. Emisních křídlech
čáry Hα, 2. Emisních křídlech čáry HeI 6678, 3. Absorpčním jádře čáry
HeI 6678. Měřili i další spektrální čáry, ale publikovali měření pouze ve výše
zmíněných čarách. Pozorovali velmi dlouhé změny radiální rychlosti (pro-
bíhající během několika let) a po jejich odečtení pozorovali rovněž změny
probíhající během stovek dnů. Pro změřená data vypočetli dráhové řešení.
Dráhové elementy, které vypočetli, uvádím v tabulce 3.1. Během nových
měření RV jsem používala stejné postupy měření a zpracování jako Harma-
nec a kol. (2000), a proto metody uvedu až při prezentaci nových měření.
Miroshnichenko a kol. (2002) zpracovávali 162 echelle spekter pořízených
v letech 1993–2002 (Echelle spektrograf zaznamenává celé spektrum ve formě
několika rovnoběžných pásů nad sebou. Uspořádání se dosahuje pomocí dvou
na sebe kolmých disperzních elementů a pracuje se ve vysokých difrakčních
řádech. Klasický spektrograf se zaměřuje na kratší oblast spektra, která je
daná natočením mřížky spektrografu. Obvykle pracuje v prvním nebo dru-
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hém difrakčním řádu.). RV měřili na spektrálních čarách: 1. vrcholek čáry
Hα, 2. ”střední” část čáry Hα, 3. modrý a červený vrcholek čáry HeI 5876
(následně na této čáře zkoumali i V/R změny). Z křivky radiálních rychlostí
získané na střední části emise Hα vypočetli dráhové elementy systému γ Cas.
Keplerovskou křivku hledali metodou nejmenších čtverců. Rozdíl v postupu
měření RV Miroshnichenko a kol. (2002) a Harmance a kol. (2000) spočívá
především v způsobu měření RV. Zatímco Harmanec a kol. (2000) měřili
manuálně každé spektrum, Miroshnichenko a kol. (2002) měřili RV automa-
ticky. Dráhové elementy počítali obě skupiny především na souboru měření
čáry Hα, dokonce měřili čáru Hα přibližně ve stejných místech. Dráhové ele-
menty, které Miroshnichenko a kol. (2002) spočetli na měření RV na emisních
křídlech čáry Hα (střední části Hα) jsou uvedeny v tabulce 3.1. Překvapivé
je, že dráhové elementy získané na měřeních v čáře Hα oběma autory se liší
mírně v periodě a podstatně ve výstřednosti.

Dráhový element H(2000) H(2000) M(2002)

emise Hα abs. HeI 6678 emise Hα
P[den] 203.59 ± 0.29 203.59 (pevné) 205.50 ± 0.38
e 0.260 ± 0.035 0.260 (pevné) 0
ω[◦] 47.9 ± 8.0 23 ± 27 –
K1[kms-1] 4.68 ± 0.35 7.0 ± 1.5 3.80 ± 0.12
rms[kms-1] 1.455 8.946 0.936
N 272 280 162

Tabulka 3.1: Dráhové elementy γ Cas , které získali Harmanec a kol. (2000)
= H(2000) a Miroshnichenko a kol. (2002) = M(2002) analýzou křivky ra-
diálních rychlostí. P = perioda, e = výstřednost, ω = délka periastra, K1 =
poloviční amplituda křivky radiálních rychlostí primární složky dvojhvězdy,
rms = střední kvadratická odchylka změřených bodů od vypočtené křivky,
N = počet zpracovaných měření.

3.1 Nová měření radiálních rychlostí γ Cas

Opakovaně jsem změřila 295 Reticon spekter, které předtím měřili Harma-
nec a kol. (2000). Všechna spektra byla pořízena v coudé ohnisku dvoumet-
rového dalekohledu v Ondřejově. Spektra pokrývají interval vlnových délek
630–673 nm. Pořízená spektra mají lineární disperzi 1.72nm.mm-1. Prvotní
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zpracování spekter (kalibrace spekter ve vlnových délkách, kalibrace v in-
tenzitách, vytvoření jedno–dimensionálního obrazu spektra) provedli autoři
práce Harmanec a kol. (2000). Nově jsem změřila 119 CCD spekter poří-
zených v coudé ohnisku dvoumetrového dalekohledu v Ondřejově. Pořízená
spektra mají lineární disperzi 1.72nm.mm-1. Spektra pokrývají interval vl-
nových délek 625–676 nm. Prvotní zpracování spekter (kalibrace spekter
ve vlnových délkách, kalibrace v intenzitách, vytvoření jedno–dimensionálního
obrazu spektra) provedli pracovníci ondřejovské hvězdárny. Spektra jsem
měřila programem SPEFO1, který napsal Dr. Jiří Horn (viz. Jiří Horn a kol. (1996)).
Později tento program rozvíjeli Dr. P. Škoda a Mgr. J. Krpata. Předešlá
měření spekter pořízených detektorem Reticon Harmance a kol. (2000) jsem
měla k dispozici.

V první řadě je třeba provést rektifikaci spekter (Rektifikací spektra
se rozumí protáhnutí hladké křivky spektrem. Křivkou následně spektrum
podělíme, tak aby relativní tok v hvězdném kontinuu byl roven jedné.). V pří-
padě spekter pořízených detektorem Reticon jsem přijmula rektifikaci Har-
mance a kol. (2000). Spektra pořízená detektorem CCD jsem rektifikovala.
Radiální rychlosti se určují z dopplerovského posuvu měřené čáry hvězdy
(λ − λlab) a čáry měřené v laboratorní soustavě (soustava, která se vůči
pozorovateli nepohybuje). Velikost RV je dána vztahem (3.1).

RV = c
λ− λlab

λlab
, (3.1)

kde c je rychlost světla ve vakuu. Pro přesné určení RV je tak třeba znát
co nejpřesněji střed měřené spektrální čáry. To se v programu SPEFO za-
jišťuje překrytím zrcadlových obrazů měřené spektrální čáry. V případě spek-
trální čáry Hα jsem dosahovala ideálního překrytí přibližně v polovině její
výšky, tam kde její křídla stoupají přibližně lineárně. V případě ostatních
čar už oblast měření čáry nelze tak snadno stanovit, poněvadž oproti čáře
Hα jsou velmi slabé. Měřila jsem následující spektrální čáry:

1. Emisní křídla čáry Hα = HI 6562.817[angström]

2. Emisní křídla čáry HeI 6678.151[angström]

3. Absorpční jádro čáry HeI 6678.151[angström]

1Program SPEFO je volně k dispozici na webových stránkách:
http://astro.troja.mff.cuni.cz/ftp/hec/SPEFO.263
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4. Emisní křídla čáry SiII 6347.091[angström]

5. Emisní křídla čáry SiII 6371.359[angström]

Měření na křemíkových čarách program SPEFO automaticky průměro-
val, i když jsem často z dvojice křemíkových čar měřila pouze čáru SiII 6347,
protože měla obvykle mnohem lépe definovaná emisní křídla. Příklady měře-
ných čar jsou v obr. (2.1). U jednotlivých spekter jsem rovněž měřila telurické
čáry. Telurické čár jsou spektrální čáry, které nijak nesouvisí se zkoumanou
hvězdou. Vznikají při průchodu světla hvězdy zemskou atmosférou. Jejich
měřením můžeme přesněji určit nulový bod škály radiálních rychlostí (tj.
dodatečně pomocí nich opravujeme heliocentrickou korekci). Protože kva-
lita (hloubka) telurických čar závisí na pozorovacích podmínkách dané noci,
měnil se počet telurických čar, které jsem na daném spektrum mohla měřit
a tím i přesnost dodatečné opravy. Soubor měření RV na telurických čarách
jsem prošla a vyloučila ty body, které se značně odchylovaly od průměru. To
bylo samozřejmě možné jen u spekter, kde jsem měřila dostatečné množství
telurických čar. Heliocentrické opravy se počítají při prvotním zpracování
spekter v programu IRAF pro středy expozic jednotlivých spekter (Jedná se
o opravu o pohyb Země kolem Slunce.). Program IRAF určuje souřadnice
hvězdy na základě zaměření dalekohledu. Může se stát, že je načte ne zcela
správně a potom se nepřesně spočtou i heliocentrické korekce, a tak jsem
si raději heliocentrické korekce spočetla v programu HEC22, který napsal
prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. . Kvalita jednotlivých spekter se lišila
podle délky expozice a pozorovacích podmínek noci, kdy byla pořízena. Ně-
kolik spekter bylo v čáře Hα saturovaných natolik, že jsem je neměřila (nao-
pak některé byly saturované, ale přesto měřitelné, protože saturace nezasa-
hovala do oblastí, kde čára Hα roste přibližně lineárně). Některá spektra byla
exponovaná po příliš krátkou dobu, a tak slabé čáry (HeI 6678, SiII 6347,
SiII 6371) byly příliš zašumělé (Dokonce se vyskytla spektra, kde byla po-
dexponovaná i čára Hα.). Díky tomu, že jsem RV měřila manuálně, jsem
veškerá problémová spektra ze souboru vyřadila.

Jak Harmanec a kol. (2000), tak Miroshnichenko a kol. (2002) postavili
výsledky svých prací především na měřeních emisních křídel čary Hα a neji-
nak je tomu i v této práci. Proč právě emisní křídla čáry Hα, proč neměříme
třeba její vrcholek? Jak jsem již zmínila v úvodu práce (1.1), předpokládá

2Program HEC2 je volně ke stažení na webové stránce:
http://astro.troja.mff.cuni.cz/ftp/hec/HEC2
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se, že hvězdy se závojem jsou obklopeny obálkou. V hvězdné obálce vzni-
kají mimo jiné i emisní čáry. Obálka je mnohokrát větší než hvězda ležící
v ní (až 50 krát na základě interferometrických měření v čáře Hα a více
něž 100 krát na základě měření v rádiové oblasti elektromagnetického zá-
ření pro γ Cas). Předpoklad, že obálka zcela přesně kopíruje pohyby hvězdy,
kterou obklopuje, je nesmyslný a proto je vhodné se ptát, jaké části spektrál-
ních čar odpovídají jakým oblastem hvězdné obálky. Poeckert a kol. (1978)
modelovali obálku γ Cas. Model následně zkoumali právě z hlediska toho
z kterých částí disku pochází, které části emisní čáry Hα (a také lineární
polarizace a infračervený zářivý tok). Z jejich modelu vyplynulo, že emisní
křídla se zformují na vzdálenosti do šesti stelárních poloměrů, zatímco de-
taily vrcholku čár se formují ve vzdálenosti až již zmíněných padesáti ste-
lárních poloměrů od povrchu hvězdy. S tím souvisejí další argumenty, které
uvádějí Rudžjak a kol. (2009). Obálka v nejhrubším přiblížení zaujímá tvar
Rocheových ekvipotenciál, které pod kritickou ekvipotenciálou blízko hvězd-
nému povrchu (za předpokladu, že hvězda nevyplňuje Rocheovu mez) budou
sférické. Z toho všeho plyne, že zatímco vrcholek emisních spektrálních čar
je ovlivněn spíše asymetrickými vnějšími vrstvami obálky, emisní křídla čar
mají svůj původ v poměrně symetrických vnitřních částech obálky. Díky vy-
šší hustotě a viskozitě vnitřních oblastí obálky se jakékoliv nepravidelnosti
vnitřních částí obálky velmi rychle vyhladí. K podobným závěrům došli i jiní
autoři. Z výše uvedených závěrů plyne, že RV měřené na emisních křídlech
by měly lépe popisovat pohyb hvězdy obálkou obklopené.

3.2 Rozbor měření radiálních rychlostí a určení
dráhových elementů γ Cas

Nová měření RV v čarách (emise Hα, absorpce HeI 6678 a emise HeI 6678)
jsem zprůměrovala se starými měřeními Harmance a kol. (2000). Tak by se
měla částečně potlačit chyba spojená s manuálním překrýváním zrcadlových
obrazů ve SPEFU (jeden z argumentů, které Miroshnichenko a kol. (2002)
použili při obhajobě svých výsledků). K rozboru dat v čarách SiII 6347,
SiII 6371 jsem použila pouze nová měření. Srovnání nových měření a měření
Harmance a kol. (2000) ve výše zmíněných čarách ukazuje obr. (3.1). Všechny
tři závislosti jsem proložila přímkou y = ax, abych zjistila, zdali jsem se ne-
dopustila nějaké systematické chyby. Hodnoty parametru a pro lineární zá-
vislost jsou uvedeny v tabulce (3.2).
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Spek. čára emise Hα emise HeI 6678 absorpce HeI 6678
Graf A) B) C)
a ± δa 1.024 ± 0.006 1.038 ± 0.024 1.022 ± 0.008

Tabulka 3.2: Parametry lineárních regresí a závislostí z obr. (3.1)

Rozptyl bodů v obr. (3.1 – B) je značný, přesto se z hodnoty parame-
tru a zdá, že je spíše statistického původu. Příčina rozptylu spočívá dle
mého názoru především v asymetriích křídel čáry HeI 6678, jak je patrné
z obr. (2.5). Takové asymetrie snadno zmatou a vedou k tomu, že jsme vy-
bírali (Harmanec a kol. (2000) a JN) různá místa k měření posuvu této
čáry. Grafy z obr.(3.1) mi rovněž sloužily jako zpětná kontrola, zdali jsem se
při měření nedopustila hrubé chyby (Když se nějaký osamocený bod hodně
odchyloval.).

V dalším kroku jsem musela odstranit dlouhodobé změny RV, které sou-
visí s přibližně pětiletým cyklem V/R změn. K jejich odstranění jsem použila
dva různé postupy:

1. Program HEC133, který napsal prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
a který je založen na Vondrákově vyhlazovací metodě. V programu
může uživatel způsob hlazení ovládat dvěma parametry: 1. časový
interval přes který program měření průměruje (volila jsem hodnotu
odpovídající přibližně dvěma periodám), 2. epsilon, což je parametr
charakterizující především to, jak moc se má k měřeným datům pro-
kládaná křivka přimykat.

2. Soubory měření RV na jednotlivých spektrálních čarách jsem rozdělila
na menší podmnožiny a pro každou podmožinu zvlášť počítala progra-
mem SPEL γ rychlost rovnou při počítání dráhových řešení.(γ rychlost
je střední RV pohybu γ Cas vůči pozorovateli, středovaná přes hod-
noty měření RV v dané podmnožině.). γ rychlost spočtenou pro danou
podmnožinu měření RV potom od této množiny odčítám. Podmnožiny
jsem se snažila volit tak, aby pokrývaly jednu orbitální periodu (aby
se změny spojené s periodou 200 dnů vystředovaly na nulu).

Vyhlazená data (měření na Reticon i CCD) vykreslená v čase jsem pro
jednotlivé čáry vynesla do obrázků: 1. emisní křídla čáry Hα – (3.2), 2. emisní

3Program je volně ke stažení na webových stránkách:
http://astro.troja.mff.cuni.cz/ftp/hec/HEC13
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křídla čáry HeI 6678 – (3.3), 3. absorpční křídla čáry HeI 6678 – (3.4),
4. emisní křídla čar SiII 6347 a SiII 6371 – (3.5). Spojitá křivka v těchto
grafech označuje dlouhodobý trend, který se odčítá od jednotlivých bodů
v programu HEC13. Červené čtverečky odpovídají γ rychlostem jednotlivých
podmnožin RV. Vyhlazení programem HEC13 jsem snažila volit tak, aby
křivka rezprezentující odečítaný dlouhodobý trend, co nejvíce odpovídala
trendu udaném body, které odpovídají jednotlivým γ rychlostem (slouží tedy
i jako vodítko, jak křivku prokládat.).
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Obrázek 3.1: Srovnání měření RV (na spektrech pořízených detektorem Re-
ticon) Harmance a kol. (2000) a JN na čarách: A) emisní křídla Hα, B)
emisní křídla HeI 6678, C) absorpční jádro HeI 6678.
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Obrázek 3.2: Měření RV vyhlazená programem HEC13 a vykreslená v čase
pro emisní křídla čáry Hα. Spojitá křivka = dlouhodobý trend. Červené
čtverečky odpovídají γ rychlostem jednotlivých podmnožin měření.
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Obrázek 3.3: Měření RV vyhlazená programem HEC13 a vykreslená v čase
pro emisní křídla čáry HeI 6678. Spojitá křivka = dlouhodobý trend. Červené
čtverečky odpovídají γ rychlostem jednotlivých podmnožin měření.
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Obrázek 3.4: Měření RV vyhlazená programem HEC13 a vykreslená v čase
pro absorpční jádro čáry HeI 6678. Spojitá křivka = dlouhodobý trend.
Červené čtverečky odpovídají γ rychlostem jednotlivých podmnožin měření.
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Obrázek 3.5: Měření RV vyhlazená programem HEC13 a vykreslená v čase
pro emisní křídla čar SiII 6347 a SiII 6371. Spojitá křivka = dlouhodobý
trend. Červené čtverečky odpovídají γ rychlostem jednotlivých podmnožin
měření.
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Ve chvíli, kdy mám takto připravená data, bych mohla rovnou spočíst
dráhové elementy γ Cas v některém z programů na řešení dráhových ele-
mentů, protože jako první odhad periody a ostatních elementů, bych mohla
použít elementy publikované Harmancem a kol. (2000), případně Miroshni-
chenko a kol. (2002). Rozhodla jsem se, že si naleznu prvotní odhad periody
sama programem HEC274, který napsal prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. .
Tento program využívá k hledání periody v předloženém souboru dat Ste-
lingwerfovy metody minimalizace fázového rozptylu, která je publikovaná
v práci Stelingwerf (1978). Periodu jsem hledala v rozmezí 10–3000 dnů
na datových souborech měření jednotlivých čar zpracovaných v programu
HEC13. Program HEC27 umožňuje uživateli vytvoření tzv. theta statistiky
(Jedná se o závislost normovaného fázového rozptylu bodů na frekvenci.
Čím nižší θ je, tím blíže jsme skutečné periodě.). Zatímco rozbor souborů
měření RV získaných na čarách (Hα, SiII 6347, SiII 6371 a HeI 6678 – emise)
dával periody podobné těm, které nalezli Harmanec a kol. (2000) a Miroshni-
chenko a kol. (2000), periody, které dával rozbor souboru měření RV získa-
ných na čáře HeI 6678 absorpce, byly nesmyslné. Vykreslila jsem si tedy
měření RV na této čáře do fázového diagramu pro periodu 203 dnů. Uká-
zalo se, že problémem bude nejspíše několikadenní kampaň obsahující 113
spekter a pokrývající dobu přibližně 13 dnů. Před analýzou jsem tato měření
odstranila a program HEC27 potom, v takto upraveném souboru měření,
periodu přibližně 203 dnů nacházel. Při hledání dráhového řešení jsem však
tuto kampaň do souboru měření RV na absorpčním jádře čáry HeI 6678 opět
zařadila. Theta statistiky pro RV měřené v jednotlivých spektrálních čarách
ukazuje obr. (3.6). Pro zpřehlednění jsem dominantní minima označila jejich
příslušnými periodami. V obr. (3.6 – A), B), C)) perioda P ≈ 203 dnů a její
násobky převažují. Roční alias je vůči nim dostatečně slabý, ačkoliv byla
všechna měření pořízena na jedné observatoři (Aliasem nazýváme zdánlivou
periodu, která vzniká díky tomu, že pozorování mají vzorkování přibližně
1 rok, 1 den. . .). Výjimku tvoří obr. (3.6 – D). V něm naopak roční alias
převažuje. Způsobuje to zřejmě fakt, že čáry křemíku byly zdaleka nejslabší
a jejich měření nejobtížnější. Abych se ujistila o tom, že je perioda ≈ 200 dnů
reálná, hledala jsem periodu změn RV také pouze na spektrech nových (tedy
měřených detektorem CCD700). Theta statistiky pro měření RV na jednot-
livých spektrálních čarách ukazuje obr. (3.7). Statistiky potvrzují nalezenou
periodu i horší kvalitu měření RV na křemíkových čarách (v jejich theta

4Program je volně ke stažení na webových stránkách:
http://astro.troja.mff.cuni.cz/ftp/hec/HEC27
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statistice opět dominuje roční alias).
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Obrázek 3.6: Theta statistiky pro veškerá měření RV (na spektrech poříze-
ných detektory Reticon a CCD) vyhlazená programem HEC13 v čáře: A)
emisní křídla Hα, B) emisní křídla HeI 6678, C) absorpční jádro HeI 6678,
D) emisní křídla SiII 6347 a SiII 6371.
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Ve chvíli kdy mám odhad periody a chci se pokusit odhadnout další drá-
hové elementy, je vhodné vykreslit si vyhlazené hodnoty RV do fázového
diagramu pro náš odhad periody. Z fázového diagramu pak lze odhadnout
velikost poloviční amplitudy křivky radiálních rychlostí K1, excentricitu e
a délku periastra ω. Tyto kroky jsou nezbytné, protože většina programů
počítajících dráhové elementy zkolabuje, pokud se jim nedají rozumné počá-
teční odhady dráhových elementů. Dráhové elementy jsem počítala progra-
mem SPEL5, který napsal, ale nikdy veřejně nepublikoval Dr. Jiří Horn.
Dráhové elementy jsem počítala zvlášť pro měření vyhlazená v programu
HEC13 a zvlášť pro měření, u nichž byl dlouhodobý trend RV změn odstra-
něn počítáním γ rychlostí. Pro RV měřená na emisi čáry Hα jsem počítala
všechny dráhové elementy, zatímco pro zbylé soubory měření RV měřené
na ostatních čarách jsem při výpočtu držela pevnou periodu, kterou jsem
získala při rozboru RV změřených na emisi čáry Hα. Zároveň jsem pro vý-
počet dráhových elementů na měřeních čáry Hα nepoužila měření s HJD ≥
54000. Důvod je zřejmý z obr. (3.2). Odečítaný dlouhodobý trend nevysti-
huje dobře trend udaný γ rychlostmi právě pro HJD ≥ 54000. Pro všechna
dráhová řešení SPEL spočítal Lucyho–Sweeneyho test na výstřednost dráhy
(Test, který navrhli Lucy a Sweeney v roce 1971. V nejhrubším přiblížení
tento test zkoumá, jaká je pravděpodobnost, že při daném rozptylu měře-
ných bodů identifikujeme dráhu, která je ve skutečnosti kruhová, jakožto vý-
střednou. Test je detailně popsán ve skriptech Harmance P. a Mayera P. [8]).
Dráhu jsem vždy nejprve hledala výstřednou. Pokud výstřednost Lucyho–
Sweeneyho test nepotvrdil, hledala jsem řešení pro kruhovou dráhu. V pří-
padě, že Lucyho–Sweeneyho test výstřednou dráhu potvrdil, ale její výstřed-
nost e ≥ 0.4, tak jsem takové řešení považovala za špatné a hledala pro daný
soubor měření kruhovou dráhu. V tabulce (3.3) uvádím dráhové elementy
získané na měřeních RV, u nichž byl dlouhodobý trend odstraněn programem
HEC13. V tabulce (3.4) uvádím dráhové elementy získané na měřeních RV
u nichž byl dlouhodobý trend odstraněn počítáním γ rychlostí. V tabulce
(3.3) uvádím jednu γ rychlost pro celý soubor měření RV. Pokud byl dlou-
hodobý trend odstraněn dobře, měla by γ rychlost měření RV vyhlazených
programem HEC13 být rovna nule. V případě tabulky (3.4) pro jednotlivé
podmnožiny měření RV γ rychlosti neuvádím, neboť jsou vyznačeny v ob-
rázcích (3.2)–(3.5).

5Program je k dispozici na požádání u prof. RNDr. Petr Harmance, DrSc.
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Dráhový element emise Hα abs. HeI 6678

P[den] 203.61 ± 0.12 203.61 (pevné)
Tperi[HJD–2400000] 52593.83 ± 0.86 52592.50 ± 2.71

K1[kms-1] 3.94 ± 0.13 6.21 ± 0.61
rms[kms-1] 1.432 7.727
f(m)[M¯] 0.0128 0.0505
asini[R¯] 15.8 25.0
γ rychlost[kms-1] -0.141 ± 0.083 -0.094 ± 0.406
N 347 397
Dráhový element emise HeI 6678 emise SiII 6347, SiII 6371

P[den] 203.61 (pevné) 203.61 (pevné)
Tperi[HJD–2400000] 52590.60 ± 2.55 52604.15 ± 3.87

K1[kms-1] 5.09 ± 0.48 3.62 ± 0.52
rms[kms-1] 5.923 6.386
f(m)[M¯] 0.0278 0.0100
asini[R¯] 20.5 14.6
γ rychlost[kms-1] -0.116 ± 0.313 -0.350 ± 0.339
N 396 392

Tabulka 3.3: Dráhové elementy spočtené pro kruhové dráhy na měřeních
RV vyhlazených programem HEC13 na různých spektrálních čarách. P =
perioda, Tperi = epocha průchodu periastrem, K1 = poloviční amplituda
křivky RV primární složky dvojhvězdy, rms = střední kvadratická odchylka
měřených bodů od teoretické křivky, f(m) = funkce hmoty, asini = délka
hlavní poloosy elipsy, po které obíhá primár, N = počet zpracovávaných
měření.
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Dráhový element emise Hα abs. HeI 6678

P[den] 203.699 ± 0.084 203.699 (pevné)
Tperi[HJD–2400000] 52386.21 ± 1.05 52582.38 ± 4.64

K1[kms-1] 4.35 ± 0.14 5.52 ± 0.65
rms[kms-1] 1.325 8.317
f(m)[M¯] 0.0174 0.0355
asini[R¯] 17.5 22.2
N 373 397
Dráhový element emise HeI 6678 emise SiII 6347, SiII 6371

P[den] 203.699 (pevné) 203.699 (pevné)
Tperi[HJD–2400000] 52385.84 ± 4.38 52413.57 ± 6.40

K1[kms-1] 4.51 ± 0.50 3.80 ± 0.51
rms[kms-1] 6.282 6.642
f(m)[M¯] 0.0194 0.0116
asini[R¯] 18.2 15.3
N 397 393

Tabulka 3.4: Dráhové elementy spočtené pro kruhové dráhy na měřeních RV
vyhlazených pomocí výpočtu γ rychlostí na různých spektrálních čarách. P
= perioda, Tperi = epocha průchodu periastrem, K1 = poloviční amplituda
křivky RV primární složky dvojhvězdy, rms = střední kvadratická odchylka
měřených bodů od teoretické křivky, f(m) = funkce hmoty, asini = délka
hlavní poloosy elipsy, po které obíhá primár, N = počet zpracovávaných
měření.

Pro jednotlivá dráhová řešení (viz. tab. 3.3, 3.4) jsem sestrojila fázový
diagram (závislost RV na orbitální fázi) a O–C diagram (závislost Observed–
Computed = rozdíl měřených bodů a teoretických bodů křivky radiálních
rychlostí dané dráhovým řešení na orbitální fázi). Fázové/O–C diagramy
odpovídající měřením vyhlazeným programem HEC13: 1. (3.8) – měřením
na emisních křídlech čáry Hα, 2. – (3.10) měřením na emisních křídlech čáry
HeI 6678, 3. – (3.12) měřením na absorpčním jádře čáry HeI 6678, 4. – (3.14)
měřením na emisních křídlech čar SiII 6347 a SiII 6371. Fázové/O–C dia-
gramy odpovídající měřením vyhlazeným počítáním individuálních γ rych-
lostí pro podmnožiny měření RV: 1. (3.9) – emisních křídlech čáry Hα, 2.
– (3.11) měřením na emisních křídlech čáry HeI 6678, 3. – (3.13) měřením
na absorpčním jádře čáry HeI 6678, 4. – (3.15) měřením na emisních křídlech
čar SiII 6347 a SiII 6371.
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Obrázek 3.8: Veškerá měření RV na emisních křídlech čáry Hα vyhlazená
programem HEC13 a zpracovaná do: A) O–C diagramu, B) Fázového dia-
gramu.
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Obrázek 3.9: Veškerá měření RV na emisních křídlech čáry Hα vyhlazená
počítáním γ rychlostí pro podmnožiny měření a zpracovaná do: A) O–C
diagramu, B) Fázového diagramu.
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Obrázek 3.10: Veškerá měření RV na emisních křídlech čáry HeI 6678 vyhla-
zená programem HEC13 a zpracovaná do: A) O–C diagramu, B) Fázového
diagramu.
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Obrázek 3.11: Veškerá měření RV na emisních křídlech čáry HeI 6678 vy-
hlazená počítáním γ rychlostí pro podmnožiny měření a zpracovaná do: A)
O–C diagramu, B) Fázového diagramu.
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Obrázek 3.12: Veškerá měření RV na absorpčním jádře čáry HeI 6678 vyhla-
zená programem HEC13 a zpracovaná do: A) O–C diagramu, B) Fázového
diagramu.
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Obrázek 3.13: Veškerá měření RV na absorpčním jádře čáry HeI 6678 vyhla-
zená počítáním γ rychlostí pro podmnožiny měření a zpracovaná do: A) A)
O–C diagramu, B) Fázového diagramu.
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Obrázek 3.14: Veškerá měření RV na emisních křídlech čar SiII 6347,
SiII 6371 vyhlazená programem HEC13 a zpracovaná do: A) O–C diagramu,
B) Fázového diagramu.
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Obrázek 3.15: Veškerá měření RV na emisních křídlech čar SiII 6347,
SiII 6371 vyhlazená počítáním γ rychlostí pro podmnožiny měření a zpra-
covaná do: A) O–C diagramu, B) Fázového diagramu.
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Soubor Reticon spekter, na nichž jsem měřila RV, obsahuje kampaň 107
spekter pořízených během čtyř nocí (HJD - 2400000 = 49288.3–49292.3).
Tato měření se dají použít k hledání rychlých periodických změn. Rychlé
změny jsem hledala v intervalu 0.15 – 2.0 dne programem HEC27. Pro-
hledávala jsem O–C body, protože v nich jsou odstraněny jak dlouhodobé
změny (program HEC13, počítání γ rychlostí pro podmnožin měření), tak
změny související s orbitální periodou P ≈ 200 dnů. Prohledávala jsem body
O–C získané na emisních křídlech a absorpčním jádře čáry HeI 6678. Ob-
rázek (3.16) ukazuje theta statistiku, kterou jsem získala při prohledávání
O–C bodů, u nichž byl dlouhodobý trend odstraněn programem HEC13
(A–emisní křídla čáry HeI 6678, B–absorpční jádro čáry HeI 6678). Ob-
rázek (3.17) ukazuje theta statistiku, kterou jsem získala při prohledávání
O–C bodů, u nichž byl dlouhodobý trend odstraněn počítáním γ rychlosti
pro podmnožiny měření RV (A–emisní křídla čáry HeI 6678, B–absorpční
jádro čáry HeI 6678). V obou obrázcích jsem k dominantním minimům při-
pojila jejich příslušné periody. Tyto periody jsou pouze orientační, protože
vyrcholky minim jsou nebodové.

Z obrázků (3.16) a (3.17) se zdá, že rozdíly v metodách odstranění dlou-
hodobých změn se projevily minimálně. Pro periody uvedené ve výše zmí-
něných theta statistikách jsem sestrojila fázové diagramy. Z ”historického”
hlediska jsou zajímavé především dvě periody: 1. P ≈ 1.1 dne, 2. P ≈ 0.2
dne. První uvedená perioda by dle předešlých studií γ Cas mohla souviset
s rentgenovým vyzařováním γ Cas (Smith a kol. (1998b) studovali světelnou
křivku v rentgenové oblasti a získali periodu 1.12 dne.). Mohla by také souvi-
set s rotací γ Cas kolem své osy, protože se blíží periodě přechodu putujících
vlnek publikované v roce 1987, ale také periodě změn polarizace (viz. kapi-
tola 2.1.2). Druhá uvedená perioda by mohla souviset s putujícími vlnkami
(Yang a kol. (1988) určili, že putující vlnky ve spektrálních čarách po sobě
následují přibližně s rozestupem 0.1 dne.). Z obou zmíněných theta statis-
tik je také patrné, že přibližně tyto periody ve svých oblastech převažují
(nebo aspoň patří mezi převažující periody). Na základě theta statistik jsem
sestrojila dva fázové diagramy (viz. obr. 3.18) pro: A) emisní křídla čáry
HeI 6678 a periodu P = 1d.1941, B) absorpční jádro čáry HeI 6678 a periodu
P = 1d.1676. Proč právě tato volba? V případě O–C získaných na absorpč-
ním jádře čáry HeI 6678 je to jednoduché, protože tato perioda v příslušné
theta statistice převažuje globálně. Pro případ měření získaných na emis-
ních křídlech čáry HeI 6678 výše uvedená perioda nepřevažuje. Převažuje
perioda P = 0d.6671. Z fázového diagramu, který jsem si pro tuto periodu
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sestrojila, se ovšem zdálo, že tam vzniká jakoby dvojitá vlna a skutečná
perioda je přibližně dvojnásobná. Především z fázového diagramu (3.18–A)
se zdá, že body se spojují do ”řetízků”, které pokrývají interval o délce 0.1–
0.2 orbitální fáze a mohou souviset právě s putujícími vlnkami, které popsali
Yang a kol. (1988). Následně jsem se pokusila stejným způsobem prohledat
O–C body získané na měřeních RV na čáře Hα. Zatímco theta statistika (viz.
obr. 3.19) se do značné míry neliší od výše zmíněných sestrojených na zá-
kladě O–C získaných na absorpčním jádře a emisních křídlech čáry HeI 6678,
fázový diagram (viz. obr. 3.20) je oproti předchozím hodně odlišný. Zkusila
jsem tedy spočítat formální dráhové řešení programem SPEL a dostala násle-
dující elementy: P = (1.1828 ± 0.0157)[den], e = 0.661 ± 0.063, ω = (150.62
± 9.93)[◦], K1 = (1.549 ± 0.156)[kms-1] a rms = 0.661[kms-1]. Periody od-
povídající minimům v theta statistikách (3.16) a (3.17) jsou přibližně stejně
význačné, a proto jsem prohledala programem HEC27 veškeré body O–C
(tedy ne pouze počáteční kampaň). Programem jsem hledala periodu jak
pro hrubě, tak jemně (Míru jemnosti s jakou program data prohledává lze
nastavit.). Ve všech theta statistikách získaných na O–C na čáře Hα a emis-
ních křídlech čáry HeI 6678 bohužel dominoval jednodenní alias, ale v theta
statistikách získaných na absorpčním jádře čáry HeI 6678 dominuje perioda
1.1277 dne s θ = 0.772 (v případě jemného prohledávání). To je mnohem
méně než v případě theta statistik sestrojených na základě dat z počáteční
kampaně (3.16) a (3.17). Je možné, že by při ještě jemnějším prohledávání
O–C získaných na emisních křídlech čar Hα a HeI 6678 převážila nějaká re-
álná perioda změn RV nad jednodenním aliase, ale takový výpočet je časově
velmi náročný. Výsledek to ale není překvapivý. Na začátku této kapitoly
jsem uvedla, že informace z emisních křídel čar pochází z vnitřních spíše sy-
metrických částí obálky, zatímco informace o absorpčním jádře čar pochází
z vnějších částí obálky, které spíše mohou být asymetrické. To, že se peri-
odické změny projevily právě v měřeních absorpčního jádra čáry HeI 6678,
poukazuje na to, že tyto změny by mohly mít původ v korotujících asymetri-
ích vnějších částí obálky γ Cas. O–C body získané na absorpčním jádře čáry
HeI 6678 jsem vykreslila do fázového diagramu pro periodu 1.1277 (viz.
obr. (3.21)). Následně jsem programem SPEL spočetla formální dráhová
řešení na O–C bodech získaných na absorpční jádře čáry HeI 6678. Získala
jsem následující dráhové elementy: perioda P = (1.12773 ± 0.00001)[den],
výstřednost e = 0.355 ± 0.093, délka periastra (ω = 275 ± 18)[◦], poloviční
amplituda křivky radiálních rychlostí K1 = (5.24 ± 0.55)[kms-1], γ rychlost
γ = (-0.172 ± 0.351)[kms-1] a rms = 6.848[kms-1]. Je velmi nepravděpo-
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dobné, že by kolem γ Cas obíhala další složka s výše uvedenými dráhovými
elementy (pokud by blízko kolem γ Cas obíhalo další těleso, byla by jeho
dráha s velkou pravděpodobností kruhová). Dráhové řešení slouží k určení
chyby získané periody a k analytickému popisu rychlých změn.
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Obrázek 3.16: Theta statistika získaná při hledání periody rychlých změn
na O–C u nichž byl dlouhodobý trend odstraněn programem HEC13 pro:
A) emisní křídla čáry HeI 6678, B) absorpční jádro čáry HeI 6678.
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Obrázek 3.17: Theta statistika získaná při hledání periody rychlých změn
na O–C u nichž byl dlouhodobý trend odstraněn počítáním individuálních
γ rychlostí pro podmnožiny měření RV pro: A) emisní křídla čáry HeI 6678,
B) absorpční jádro čáry HeI 6678.
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Obrázek 3.18: Fázové diagramy sestrojené pro: A) O–C získaná na emisních
křídlech čáry HeI 6678 a periodu P = 1d.1941, B) O–C získaná na absorpčním
jádře čáry HeI 6678 a periodu P = 1d.1676. Diagramy nejsou stejně škálovány
ve vertikální ose.
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Obrázek 3.19: Theta statistika získaná při hledání periody rychlých změn
na O–C čáry Hα u nichž byl dlouhodobý trend odstraněn programem
HEC13.
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Obrázek 3.20: Fázový diagram sestrojený pro O–C získané na měřeních RV
(pouze počáteční kampaň) na čáře Hα pro periodu P = 1d.1601.
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Obrázek 3.21: Fázový diagram sestrojený pro O–C získané na veškerých
měřeních RV na absorpčním jádře čáry HeI 6678 pro periodu P = 1d.1277.
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3.3 Odhady hmot primáru a sekundáru

V případě, že pozorujeme spektrum pouze jedné složky dvojhvězdy, nejsme
schopni určit z křivky radiálních rychlostí hmotnosti složek. Jsme však schopni
určit veličinu, které se říká funkce hmoty, která je daná vztahem (3.2).

fj(M) =
1

2πG
K3

j P (1− e2)
3
2 , (3.2)

kde index j označuje hvězdu, jejíž spektrum pozorujeme, G gravitační kon-
stantu, Kj poloviční amplitudu křivky radiálních rychlostí, P periodu a e
výstřednost dráhy. Vztah funkce hmoty k hmotnostem jednotlivých složek
systému ukazuje vztah (3.3).

fj(M) =
q3

(1 + q)2
Mj sin3 i, (3.3)

kde i je sklon dráhy dvojhvězdy a q = M3−j/Mj je hmotový poměr. Odhadneme–
li hmotnost primární složky dvojhvězdy z jejího spektra můžeme určit hmo-
tový poměr a následně i hmotnost sekundáru. Harmanec a kol. (2000) od-
hadli hmotnost primární složky systému γ Cas na 13–18 M¯. Pro tento
odhad hmoty a několik sklonů dráhy jsem odhadla hmotnosti sekundáru dle
vztahu (3.3). Za funkci hmoty jsem dosadila f(m) = 0.0174.

Hmotnost primáru[M¯] 13 15 16 18
Hmotnost sekundáru[M¯] pro i = 45◦ 2.3 2.5 2.6 2.8
Hmotnost sekundáru[M¯] pro i = 50◦ 2.1 2.3 2.4 2.5
Hmotnost sekundáru[M¯] pro i = 60◦ 1.8 2.1 2.1 2.2
Hmotnost sekundáru[M¯] pro i = 70◦ 1.7 1.8 1.9 2.0

Tabulka 3.5: Odhady hmoty sekundární složky soustavy γ Cas pro několik
(rovněž odhadnutých) hmot primární složky a několik hodnot sklonu dráhy i,
velikost f(m) = 0.0174 (viz. tab. 3.3)
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Kapitola 4

Diskuse výsledků a závěr

4.1 Spektrální změny

Z obrázků (2.2), (2.3) a (2.4) plyne, že v posledních šestnácti letech nedo-
cházelo k sílení emise v čáře Hα, naopak měření ukazují, že dochází spíše
k jejímu slábnutí a dokonce k objevování slabých centrálních absorpcí. Jest-
liže přijmu sklon dráhy i ≥ 45◦ (díváme se do středních šířek γ Cas), kterou
pro systém γ Cas určili Quirrenbach a kol. (1997) a předpovídali ji již au-
toři před nimi, tak jedno z možných vysvětlení je, že hvězda vstoupila do
shell fáze (viz. kapitola 2.2.2). Hádám tak především proto, že jsem měla
možnost pozorovat podobný jev u hvězdy se závojem Pleione, kdy počátek
nového shell období doprovázel pokles maximálního toku Fmax a prudký
růst FWHM čáry Hα. Přijmu-li představu, že hvězdná obálka je nejhustší
v rovníkových oblastech, tak při výše zmíněné inklinaci pozorujeme jak mo-
hutnou rovníkovou obálku, tak tenčí obálku ve vyšších hvězdných šířkách
γ Cas. V této představě bychom měli pozorovat dva obrazy: 1. rovníkové
oblasti by měly generovat obraz čáry se silnější shell absorpcí, 2. oblasti vy-
šších hvězdných šířek γ Cas by měly generovat v podstatě jen emisní čáru.
Složením těchto dvou obrazů bychom mohli dostat profil z obr. (2.3–10).
Jedná se však pouze o moji domněnku.
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4.2 Změny radiálních rychlostí a podvojnost
systému

4.2.1 γ Cas jako spektroskopická dvojhvězda

Prvním poměrně jasným závěrem této práce je, že γ Cas je spektroskopická
dvojhvězda s oběžnou periodou P

.
= 200 dnů. Důkazem toho jsou nejen theta

statitiky (viz. obr. (3.6) a (3.7)), ale i jednotlivé O–C diagramy. Pokud by
nalezená perioda byla špatná, tak se body O–C diagramů nehromadí kolem
přímky RV = 0kms-1. Hromadily by se kolem jiné křivky. Nepravidelnosti,
které můžeme u některých O–C diagramů pozorovat (např. obr. 3.9, 3.14. .),
mají svůj původ spíše v tom, že křivka radialních rychlostí není body rov-
noměrně pokryta. Případně u některých sérií spekter (pozorovaných během
jedné noci) mohla být horší kvalita telurických čar a tedy i hodnota o kterou
SPEFO opravuje nulu škály radiálních rychlostí mohla mít větší chybu. Ta-
bulky (3.1), (3.3) a (3.4) ukazují rozsah možných period 203.59–205.50 dnů.
Na základě měření Harmance a kol. (2000), Miroshnichenka a kol. (2002)
a nových měření dle mého názoru nelze s jistotou říci, která z udaných
period je správná a nezbývá než smířit se s nejistotou několika dnů. Mi-
roshnichenko a kol. (2002) sice dostali zdaleka nejmenší rozptyl měřených
bodů od teoretické křivky RV, ale jejich soubor měření je poloviční oproti
souboru, který zpracovávali Harmanec a kol. (2000). Nově nalezená oběžná
perioda γ Cas se velmi blíží té, kterou našli Harmanec a kol. (2000) (to
ovšem může být dáno tím, že metody jimiž jsem zpracovávala nová měření
jsou stejné jako metody, které používali Harmanec a kol. (2000)). Obě nově
nalezené periody se v rámci chyby shodují a rozdíl v nich je nejspíš zapříčiněn
pouze rozdílným způsobem odstranění dlouhodobých změn. Rozptyl bodů
je menší v případě měření RV vyhlazených metodou počítání individuálních
γ rychlostí, a proto bych za periodu, která nejlépe odpovídá skutečným po-
hybům γ Cas, označila periodu uvedenou v tabulce (3.4) (dráhové řešení
získané na měřeních RV na čáře Hα). Pro tuto periodu hovoří také fakt, že
jsem ji získala na souboru 373 měření RV (oproti 347 viz. tab. 3.3).

Daleko složitější se ukázalo rozhodnout, zdali je dráha výstředná nebo
ne. Ačkoliv z tabulek (3.3) a (3.4) by se mohlo zdát, že nalezená dráha je jistě
kruhová (a tomuto řešení dávám přednost), je nezbytné zmínit několik věcí.
Během hledání dráhového řešení potvrdil Lucyho–Sweeneyho test výstřed-
nou dráhu ve dvou případech: 1. výstřednou dráhu jsem dostala na měřeních
RV získaných na jiné čáře než Hα a výstřednost dráhy byla větší než 0.4,
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2. výstřednou dráhu jsem několikrát dostala na měřeních v čáře Hα vyhla-
zených programem HEC13. Velikost výstřednosti vyšla přibližně 0.17. Zá-
roveň během konvergování dráhového řešení, Lucyho–Sweeneyho několikrát
tuto periodu označil za podezřelou. V případě těch měření RV na čáře Hα,
u kterých byl dlouhodobý trend RV změn odstraněn metodou počítání in-
dividuálních γ rychlostí, Lucyho–Sweeneyho test vždy hovořil v neprospěch
výstředné dráhy. Především proto jsem se nakonec rozhodla preferovat kru-
hovou dráhu. Nelze říci, že tímto by byla málo výstředná dráha spolehlivě
vyvrácena. Každopádně v rámci této práce považuji dráhové elementy uve-
dené pro měření RV na čáře Hα v tabulce (3.4) za ty, které nejlépe popisují
oběžný pohyb γ Cas.

Právě jsem odprezentovala výsledky založené tařka pouze na měření RV
na čáře Hα. Proč tedy měříme i v ostatních čarách? Vždyť rozptyl jejích
bodů je pětkrát větší než v případě křiky RV získané na čáře Hα! V první
řadě v nich můžeme pozorovat spektrální změny, které v Balmerově sérii
nejsou pozorovatelné (například V/R změny jsou mnohem lépe vidět v čáře
HeI 6678 než v čáře Hα). Měření v těchto čarách potvrzují existenci 200
denní periody (viz. obrázky (3.6) a (3.7)). Aspoň částečně potvrzují dráhové
elementy získané v dráhovém řešení na měřeních RV na čáře Hα. Dobře
to ukazuje velikost poloviční amplitudy křivky radiálních rychlostí K1. Její
hodnoty, získané při hledání dráhového řešení v měřeních RV na jiné čáře než
Hα, se příliš neliší od hodnoty získané pro soubor měření RV na čáře Hα. Ale
z toho plyne, že všechny křivky RV dávají podobné velikosti funkce hmoty
f(m). Těžko bychom mohli postavit výsledky práce pouze na měření slabých
čar HeI 6678, SiII 6347 a SiII 6371, ale mohou a často slouží jako dodatečná
ujištění o tom, že při zkoumání dané hvězdy postupujeme správným směrem.

4.2.2 Rychlé změny radiálních rychlostí

V případě rychlých změn se projevila důležitost měření změn RV i v jiných
čarách než v čarách Balmerovy série. Rychlé změny se, jak se zdá, projevují
na dvou časových škálách: 1. P ≈ 0.2 dne a 2. P ≈ 1.15 dne. Významné je
také to, že v různých čarách našel program HEC27 velmi podobné periody.
Mohou změny probíhající během 0.2 dne doopravdy souviset s putujícímí
vlnkami? Možné to je, protože lineární disperze spektrografu, který použí-
vali Yang a kol. (1988) není o tolik lepší než disperze ondřejovského spek-
trografu. Navíc jsem se při měření a pozorování spekter nevěnovala přímo
hledání putujících vlnek (vyžadovalo by to detailní studium sérií spekter
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čáry HeI 6678), takže je možné, že by mohly být pozorovatelné. Zde již
vstupuji na poměrně tenký led, ale pokud se podívám na obr. (3.18), tak
především u O–C získaných na emisních křídlech čáry HeI 6678 se mi zdá, že
křivka je rozdělena na sekce o délce 0.1–0.2 orbitální fáze. Toto je však pouze
spekulace, protože při vyšetřování těchto změn se pohybujeme na samotné
hranici přesnosti používaných metod.

2. perioda P ≈ 1.15 dne je možná ještě významnější, protože ukazuje
na to, že by mohlo existovat propojení mezi změnami rentgenového záření
γ Cas a změnami radiálních rychlostí. Robinson a kol. (2002) argumento-
vali proti představě, že příčina vyzařování γ Cas v rentgenové oblasti je
v akreci její hmoty na povrch bílého trpaslíka, nebo jiný hvězdný typ sekun-
dáru. Argumentem, který se mi zdál nepřesvědčivější bylo to, že aby stihl
průvodce γ Cas ”zestárnout” až do podoby bílého trpaslíka, musela by být
”nezestárlá” hvězda hmotnější něž γ Cas. Z evolučních modelů ovšem vy-
plývá, že takto hmotná hvězda by zbývající miliardy let svého života strávila
spíše jako neutronová hvězda. Z čehož plyne, že průvodcem je buď neutro-
nová hvězda, nebo hvězda hlavní posloupnosti. Hvězda hlavní posloupnosti
s hmotou odpovídající hodnotám uvedeným v tabulce (3.5) by byla nej-
spíš spektrálním typem B, což do značné míry vylučuje možnost pozorování
spektrálních čar takové složky dvojhvězdy. Robinson a kol. (2002) ukázali,
že rentgenové záření by mohlo mít původ v korotujích strukturách disku.
Při prohledávání veškerých O–C získaných na měřeních RV na absorpčním
jádře čáry HeI 6678 vyšla perioda změn RV, která se tařka neliší od periody
publikované autory práce Robinson a kol. (2002) (1.1227 dne oproti periodě
změn RV 1.1277). Nabízí se tedy možnost, že i perioda rychlých změn RV by
mohla mít svůj původ v rotaci hvězdné obálky a zároveň by to bylo důkazem
toho, že vnější vrstvy obálky jsou nestejnorodé, protože jinak bychom žádné
RV změny spojené s rotací obálky nepozorovali. Přijmu-li velikost vsini =
380kms-1, kterou ve své práci publikoval Harmanec (2002), mohu pro da-
nou inklinaci i odhadnout poloměr γ Cas. Odhady uvádím v tabulce (4.1).
Odhady jsem počítala pomocí vztahu (4.1).

v = 50.57877
R[R¯]

P [den]
, (4.1)

kde R je poloměr a P perioda.
Hodnoty uvedené v tabulce (4.1) se shodují s poloměrem hvězdy, který

byl nalezen při zkoumání hvězdného kontinua v zelené oblasti 480nm a uvádí
jej ve své práci Harmanec (2002). Tyto hodnoty jsou poměrně vysoké, a tak
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i[◦] 45 50 60 70
R∗[R¯] 12 11 10 9

Tabulka 4.1: Odhady poloměru γ Cas R∗ pro několik sklonů dráhy i a pro
rotační rychlost γ Cas vsini = 380kms-1.

je možné, že se jak píše ve své práci Harmanec (2000), že kolem hvězdy vzniká
pseudofotosféra tvořená hvězdnou obálkou. Na druhou stranu by mohl také
přispívat fakt, že hvězda je vlivem rychlé rotace zploštělá. Pro i = 45¯ a M∗
= 13M¯ by úniková rychlost na rovníku γ Cas byla v∗ = 643 kms-1. Rota-
ční rychlost v rovníkové oblasti by měla být přibliženě v = 537kms-1. Pokud
jsou výše uvedené odhady poloměru, rotační rychlosti a hmotnosti γ Cas
správné, tak pro γ Cas je splněn předpoklad, který na hvězdy se závojem
často klademe, že rychlost rotace hvězdy je blízká kritické rychlosti. Nej-
překvapivějím závěrem části o rychlých změnách je především to, že jsem ji
vůbec mohla napsat. Výsledky spojené s rychlými změnami, které jsem do-
stala, by mohly být jen těžko prezentovány samostatně bez poznatků z jiných
oborů v nichž γ Cas zkoumáme. Každopádně je zřejmé, že metody, kterými
jsme měřili RV a dále je zpracovávali, jsou natolik citlivé, že se během nich
neztratila informace o rychlých změnách.
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