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Abstrakt: V této práci studujeme dvojhvězdu Eta Carinae s celkovou hmotností okolo 150 
hmotností  Slunce. Tato hvězda se nachází v souhvězdí lodního kýlu na jižní obloze ve 
vzdálenosti  7500  světelných  let.  Větší  složka  dvojhvězdy  je  nestabilní  a  v nedávné 
minulosti  procházela  LBV  (luminous  blue  variable)  erupcemi,  z nichž  nejznámější  je 
Velká erupce k roku 1843, kdy dosáhla hvězda v maximu jasnosti mv -0,8. Po této erupci 
se kolem hvězdy vytvořila z vyvržené látky mlhovina Homunculus, která se stále rozpíná 
rychlostí 600-700 km/s a dnes má rozměry 12“ x 17“. Samotná hvězda Eta Carinae se 
skládá z B I a O III složky a září hlavně v UV oboru ale mlhovina kolem pohltí většinou 
záření a vyzáří v IR oboru. V IR oboru je Eta Car nejjasnější extrasolární objekt. Eta Car 
je jedna z nejhmotnějších i nejzářivějších hvězd. Bolometrická magnituda je okolo -12,0 a 
bolometrická svítivost dosahuje 5 000 000 Sluncí. Eta Car je pravděpodobně na konci 
fáze  hoření  vodíku  a  postupně  přejde  k spalování  těžších  prvků.  Během  10 000  – 
600 000 let vybuchne jako supernova nebo hypernova ale vzhledem ke sklonu rotační 
osy 57±10° gama záblesk od Eta Car nehrozí a z důvodu velké metalicity v Mléčné dráze 
nehrozí pravděpodobně ani od jiných hvězd. Kromě Eta Carinae je v Mléčné dráze a 
Magellanově mračnu známo několik dalších LBV hvězd také velmi zářivých.
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Abstract:  In this Thesis, we study a massive binary star eta Carinae which has a total 
mass of some 150 solar masses. This star can be found in the constellation Keel (Carina) 
in  the  southern  sky,  at  a  distance  of  about  7500  light  years  from  us.  The  larger 
component eta Car A is highly unstable and underwent a few eruptions, the most famous 
being the Big
Eruption in the year 1843, when the visual magnitude rose to -0.8. During this eruption, 
eta Car ejected a few solar masses and these ejecta created the Homunculus Nebula. 
This now extends over 12" x 17" and expands with a speed of 600-700 km/s. Eta Carinae 
consists of a Luminous Blue Variable (LBV hereafter) and a hot O III star. It radiates most 
of the light in the ultraviolet but the Homunculus Nebula absorbs most of the UV radiation 
and re-emits it in the infrared. Eta Car is the brightest extrasolar object in the infrared. It is 
one  of  the  most  massive  and  most  luminous  stars  known.  Its  absolute  bolometric 
magnitude is about -12 which corresponds to a bolometric luminosity of 5 000 000 times 
larger than that of the Sun. Eta Car is near the end of the core hydrogen burning and will 
soon ignite helium and than heavier elements in its core. Ultimately it will explode as a 
luminous supernova or even hypernova after some 10 000 to 600 000 years. However, 
since its rotational axis is tilted under an angle of 57+/-10 deg. with respect to us, we 
should not observe and gamma ray burst (GRB) during that event. Thanks to the high 
metallicity of the Milky Way, it is improbable to see long-duration GRBs also from other 
massive  objects  in  the  Galaxy  since  these  events  usually  come  from low-metallicity 
regions.  There  are  several  other  very  luminous  LBV stars  known  in  the  Milky  Way, 
Magellanic Clouds and in the M33 galaxy.
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1. Úvod

V naší galaxii mléčné dráze je 200-400 miliard hvězd a již v okolí 250 
světelných  let  od Slunce je přibližně  250 000 hvězd ale  jen přibližně  3000 
hvězd je viditelných pouhým okem. Většina hvězd v naší galaxii jsou totiž málo 
svítiví červení trpaslíci. Naopak velmi jasné modrobílé hvězdy třídy O,B a W 
se vyskytují jen zřídka. Hvězdy se dají charakterizovat poměrem určité veličiny 
(Svítivost, hmotnost, poloměr) vůči Slunci, a v astronomii se tak používají tyto 
jednotky: Poloměr Slunce Rs = 696 000 km, Hmotnost Sluce Ms = 1,989.1030 

kg, a zářivý výkon Slunce Ls = 3,846.1026 W. Hvězdy typu W, tzv. Wolfovy-
Rayetovy  hvězdy  jsou  modrobílí  veleobři,  jež  mají  velmi  horký  povrch 
s teplotou 25 000- 50 000 K a silně ztrácejí hmotu hvězdným větrem. Těchto 
hvězd je v mléčné dráze známo několik stovek. Hvězdy typu O jsou také velmi 
zářivé s povrchovou teplotou 30 000 - 50 000 K. O něco chladnější a méně 
zářivější jsou hvězdy spektrální třídy B. Jejich povrchová teplota je 10 000 - 
30 000 K.  Všechny tyto  skupiny  září  převážně v ultrafialovém záření,  jejich 
viditelná  barva  je  modrobílá.  Obecně  horké  a  velmi  svítivé  hvězdy  jsou 
vzhledem k těm chladnějším málo zastoupené, je to i  proto,  že jejich délka 
života  je  krátká.  Jsou  ale  vidět  na  velkou  dálku  protože  mají  zápornou 
absolutní  magnitudu.  Absolutní  magnituda  říká,  jak  by  se daný  objekt  jevil 
jasný ze vzdálenosti 10 pc. Čím je tato hodnota menší, tím je jasnost vyšší. 
Stupnice  je  logaritmická,  a  snížení  magnitudy  o  2,5  odpovídá  desetkrát 
většímu jasu. Pro Slunce je tato hodnota mv +4,83. Vizuální  magnituda mv 
udává svítivost při 550 nm (magnituda U při 360 cm, B při 440 nm, R při 660 
nm, I  při  800 nm),  ale magnituda bolometrická mbol udává zářivost  v celém 
spektru. Ještě je jeden hvězdný typ LBV což znamená luminous blue variable. 
Jedná  se  o  modrobílého  veleobra  –  velkou  hvězdu  s vysokou  povrchovou 
teplotou a zářivým výkonem tak velkým že absolutní magnituda Mbol přesahuje 
často -10, avšak svítivost není konstantní, mění se z časem. Tento typ hvězdy 
je velmi  vzácný, v celé Mléčné dráze je jen okolo 20 těchto hvězd známo, 
celkem jich je několik desítek až stovek. Tyto hvězdy jsou velmi hmotné (okolo 
40-150 hmotností  Slunce),  a jejich doba života je přibližně 3 miliony let  (ty 
nejhmotnější). Na konci se možná železné jádro takovéto hvězdy zhroutí do 
černé díry čímž dojde k tzv. hypernově (to je velmi svítivá supernova), a ke 
gama záblesku, nebo může dojít k jasné supernově a jádro je rozmetáno do 
okolí.  Hmotné hvězdy s 40 a více hmotnostmi  Slunce v průběhu vývoje se 
postupně mění na typ O, LBV, W. Do kategorie hvězd LBV patří i hvězda Eta 
Carinae. Jedná se o hvězdu s absolutní magnitudou -11,9 až -12,3 a tak se 
řadí mezi 5 známých nejsvítivějších i nejtěžších hvězd v naší galaxii. Podobně 
jasná je i hvězda Pistol s absolutní bolometrickou magnitudou -10,8 až -13,3, 
HD  93129A  z absolutní  magnitudou  -12,1,  Cyg  OB2-12  s absolutní 
magnitudou  -12,2  a  LBV  1806-20  s absolutní  magnitudou  -12  až  -14,2.  U 
těchto  jasných  hvězd  lze  těžko  stanovit  svítivost  neboť  neznáme  přesně 
vzdálenost a světlo prostupuje přes značné množství prachu.



Jako  všechny  jasné  hvězdy  typu  LBV i  Eta  Carinae  má proměnnou 
jasnost v čase. Mezi roky 1600-1800 se její zdánlivá velikost pohybovala od 2. 
do  4.  magnitudy.  K roku  1843  nastává  na  Eta  Carinae  obrovská  erupce. 
Vlivem  tlaku  záření  se  hvězda  silně  rozpíná,  efektivní  teplota  na  povrchu 
klesne na 6000 K, ale zdánlivá hvězdná velikost  stoupne až na -0,8 v roce 
1843 a Eta Car se stane druhou nejjasnější hvězdou po Siriu. Při této explozi 
bylo  do  okolí  vyvrženo  množství  látky  s  hmotností  přibližně  trojnásobku 
hmotnosti Slunce. Vyvrženou látkou byla Eta Carinae zastíněna a její zdánlivá 
hvězdná  velikost  klesla  na  8.  K roku  1890  pak  nastává  další  exploze  a 
zdánlivá  velikost  stoupá  až  k 2.  magnitudě  a  pak  zase  klesá  až  k 8. 
magnitudě. Vyvržená látka se oddaluje od Eta Carinae rychlostí stovek km/s a 
vytvořila kolem hvězdy mlhovinu Homunculus s viditelnými rozměry 12’’ x 17’’. 
Ještě dále od hvězdy je další slabší mlhovina, vznikla z látky vyvržené před 
několika stovkami až tisíci let. Dnes již není Eta Carinae tak hustě zastíněná 
plynem a její zdánlivá magnituda mv je 4,6-5,0 a jasnost se zvyšuje poslední 
dobou. Mlhovina Homunculus je dost neprůhledná pro krátkovlnné UV záření 
ale  lépe  průhledná  pro  větší  vlnové  délky,  proto  je  načervenalá.  Pohlcené 
krátkovlnné  záření  vyzáří  formou  infračervených  paprsků  a  tak  je 
v infračerveném  záření  Eta  Carinae  nejjasnější  objekt  mimo  Sluneční 
soustavu. Podle množství uhlíku a dalších těžších prvků ze spektrálních čar se 
Eta  Carinae  nachází  blízko  konce  stádia  hoření  vodíku,  tedy  doby  kdy  je 
hvězda na hlavní posloupnosti. Obrovský zářivý výkon způsobuje silný vztlak 
záření blízký gravitační síle, ale z opačným znaménkem a tak hvězda ztrácí 
velké  množství  hmoty  ve  formě  hvězdného  větru.  Zářivý  výkon  přibližně 
5 000 000  Sluncí  je  blízko  Eddingtonově  mezi,  což  způsobuje  nestabilitu 
hvězdy. Eddingtonova mez udává, do jakého radiačního výkonu hvězdy bude 
gravitace na povrchu silnější, než tlak záření a horní vrstvy hvězdy neodletí 
pryč, závisí na opacitě prostředí. Tato hodnota závisí na hmotnosti hvězdy, na 
poloměru ne. Pravděpodobně při dalším vývoji vnější vrstvy hvězdy odletí do 
prostoru a Eta Carinae se tak stane Wolfovou-Rayetovou hvězdou.

Vzhledem k množství těžších prvků a vysoké nestabilitě se Eta Carinae 
blíží ke konci, a poměrně brzy vybuchne jako supernova. Hmotné hvězdy typu 
W pravděpodobně ke konci vybuchují ještě jasnějším typem supernovy, tzv. 
hypernova, kdy se jádro zhroutí do černé díry a obálka se rozletí. Hypernova 
je  o  dva  řády  jasnější  než  supernova  ale  vzhledem  k malému  počtu 
dostatečně  hmotných  hvězd  přibližně  o  5  řádů  vzácnější  než  supernova. 
Hypernovy  jsou  také  možným vysvětlením  gama  záblesků,  když  uprostřed 
hvězdy vznikne černá díra. Gama záblesk a s ním částice vysokých energií 
jsou  vyslány  na  dvě  strany  v kuželu  o  úhlu  1-1,5°.   Rotační  osa  Eta  Car 
směřuje o přibližně 57° jiným směrem a tak není rizikovou hvězdou. Na jaře 
2006  vybuchla  jedna  nestabilní  hvězda  v galaxii  NGC  1260  vzdálené  238 
milionů světelných let jako extrémně jasná supernova, jednalo se o supernovu 
SN 2006gy. Při této supernově byla pravděpodobně celá hvězda rozmetána 
do okolí.  Je možné že byla pozorována kvarková nova, kdy se neutronová 
hvězda mění na podivnou. Ke konci tato hvězda vyvrhovala hmotu jako Eta 



Carinae. Eta Car je ale vzdálená jen 7 500 světelných let, a tak lze očekávat 
supernovu jasnou mv -7,5 až -8,5, Mv až -22. 

Podle současných pozorování je Eta Carinae dvojhvězdou. Původně se 
uvažovalo,  že  Eta  Carinae  je  samostatná  hvězda.  V takovém  případě  by 
musela být její hmotnost vzhledem k Eddingtonově mezi okolo 150 Ms. Změny 
ve svítivosti  rentgenové,  viditelné i  zmizení  spektrálních čar  se opakuje  po 
5,541±0,001 let. Nejvíce je znát tato periodicita v rentgenovém a UV spektru, 
kdy každých 5, 541 let značně poklesne intenzita rentgenového a FUV záření 
přicházejícího  z Eta  Carinae.  Obě složky Eta Carinae  směřují  hvězdný  vítr 
proti sobě a to způsobuje rázovou vlnu, když se částice srážejí rychlostí okolo 
3000 km/s a vzniká tak tvrdší rentgenové záření tepelného původu z efektivní 
teplotou 30-80 MK. Menší složka obíhá kolem větší po značné eliptické dráze 
s excentricitou 0,7-0,95 a v době periastra hustý vítr zastíní paprsky X i UV 
záření.

2. Kde se Eta Carinae nachází
Eta  Carinae  se  nachází  v mlhovině  Carina  a  je  vidět  hlavně  z jižní 

polokoule. Její viditelná magnituda je ale momentálně okolo 4,8, tak je vidět 
jen  mimo město.  Pokud  povedeme  jasné  hvězdy  od  Alfa  Centauri  přímku 
k nejjižnější hvězdě Jižního křídě a přibližně ještě 2/3 dále pořád po Mléčné 
dráze, dojdeme do Mlhoviny Carina. Mlhovina Carina se skládá ze dvou částí 
oddělených  tmavým  pásem.  Ve  větší  části  je  seskupení  jasných  hvězd 
Trumpler  14  a  v jasné menší  části  seskupení  hvězd  Trumpler  16.  V tomto 
seskupení je nejasnější hvězda Eta Carinae. 

Obr č.1 – Mlhovina Carina se nachází několik desítek stupňů od Alfa 
Centauri.  Pokud  od  Alfa  Centauri  povedeme  přímku  téměř  protínající 
nejjižnější hvězdu Jižního kříže, tak dojdeme k mlhovině Carina. V Mlhovině 
Carina  se  Eta  Car  nachází  v menším  oblaku  s hvězdokupou  Trumpler  16 
oddělenou od většího oblaku pásem temné hmoty – mlhovinou klíčová dírka. 



Ve větším oblaku emisní mlhoviny při  pravém rohu je skupina Trumpler  14 
s dalšími jasnými a hmotnými hvězdami. Převzato:  Převzato: HST, N. Smith, 
Hubble Heritage team, STScI, AURA, NASA, ESA

Obr  č.2,  3  –  Část  mlhoviny  Carina  z Hubblova  teleskopu  po  delší 
expozici. Eta Carinae a mlhovina Homunkulus  je jasný ovál v prostřední výšce 
na levé straně. Tmavý pás více napravo je mlhovina klíčová dírka. V Mlhovině 
se nachází spoustu hmotných hvězd spektrální třídy B, O, W a také několik 
zbytků  supernov.  Převzato:  HST,  N.  Smith,  Hubble  Heritage  team,  STScI, 
AURA, NASA, ESA



3. Historická fakta

Do roku 1600 je Eta Carinae méně jasná než 4.  magnituda.  V 16-18 
století  kolísala  zdánlivá  magnituda  Eta  Carinae  mezi  druhu  a  čtvrtou 
magnitudou. Okolo roku 1600 je Eta Carinae 4. magnitudy a pak k roku 1700 
náhle zjasňuje na druhou magnitudu. Je to pravděpodobně proto,  že kolem 
roku 1400 byla jedna z velkých explozí na Eta Carinae a ještě dnes je kolem 
Homuncula pozůstatek řidšího plynu a prachu, který v 17 století  pohltil  část 
světla. Známy jsou tyto hodnoty zdánlivé magnitudy: 4m v roce 1603 a 1677 
po té 2-4m v roce 1685-1689, 2m v roce 1752, 4m v roce 1800 a 6m v roce 1822. 
V letech 1825-1828 přichází zjasnění na 2m a v roce 1838 až na 0,2m a po té 
jasnost spadá na 1,5m. V roce 1827 si zjasnění všiml John Burchell z Brazílie a 
upozornil John Herschella z Jižní Afriky. V roce 1843 pak vrcholí Velká erupce, 
kdy je do okolního prostoru vyvrženo okolo tří hmotností Slunce plynu a jedna 
ze  složek  Eta  Carinae  se  značně  rozepne  na  poloměr  okolo  miliardy  km, 
povrchová teplota klesne na 6000 K a přejde na spektrální třídu F, září hlavně 
ve  viditelném  světle.  Nejde  přímo  o  povrch  hvězdy,  ale  zářící  vrstvu 
hvězdného  větru  dál  od  povrchu  a  chladnější.  Hvězda  je  menší.  Zdánlivá 
magnituda vzroste na -0,8 až -1,0 v únoru 1843 a pak se jasnost do roku 1850 
sníží na -0,2m. V dalších letech se explodující složka smrskne a Eta Carinae je 
zastíněna vyvrhnutou látkou, do roku 1860 klesne zdánlivá velikost na 7m a do 
roku  1870  na  8m.  V roce  1887  přichází  další  exploze  a  kolem roku  1890 
dosahuje zdánlivá hvězdná velikost 6,5m. Do roku 1900 klesá hvězdná velikost 
na 8m. V letech 1892-1893 bylo v době exploze pořízeno první spektrum Eta 
Carinae. V získaném spektru jsou silné emisní čáry vodíku a toto spektrum se 
dost podobá vzplanutím typu LBV pozorovaným v dnešní době. Podobá se i 
v době trvání a změnách jasu. 

V letech  1900  až  1940  setrvávala  hvězdná  velikost  na  8m skoro  bez 
změn.  Až v letech 1942-1952 pak Eta Carinae zjasnila  natolik,  že se stala 
viditelná  pouhým  okem.  Příčinou  zjasnění  je  pravděpodobně  zničení 
prachových zrn v mlhovině homunkulus. Dále až do devadesátých let probíhá 
zjasňování.  Nedávné  pozorování  teleskopy  HSH/STIS  v blízké  infračervené 
oblasti  ukázalo,  že  sama  hvězda  zvýšila  svítivost  v období  1997-2001  a 
nadále svítivost zvyšuje. Je možné že zanedlouho dojde k dalšímu vyvrhnutí 
hmoty z hvězdného povrchu.

Od roku 1920 jsou také pozorovány spektroskopické události související 
se spektrem excitovaných atomů. Od roku 1948 je pozorován 5,5-letý cyklus, 
kdy se objevují  spektrální  čáry excitovaných atomů např.  Fe++.  Před rokem 
1948 není 5,5 cyklus zjasnění spektrálních čar excitovaných atomů prokázán. 
Záření bylo nejspíš zastíněno prachem v mlhovině Homunculus.



Obrázek č.4 – průběh zdánlivé hvězdné velikosti Eta Carinae od roku 1600 do 
současnosti. Je zde vidět erupce z roku 1843 a po té zastínění prachem a také 
zjasňování v poslední době. Před rokem 1800 jsou data dost řídká. Zdroj: 
Roberta M. Humphreys 2002.

Obrázek č.5 (nahoře) – průběh zdánlivé magnitudy Eta Carinae při explozi 
v roce 1843 a 1890. Korekce CS extinkce je odečtení zastínění vyvrženým 
materiálem při Velké erupci. Zdroj: HST Treasury Project 



Obr č. 6 – Proměnná jasnost Eta Carinae od roku 1822: Kruhy jsou odhady 
z viditelné jasnosti, čtverce fotografické jasnosti, trojúhelníky z fotoelektrických 
měření a malé čtverce z CCD měření. Červené záznamy jsou z observatoře 
La Plata. Zdroj: Observatoř La Plata

Tabulka č.1 – Zdánlivá magnituda mv pro Eta Carinae v průběhu Velké Erupce 
v 19. stolení. Zdroj: Roberta M. Humphreys and Kris Davidson 1999.



Obrázek č. 6 – změny zdánlivé magnitudy Eta Carinae v posledních letech a 
chyba měření naznačuje rozmezí hodnot u červených značek. Zelené značky 
znázorňují změny toku Hα za poslední roky. Zdroj: HST Treasury Project 

4. Rentgenová pozorování
Kromě  svítivosti v optickém, IR a UV oboru malá část výkonu, obvykle 

méně  než  0,01%  u  obyčejných  hvězd  na  hlavní  posloupnosti,  je 
v rentgenovém  oboru.  I  naše  Slunce  slabě  rentgenově  září,  zejména 
v oblastech skvrn. Rentgenové pozorování provádí družice Chandra, ROSAT, 
RXTE nad zemskou atmosférou, protože přes atmosféru paprsky X neprojdou. 
Eta Carinae i další hmotné hvězdy vyzařují v rentgenové oblasti. Pro Eta Car 
je to přibližně 10-5 z celkového výkonu, výkon paprsků X je desítky Ls (4-5.1015 

TW obvykle, až 15-20.1015 TW v době maxima a do 1.1015 TW v době minima, 
v minimu převládá tok rentgenového záření z kosmického pozadí). Eta Car má 
dvě složky rentgenového záření. Z okolní mlhoviny kolem Eta Car větší než 
jeden světelný rok přichází termální rentgenové záření o teplotě 2-3 MK, ale 
většina záření přichází od centrální hvězdy. Podle pozorování RXTE centrální 
oblast rentgenově vyzařuje na energiích 6-10 keV, a spektrum se táhne až do 
desítek  keV.  Teplota  zdroje  dosahuje  20  MK až  100  MK.  Zatímco  měkké 
rentgenové  záření  je  způsobeno  rázovou  vlnou  od  erupce  1843  a  také 
srážením větru z okolím, tvrdé záření z centra je způsobeno srážením větrů 
z Eta Carinae A, B, je to důsledek dvojhvězdného systému. Z větší složky vítr 
dosahuje rychlosti  500-1000 km/s a z menší  O III složky 2000-3000 km/s a 
srážením větrů vzniká rázová vlna a  rentgenové záření. Protože hvězdy okolo 
sebe  obíhají  po  dost  excentrické  dráze  (e  =  0,7-0,95),  tak  se  intenzita 
rentgenového záření z centrální oblasti mění v 5,54-letém cyklu (2024±2 dny). 
Když  se  hvězdy  blíží  periastru,  tak  intenzita  stoupá,  ale  v době  periastra 



rentgenová  emise  stejně  jako  další  spektrální  čáry  zmizí  a  objeví  se  po 
několika měsících. To je pravděpodobně způsobeno zastíněním oblasti emise 
Eta Car A (rentgenový zákryt) hustým větrem ze složky A. Kromě 5,54-letého 
cyklu  se  také  projevuje  85-denní  cyklus  v rentgenové  a  přibližně  60-denní 
cyklus  v optické oblasti,  i  když  v optické dost  slabě.  Příčina krátkého cyklu 
není známa. Výzkum v rentgenové oblasti Eta Car provádí Mike Corcoran. Již 
byla  pozorována  tři  maxima/minima  cyklu.  Maxima  byla  v listopadu  1997, 
květnu  2003,  prosinci  2008  a  pak  přibližně  za  35-40  po  maximu  přišlo 
rentgenové zatmění  trvající  okolo  2,5-4 měsíce.  Ale  v roce  2009  již  po 33 
dnech se rentgenová emise začala obnovovat.



Obr.  č  7,  8  –  3  cykly  rentgenového  záření  z Eta  Carinae.  První  maximum 
(červeně) bylo 9.11.1997, pak následoval rychlý pokles a 11.12.1997 začalo 
minimum.  Druhé  minimum  začalo  27.6.2003  (zeleně),  ale  již  23.6.  byla 
intenzita skoro na minimu,  maximum bylo 22.5.2003.  Třetí  minimum začalo 
15.1.2009 (černě), maximum bylo 6.12.2008. Avšak v roce 2009 je intenzita 
rentgenového  záření  znovu  obnovena  rychleji  než  dříve  (od  16.2.2009 
vzestup).  Na druhém obrázku jsou průběhy v době periastra.  Červená patří 
roku 1997/1998, zelená roku 2003 a černá roku 2008/2009 (3-4. cyklus). Zdroj: 
Mike Corcoran 

Obr. č.9 – oběžná dráha menší a žhavější hvězdy kolem větší a chladnější. 
V červnu 2003 byla žhavější složka zastíněna hustým větrem z chladnější 
složky A. zdroj: Mike Corcoran

Spektrum rentgenového záření bylo získáno po dostatečně dlouhém sledování 
toku  fotonů.Spektru  odpovídají  dvě  teploty,  2  MK pro  měkčí  záření  z okolí 
s energiemi 0,4-1,5 keV a pak okolo 60 MK pro záření z energiemi 1,5-10 keV. 
Spektrum se táhne i daleko za 10 keV, ale to už neumí družice ROSAT/RXTE 
detekovat, bylo detekováno družicí BATSE. Spektrum obsahuje čáru Fe K-alfa 
s energií 6,7 keV.



Obr.  č.  10 –  rentgenové  spektrum Eta  Car  pozorované  v roce  1996. 
Záření je termální a jsou ve spektru vidět dvě teploty – 2 MK a 60 MK (20-100 
MK). Okolo 6,7 keV jsou spektrální čáry Fe:

Fe fluorescence line na 6,4 keV
Fe XXV On-alfa-line na 6,7 keV
Fe XXVI Ly-alfa-line na 6,9 keV
Fe XXV He-beta-line na 7,8 keV

Zdroj: Mike Corcoran

Podle  rentgenového  záření  v průběhu  cyklu  (Pittard,  Corcoran  1998, 
2002, 2009) byly modelovány parametry dráhy i parametry hvězd. Excentricita 
dráhy  byla  uvažována  0,85-0,95,  oběžná  doba  5,536  let,  pro  složku  A 
uvažovaná hmotnost 90 Ms, poloměr 150 Rs a teplotu povrchu 15 000 K a 
hvězdný vítr  10-4 až 10-3 Ms/rok o rychlosti  500-1000 km/s a pro složku B 
hmotnost  30 Ms,  poloměr  24 Rs,  teplota  povrchu 35 kK,  hvězdný  vítr  10-5 

Ms/rok o rychlosti až 3000 km/s. Pro složku B jsou odhady dost nepřesné. Při 
simulaci se ukázalo,  že model  je příliš  jednoduchý. Bez absorpce prostředí 
vycházelo  maximum  rentgenové  emise  v periastru,  ale  když  se  započítala 
absorpce záření v hustém větru, vyšlo v době periastra minimum a maximum 
chvilku před tím. 85-denní cyklus se ale v simulaci neprojevil.



Obr. č.11 - Světelná křivka v průběhu cyklu pro rozsah 2-10 keV 
vypočtená a po odečtení absorpce v prostředí kolem hvězdy. Rozsah je 
0-11.1014 TW. Zdroj: Pittard, Corcoran a kol. 1998

Kromě samotné Eta Carinae i okolní hvězdy v mlhovině Carina jsou dost 
svítivé a mají intenzivní hvězdný vítr. V 70. letech byla pozorována mlhovina 
Carina v rentgenové oblasti. Eta Carinae je nesilnější zdroj, zářící oblast tvaru 
podkovy je větší  než jeden světelný  rok.  Podle pozorování  (Forman a kol. 
1999),   je tok v rentgenové oblasti  3.1014 TW ale pokud by v cestě nebyla 
stínící látka, byl  by tok přibližně desetkrát  vyšší.  Z okolí  1° Eta Carinae byl 
pozorovaný  energetický  tok  paprsků  X  řádově  1016 TW.  Dalším  zdrojem 
paprsků X je jedna Wolfova-Rayetova hvězda, 5 hvězd typu O a ještě skupina 
hvězd typu O a taky samotná mlhovina. Od jednotlivých zdrojů byl pozorovaný 
tok  řádově  1014 TW.  Rentgenová  emise  je  způsobena  hlavně  hvězdným 
větrem, část možná vychází z koróny hvězd.

Tabulka č.2 (nahoře) – rentgenové zdroje v mlhovině Carina. Převzato: 
F. D.; Forman, W. a kol. 1979.



5. 5,536-letý cyklus Eta Carinae a spektrum
S periodou 2024 dní se mění u Eta Car nejen rentgenová emise, ale 

také jasnost optická, infračervená, i v rádiovém a UV oboru. V Infračerveném a 
optickém oboru to popsal  Augusto Damineli  (1995).  Dost  se mění  svítivost 
spektrálních čar.  Protože Eta Car je hvězda LBV typu,  mění  svou svítivost 
v cyklech S Doradus, kdy se hvězda nafoukne a povrchová teplota klesne. Ale 
zvětší se vyzařovací plocha a procento vyzářené ve viditelné oblasti. Hvězda 
se  tak  na  nějakou  dobu  stane  jasnější  jak  ve  viditelném  světle,  tak 
v bolometrické  svítivosti.  Ale  cyklus  S Dor  není  moc  pravidelný  a  každé 
zjasnění je jiné. Podle Damineliho (1996) je Eta Carinae dvojhvězdou a v době 
periastra zastíní  hvězdný vítr  oblast,  odkud přichází většina emisních čar.  I 
rentgenová emise je zastíněna. Z důvodu zastínění rentgenové a UV emise 
není  ionizováno  okolí  a  tak  ve  stejný  okamžik  nastane  pokles  v rádiovém 
oboru. Spektrální čáry i záření z hvězdy v IR oboru také trochu poklesne, ale 
zde je určité zpoždění, než světlo proletí mlhovinou Homunculus. V IR oboru 
okolo 15-30 μm vychází většina energie z Eta Car a také je Eta Car v IR oboru 
nejjasnější extrasolární objekt. Ve viditelné oblasti je pokles malý (0,16-0,18 
mag.),  ale v krátkovlnném UV záření  je pokles značný,  protože krátkovlnné 
záření vytváří hlavně teplejší a menší složka B.

Obr. č. 12 – pozorování toku rádiového záření z Eta Carinae v letech 
1992 – 2006. Maximální hodnota toku rádiového záření 3,4 Jy na 8,6 GHz byla 
dosažena  v červnu  2006.  Rádiově  září  plyn  okolo  ionizovaný  od  hvězdy, 
teplota  plynu  dosahuje  5000-10000  K.  Oproti  rentgenovým  minimům  jsou 
rádiová minima opožděna o několik měsíců. To je dáno setrvačností ionizace 
plynu a také nějaký čas tvá než se dostane záření do ionizovaných oblastí. Eta 
Car je jeden z nejjasnějších rádiových objektů (zdánlivá jasnost). Zdroj: NRAO

V optickém oboru je pokles jasnosti  v kontinuu malý v době periastra, 
jen okolo 0,16-0,18 mag. Poklesy jsou způsobeny podobně jako u zákrytových 



dvojhvězd,  ale  v okolí  hvězd  je  hustý  vítr  a  pak  ještě  mlhovina  a  tak  je 
rozptýleným světlem změna oslabena. Jiné to ale je ve spektrálních čarách. 
Emisní spektrum se stovkami čar vzniká v okolí hvězdy a ionizace atomů je 
způsobena rentgenovým zářením a také krátkovlnným UV zářením ze složky 
B.  Rentgenové  a  krátkovlnné  UV  záření  hvězdný  vítr  v době  periastra 
absorbuje  a  emisní  spektrum  se  ztratí.  Změny  spektrálních  čar  byly 
pozorovány již po několik cyklů. Cykly se číslují od 1. cyklu okolo roku 1942. 
V červnu 2003 končil 11. cyklus a okolo 11.1.2009 končil 12. cyklus. V té době 
bylo také minimum. Pozorovány jsou emisní čáry He I, He II, Ni III, Fe III, Ar III, 
He II, Ne III a další. Intenzita čar He je obvykle 2-3x větší než kontinuum, u Fe 
III to může být až 7x. Okolo 40-50 dní před minimem v době periastra dosahují 
čáry maxima a pak klesá intenzita čar skoro na úroveň kontinua, jen přibližně 
o  20%  je  vyšší.  V době,  kdy  je  do  periastra  daleko,  jsou  spektrální  čáry 
přibližně na stálé  intenzitě,  to  se týká i  rentgenové emise.  V průběhu 9-11 
cyklu  bylo  také zjištěno,  že intenzita  spektrální  čáry He I  s každým dalším 
cyklem slábla.

Protože  hmota  kolem  hvězdy  se  pohybuje  v každém  místě  různou 
rychlosti  i  směrem,  z různých oblastí  je  u spektrálních  čar  pozorována jiná 
radiální rychlost. Velká část spektrálních čar je z hvězdného větru, který je tak 
hustý, že zastiňuje hvězdu a je ionizován UV zářením. Jak ale složky okolo 
sebe obíhají, radiální rychlost složky A i hvězdného větru se v průběhu cyklu 
mění a v době periastra nastává prudký skok ze záporné hodnoty okolo -200 
na +50, po té celý zbytek cyklu klesá radiální rychlost na -200 postupně. Tak je 
tomu u spektrální čáry He I.

Obr. č.13 – intenzita a radiální rychlost spektrální čáry He I 
v předchozích cyklech. Poslední data jsou k 15.3.2003 v případě He I 1083,0 
mm, zdroj: Augusto Damineli pozorování 2003

Spektrální čára He II je jedna z nejdůležitějších, protože pomocí He II 
byly odhadovány parametry binárního systému. Po většinu cyklu (v době klidu) 
je ekvivalentní šířka této čáry okolo 10 pm, ale v době periastra stoupá až k 90 
pm. Průběh intenzity této čáry je dost podobný průběhu intenzity rentgenové 



emise. Radiální rychlost He II není všude stejná, ale průměrně je to okolo -100 
km/s po většinu cyklu, a krátce po konci cyklu se rychlost mění až na -400 km/
s a po té radiální rychlost stoupá až na několik desítek m/s v kladném směru a 
intenzita emise padá skoro k nule („zatmění He II“). U radiální rychlosti ve fázi 
1,001 nastává  ostré  minimum -396 km/s,  a od fáze 1,002 radiální  rychlost 
poměrně rychle stoupá. Pro intenzitu je minimum ve fázi 1,003 a maximum 
0,994. Je možné že He II dosáhne maxima jasnosti v době periastra, to je ve 
fázi 0,994 spektrálního cyklu. Zjasnění He II se děje po dobu 1% cyklu. V době 
rentgenového minima nastává tedy maximum a minimum o něco později. To je 
možná  způsobeno  tím,  že  atomy  ionizované  paprsky  X  a  UV  deexcitují 
s určitým zpožděním vůči minimu a maximu intenzity ionizujícího záření. He II 
možná přichází z oblastí  nad a pod oběžnou rovinou, nedaleko rázové vlny 
větrů.  Intenzita  samotné  čáry  He  II  dosahuje  po  většinu  cyklu  řádově  101 

bolometrické svítivosti Slunce, a v době maxima stoupá nad 100 Ls, na konci 
12.  cyklu  dosáhla  2.1.2009 intenzita  této  čáry až k 300 Ls a do 14.1.2009 
poklesla pod 20 Ls, pak pravděpodobně dál klesala neboť nastávalo minimum. 
Intenzita rentgenového záření,  jež ionizuje helium dosahuje v době maxima 
60-70 Ls. Od rentgenového spektra až k UV oblasti s energií 54 eV by byla 
podle  interpolace  bolometrická  svítivost  ze  srážení  větrů  5200  Ls  a  počet 
fotonů  schopných  ionizovat  Helium  okolo  2,5.1047 za  1  s a  počet  fotonů 
z emise He II se odhaduje na 9.1046 za 1 s. Celkově se vyzáří v rentgenovém 
záření i spektrálních čarách okolo 1% energie větru.
 Oblast emise He II je pravděpodobně poblíž rázové vlny a je ve tvaru 
polokoule.  Intenzita  emise  klesá  s druhou  mocninou  vzdálenosti  od  zdroje 
ionizujících paprsků ale taky na druhé mocnině hustoty plynu. Podle Augusto 
Damineli  a Steiner 2004: V periastru pak je vzdálenost mezi povrchy hvězd 
okolo 250 GM, od povrchu druhé žhavější  hvězdy je vzdálena rázová vlna 
okolo 150 GM a oblast emise He II je od povrchu druhé hvězdy vzdálena okolo 
42 GM.

Radiální  rychlosti  by  měly  odpovídat  rychlosti  pohybu  větru  směrem 
k nám, protože spektrální čáru emituje hvězdný vítr. Různé radiální rychlosti 
rozšiřují  spektrální  čáru.  Změřená  radiální  rychlost  je  menší  než  skutečná 
rychlost, je to jen v.sin(α), kde α je úhel mezi směrem pozorování a směrem 
rychlosti.  Pravděpodobně je i  velká část  emise He II  zastíněna prostředím, 
hlavně tam, kde jsou kladné radiální rychlosti. Podle He II (Augusto Damineli a 
Steiner 2004) ztrácí primární hvězda hmotu tempem 2,5.10-4 Ms za rok, podle 
infračervených  pozorování  je  to  0,001  Ms/rok.  Hvězdný  vítr  je  silnější  na 
pólech, zatímco rázová vlna by měla být v rovině rovníku a odtud i ionizující 
paprsky X, to by mohlo vysvětlit rozdílné hodnoty. Rychlost hvězdného větru 
ze složky A je 500-1000 km/s, radiální  rychlost  je  v.sin(α).  Pro složku B je 
odhadována  rychlost  2000-3000  km/s  a  ztráty  hmoty  10-5 Ms/rok.  Teplota 
v místě srážení větrů dosahuje 30-60 MK a místy až k 100 MK. Hmotnostní 
ztráty Slunce jsou 10-14 Ms/rok a tak je vítr z Eta Car 1010 krát silnější řádově. 
Ve  vzdálenosti  okolo  1  AJ  je  okolo  101-102 částic  v cm3 z větru  v případě 
Slunce (průměrně 200). V případě Eta Car A je při 1 AJ povrch hvězdy, nebo 
kousek  nad  povrchem  a  hustota  částic  z větru  řádově  1012 v cm3,  v místě 



rázové vlny 109-11 v cm3 podle fáze oběhu. Stejná teplota jako u Země je 2500 
AJ od Eta Car a tam je hustota větru řádově 106 v cm3 a rychlost ze složky A 
1,5-2x vyšší než od Slunce.

Obr. č.14 – intenzita spektrální čáry He II 468,6 nm v blízkosti fáze 5,54-
letého  cyklu  0  =  1,  horní  obrázek  ukazuje  ekvivalentní  šířku  EW  a  dolní 
obrázek ukazuje velikost radiální rychlosti RW. Zdroj: J. E. Steiner, A. Damineli 
2004.

6.  Detekce  složky  B  pomocí  vzdálené  UV 
oblasti

Předpokládá se, že složka A je větší  a více svítivější,  ale teplota  na 
povrchu dosahuje 15 000 K a možná až 20 000 K a jedná se o spektrální třídu 
B I,  možná B 0.  Protože ale je  hvězdný vítr  dost  hustý,  je vidět  až světlo 
z částic  větru  dál  od  povrchu  a  ne  přímo  povrch  hvězdy.  U  složky  B  se 
předpokládá že je menší ale žhavější.  Jedná se o typ  O III a možná i WN, 
teplota na povrchu se odhaduje okolo 35 000 K (rozmezí 27-40 kK). Celkově 
je jasnější složka A ale v daleké oblasti  UV (záření FUV) je složka A málo 
svítivá. Složka B vyzařuje více fotonů s ionizujícími energiemi a je tak zdrojem 
dost spektrálních čar, které složka A nezpůsobuje.



Pomocí  satelitu  FUSE  (Far  Ultraviolet  Spectroscopic  Explorer)  bylo 
pořízeno  z Eta  Carinae  spektrum  vysokého  rozlišení  na  vlnových  délkách 
90,5-118,0 nm v době rentgenového zatmění v červnu 2003 a po té v dubnu 
2004. UV záření kratších vlnových délek a spektrální čára Lyman α zmizela 
27.6.2003,  dva  dny  před  rentgenovým  zatměním,  a  jako  příčina  se 
předpokládá  zastínění  složky  B  hvězdným  větrem  ze  složky  A,  v době 
periastra jsou kratší vlnové délky dost absorbovány prostředím okolo hvězd. 
Poměrně  silná  je  spektrální  čára  N  II  108,4-108,6  nm,  která  při  zastínění 
složky B také zmizela. Podle této čáry má Eta Car B vysoký obsah dusíku 
v atmosféře. Kromě spektrálních čar s vyššími energiemi se změnilo i spojité 
spektrum,  po  většinu  cyklu  jsou  ve  spektru  vidět  dvě  efektivní  teploty,  ale 
v době rentgenového zatmění 2003 teplejší složka zmizela. V dubnu 2004 už 
se  teplejší  složka  zase  objevila.  Tok  UV  záření  od  Eta  Car  byl  v době 
rentgenového zatmění 2003 o 15% menší, zejména byl pokles v oblasti pod 
125 mn. Obě hvězdy sice vyzařují hlavně u UV oblasti, ale většina záření je 
pohlcena mlhovinou a jen malá část se dostane zpět. Při měření FUSE navíc 
skoro polovina UV záření byla od dvou blízkých B hvězd 11. magnitudy a to se 
muselo odečíst. V době rentgenového zatmění byl tok UV od těchto dvou B 
hvězd vyšší než od Eta Car. B hvězdy Tr 16-64 a Tr 16-65 leží jen 14“ od Eta 
a Hvězda Tr 16-66 leží 20“ od Eta Car. Podle Hubbleova teleskopu je pro B-
hvězdu Tr 64 při 220 nm tok záření  4,5.10-15 Wm-2nm-1 a poměr toku záření při 
220  nm  u  B-hvězd  Tr  16-(64:65:66)  je  1,00:0,55:0,20.  V době  mimo 
rentgenové zatmění Eta Car tvoří 65% pozorovaného toku FUV.

Ve  spektru  jsou  přítomny  čáry  H  II,  C  II,  Fe  II,  Ar  I,  které  jsou 
charakteristické  pro  mladé  hvězdy  v mlhovině  Carina.  Čára  Fe  II  je 
absorbována mezihvězdnou látkou. Byly u těchto spektrálních čar pozorovány 
2 radiální rychlosti 150 km/s a -450±80 km/s. Dále byla pozorována spektrální 
čára S IV 107,3 nm, a 106,2 cm s radiální rychlostí do 50 km/s. V červnu 2003 
Lymanova  série  zmizela  a  v dubnu  2004  se  objevila.  Složka  B  nejspíš 
způsobuje čáry O IV 103,2-103,8 nm, S IV 106,2-107,3 nm, C III 117,5-107,6 
nm, N II 108,4-108,6 nm, Si IV 112,2-112,8 nm, P V 111,8-112,8 nm. Si IV a P 
V jsou absorbovány v Homunkulovi, opacitu způsobuje Fe II. O IV odpovídá 
Profilu  P  Cygni.  Eta  car  B  vůči  hvězdám typu  B má ve  spektru  sníženou 
intenzitu na vlnových délkách 102,5-103,8 nm. To je charakteristické pro obry 
typu O. S IV, C III, N II jsou absorbovány v širokém pásu, jež odpovídá radiální 
rychlosti  600-1000 km/s. C III,  S IV jsou přítomny v hvězdném větru, což je 
charakteristické  pro  hvězdy  typu  O.  Podle  S IV  106,2,107,3  nm  a  C  III 
117,5,117,6 nm by měl mít vítr ze složky B rychlost do 1100 km/s, ale jiné 
modely předpokládají  až 3000 km/s pro složku B (Pittard,  Corcoran 1999). 
Rázová vlna ovlivňuje pozorované rychlosti. Podle dupletu N II je pozorovaná 
rychlost 450 km/s (radiální, rozmezí -100 až -600) pro složku A.



Tabulka č.3 – pozorování toku UV záření v krátkovlnné oblasti FUV od 
Eta Carinae v červnu 2003 a dubnu 2004. V červnu je tok záření FUV Φ o dost 
nižší. UT je standardní čas a exp. Je doba expozice v s. Zdroj: Iping, Rosina 
C.; Sonneborn a kol. 2005.

Tabulka č.8 – hvězdy typu B blízké Eta Car a tok FUV od nich. Hodnoty 
toku F jsou v 10-15 Wm-2mn-1, při vlnové délce 220 nm. Zdroj: Iping, Rosina C.; 
Sonneborn a kol. 2005.



Obr. č. 15 – spektrum Eta Carinae v červnu 2003 a 30.3.2004 pořízené 
LWRS  aperturou  na  vlnových  délkách  92,0-109,0  nm  (SiC1).  V oblasti 
99-100,2 nm nedekovaly  záření  detektory.  27.6.2003 tok FUV náhle  klesá. 
Zdroj: Iping, Rosina C.; Sonneborn a kol. 2005.

7. Prostředí Eta Carinae
Již podle zářivého výkonu bylo jasné, že Eta Carinae bude něčím s více 

než 100 hmotnosti Slunce. Nejdříve se myslelo, že se jedná o samostatnou 
hvězdu,  ale  podle  rozsáhlých  pozorování  se  nejspíš  jedná  o  dvojhvězdu, 
navrhována byla i trojhvězda (Wolfgang Kundt and Christoph Hillemanns:  Eta 
Carinae  —  an  evolved  triple-star  system?  2003).  Vzhledem  k blízkosti 
Eddingtonově  mezi  je  jedna  ze  složek  binárního  systému  dost  nestabilní. 
Nestabilita  ve  výkonu  je  ovlivňována  také  opacitou  uvnitř  a  rotací  hvězdy, 
radiačním tlakem. Vlivem vyvrhnutí látky do prostoru kolem dvojhvězdy vznikla 
kolem mlhovina Homunculus,  tvar závisí na hydrodynamických vlastnostech 
materiálu.  Mlhovina  je  symetrická,  dvoulaločná.   Od  Eta  Carinae  přichází 
hodně  spektrálních  čar  při  rekombinaci  ionizovaného  plynu  okolo  hvězdy. 
Chemické složení hvězdy a plynu okolo závisí na tom v jakém stádiu vývoje je. 
Jedna ze složek dvojhvězdy je typu O III a druhá typu LBV, mění spektrální 
třídy mezi B, A, F a nachází se v horní oblasti HR diagramu.

Hvězda se nachází v mlhovině Carina (NGC 3372) ve vzdálenosti 7500 
světelných  let,  u  mlhoviny  se  odhaduje  vzdálenost  8000  světelných  let. 
Nachází  se tam dvě hvězdokupy (Trumpler  14 a Trumpler  16).  V mlhovině 
Carina se nachází hodně horkých hvězd třídy O, B, W a také červení obři třídy 
M. V Mlhovině Carina je hodnota červenání R = AV/(EB-V) až 6, průměrně 4, 



obvykle v Mléčné dráze je to okolo 3. Mlhovina Carina má hodně velkých zrn. 
Vzdálenost Trumpler 16 byla podle 19 O hvězd určena na 2300±200 pc (Allen 
&  Hillier  1993),  což  je  7500  světelných  let.  Zeslabení  Eta  Carinae 
mezihvězdným prachem v galaxii je přibližně o 1,7 mag (mv) (Feinstein et al 
1973; Th´e et al 1980; Feinstein 1982; Walborn 1995). V Trumpler 16 nebyly 
nalezeny žádné zbytky supernov, i když je tam několik hvězd typu W které se 
dožívají jen 3 Myr. Oblast Trumpler 16 je starší než 3 Myr a Trumpler 14 jen 1 
Myr. V Mlhovině Carina se v poslední době tvoří dost hvězd. Materiál k tvorbě 
hvězd byl  hledán v IR oboru,  byl  nalezen velký oblak prachu a také menší 
temné globule.  Celá mlhovina Carina je molekulární  oblak široký okolo 420 
světelných  let  s celkovou  hmotností  okolo  500 000  Ms.  Blízko  Eta  Car  je 
temná mlhovina Klíčová dírka.

Vzdálenost Eta Car byla určena na 2,3±0,2 kpc - Allen & Hillier 1993. Dříve se 
předpokládalo že jde u žlutého obra ale barvu mění červenání. V galaxii (už 
mimo Homunculus) mezihvězdnou extinkcí zeslabeno světlo o 1,7 Mag.  Index 
červenání  R  =  AV/(EB-V)  byl  určen  na  3,9  pro  Trumpler  16  i  Eta  Car  bez 
Homuncula.  Protože  ale  hvězda  je  uprostřed  mlhoviny  Homunculus,  je 
zastíněna ještě víc. Bez zastínění Homunculem a bez červenání v galaxii by 
byla hvězdná velikost mv = +2,2 ale momentálně je to +4,7 až +5 (observatoř 
La Plata).  Na začátku 20. století  byl  materiál  vyvržený roku 1843 hustěji  u 
hvězdy a magnituda mv poklesla na +8, v 90. letech mv = +5,7  (Whitelock a 
kol. 1994). Je-li extinkce v galaktickém prostředí pro Eta Car 1,7 mag, pak bez 
zastínění Homunculem by byla jasnost mv = 3,9. V dnešní době většina záření 
od Eta Car je v IR oboru mezi 20 – 30 μm a v IR oboru je Eta Car nejjasnější 
hvězdou.  Intenzita  záření  pro  vlnové  délky  1000  nm  a  více  to  bylo 
(2,7±0,4).10-8 W/m2 (Cox a kol. 1995), pro kratší vlnové délky je tok záření pod 
2% (přibližně 1%), protože krátkovlnné záření Homunculus pohltí a vyzáří v IR. 
Bolometrická svítivost Eta Carinae je podle změřeného toku (1,9±0,4).1021 TW, 
tedy přibližně jako (5 000 000±1 000 000) Sluncí. Odchylka měření magnitudy 
mbol je 0,2 a u mv také 0,2 a odchylka určení absolutní magnitudy je 0,4 (0,2 
přibylo s chybou vzdálenosti).  Hvězda má hmotnost 120-150 Ms a je blízko 
Eddingtonově mezi. Mbol dosahuje -11,8 až -12,3. Hvězda vyzáří okolo 10% ve 
viditelné oblasti ale celkově v Homuncula a galaxii je magnituda mv zeslabena 
absorpcí  o  přibližně  2,5-3. Rozdíl  m-M  =  5.log(D[pc])  –  5 je  při  určené 
vzdálenosti  2,3±0,2 kpc  bez  extinkce  11,8±0,2.  Zářivý  tok  od  Eta  Car  je 
(2,0-2,74).10-8 W/m2, tedy mbol je -0,08 až +0,27, většina toku je v IR. Pro mbol = 
0 je zářivý tok 2,55322.10-8 W/m2 a Mbol = 0 je svítivost 3,055.1016 TW. 1 W 
znamená Mbol +71,2125 a tok 1 W/m2 znamená mbol -18,9823.  Pro Eta Car 
platí:

mV ~ 13,2 + MV ~ 13,2 + Mbol – C ~ 4,7-C  (1)

Kde  mV je  zdánlivá  viditelná  magnituda,  MV je  absolutní  viditelná 
magnituda,  Mbol je  absolutní  bolometrická  magnituda  a  C je  bolometrická 
korekce. C = Mbol – MV. C dost závisí na efektivní teplotě a pro horké i chladné 



objekty roste. Pro Slunce C = 0,08 m, Eta Carinae C = 2,5 (pro složku A míň a 
složku B víc, v případě mv - mbol je tato hodnota extinkcí zvýšená na 4,7±0,3), 
O hvězdy Teff ~ 50 kK mají C ~ 4,5, mladí bílí trpaslíci s teplotou vysoko nad 50 
kK C ~ 5-10, neutronové hvězdy C ~ 15. Pro Eta Car je přibližně (Mv = -9,5, 
Mbol = -12,0), Mv = -9,6 (Davidson a kol 1997). Zatímco menší složka je O III a 
přechází pravděpodobně na WN, větší složka je LBV typ po většinu času se 
spektrální třídou B I nebo B 0 ale při LBV erupcích jako v roce 1843 se rozpíná 
a vítr sílí až nad 0,1 Ms/rok. Poloměr hvězdy roste a teplota klesá ale vlivem 
hustého větru je záření hvězdy absorbováno a vyzářeno hmotou větru dál od 
hvězdy a s nižší teplotou. V 19. století byla pozorována LBV erupce. V roce 
1837 už svítivost dost vzrůstala, magnituda Mbol = -13,5 (svítivost 2.107 Sluncí). 
Poloměr viditelné vrstvy byl v té době přes miliardu km a Eddingtonův limit byl 
nejmíň čtyřikrát překročen. Maximální jasnost byla v roce 1843,2 a celá erupce 
trvala  20 let.  V roce  1843,2  dosáhla  jasnost  Mbol =  -14,3,  ztráty  hvězdným 
větrem byly okolo 0,5 hmotností Slunce za rok a celkem bylo po dobu erupce 
vyvrženo  3-15  hmotností  Slunce  (podle  HST  Treasury  Project).  Dnes  je 
pozůstatek po explozi mlhovina Homunculus. Celková energie při erupci byla 
3.1042 J,  Kinetická  energie  vyvržené  látky  6.1041 J  a  dnes  se  mlhovina 
Homunculus rozpíná rychlostí okolo 600-650 km/s. Při erupci efektivní teplota 
klesla  k 6,5  –  9  kK  a  zdánlivá  magnituda  mv zjasnila  k  -0,8  (-1,0)  v roce 
1843,2. Hvězda při LBV erupcích mění spektrální třídu na B 0, A 0, F 0. Při Teff 

5-10 kK je bolometrická korekce malá.  LBV erupce jsou možná způsobeny 
proměnnou opacitou ve vrstvách, na opacitě závisí i Eddingtonova mez. Při 
300  kK  se  ionizuje  železo  a  zmizí  opacita.  Naopak  při  teplotě  pod  30  kK 
způsobuje opacitu H0, Fe+.

Kolem Eta  Carinae  je  mlhovina  Homunculus  (Malý  muž),  vzniklá  při 
odtržení hmoty při explozi 1843. Homunculus se skládá ze dvou laloků a mezi 
dvěma laloky je roztrhaný límec. Při erupci k roku 1890, která byla menší než 
v roce  1843  možná  vnikla  mlhovina  Malý  Homunculus  uvnitř  Homuncula. 
Velikost mlhoviny Homunculus je 12“ x 17“,  což znamená rozměry 0,74 X 
0,52 světelného roku. Rozměry jsou spočteny podle  l  = 2300.tg(α).sin(i) Pc, 
kde α  je sklon pozorovací roviny a 2300 Pc je vzdálenost. Osa Homuncula je 
skloněná vůči směru pozorování o 57±10°, a expanduje rychlostí 600-700 km/
s. Jedná se nejspíš o reflexní mlhovinu. Mlhovina pohlcuje světlo hvězdy a 
vyzařuje v IR oboru 20-30 μm a je nejasnější extrasolární objekt v IR oboru. 
Z Homuncula  přichází  dost  spektrálních  čar.  Laloky  Homuncula  jsou  podle 
radiálních rychlostí  duté,  mají  polární  čepice.  V dutinách laloku je jen málo 
hmoty z hvězdného větru. Viditelné světlo přichází hlavně od prachových zrn 
v mlhovině  Homunculus.  Přímé  světlo  z hvězdy  má  magnitudu  mv =  8,4 
(Davidson a kol. 1995), dnes už by to mohlo být okolo 7,5±0,3.



Obr.  č.16  –  Mlhovina  Homunculus,  složená  z vlnových  délek  ve 
viditelném a trochu i v ultrafialovém světle od HST/WFPC2. Z Homunkula je 
vidět několik vláken. Nahoře v rohu jsou jiné hvězdy.  Zdroj:  Davidson, Kris; 
Humphreys, Roberta M. 1997.

Hustota  v lalocích  je  okolo  1011 –  1012 atomů na  krychlový  metr.  Na 
lalocích jsou jednotlivé hrboly poměrně dobře rozlišitelné jak ve viditelném tak 
v IR oboru. Velikost nejen mlhoviny ale i jednotlivých hrbolů je o dost vyšší než 
kolik by urazil  zvuk za dobu existence okolo 150 let. Jednotlivé chuchvalce 
mají rozměr 0,01 – 0,06 světelného roku (100 – 600 miliard km). Hmotnost 
Homuncula je 2-15 Ms. Nejbližší části mlhoviny na jihovýchodě odrážejí světlo 
které je polarizované přibližně ze 25% a úhel rozptylu je okolo 70°, zatímco 
nejvzdálenější  oblast  na severozápadě má úhle rozptylu okolo 110° a míru 
polarizace okolo 37%. Rozdělení velikosti prachových zrn je docela široké. UV 
záření je  docela dobře pohlcováno zrny s velikostí okolo 1000 nm ale viditelné 
světlo  je  naopak  hodně  rozptylováno  zrny  s velikostí  do  150  nm.  Podle 
rozptylu  světla  v prachu se odhaduje  hmotnost  prachu na 0,01  – 0,03 Ms, 
prachová zrna jsou velká převážně 100-1000 nm. Poměr plynu a prach není 
znám ale pokud by byl  stejný jako v Mléčné dráze (100),  byla by hmotnost 
Homuncula 1-3 Ms, podle IR záření je to 3 Ms. Nejbližší zrna mohou být od 
hvězdy 100 miliard km (0,25“), kde je teplota 1000 K. Hmota při erupci 1843 
začala  kondenzovat  250  miliard  km daleko  (po 11,5  letech  při  650 m/s)  a 
hvězda potom rychle slábla až  mv +8.

Kromě mlhoviny Homunculus je také v rovníkové oblasti kolem hvězdy 
disk  skládající  se  z proudů  směřujících  od  hvězdy.  Některé  části  disku  se 
objevují  a ztmavnou po určité chvíli.  Je možné že jsou některé části  disku 
zastíněny prachem s teplotou pod 200 K který už v 10-20 μm září málo. Podle 
čáry  He I  706,5  cm byla  odhadnuta  optická  tloušťka  a  hmotnost  disku  na 
0,2-0,3 Ms. I v rovníkové oblasti jsou pozorovány chuchvalce s rozměrem 0,3“ 
(120  miliard  km).  Ekvatoriální  struktury  jsou  příliš  malé  aby  se  utvořily  při 
erupci 1843. Možná pocházejí z menší erupce 1890. Velikost disku je okolo 
1012 km. Disk se skládá z proudů, které vznikají nejspíš při erupcích. Aby se 
proud nezdeformoval  rotací,  musí  být  vyvržen za kratší  dobu než měsíc  a 



pohybovat se dost rychle. Je možné že proudy vznikají jako kometární ohony 
od chuchvalců prachu. Pak by ale nebyla azimutální symetrie.

Dále od hvězdy, než mlhovina Homunculus leží řídká mlhovina ve tvaru 
podkovy Jižní oblouk. V této mlhovině byly pozorovány vlákna a shluky. Jedná 
se  o  mlhovinu  přibližně  tvaru  podkovy  sahající  do  vzdálenosti  od  hvězdy 
10-25“, tedy 4 100 – 10 000 miliard km, až jeden světelný rok daleko. V této 
mlhovině se nachází i jižní a jihovýchodní kondenzace – o něco hustší oblaky 
plynu.  Mlhovina  je řidší  než  Homunculus  a  vedle  Homuncula  není  obvykle 
vidět. Z této mlhoviny bylo pozorováno emisní spektrum a určeno zastoupení 
prvků v jižní kondenzaci. Poměr He/H je vyšší než obvykle v Mléčné dráze a 
výskyt  N je vyšší  než výskyt  C a O. „NN shluk“ je dlouhý proud hmoty od 
hvězdy  sahající  dost  daleko  a  skládá  se  z několika  po  sobě  jdoucích 
chuchvalců hmoty, které byly vyvrženy od hvězdy. Nejspíš se jedná o výtrysk 
z hvězdy.  Rychlost  pohybu  v těchto  útvarech  je  dost  vysoká,  u  Jižní 
kondenzace  je  to  2000  km/s  (radiální  rychlost).  Ještě  dále  od  hvězdy  je 
mlhovina ve tvaru podkovy větší nad jeden světelný rok. V této mlhovině je 
nízká  hustota  ale  v rozsáhlé  oblasti.  Částice  hvězdného  větru  se  srážejí 
s hmotou v této mlhovině a mlhovina rentgenově září o efektivní teplotě 2-3 
MK (detekovány fotony 0,2-0,4 keV). Rentgenové záření způsobuje i rázová 
vlna od erupce 1843. Centrální oblast rentgenově září v tvrdším záření.

Nejjasnější oblast mlhoviny Homunculus v těsné blízkosti hvězd se jeví 
jako velmi  jasná oblast  pozorovaná pod úhlem 0,5“  (200 miliard  km).  Tato 
oblast  má zdánlivou magnitudu mv = 7 až 8 a předpokládá se že samotná 
hvězda je stíněna okolním materiálem dále než vyvržený materiál v nejbližší 
oblasti.  Z této  oblasti  světlo  přechází  přes  jihovýchodní  lalok.  V nejbližších 
oblastech  okolo  hvězdy  může  hmota  zářit  ve  viditelné  oblasti.  Z nejbližší 
oblasti  je  hodně  emisních  spektrálních  čar.  Byly  nalezeny  například  jasné 
spektrální  čáry  vodíku,  hodně  čar  od  ionizovaného  železa  Fe  II  a  mnoho 
dalších.  Ale  protože  je  hvězda zastíněna  poměrně  dost,  tak  je  dominantní 
spektrum z blízké oblasti a ne ze samotné hvězdy. V oblasti těsně u hvězdy 
jsou tři  zářící objekty poměrně kompaktní ve vzdálenosti  0,1 – 0,3“ (40-125 
miliard  km)  severozápadně  od  hvězdy.  Objekty  tak  blízko  hvězdě jsou ale 
velmi nepravděpodobné protože je zde příliš vysoká teplota a další  hvězda 
v systému  Eta  Carinae  takhle  daleko  je  také  nepravděpodobná.  Radiální 
rychlost jednoho z nich je jen 50 km/s, vůči hvězdě je rychlost také 50 km/s V 
dalekém infračerveném oboru září jeden z nalezených objektů výkonem 1/10 
Eta Carinae,  v UV oblasti  je to polovina pozorovaného výkonu,  celkový tok 
energie  je  o  něco  větší  než  1/300  výkonu  Eta  Carinae.  Vysvětlení  těchto 
poměrů  zářivostí  je  možná  v tom,  že  samotná  hvězda  je  dost  stíněna 
materiálem kolem ale vyvržená látka se může dostat do míst, kde už není tolik 
stíněna. 200 Tm od hvězdy je oblast emise Fe II, hmotnost plynu s touto emisí 
je okolo 0,002 Ms. V blízkých oblastech hvězdy jsou spektrální čáry od plynu 
ionizovaného UV zářením, např. Lyman α a nebo He I. Mračna plynu která se 
pomalu pohybují ale narušují teorii binárního systému. Oběžné rychlosti hvězd 
by měly být až stovky km/s v periastru, ale mračna se pohybují jen rychlostí 
okolo  50  km/s.  Materiál  byl  pravděpodobně  vyvržen  z rovníku  hvězdy  při 



menších  erupcích,  možná  v roce  1890.  Nízké  radiální  rychlosti,  které  jsou 
pozorovány, jsou pravděpodobně způsobeny průmětem obálky na hvězdu. Při 
takovém  průmětu  je  pozorovaná  rychlost  několikanásobně  menší  než 
skutečná, bylo to pozorováno i u jiných hvězd.

Až HST má dostatečné rozlišení pro pozorování hvězdy samotné, bez 
Homuncula s rozlišením 0,05“. Záření přicházející od hvězdy je dost zkresleno 
větrem tak hustým že absorbuje světlo. Pozorování HST přineslo první důkazy 
že vítr není symetrický.  Pro UV oblast není extinkce moc známa, světlo se 
spíše  odráží  a  rozptyluje.  Záření  je  absorbováno  v Lymanově  sérii  a  také 
spektrální čarou Fe II při 200-240 nm. Průměr hvězdy byl odhadnut na 120 
GM - 0,8 AJ (složka A). Ztráty hvězdným větrem byly určeny podle rádiových 
pozorování na 0,0003 Ms/rok (White a kol. 1994), podle mikrovlnného záření 
0,0025 Ms/rok (cox a kol.  1995).  Podle dat  z HST/FOS je to 0,001 Ms/rok 
(Davidson a kol. 1995). Hvězdný vítr není symetrický, u pólů jsou ztráty vyšší. 
Kromě změn jasnosti  v průběhu 5,54-letého cyklu  se projevují  další  změny 
v jasnosti.  Mlhovina  kolem  centrální  oblasti  od  30.  let  řídne  a  tak  hvězda 
postupně  zjasňuje.  Navíc  LBV  složka  není  v tepelné  rovnováze  a  možná 
projevují se pulsace s periodou 50-500 let, a také možná erupce na povrchu. 
V delší  časové řadě stovky  až  tisíce  let  bylo  několik  LBV erupcí.  Také se 
projevuje kratší cyklus okolo 60 dní ve viditelném světle a 85 dní v rentgenové 
oblasti. Podle spektra byla určována i pozorovaná teplota, odhad byl 30 000 K 
(Hillier & Allen 1992). Tato teplota souhlasí se spektrem vodíku. Ale určování 
teploty bylo pro jednu hvězdu, ne pro dvě různě horké. Pokud by bylo jasnější 
emisní spektrum He, byla by teplota vyšší. Pro efektivní teplotu hvězdy byly 
navrženy  různé  hodnoty.  To  proto,  že  nejspíš  září  hvězdný  vítr  s vysokou 
opacitou v určité vzdálenosti  od hvězdy a také proto že hvězdy jsou dvě a 
každá různě horká. Andriesse, Packet, Loore (1981) navrhují hodnotu 7500 K, 
Pottash, Vesselius,  van Dunien (1976) navrhují  15 000 K, Davidson (1971) 
navrhuje teplotu povrchu 30 000 K (Jako Pagel 1969), Allen, Jones, Hylland 
(1985) navrhují teplotu povrchu do 40 000 K. Vždy se ale jednalo o odhad pro 
jednu hvězdu. Teplota byla odhadována i podle toku λ150 cm a magnitudy Mv. 
Teplota vychází 25-25 kK. Pro vlnové délky 150 nm resp. 300 nm resp. 550 
nm bylo určeno zeslabení světla v Homunculovi současně se zeslabením v 
mezihvězdném prostoru na 7,6 resp. 5,0 resp. 2,95 mag. Odtud byl odhadnuta 
teplota povrchu na 27 000 až 33 000 K určovaná z poměru Mλ150/MV. U Země 
byl určen tok záření z hvězdy: 2,63.10-8 W/m2 (van Gerenden 1985), 2.10-8 W/
m2 (Campbell  1978)  a  2,09.10-8 W/m2 (Davidson  1971).  Svítivost  byla 
odhadnuta na 4-5,5 MLs. Davidson (1971) odhadl svítivost na 4,07.106 Ls a 
Mbol na -11,78. Dneska se udává bolometrická magnituda Mbol = -11,9 až -12,3. 
Většinu energie vyzáří Eta Carinae v UV oblasti, magnituda MV je přibližně o 
2,5 vyšší  než Mbol, desetina zářivého toku je ve viditelné oblasti, ale u hvězdy, 
než záření projde Homunculem. Podle Lymanovy série je teplota nad 30 kK, 
podle ionizace H a He musí být nad 15 kK. Pro teplotu 40 kK a více by musel 
být Mλ150/MV > 3,3, což není. Poměr He+/H+ se odhaduje na 0.13 – 0,18, k tomu 
by  bylo  zapotřebí  min  38  kK  ale  ionizace  nejspíše  probíhá  rentgenovým 
zářením z rázové vlny. Podle intenzity hvězdného větru je většina záření buď 



z povrchu hvězdy nebo až z hustého větru dále a Teff se sníží. Pokud by byl 
vítr 0,004 Ms/rok, byl by už povrch zastíněn a záření by šlo ze vzdálenějších 
oblastí.  Při intenzitě větru pod 0,001 Ms/rok by zářil  hlavně povrch hvězdy. 
Intenzita větru je pravděpodobně do 0,001 Ms/rok.

Pohlcené záření je vyzářeno Homunculem nejvíc na vlnových délkách 
20-30 μm, což znamená teplotu zrn okolo 250 K a vzdálenost od hvězdy 900 – 
2200 miliard km. 10% záření pohltí blízká zrna s teplotou nad 700 K a 25% 
zrna s teplotou nad 500 K. Předpokládá se že 99,9% zrn má poloměr 10 až 
1000 nm. Obsah prvků C, N, O, H, He svědčí o stáří a vývoji jádra hvězdy. Ve 
vyvrženém materiálu je nejvíce vodíku (Přes půlku),  obsah Helia je 40±3%. 
Spektrum Homuncula je dost složité, proto se zjišťovalo spektrum kondenzací 
o něco dále. Stáří Eta Car bylo určeno na 2,5 Myr a celková doba života se 
odhaduje na 3 Myr. Je ale možné že supernova vybuchne už dříve.

8. Co bude dál?
Eta Car je podle všeho u konce fáze,  kdy v jádru se mění  vodík na 

helium. Hlavním zdrojem energie je termonukleární syntéza zvaná CNO cyklus 
probíhající v jádře. Vlivem cyklu vznikají z helia další těžší prvky (C, N, O) a při 
okraji jádra se mění vodík na helium. Jak se hvězda vyvíjí, v jádře se hromadí 
těžší prvky a hustota, teplota a  tlak v jádře stoupá. V hmotných hvězdách se 
ke konci života mění uhlík na neon a hořčík a jádro je dále stlačováno a kyslík 
se v jádře mění na síru a křemík. V samém závěru, kdy teplota a tlak v jádře 
dosahuje extrémních hodnot se síra a křemík mění na železo  56

26Fe. Tento 
izotop má nejnižší vazebnou energii na nukleon a je nejstabilnější. Teplota a 
tlak i hustota v jádře Eta Carinae stoupá ve středu a směrem od středu klesá a 
ubývá těžších prvků V závěrečné fázi hvězdy bude probíhat nebo již probíhá 
slupková termonukleární reakce, kdy při okraji jádra se mění vodík na helium a 
ve středu se hromadí železo.

Obr č.17 (nahoře) - struktura jádra hmotné hvězdy v závěrečné fázi vývoje. 
Termonukleární reakce mají slupkový charakter a v jádře se hromadí železo 
56Fe. Zdroj: NASA



Obr. č.18 – postupná přeměna jádra hmotné hvězdy na těžší prvky až 
k železu,  z křemíku  vzniká  56Fe.  Hvězda  v grafu  byla  aktivní  8  Myr  a  pak 
vybouchla jako supernova. Jednalo se o hvězdu s 20-30 Ms. Eta Car (LBV 
složka) je ale ještě hmotnější a tak se její doba života odhaduje na 3 Myr, 
přičemž stáří hvězdy je okolo 2,5 Myr. Zdroj: Aldebaran 

Za  několik  stovek  tisíc  let  už  budou  vstupní  prvky  pro  CNO cyklus 
vyčerpány, CNO cyklus se rozhoří v obálce. Je ale možné, že železné jádro 
nevznikne, protože silný hvězdný vítr rychle odnáší hmotu a hvězda se tak 
nedovyvine. Předpokládá se, že aktivní termonukleární syntéza v jádře bude 
probíhat  přibližně  ještě  100 000  –  600 000  let,  doba  záleží  na  chemickém 
složení jádra. Ve středu Eta Carinae A se bude tvořit stále větší železné jádro 
s vysokou hustotou. Teplota ve středu jádra je již teď řádově 108 K a ke konci 
dosáhne řádově 109 K.  Kromě LBV složky má Eta také  O III složku starou 
rovněž 2,5 Myr. Hmotnost této složky je okolo 30 – 60 Ms a to znamená dobu 
života  od  3-8  Myr,  jádro  O  III složky  také  běží  na  CNO  cyklu  ale  s 
opožděnějším  vývojem vůči  LBV  složce,  tedy  pokud  nebyla  složka  B  dřív 
hmotnější  a nezmizela  část  hmoty  hvězdným větrem,  pak by  se jednalo  o 
hvězdu blízko konce stádia na hlavní posloupnosti. Pokud hvězdný vítr odnese 
svrchní  obálky,  bude  Eta  Car  A  menší  a  také  méně  hmotná,  ale  žhavější 
podobně jako  Eta Car  B a  stane se nejspíš  Wolfovou-Rayetovou  hvězdou 
s převahou N a později před supernovou s převahou C a O. Na začátku mohla 
mít složka A 160 Ms ale teď už jen 120 Ms. Jak se jádro vyvíjí, stoupá tlak a 
teplota uvnitř a tím i zářivost hvězdy. Eddingtonova mez je tak překročena a 
hvězda ztrácí hmotu hvězdným větrem až se stane méně hmotnou ale stále 
dost svítivou hvězdou. Pro hoření uhlíku je už tak hmotná hvězda jako složka 
A nestabilní, protože se překročí Eddingtonova mez.

Nakonec  vyhasnou  termonukleární  reakce  a  přijde  supernova. 
Pokud hvězdný vítr odnese horní vodíkovou obálku, vznikne supernova Ib bez 



čar vodíku. Tak vybuchují možná Wolfovy-Rayetovy hvězdy. Pokud hvězdným 
větrem zmizí i heliová obálka, bude se jednat o supernovu 1c bez čar H a He. 
Další možností je, že Eta Car vybuchne jako extrémně zářivá supernova typu 
IIn. Takový typ byl i u SN 2006 Gy. V jednom okamžiku se jádro Eta Car A 
zhroutí do něčeho velmi malého o velikosti řádově desítky km a to i když má 
několik hmotností Slunce. Otázkou je, v co se jádro vlastně promění, a bude 
na tom záviset typ a jasnost supernovy. Pokud má hvězda do 8-11 Ms, jako 
supernova ani nevybuchne, z jádra se stane hustý uhlíkový (diamantový) bílý 
trpaslík a vnější obálky utvoří planetární mlhovinu (pokud má hvězda do 0,5 
Ms,  zbude  heliový  trpaslík,  ale  takové  vzhledem  ke  stáří  vesmíru  nebyly 
pozorovány).  Takto  dopadne  i  Slunce  po  12  Gyr  aktivního  života.  Hmotné 
hvězdy nad 8-11 Ms na konci mají jádro z těžších prvků s hmotností nad 1,44 
Ms, které se zhroutí do neutronové hvězdy desítky km velké, s hustotou okolo 
4.1017 kg/m3. Zhroucení jádra je velmi rychlé, hmota padá do jádra až 70 000 
km/s  a  překonává  rychlost  zvuku  v tamních  podmínkách.  Při  tom se  jádro 
prudce ohřeje řádově až na 1011 K, zářením zahřeje okolní vrstvy,  které se 
rozletí  do  okolí  rychlostí  okolo  5 000  km/s.  Celková  energie  supernovy  je 
řádově 1046 J, ale jen 0,01% ve formě záření, 99% energie je ve formě neutrin, 
1% ve formě kinetické energie expandující mlhoviny. Bolometrická i vizuální 
magnituda supernovy SN II M ~ -17, jsou pozorovány spektrální čáry H, dále 
Ca II, Na I, Fe II, Ti II, Sc II. Ale svítivost supernov typu SN II se liší, u SN IIn 
dosahuje Mv až -22. Uvolní  se více energie a jasnost je vyšší,  protože ale 
hmotných hvězd s Ms 120-150 a více je poměrně málo, bývají tyto speciální 
typy supernov dost vzácné. Je také možné že hmotné převážně železné jádro 
se zhroutí na kvarkovou (podivnou) hvězdu o průměru tak 15 km a hustotě 
okolo 1018 kg/m3.  Při zhroucení jádra na kvarkovou hvězdu nastává i druhá 
část  supernovy,  kdy neutronová  hvězda přechází  na  kvarkovou  (podivnou) 
hvězdu s nižší vazebnou energií kvarků a uvolní se řádově 1046 J. Kvarková 
hvězda drží  po hromadě jako nukleon silnou jadernou interakcí  a hned na 
povrchu je hustota řádově 1018 kg/m3 na rozdíl od neutronové hvězdy. Dalšímu 
kolapsu brání  tlak degenerovaného kvarkového plynu.  Mimo to je kvarková 
hvězda tvořena podivnou hmotou s podivnými S kvarky a tato hmota by měla 
být ještě stabilnější a s nižší vazebnou energií než 56

26Fe. Zatím ale existence 
kvarkových  hvězd  nebyla  potvrzena,  možná  ani  neexistují.  Přechod 
neutronové hvězdy na kvarkovou by měl trvat jen krátký okamžik a při velkém 
uvolnění energie by to mohl být i jeden z typů GRB. Také je možné, že v jádře 
zahřátém na několik  miliard  stupňů začne probíhat  anihalace  párů částice-
antičástice a hvězda tím získává energii. Při anihalaci se uvolní tolik energie, 
že jádro a celá hvězda se  pod tlakem záření rozletí a jádro možná nezůstane 
vůbec nebo zůstane jen malá část. Taková to supernova je podstatně jasnější 
než klasická supernova. Supernovy způsobené anihalací, kdy se hvězda úplně 
rozletí, by měly být u hvězd s hmotností 140 - 260 Ms. Tato supernova byla 
pravděpodobně  pozorována  na  jaře  2006  ve  vzdálenosti  240  milionů 
světelných  let.  Energie  této  supernovy  byla  přibližně  stokrát  vyšší  než  je 
obvyklé, jasnost dosáhla -22 mag. 



U hvězd s hmotností do 25 Ms vznikne neutronová hvězda a u hvězd 
s 25-40  Ms  sice  také  zpočátku  vznikne  neutronová  hvězda,  ale  část 
vyvrženého  materiálu  spadne  zpět  a  jádro  překročí  TOV  mez  a  stane  se 
černou dírou. Tak to může být u zbytků supernov kde nebyl nalezen pulsar. U 
hvězd s hmotností 40 – 140 Ms se jádro zhroutí do černé díry která započne 
akreci husté látky kolem, a hmota je urychlována až na Lorencův faktor několik 
tisíc a enormně zahřívána. Při relativistických srážkách hmoty se uvolňuje do 
kuželů poměrně úzkých gama záření a vysokoenergetické částice a dochází 
ke  gama  záblesku  jasnějšímu  než  kupa  nebo  nadkupa  galaxií  na  krátký 
okamžik.  Gama  výtrysk  je  hnán  jen  úzkým  kuželem  na  obě  strany.  Celé 
zhroucení jádra hvězdy na černou díru se nazývá hypernova. Tento jev by měl 
být asi o 5 řádů vzácnější než supernova typu II,  v Mléčné dráze by měla 
taková supernova být přibližně jednou za 3 Myr. I mimo kužely gama záblesku 
by měl zářit jako celá mléčná dráha. Pokud by byly hvězdy s hmotností nad 
260 Ms, tak by se pravděpodobně rovnou jádro zhroutilo  na černou díru a 
supernova by ani nebyla,  protože gravitace zabrání explozi dřív. Typ konce 
jádra  hvězd  závisí  na  metalicitě.  Dané  rozdělení  hmotností  je  pro  malou 
metalicitu,  pak  se  jednotlivé  možnosti  dostávají  do  větších  hmotností  až 
nakonec  zbude  vždy  neutronová  hvězda.  Při  velké  metalicitě  nemůžou 
existovat supernovy které rozmetají celou hvězdu ani GRB, to proto že obálka 
hvězdy  má  vysokou  opacitu  a  hvězda  ztratí  značnou  část  hmoty  větrem 
v průběhu vývoje.

Eta Car pravděpodobně skončí extrémně jasnou supernovou a možná i 
gama  zábleskem.  Při  vzdálenost  7500  světelných  let  už  od  supernovy 
nebezpečí  nehrozí,  protože  i  od extrémně  jasných supernov  by  tok  záření 
nedosáhl nebezpečných hodnot. Pokud Eta Car bude supernova s jasností Mv 

= -22, bude mv okolo -8 až -8,5 , bez extinkce v galaxii by to bylo -10,2±0,2. 
Supernova  bude  dost  jasná  ale  slabší  než  Měsíc.  Krátkovlnné  záření  od 
supernovy již nebude mít nebezpečnou intenzitu. V případě gama záblesku je 
situace jiná. Mbol dosahuje pro GRB <-40 a pokud existuje optický protějšek, 
často přesahuje Mv <-30. Jeden z nejsilnějších: GRB 20080319B vzdálený 7,5 
miliard světelných let (z = 0,94) byl druhý z nejsilnější zaznamenaný (do září 
2008 první nejsilnější) a byl zaznamenaný i s optickým dosvitem. V maximu 
byly hodnoty: mv = +5,3 až 5,0, Mv ~  -37 až -38, mbol ~  0, Mbol ~  -43. Byl to 
nejvzdálenější  objekt  viditelný bez dalekohledu.  Gama záblesk 20080916C, 
detekovaný družicí Fermi, měl rekordní energii, při sféricky symetrickém toku 
by to bylo okolo 8,8.1047 J, mbol klesla až k -1,1, Mbol až k -46,1. Rudý posuv 
tohoto záblesku byl určen na 4,35 a vzdálenost na 12,2 Gly. Tento GRB by 
měl  na 10 keV až 10 MeV energii  6.1047 J  při  sférické symetrii,  na těchto 
energiích byla mbol -0,83, Mbol ~ -45,7. Gama záblesky jsou sice dost vzácný 
jev a trvají jen pár vteřin ale pro obrovskou svítivost jsou vidět ze vzdálenosti 
Gpc. Ke Slunci namířený GRB v naší galaxii  by byl katastrofou. Pokud Mbol 

bude -40 od Eta Car, bude mbol -28. Celková energie která by dopadla na Zemi 
by byla 1021-22  J, což by způsobilo rozsáhlé bouře. Gama záření se dolů do 
atmosféry nedostane, ale ve velkém množství by zničilo ozonovou vrstvu a 
obloha by se zakalila oxidy dusíku. Vysokoenergetické částice se zpožděním 



několika dní by interagovaly v atmosféře a vzniklé vysokoenergetické miony by 
pronikly stovky m pod zem. Smrtelná dávka mionů by byla pro většinu druhů. 
Gama záblesky jsou pravděpodobně od supernov  hmotných  hvězd (trvající 
hodiny) a nebo od srážek neutronových hvězd či neutronové hvězdy a černé 
díry trvající jen zlomek s až několik s a velmi intenzivní. Gama záblesky jsou 
ale směřovány v úzkých kuželech rovnoběžně s rotační  osou,  směrem kam 
míří výtrysky z černé díry. Šířka kužele je 1-3°. Pro sféricky symetrický záblesk 
by  byla  potřeba  1046-48 J,  což  není  možné.  Eta  Carinae  má  rotační  osu 
skloněnou vůči směru pozorování 57±10° a tak záblesk od Eta Car nehrozí. 
Ale jiné hmotné hvězdy typu W, O, LBV jsou v galaxii  také a některé jsou 
podobně vzdálené jako Eta Car. Je otázkou, zda od těchto hvězd hrozí GRB i 
zda GRB mohly změnit evoluci v dřívějších dobách. Spíš se ale ukazuje, že za 
změnou evoluce stojí  pády komet.  GRB pravděpodobně přicházejí  z oblastí 
s velmi malou metalicitou což v Mléčné dráze není. Pak by typ GRB dlouhého 
trvání nehrozil ani od jiných hvězd.

Obr  č.19  (nahoře)  –  diagram  ukazující,  jak  skončí  hvězdy  podle 
hmotnosti,  když  vyhasne  v jádře  termonukleární  syntéza.  Hvězdy  do  9 
Ms skončí  jako  bílý  trpaslík  a  hmota  okolo  jádra  se  pomalu  rozplyne  do 
prostoru  a  vytvoří  planetární  mlhovinu,  hvězdy  s hmotností  od  9-10  do  25 
hmotností  Slunce  mají  jádro  dost  těžké  aby  se  zhroutilo  na  neutronovou 
hvězdu a na konci hvězda skončí jako klasická supernova typu II. Tak tomu je 
i  u  hvězd  s hmotností  25-30  Ms  ale  část  vyvržené  látky  spadne  zpět  a 
neutronová hvězda překročí kritickou hmotnost a stane se černou dírou („BH 
by fallback“). Jádro u hvězd s hmotností od 40 do 140 Ms se zhroutí na černou 
díru a hvězda skončí hypernovou s gama zábleskem. Hvězdy s hmotností 140 
–  260  Ms  mají  ke  konci  jádro  s teplotou  několik  miliard  stupňů  a  hvězda 
získává energii anihalací čímž dojde k výbuchu a celá hvězda je rozmetána do 



okolí. Hvězdy s hmotností nad 260 Ms by se měly zhroutit do černé díry bez 
supernovy, gravitace expanzi pryč zastaví. Pokud ale je větší metalicita, mezní 
hmotnosti  stoupají  až  nakonec  vždy  zbude  neutronová  hvězda.  Při  velké 
metalicitě nemůžou existovat supernovy které rozmetají celou hvězdu ani GRB 
typu dlouhotrvající. Zdroj: Heger et all 2003.

9. SN 2006gy
Na jaře 2006 v kupě galaxií Perseus (nadkupa Perseus) , v galaxii NGC 1260, 
vzdálené  240  milionů  světelných  let,  byla  pozorována  zatím  nejjasnější 
supernova SN 2006gy. Ve vrcholu dosáhla jasnosti M = -22 a byla tak pětkrát 
jasnější,  než doposud nejjasnější supernova SN 2005ap.  Vzhledem k velké 
vzdálenosti  ale  byla  zdánlivá magnituda mv =  +15.  Jasnost  této  supernovy 
odpovídala 50 miliardám sluncí, přibližně stokrát více než klasické supernovy 
typu II. V galaxii NGC 1260 je hodně hmotných hvězd a je tam větší množství 
těžších prvků.  Také možná bylo  pozorováno druhé vzplanutí,  tzv.  kvarková 
nova,  kdy se  jádro  hvězdy zhroucené na  neutronovou hvězdu  promění  na 
podivnou hvězdu s nižší vazebnou energií a uvolní se 1046 J. Tak by možná 
mohly probíhat i některé gama záblesky. SN 2006gy měla úzké spektrální čáry 
vodíku a byla označena jako typ IIn.

SN 2006gy dosáhla maximální jasnosti po 70 dnech a dalších několik 
měsíců jasnost klesala.

Obr  č.20  (nahoře)  –  průběh jasu supernovy  SN 2006gy,  supernovy  v roce 
1987 v Magellanově mračně a typické průběhy supernov. Zdroj: Smith et all, 
2007.

Předpokládá  ze  že  progenitor  měl  hmotnost  okolo  150  Ms.  Tímto 
způsobem supernovy by měly vybuchovat hvězdy s hmotností  140- 260 Ms 
ale otázkou je jestli takové hvězdy vůbec jsou. Hmotné hvězdy ztrácí hmotu 
dost intenzivně hvězdným větrem a jsou na konci méně hmotné. U původní 



hvězdy byl pozorován oblak vodíku pohybující se od hvězdy rychlostí přibližně 
450  km/s.  Jednalo  se  pravděpodobně  o  odhození  svrchní  obálky.  Hmota 
vyhozená supernovou se pohybovala pryč okolo 4000 km/s. Před supernovou 
více než deset  let  bylo  ve formě hvězdného větru  z této  hvězdy odneseno 
přibližně  0,5  Ms.  Nemohlo  se  jednat  o  supernovu  Ia,  protože  by  musela 
v rentgenovém oboru být nejméně o 3 řády jasnější. Jádra velmi masivních 
hvězd se velmi zahřívají v závěrečné fázi na několik miliard stupňů, a jádro 
obsahuje hodně gama fotonů. Gama fotony pak tvoří páry částic a antičástic, 
které  spolu  anihilují  (elektron  –  pozitron).  V jádře se uvolní  anihalací  velké 
množství energie a tlak záření zcela převyšuje gravitaci a hvězda se rozletí do 
okolí.  Supernovy  typu  SN 2006gy  s tímto  navrhovaným průběhem by  měli 
produkovat hodně těžkých prvků. Hvězdy s počáteční hmotností nad 200 Ms 
by  měli  produkovat  hodně  radioaktivního  niklu.  Běžná  supernova  typu  Ia 
produkuje přibližně 0,6 Ms niklu ale SN 2006gy by měla produkovat 22 Ms 
niklu.

10. Ostatní hvězdy typu LBV a velmi jasné 
hvězdy

10.1 Hvězdy typu W, O, LBV

O hvězdy s alespoň 20 hmotnostmi Slunce přechází na typ W, méně 
hmotné O hvězdy už nepřechází na typ W a nejsou tolik jasné. V jádře se tvoří 
nejdříve helium a poté dusík, uhlík, kyslík. Tyto prvky se dostanou z jádra až 
na povrch a způsobují opacitu ve fotosféře. Z tohoto důvodu začne z hvězdy 
foukat velmi silný hvězdný vítr, který nakonec povrch hvězdy zastíní a hvězda 
ztrácí  hmotu.  Podle  převahy  prvků  ve  spektru  hvězdy  se  dělí  Wolfovy-
Rayetovy hvězdy na WC, WN, WO. Další dělení je podle ionizace hvězdným 
větrem: brzké WNE nebo WN2-5 a pozdní WNL nebo WN6-11. Hvězdy WNL 
už jsou chudé na vodík, který není tolik obsažen ve hvězdném větru. Hvězdy 
typu  O  s hmotnostmi  okolo  40-120  Ms  přecházejí  na  hvězdy  typu  W  po 
vyčerpání vodíku v jádře klesne povrchová teplota WR hvězd na 7000-9000 
K a  hvězdný  vítr  zpomalí  na  100-200  km/s.  V jádře  začnou  další 
termonukleární reakce, prvky z CNO cyklu se dostanou až k povrchu, teplota 
povrchu stoupne a hvězdný vítr zesílí. Hvězda přejde na typ WN nebo WO. U 
hmotných hvězd typu O s alespoň 40 Ms se předpokládá tato evoluce:

O --> Of --> LBV --> WNL --> WNE --> WC --> WO --> Supernova

Hvězda přejde na typ WNE, když v jádře není už žádný vodík oproti typu 
WNLs. Přechod na typ LBV způsobuje pravděpodobně železo blízko povrchu, 
které při teplotě pod 7500 K má vysokou opacitu, Pod fotosférou se hromadí 
záření a hvězda se nafukuje. Po dosažení teploty potřebné k ionizaci železa 
se hvězda zase smrští. Na typ LBV by měly přecházet O hvězdy s hmotností 
aspoň 40 Ms. LBV fáze se vyznačuje nestabilitou, častými erupcemi, změnami 



svítivosti, spektra i povrchové teploty. Na začátku mohou mít O hvězdy i 200 
hmotností  Slunce  ale  hmotnost  ztrácí  intenzivním  větrem.  LBV  hvězdy  se 
vyznačují cyklem S Doradus, při kterém se mění opacita ve vnějších vrstvách 
a pod fotosférou se hromadí záření. Hvězda se pak nafukuje, zesiluje intenzita 
větru  a  svítivost  může překročit  Eddingtonovu mez,  čímž dojde k odhození 
obálky. P té co záření unikne z vrstev pod fotosférou, hvězda zase splaskne a 
stane se žhavější. LBV hvězdy mohou mít WN spektrum. Vývoj LBV hvězd by 
měl být takovýto:

O --> H-rich WN --> LBV --> H-poor WN --> H-free WN --> WC --> 
Supernova

10.2 Nejsvítivější známé hvězdy

Nejsvítivější známé hvězdy jsou LBV typu jako Eta Carinae. Jsou to i 
nejhmotnější známé hvězdy. Nakonec se z LBV hvězd stávají W hvězdy horké 
ale už menší a méně svítivé. LBV hvězd jsou v mléčné dráze desítky a hvězd 
typu W až tisíce a hvězd typu O až statisíce. Typ O by měla být jedna hvězda 
ze  4  milionů.  I  hvězdy  O  a  W  jsou  některé  mezi  nejzářivějšími  známými 
hvězdami.  Protože  ale  hvězdy  jsou  daleko  a  často  zastíněny  prachem,  je 
těžké odhadnout vzdálenost, hmotnost a svítivost. Celkem je v Mléčné dráze 
200-400  miliard  hvězd.  Je  známo  okolo  17  hvězd  s Mbol <=  -10  (svítivost 
790 000 Ls), tento počet se ale mění podle různých odhadů. Z toho 12 hvězd 
je v Mléčné dráze, 2 hvězdy v LMC, 2 hvězdy v M33 a jedna hvězda v M31. 
V cizích galaxiích nejsou hvězdy moc známy. LBV hvězd je známo okolo 20. 
V okolí 100 světelných let není žádná O hvězda, jen 4 B hvězdy, nejbližší je 
77,5 světelných let daleko, je to Regulus Aa. V okruhu 100 světelných let je 76 
A hvězd,  nejbližší  je Sírius 8,6 světelných let  daleko (po Slunci  nejjasnější 
hvězda oblohy).  Žádná ze známých nejvíce svítivých hvězd není  v blízkém 
okolí  které zkoumala družice Hipparcos,  v tomto okolí  je nejasnější  hvězda 
(podle Hipparcos) Rigel v Orionu spektrálního typu B8Iae, „jen“ se 17 Ms, Mv 

-6,69, mv +0,18, Mbol -7,3 (66 000 Ls). Jasná hvězda Deneb se vzdáleností 500 
–  1000  pc,  dosahuje  magnitudy  Mbol −7,23m (500  pc):  −8,74m (1000  pc), 
zářivost je 60 000 – 250 000 Ls a hmotnost 20 – 25 Ms, patří mezi nejjasnější 
hvězdy oblohy,  mv = 1,25.  To ale zdaleka není  mezi  zářivějšími  hvězdami. 
V Mléčné dráze jsou pravděpodobně desítky hvězd s Mbol <= -10, o 10 řádů 
méně než celkový počet hvězd.

Tabulka č.9 (dole) – nejasnější známé hvězdy. V horní části tabulky jsou 
uvedeny  nejjasnější  hvězdy,  převzato  od  Tim  Thompsona.  Nejzářivější 
hvězdou z 1. části  je CYG 0B2-12 jak ve viditelné oblasti  tak celkově. Tato 
hvězda je vzdálení jen 5500 světelných let v souhvězdí Labutě. Ale při LBV 
erupcích se kolem hvězdy utvořila hustá mlhovina a tak je pro tuto hvězdu mv 

+10,3. V dolní části tabulky jsou ostatní hvězdy které se řadí k nejsvítivějším. 
LBV 1806-20 je nově objevená hvězda na druhé straně galaxie a měla by být 
nejsvítivější vůbec, jinak by byla nejzářivější hvězda CYG 0B2-12 a možná 



pistolová  hvězda.  Přes  mračna  prachu  je  vidět  jen  v IR  oblasti  a  určení 
vlastnosti hvězdy je velmi zkreslené. Jednou z nejtěžších hvězd je hvězda HD 
5980 v souhvězdí Tukana, hmotnost  dosahuje 130 – 190 Ms a svítivost  až 
k 4,5  MLs  (Mbol až  -11,9).  R  136a1  v mlhovině  Doradus  ve  Velkém 
Magellanově mračně je klubko hvězd tak husté že se dřív považovalo za jednu 
hvězdu s 2000 Ms a později 750 Ms. Jedná se ale přibližně o 6-25 O hvězd 
v oblasti velké okolo 0,1 světelného roku.

Jméno Poloha Teff [K] Mv Mbol L [Mls] M [Ms]
stáří 
[Myr]

D 
[Kpc] R [Rs]

Sp. 
typ Refferences

Pistol 
Star (H)

Quintuplet 
Cluster

21 400±
500

-10,4±
0,5

-13,3±
0,5

15,8(10,0
-25,1) >85 1,9 7,7 ~300 LBV

Figer et al., 
1998

Cyg OB2 
#12

Cyg OB2 
Association 19 000 -10,6 -12,2 6 92 2,7 1,7  B5 Ie

Massey et al., 
2001

HD 
93129AB

Trumpler 
14/16 50 700 -7,5 -12,1 5,5 >120 0,87 3,2  O3 If*

Massey et al., 
2001

Eta 
Carinae 
(A+B)

Carina 
Nebula, 
NGC 3372 30 000 -9,6 -12,1 5,5 >120 2,5 2,3

A: 
150 

B: 30
LBV/
O III

Hillier, et al., 
2001 Davidson 
& Humphreys, 
1997

QPM-241
Quintuplet 
Cluster  -9 -11,9 4,6   7,7  

WN9/
Ofpe

Figer et al., 
1999

Pistol 
Star (L)

Quintuplet 
Cluster

14 000±
300

-8,9±0
,5

-11,8±
0,5

4,1(2,6-6
,5) >85 1,9 7,7 ~300 LBV

Figer et al., 
1998

HDE 
319718 Pismis 24 50 700 -7,3 -11,8 4,1 120 0,725 2,5  O3 If*

Massey et al., 
2001

HD 
93129A

Trumpler 
14/16

52 000±
1100

-6,7±0
,25

-11,25
±0,25 

2,5(2,0-3
,2) 120    O3 If*

Taresch et al., 
1997

            

LBV 
1806-20 

1806-20 
cluster

18 000 – 
36 000  

-12 - 
-14,2 5 to 40

120 to 
150 ~2

13,8 - 
16,8  LBV

http://www.solst
ation.com/

HD 5980 Tucana  ~-7,5
-10,3- 
-11,9 1 to 4,5

A: 
40-62 

B: 
18-30  

55 to 
64

A: 
48-16

0 B: 
40

O7 - 
B1.5, 

WN

http://www.solst
ation.com/x-
objects/hd5980a
b.htm

HDE 
269810 
(A+B) Dorado 52 500 -6,6

-11,1 - 
-12,1 2,2-5,2

190-1
30  52  

O2 
III(f*)

http://jumk.de/as
tronomie/big-
stars/hde-26981
0.shtml

Var 83 (v 
M33) M33  -8,4 -11,1 2,25 60-85 2 920 80 LBV

 Burggraf, B. a 
kol.: The 
Environment of 
LBVs in M33

Wray 
17-96    -10,9 1,8   4,6  

LBV/
B3

http://jumk.de/as
tronomie/big-
stars/wray-17-9
6.shtml

R136a1 
(cluster)

Doradus, 
LMC ~35 000 -8,6

-11,8 - 
-12,0 4,5 - 5 <750  ~50  O

Chu, Y. H : New 
Optical 
Observations  of 
R136

10.3 Pistolová hvězda a QPM-241

Jedno z míst kde jsou masivní hvězdy je střed galaxie okolo černé díry, 
kde obíhají okolo černé díry hvězdy W, O staré jen několik milionů let. Kousek 
od středu je hvězdokupa Quintuplet obsahující jasné hvězdy. Pistolová hvězda 
je pravděpodobně členem otevřené hvězdokupy s pěti hvězdami AGFL 2004 
staré čtyři  miliony let,  nachází  se 6,5 světelných let  od hvězdokupy.  V této 

http://jumk.de/astronomie/big-stars/wray-17-96.shtml
http://jumk.de/astronomie/big-stars/wray-17-96.shtml
http://jumk.de/astronomie/big-stars/wray-17-96.shtml
http://jumk.de/astronomie/big-stars/hde-269810.shtml
http://jumk.de/astronomie/big-stars/hde-269810.shtml
http://jumk.de/astronomie/big-stars/hde-269810.shtml
http://www.solstation.com/x-objects/hd5980ab.htm
http://www.solstation.com/x-objects/hd5980ab.htm
http://www.solstation.com/x-objects/hd5980ab.htm
http://www.solstation.com/
http://www.solstation.com/


hvězdokupě  jsou  horké  Wolfovy-Rayetovy  hvězdy  se  svítivostí  menší  než 
pistolová hvězda, ale podobného typu. Nedaleko odtud je hvězdokupa Archem 
Cluster stará asi dva miliony let a obsahuje okolo 150 hvězd typu O. Radiální 
rychlost této skupiny hvězd je 130 km/s.

 Kolem hvězdy se nachází Pistolová mlhovina vzniklá hvězdným větrem. 
Hmotnost mlhoviny je okolo 10-15 Ms. Jedná se celkem o dvě skořápky plynu, 
který se dostal ven z hvězdy pravděpodobně při LBV erupcích před 4000 a 
6000 lety. Mlhovina je dlouhá 4 světelné roky. Pistolová hvězda je LBV typ a 
při  erupcích  odhazuje  obálku  stejně  jako  Eta  Carinae.  I  mimo  erupce  je 
hvězdný  vítr  z této  hvězdy  řádově  desetimiliardkrát  silnější  než  u  Slunce. 
Jeden čas byla tato hvězda považována za nejsvítivější známou, protože velký 
model  počítal  s Mbol -13,3±0,5.  Vzdálenost  pistolové  hvězdy  je  od  Slunce 
25 000 světelných let a 100 světelných let od středu galaxie. Poloha hvězdy je: 
Rektascenze: 17 h 46 m 15,3 s  Deklinace: -28° 50′ 04″. Hvězda není vidět ve 
viditelném světle, jen v infračerveném, ale kdyby nebyl v cestě prach, byla by 
mv +4.

Její bolometrická magnituda se odhaduje na -12,3 a svítivost na 5,5-6 
milionů Sluncí, malý model uvádí svítivost 1,7 milionu Sluncí a magnitudu Mbol 

-10,8,  podle  velkého  modelu  je  svítivost  1,5.107 Ls  (10  –  25  MLs)  a  Mbol 

-13,3±0,5.  Pravděpodobně se jedná o samostatnou hvězdu,  pokud by byla 
dvojhvězdou, byly by jednotlivé složky blíže než 110 AJ. Poloměr hvězdy není 
znám, ale je to víc než 1 AJ, hrubým odhadem okolo  300-340 Rs, okolo 200 
milionů  km,  možná  i  2  AJ,  záleží  na  zářivém  výkonu  a  teplotě  povrchu. 
Hmotnost pistolové hvězdy se odhaduje na 100 – 150 hmotností Slunce a stáří 
na 2,1 – 2,7 Myr. Ze začátku mohla být hmotnost hvězdy okolo 200 – 250 Ms.

V Hvězdokupě  Quintuplet  se  kromě  pistolové  hvězdy  nachází  další 
velmi jasná hvězda QPM-241 (RA 17 h 43 m 4,7 s, DEC -28° 48'  30.2 "). 
Jedná  se  o  Wolfovy-Rayetovu  horkou  hvězdu  typu  WN9,  která  má  ve 
spektrálních čarách dusík. Její poloha je: RA 17 h 43 m 4,7 s, DEC -28° 48' 
30.2 ". Tato hvězda stejně tak jako jiné hvězdy typu W je dost ovlivňována 
mezihvězdnou  extinkcí,  protože  září  hlavně  na  kratších  vlnových  délkách. 
Bolometrická svítivost je 4,6.106 Sluncí, vizuální svítivost 340 000 Sluncí, Mbol 

= -11,9, Mv = -9. Je to typ WN9 nebo Ofpe.

10.4 LBV 1806-20 Nejzářivější hvězda?

Tato hvězda se nachází na druhé straně galaxie ve vzdálenosti 45 000 – 
55 000 světelných let daleko v hvězdokupě 1806-20 široké 6,5 světelných let, 
kde se nachází i další O a W hvězdy. Poloha je: Rektascenze 18 h 08 m 40,3 
s a Deklinace -20° 24' 41". Protože je na druhém konci galaxie, je zastíněná 
velkou vrstvou prachu a detekovatelná je v IR boru s magnitudou mir +8,4, ale 
z důvodu prachu v cestě je mv ~ +35. Pravděpodobně je to nejzářivější známá 
hvězda se svítivostí 5 – 40 MLs a Mbol -14,2±0,4 (Velký model), střední model 
počítá s Mbol -12. Předpokládá se, že její hmotnost je 120-150 Ms, ze začátku 
mohla mít až 200 Ms a její poloměr je přibližně 200 krát vyšší něž u Slunce. 
Povrchová teplota se odhaduje na 18 000 – 36 000 K. Pokud by se jednalo o 



dvojhvězdu, byly by jednotlivé složky blíže než 400 AJ. Změny ve svítivosti ale 
ukazují spíše na samostatnou hvězdu. Jako všechny ostatní LBV hvězdy by 
měla i tato hvězda odhazovat obálku při erupcích a ztrácet hmotu hvězdným 
větrem.  Vzhledem  k velké  svítivosti  překračující  Eddingtonovu  mez  může 
právě  probíhat  LBV  erupce  podobně  jako  u  Eta  Car  1843.  Hvězda  ztrácí 
svrchní  vrstvy  intenzivním  hvězdným  větrem,  roční  ztráty  hmoty  jsou 
s proměnou svítivostí  10-4 v minimu aktivity až 10-1 při  LBV erupcích.  Doba 
života této hvězdy je 2-3 Myr.

Hvězda se nachází v blízkosti SGR 1806-20 (soft gama repeator), jedná 
se o pulsar  se silným magnetickým polem vzniklý  ze supernovy která byla 
před jedním až dvěma miliony let.  Tento pulsar  je jedním ze čtyř  známých 
magnetarů v Mléčné Dráze. Rázová vlna ze supernovy mohla stlačit  plyn a 
prach  v okolí  tak  že  se  snadno  formoval  do  jedné  velmi  hmotné  hvězdy. 
V blízkosti  pulsaru  SGR  1806-20  je  hodně  masivních  hvězd.  Navíc  od 
magnetaru SGR 1806-20 přišla 27.12.2004 exploze s gama zábleskem, ale ne 
klasickým  GRB,  jen  slabý  gama  záblesk  na povrchu  neutronové  hvězdy 
vytvořený nejspíš praskáním kůry magnetaru. Tento gama záblesk trval 200 s, 
byl sice dost slabý je srovnání s klasickými GRB, ale pro svojí vzdálenost jen 
okolo 50 000 světelných let převyšoval mbol měsíce, dosáhl magnitudy mbol = 
-13.  Absolutní  magnituda  Mbol dosáhla  -29,  ale  u  klasických  GRB 
přicházejících ze vzdáleností Gpc je často Mbol < -40, vzácně < -45. Ale i tak 
slabý místní  gama záblesk od SGR 1806-20 uvolnil  tolik  energie co uvolní 
Slunce  za  250 000  let.  Takový  gama  záblesk  by  zničil  ozonovou  vrstvu  a 
způsobili obrovský výbuch v horní atmosféře, pokud by přišel ze vzdálenosti 
10 světelných let, ale nejbližší magnetar je 13 000 světelných let daleko, tento 
byl 50 000 světelných let daleko. Klasické GRB při hypernovách, když se jádro 
hmotných  hvězd jako  jsou LBV zhroutí  by  měli  katastrofální  následky  i  ze 
vzdálenosti 104 světelných let a uvolňují o jeden až dva řády více energie než 
kolik vyzáří slunce za celou dobu života (1045 J vs. 1044 J).

10.5 Cyg  OB2-12

Tato hvězda se nachází v souhvězdí Labutě v asociaci hvězd Cyg OB2 
kde se nachází hmotné a zářivé hvězdy typu O, B. Poloha je RA 23 h 30 m 
53,38 s, DEC +41° 04' 12 .9 "(B1950). Hvězda #12 je LBV typ, také při LBV 
erupcích odhazuje obálku a tvoří kolem mlhovinu i ztrácí hmotu intenzivním 
větrem. Povrchová teplota se předpokládá 18 500 K, věk hvězdy 2,7 Myr, a 
Bolometrická svítivost je 6 milionů Sluncí. Hvězda je od Slunce vzdálena 1,7 
kpc  (5 500  Světelných  let  daleko),  tedy  blíže  než  Eta  Carinae,  ale  vlivem 
mlhoviny  okolo  hvězdy  je  zdánlivá  magnituda  mv =  +10,31.  Svítivost  se 
odhaduje na 6 000 000 Sluncí (bolometrická), 150 000 Sluncí (vizuální), Mbol 

-12,2 Mv -10,6, stáří 2,7 Myr Hmotnost této hvězdy je odhadována na 85 Ms, 
Massey,  Thomson  2001  publikují  údaj  92  Ms.  Spektrální  třída  je  podle 
Massey, Thomson 1991 B5, podle dřívějších pozorování B8 Ia+ nebo B8 Ia. 
Tato hvězda má nejvyšší známou svítivost vizuální i bolometrickou kromě LBV 
1806-20  a  velkého  modelu  pistolové  hvězdy,  kde  je  těžké  určit  parametry 



protože hvězdu stíní prach. Přibližně stejná bolometrická svítivost je u hvězdy 
HD 93129A.

Cyg OB2 je skupina hvězd velká okolo 200 světelných let ve vzdálenosti 
5500 světelných let  a je pozorována pod úhlem 2°.  Střed této skupiny má 
polohu:  RA 20 h 33 m 10 s a  DEC +41°  12 '(J2000).  Je zde okolo  8600 
mladých hvězd,  z toho 2600 hvězd má spektrální  třídu B nebo O,  asi  120 
hvězd je typu O. Hmotnost všech hvězd je 4000 až 10 000 Ms. Vzdálenost 
hvězdokupy může být  i  větší,  než předpokládaných 5500 světelných let.  O 
něco méně zářivější je hvězda Cyg OB2-8 ve stejné hvězdokupě. Jedná se o 
hvězdu typu O6 Ib (n) (f),  O6 I (f)  a O6f nebo i O5.5 I(f).  Tato hvězda má 
bolometrickou svítivost  okolo 2 750 000 Sluncí  a patří  tak mezi  nejzářivější 
známé hvězdy. Efektivní povrchová teplota této hvězdy je okolo 44 000 K.

10.6 HD 93129A

Tato hvězda se nachází také v mlhovině Carina v seskupení Trumpler 
14/16.  Poloha:  Rektascenze 10 h 43 m 57,40 s a deklinace 59°  32'  51.0" 
(J2000). Spektrální typ je O3-If. Massey a kol. (2001) prováděl průzkum této 
hvězdy v optické oblasti a odtud odhadl bolometrickou magnitudu Mbol = -12,3, 
Mv -7,7.  což odpovídá  bolometrické  svítivosti  5 500 000 Ls.  Taresch  a kol. 
(1997)  zkoumali  tuto  hvězdu  v blízkém i  dalekém UV oboru,  i  ve  viditelné 
oblasti a podle něj je pro HD 93129A Mbol = -11,3, tedy bolometrická svítivost 
odpovídá  2,5  milionům  Sluncí.  Je  tedy  otázkou,  jestli  HD  93129A  není 
nejjasnější v mlhovině Carina a možná i v mléčné dráze. HD 93129 je možná 
binárním systémem HD 93129AB. Změřená svítivost závisí i  na vzdálenosti 
této  hvězdy,  a  tu  je  těžké  určit.  Pokud  je  HD  93129A  vázán  na  skupinu 
Trumpler  14,  tak  by  měla  vzdálenost  být  okolo  10–11  tisíc  světelných  let. 
Paralaxa této hvězdy je okolo 0,00026“, což by znamenalo vzdálenost 11 000 
světelných let. Podle Humpleys a Davidson (1997) byla určena vzdálenost HD 
93129 hvězdy na 8100 světelných let. Hillier, Allen (1993) určili vzdálenost na 
7100±650 světelných let. V podobné vzdálenosti je i Eta Carinae (2300 pc). 
Pro systém HD 93129AB se předpokládá efektivní teplota povrchu 50 000 K, 
což má za příčinu veliký rozdíl mezi vizuální a bolometrickou magnitudou 4,6. 
HD 93129A by měla mít bolometrickou svítivost 5 500 000 Ls, většina záření 
je UV a visuální svítivost je jen 85 000 Sluncí. Hmotnost se předpokládá na 
120 a více hmotností Slunce a stáří na 870 000 let. Pro samostatnou hvězdu 
HD  93129A  se  předpokládá  efektivní  teplota  povrchu  52 000±1100  K, 
bolometrická  svítivost  2 500 000  Ls  (2-3,2  MLs),  Mv =  -6,7±0,25,  Mbol = 
-11,25±0,25, C = Mv – Mbol okolo 4,7. Hmotnost se předpokládá okolo120 Ms.
Zdroj: Tim Thompson.



10.7 HDE 319718

Tato hvězda se nachází v hvězdokupě Pismis 24, a odtud má označení 
Pis 24-1.  Samotná hvězdokupa se nachází  v emisní  mlhovině  NGC 6357. 
Tato emisní  mlhovina září  dost  slabě a je  vidět  až při  delších expozičních 
časech.  Poloha  hvězdy  je:  RA  v  17  h  24  m  43,41  s  DEC  -34°  11'  56.5 
"(J2000). Jedná se o horkou hvězdu typu O3, podle Masery a kol. (2001) se 
jedná o hvězdu spektrální třídy O4. Poloměr by měl být do 200 Rs, povrchová 
teplota vysoká, okolo 51 000 K, a tak je rozdíl mezi bolometrickou a viditelnou 
magnitudou  velký  (C  =  4,5  mag.).  Bolometrická  svítivost  se  odhaduje  na 
4 100 000  Ls  a  vizuální  svítivost  na  70 000  Sluncí.  Věk  se  odhaduje  na 
725 000 let.  Jedná  se  o  mladou  LBV hvězdu.  Předpokládaná  délka  života 
takových hvězd je 2-3 Myr. Podle magnitud hvězd typu O které se pohybují 
kolem  +12  byla  odhadnuta  vzdálenost  na  8 150  světelných  let,  podle 
dřívějších odhadů to bylo 5 500 světelných let.
Zdroj: Tim Thompson.

10.8 HD 5980

Tato hvězda se nachází v Malém Magellanově Mračně, ve hvězdokupě 
s mlhovinou s mlhovinou NGC 346. Systém HD 5980 se nachází 180-210 tisíc 
světelných let daleko. Jedná se o vícenásobný hvězdný systém. V roce 1994 
se tato  hvězda stala  svítivější  než kterýkoliv  známý objekt  v mléčné dráze 
nebo Magellanovo mračnu (v oblasti do 210 000 Ly a možná i v oblasti několik 
Mly daleko). V této oblasti je hodně horkých hvězd typu O, které ionizují UV 
zářením a  hvězdným větrem plyn  okolo  a  oblast  se  vyznačuje  emisí  H  II. 
Kolem se nachází  oblak  plynu  velký  okolo  100 světelných  let  – zbytek  po 
supernově před několika tisíci lety. Oblast září v rentgenovém oboru, nejvíce 
kolem LBV hvězdy HD 5980. Efektivní teplota pro rentgenovou emisi kolem 
HD 5980 je okolo 8 MK. Oblast rovněž září v rádiovém oboru. Rentgenová a 
rádiová  emise  je  způsobena  interakcí  silného  větru  od  hvězdy.  Nejdřív 
vypadala hvězda HD 5980 na Wolfovu-Rayetovu hvězdu typu WN3-11p podle 
měření z roku 1998, ale podle měření z roku 1997 se jedná o hvězdu typu O7-
B1.5 IP. V roce 1994 od června do října zjasnila tato hvězda o více než tři 
magnitudy a stala se tak nejjasnějším objektem v okolí.  Příčinou je nejspíš 
velká  LBV  erupce.  Erupce  v roce  1994  byla  porovnatelná  z erupcí 
pozorovanou  na  P  Cygni  a  také  Velkou  Erupcí  Eta  Carinae  k roku  1843. 
Spektrum této hvězdy se mění. K roku 1980 to byl typ WN3 + OB, po té WN6 
v listopadu 1993 a pak WN7 a WN8 při erupci v roce 1994. Od roku 1995 do 
roku 1997 jasnost klesla a hvězda se vrátila k typu WN7. Erupce přicházejí 
s velmi krátkou periodou 18 let. Tato hvězda nemá takový obsah železa jako 
ostatní  podobné  hvězdy  a  tak  není  jasné,  z jakého  důvodu  dochází 
k pulsacím. 

Podle  všeho  je  tato  hvězda  těsnou  dvojhvězdou  podobně  jako  Eta 
Carinae. Doba oběhu je ale jen 19,3 dní a excentricita dráhy 0,28. Oběžná 
rovina je vůči  směru k Zemi  skloněná o 88° a hvězda je v galaxii  s malou 



metalicitou, je tedy možnost GRB od této hvězdy. Hvězda je už daleko dost, i 
když  radiace  by  byla  poznat.  Možná  se  bude  jednat  o  nejbližší  progenitor 
dlouhých GRB v dějinách  astronomie.  Zakrytí  jedné složky druhou  nastává 
v oběžné  fázi  0  a  0,36.  Radiální  rychlosti  se  u  této  hvězdy  navíc  mění 
s periodou 19,265 dní. To je pravděpodobně způsobeno třetí složkou systému, 
a  možná  i  čtvrtou  složku  systému.  Tyto  složky  ale  už  explodovaly  jako 
supernovy a na místě zbyla(y) neutronová/kvarková hvězda nebo černá díra. 
Hvězda A má 40 – 62 Ms a poloměr 48 – 160 Rs a obsahuje hodně helia 
(H/He = 0,43).  Složka B má hmotnost 18  - 30 Ms a velikost okolo 40 Rs. 
Jedná se o Wolfovu-Rayetovu hvězdu WN4 bohatou na dusík. Hvězdy jsou 
k sobě dost blízko až možná hrozí překročení Rochovy meze a přetok hmoty.

Systém se  vyvinul  opačným směrem s WNE na WNL podle  spektra. 
Hvězda se bude nejspíš dle vyvíjet takto:

WNE --> WNL --> LBV-type eruption --> B1.5Ia --> WNL

10.9 HDE 269810

Jedná se o další velmi jasnou hvězdu ve Velkém Magellanově Mračně 
v souhvězdí  Dorado.  Tato  hvězda  je  vzdálená  170 000  světelných  let. 
Spektrální typ hvězdy je typu O III nebo O2III a efektivní teplota na povrchu 
dosahuje 52 500 K, a jedná se možná o nejžhavější  známo hvězdu hlavní 
posloupnosti. Tato hvězda je rovněž hvězdou LBV. Momentální hmotnost se 
odhaduje na 130-190 Ms, jedná se možná o nejhmotnější známou hvězdu. 
Rychlost rotace na rovníku se odhaduje na 300 km/s, bolometrická svítivost na 
2,2.106 Sluncí, v rádiovém oboru září 18,5 krát více než Slunce. Magnituda mv 

=  +12,28,  Mbol =  -11,1  až  -12,1.  Pravděpodobně  se  jedná  o  dvojhvězdu, 
jednotlivé složky jsou od sebe dál než v případě Eta Carinae. Hlavní poloosa 
je 5,5.109 km/ 0,007’’. Dvojhvězda je pravděpodobně ještě o něco hmotnější 
než  Eta  Car  a  také  se  tam  srážejí  větry  od  jednotlivých  složek.  Hvězda 
vybuchne jako supernova, lze očekávat svítivost podobnou SN 2006gy Mv = 
-22, mv = -3,4.  Hvězda progenitor  SN 1987A měla jen 20 Ms a supernova 
dosáhla jasnosti Mv okolo -16.

10.10 Wray 17-96

Tato hvězda se nachází  v souhvězdí  Škorpióna,  ve vzdálenosti  okolo 
15 000 světelných let. Jedná se o LBV hvězdu spektrální třídy B3. Kolem této 
hvězdy  se  tvoří  sférická  mlhovina  vytvořená  odhazováním  obálky  při  LBV 
erupcích a hvězdným větrem.  Hvězda je poměrně dost stíněna mezihvězdnou 
látkou. Magnituda mv dosahuje +17,8, ale bolometrická magnituda Mbol -10,9 a 
bolometrická svítivost 1 800 000 Sluncí.



10.11 P Cygni

P Cygni/34 Cygni/ Nova Cygni 1600 je jasnou hvězdou typu LBV ale už 
ne tak jasnou jako dříve. V roce 1600 náhle zjasnila na zdánlivou magnitudu 
mv = +3 a na obloze se tak objevila nová hvězda v místech, kde dřív nebylo 
vidět nic. Prvně byla objevena 8.8.1600. Po té se zase ztratila z oblohy, když 
její jasnost zeslábla a v roce 1655 se magnituda mv zase vrací k +3,5 a v roce 
1659 klesá jasnost pod 6, magnitudu. V roce 1715 stoupá jasnost hvězdy na 
5.  magnitudu  a  tam  se  udržela  do  dnes.  Podle  spektra  byl  nalezen  plyn 
odhozený při  erupcích v 17. století.  Vyvržený materiál  se pohybuje směrem 
k nám a u  této hvězdy je patrné  absorpční  spektrum s modrým posuvem i 
emisní spektrum. P Cygni je LBV proměnná hvězda s cyklem S Doradus. Je 
také rentgenovým zdrojem. Paprsky X se tvoří, když intenzivní hvězdný vítr 
naráží  do  okolní  látky.  Spektrální  typ  této  hvězdy  je  B2pe.  Vzdálenost  se 
odhaduje  na  7000  světelných  let  a  svítivost  Mbol =  -8,9,  což  znamená 
bolometrickou svítivost 310 000 Sluncí.

10.12 S Doradus

Jedná se o hvězdu ve Velkém Magellanově Mračně, u které byl objeven 
S Doradus  cyklus  pro  proměnné  hvězdy  typu  LBV.  Nachází  se  v otevřené 
hvězdokupě  NGC  1910  na  severním  okraji  Velkého  Magellanova  mračna. 
Hvězda  také  projevuje  zákrytové  chování  s periodou  40  let.  Při  nedávném 
pozorování  se  hvězda jevila  jako  velebobr  typu  F  s rozsáhlým absorpčním 
spektrem. Jako ostatní LBV hvězdy i tato hvězda pulzuje a při LBV erupcích 
odhazuje obálku.  Roční  ztráty  hvězdným větrem mohou být  okolo 10-4 Ms. 
Vzdálenost se odhaduje na 180 000 světelných let a zdánlivá magnituda mv je 
mezi 8,6 a 11,8, ale absolutní magnituda Mv = -9,9 až -10,1 a bolometrická 
svítivost okolo 700-870 tisíc Sluncí.

10.13 LBV hvězdy v M33

V M33 se nachází asociace OB hvězd o velikosti 30-60 Pc. Tyto hvězdy 
se vůči sobě pohybují, radiální rychlosti mají rozptyl 10-20 km/s. Celá galaxie i 
OB  asociace  je  vzdálená  2,7  milionu  světelných  let.  Podle  rozdílných 
radiálních rychlostí se určuje stáří LBV hvězd v M33, protože z počátku byly 
pravděpodobně blízko sebe.

Kolem hvězdy Var B nebyla pozorována mlhovina vytvořená hvězdným 
větrem. Jedná se o LBV dvojhvězdu s hmotností okolo 60 Ms Nedaleko této 
dvojhvězdy  se  nachází  další  dvě  velmi  svítivé  hvězdy.  Stáří  VAR  B  se 
odhaduje na 3,6 Myr.

Var  C je  další  hvězda  typu  LBV  v OB  asociaci.  Kolem této  hvězdy 
nebyla pozorována mlhovina. Hmotnost této hvězdy se odhaduje na 85 Ms a 
stáří na 2,75 Myr.



Hvězda  v M33  Var2 je  také  LBV  hvězdou.  Kolem  této  hvězdy  byla 
pozorována mlhovina velká 54 pc (176 světelných let, 13“). Velikost mlhoviny 
je příliš velká pro vytvoření hvězdným větrem, ale v jednom z rohů mlhoviny je 
zhuštěnina, jež by mohla být vytvořena větrem. Stáří Var 2 se odhaduje na 
2,75 Myr.

Nejsvítivější známou hvězdou v M33 je Var 83. Tato hvězda má kolem 
sebe mlhovinu (510 světelných let, 38“), která je příliš velká oproti klasickým 
mlhovinám kolem hvězd LBV, spíše byla vytvořena hvězdnými větry od hvězd 
v OB asociaci. Stáří se odhaduje na 2 miliony let a hmotnost na 60-85 Ms, 
svítivost na 2,24.106 Ls, poloměr na 80 Rs (průměr 110 Gm), spektrální typ O, 
vzdálenost 3.106 světelných let, magnituda mv = 16,40, Mv = -8,4, Mbol = -11,1, 
většina záření je v UV oblasti.

10.14 R136a1

Klubko hmotných hvězd typu O tak husté, že se předpokládalo, že jde o 
jednu jedinou hvězdu s hmotností 2000 Ms, později byl tento limit snížen na 
750  Ms  na  základě  svítivosti  objektů  okolo  a  nakonec  se  podle  spektra 
odhadlo,  že se jedná o husté klubko hvězd typu O tak blízkých, že nejdou 
rozlišit.

Tento objekt se nachází v mlhovině 30 Doradus ve Velkém Magellanově 
Mračně,  kde  je  hodně  hmotných  hvězd  a  také  byla  poblíž  supernova  SN 
1987A. Od R136a1 je většina ionizujícího záření v mlhovině. Rozložení záření 
z objektu R136 přichází ze tří hlavních komponent a, b, c. R1636a má jasné 
jádro  a  několik  slabších  komponent  na  pozadí  3“  x  4“.  Nejvnitřnější 
komponenty a1 a a2 jsou vzdáleny (0,5“, 220°) od a1, další objekty vzdálenější 
od  a1  jsou  o  2-3  magnitudy  slabší.  Jedná  se  o  objekty  od  a1  vzdálené 
(1,2“,80°) a (1,5“,160°). Další ještě slabší objekt se od a1 nachází na (1,6“, 
10°) a ještě slabší objekt na (2,6“,320°).

Předpokládá  se,  že  objekt  a1  je  zdrojem  přibližně  37%  světla  v 3“ 
oblasti. Pro R136a1 je viditelná magnituda mv = 11,22 a pro celou 3“ oblast 
mv = 10,13. Odtud pak absolutní magnituda pro R136a1 MV = -8,58 a pro celou 
3“ oblast MV = -9,67. Efektivní teplota objektu by mohla být okolo 35 000 K, ale 
jedná se o více hvězd. R136a1 se pravděpodobně bude skládat z 6-8 velmi 
hmotných  hvězd  typu  O  nebo  15-20  hvězd  typu  O3  podobných  jako  HD 
93250. Tyto hvězdy jsou ale natěsnány v oblasti velké přibližně jen 925 miliard 
km (0,097 světelného roku).  Celý objekt září výkonem okolo (4,5-5).106 Ls, 
vzdálenost je přibližně 50 kpc. V okolí 4 pc je nejméně 165 hvězd s hmotností 
alespoň  10  Ms,  jsou  soustředěny  do  oblastí  R136a1,  R136a2,  R136a3, 
R136a4, R136a5.



11. Závěr
I po velkém množství měření a pozorování je těžké určit, jaké parametry 

Eta Carinae vlastně má.  Podle všech pozorování  se jedná o dvojhvězdu s 
vysokoexcentrickou oběžnou dráhou, excentricita je 0,7-0,8, a dobou oběhu 
5,541±0,005 pozemských let. Eta Carinae je dvojhvězda stará přibližně 2,4-2,6 
Myr a u hvězd s touto hmotností  se předpokládá doba života okolo 3 Myr. 
Možná ale vybuchne jako supernova za pár let vzhledem k nestabilitě.

Složky dvojhvězdy jsou: LBV typu B I nebo B 0 složka s povrchovou 
teplotou  15 000,  možná  až  20 000  K a  menší  žhavější  hvězda  typu  O  III 
s povrchovou teplotou  27 – 40 kK.  Z důvodu dvou různě horkých  složek a 
neprůhlednosti hvězdného větru vycházela efektivní teplota objektu jako celek 
různě, v 60-80 letech od 7,5 kK do 40 kK. Barvený index EB-V, je 0,40 až 0,60 a 
výsledek  závisí  na  intenzitě  červenání  v mezihvězdném  prostoru.  Barevný 
index  EU-B je  přibližně  -0,45,  spíš  ale  méně.  Eta  Carinae  má  současnou 
magnitudu mv = +5,0 až +4,7 (stav začátkem roku 2009, k roku 1994 to bylo 
+5,7),  kdyby  nebyla  mlhovina  Homunculus  byla  by  mv okolo  +3,9  a  kdyby 
nebyla ani extinkce v galaxii, byla by mv okolo +2,2. Magnituda mbol je -0,08 až 
+0,27. Bolometrická korekce C = Mv – Mbol je okolo 2,5, ale mv - mbol je 4,7±0,3, 
to je dáno extinkcí v galaxii i Homunculovi. Pro Eta Car je červenání R = AV/
(EB-V)  = 3,9,  mv zeslabuje mezihvězdná extinkce přibližně o 1,7 a mlhovina 
Homunculus přibližně o 0,9 mag. Bez Extinkce je  m-M = 5.log(D[pc])  - 5 = 
11,8±0,2. V IR oboru je malá extinkce  a většina záření jde od Eta Car v IR, v 
IR je Eta Car nejjasnější extrasolární objekt. Odhaduje se Mbol -11,8 až -12,3, 
Mv okolo -9,4 až -9,6. Bolometrická svítivost je (4-5,5).106 Ls. MV je o 2,5 vyšší 
a  visuální  svítivost  se  odhaduje  na  5.105 Ls.  Svítivost  se  odhaduje  na 
(1,9±0,4).1021 TW a tok záření při Zemi (2,0-2,74).10-8 W/m2. Magnituda mv se 
mění  v čase  a  poslední  dobou  slabě  roste.  V příštím  desetiletí  bude 
pravděpodobně slabě nad mv = +5. Eta Car (zejména LBV složka) je nestabilní 
a svítivost měnila i v minulých letech. V roce 1843 se LBV složka nafoukla a 
poloměr zářící sféry byl okolo miliardy km, ne přímo povrch hvězdy ale sféra 
hvězdného větru, efektivní teplota poklesla na 6000 K, Mbol klesá k -14,3, i Mv 

pod -14 protože při 6 kK je bolometrická korekce okolo 0,1 m a do 10 kK je 
malá. V tom okamžiku byla hvězda typu F 0 a většina světla z Eta Car byla ve 
viditelné oblasti. Na Zemi tak v únoru až dubnu 1843 byla Eta Car vidět s mv = 
-0,8 až -1,0 jako nejjasnější hvězda po Siriu (Sírius mv = -1,44, Canopus mv = 
-0,62, Alfa Centauri A+B mv = -0,28, Arcturus mv = -0,05, Vega mv = +0,03, 
Capella mv = +0,08, magnitudy podle Hipparcos). Po té vyvrženou látkou se 
zastínila a mv stoupá k +8 začátkem 20. století. Podobná LBV erupce byla i ve 
starověku okolo 3000 př.n.l.  kdy Sumerové pozorovali  novou hvězdu blízko 
obzoru. Další erupce možná byla ve středověku, okolo roku 1400.

Vzdálenost Eta Carinae se už těžko dá určit paralaxou a byla určena při 
porovnání vzhledem k ostatním objektům. Mlhovina Carina je vzdálená okolo 
8 000 světelných let a Eta Carinae 7500±600 světelných let. Dřívější odhady 
uváděly  i  10 000 světelných let.  Složka Eta Car A má podle odhadů okolo 
70-80 hmotností Slunce a složka B 30-70 hmotností Slunce, celková hmotnost 



je okolo 100-150 hmotností Slunce. Podle Eddingtonova limitu svítivost 5.106 

Ls může mít jen hvězda s celkovou hmotností okolo 150 Ms, aby se vyrovnala 
gravitace a tlak záření, Eta Car bude je tedy na hranici Eddingtonovy meze. 
Eddingtonova mez závisí na opacitě prostředí, tedy i na metalicitě. Ve všech 
spektrálních  oborech  se  projevuje  5,54-letý  cyklus,  jehož  délka  trvání  byla 
zpřesněna  na  5,52  let  a  později  na  5,536-5,54  let.  Dnešní  délka  cyklu  se 
udává  2024±2  dny  (5,541±0,001  let).  Nejvíce  se  tento  cyklus  projevuje 
v rentgenové oblasti. Nejprve se jakožto řešení cyklu hledaly pulsace a rotace 
hvězdy ale později Augusto Damineli (1995) přišel s návrhem dvojhvězdy na 
základě IR pozorování.

Srážením dvou hvězdných větrů rychlostí 2000-3000 km/s vzniká tvrdé 
rentgenové záření mezi hvězdami. V době periastra se mezi Zemí a místem 
srážky  větrů  dostane  LBV  složka,  ze  které  hustý  vítr  zastíní  oblast 
rentgenového záření i oblast emise spektrálních čar. Podle pozorování v FUV 
(Far  Ultraviolet)  spektru  byla  na  základě   změny  toku  záření  a  zmizení 
Lymanovy  série  i  jiných  čar  v této  oblasti  v červnu  2003  a  v dubnu  2004 
potvrzena existence horké složky Eta Carinae B s teplotou okolo 35 000 K. 
Dva dny před rentgenovým zatměním, 27.6.2003 byl zastíněn tok UV záření 
z Eta Car B. Jedná se o hvězdu typu O III v pozdní fázi a s vysokým obsahem 
dusíku.  Tato  hvězda  přechází  na  typ  WN. Při  pozorování  spektrálních  čar 
z Eta Car B byla odhadnuta rychlost větru jen do 1100 km/s od B složky ale to 
je možná způsobeno tím, že spektrální čáry jsou od rázové vlny mezi větry. 
5,536-letý cyklus pro rentgenové záření i ostatní spektra byl vyřešen ale u Eta 
Carinae  se  projevuje  také  85-denní  cyklus,  kdy  se  intenzita  rentgenového 
záření  z centrální  oblasti  změní  až  čtyřnásobně.  Možností  vysvětlení  je 
nehomogenita větru nebo rotace Eta Car A také i možnost, že Eta Carinae je 
trojhvězdou,  což  by  mohlo  vysvětlit  i  změny  v jednotlivých  5,536-letých 
cyklech. Model trojhvězdy se ale zdá být příliš nestabilní. Emise H II probíhá 
ve dvou regionech nad oběžnou rovinou, kam se paprsky X dostávají nejvíce a 
vítr z VLB složky již tuto oblast zastíní o něco později. V době periastra ale 
musí být hvězdy dost blízko u sebe a tak vzhledem k délce cyklu je oběžná 
dráha  vysoce  excentrická  s excentricitou  e  =  0,7-0,95.  Vzdálenost  hvězd 
v Periastru je 3,3-4 AJ, a v apoastru okolo 29 AJ. Hvězdný vítr z Eta Car je 
vysvětlením rentgenové emise. Ve středu mezi hvězdami se větry srážení a 
září odtud rentgenové záření s efektivní teplotou 40-60 MK, možná až 20-100 
MK. Vítr také naráží do okolní mlhoviny a mlhovina rentgenově září s efektivní 
teplotou  2-3 MK, rentgenové záření  v okolí  způsobuje  také rázová vlna od 
erupce 1843. Eta Carinae není ale nijak silný rentgenový zdroj. Průměrně je 
zachyceno detektory od Eta Car okolo 30 fotonů za sekundu na energiích 2-10 
keV. Pozorovaný výkon odpovídá desítkám Ls v rentgenovém oboru (5.1016 

TW,  o  5  řádů  slabší  než  celkový  výkon),  ale  vzhledem  k absorpci  bude 
skutečný  výkon  vyšší.  Z rentgenových  dvojhvězd  kde  probíhá  akrece  na 
kompaktního průvodce je tepelné rentgenové záření  disku daleko silnější  a 
vnitřní oblast disku je hustá a dosahuje teplot řádově 107 K a výkon dosahuje 
řádově 104 – 105 Ls. U Eta Car je oblast zářící v rentgenovém oboru řídká a 
dost jednotlivých emisních spektrálních čar je svítivějších než celá oblast 2-10 



keV. Rentgenové záření nejvíce závisí na 5,54-letém cyklu s minimem v době 
periastra. První minimum bylo pozorováno v prosinci 1997, minimum mezi 2. a 
3. cyklem v roce 2003,5 a další minimum v době periastra bylo v lednu 2009 a 
v prosinci 2008 bylo rentgenové maximum. Obnovování rentgenové emise od 
17.2.2009 přišlo dříve než v předchozích cyklech. Vítr z Eta Car ionizuje plyn 
kolem  a  dá  se  pozorovat  stovky  emisních  čar  odtud.  Celé  spektrum  je 
podrobeno  5,541-letému  cyklu  a  v delším  časovém  horizontu  se  také  jas 
jednotlivých spektrálních čar mění.

Poloměr LBL složky je odhadován na 0,4-0,9 AJ (80-180 Rs) a  O III 
složka  by  měla  mít  poloměr  24-50  Rs.  Eta  Carinae  také  ztrácí  intenzivně 
hmotu hvězdným větrem u O III složky je vítr rychlý (rychlost 2000-3000 km/s) 
ale řidší,  roční ztráty hmoty jsou okolo 1.10-5 Ms. U LBV složky je vítr více 
nesymetrický, na pólech hustší a na rovníku řidší. Vítr stíní i rentgenové záření 
a  emisní  spektrum  v periastru.  Průměrná  rychlost  větru  z Eta  Car  A  je 
600-1000 km/s a ztráty hmoty jsou okolo 2,4.10-4 Ms (Odhady se různí od 10-4 

do  3.10-3 Ms)  za  rok.  Hvězdným  větrem  a  odhazováním  hmoty  při  LBV 
erupcích  Eta  už  ztratila  od  začátku  existence  poměrně  hodně  hmoty.  Pro 
složku A je to 30-50 hmotností Slunce a pro složku B je to okolo 10 hmotností 
Slunce, to záleží na hmotnosti složky B.

Kolem  Eta  Carinae  se  nachází  mlhovina  Homunculus  s bipolární 
strukturou  podobající  se  dvěma  lalokům  a  na  lalocích  jsou  znát  menší 
chuchvalce. Mlhovina Homunculus je nejspíš téměř dutá, ale nějaká látka tam 
je z hvězdného větru, ale stěny jsou o dost silnější, protože při Velké erupci 
dosahoval vítr až 0,5 Ms/rok. Tvar této mlhoviny je dán nesymetrií hvězdného 
větru, na pólech je hustší. Tato mlhovina má hmotnost 3-10 hmotností Slunce 
a  byla  vytvořena  odvržením  hmoty  při  Velké  erupci  v roce  1843,  stále  se 
rozpíná rychlostí 600-650 km/s. Velikost této mlhoviny je 12“ x 17“, tedy 6900 
x 4900 miliard km nebo 0,74 x 0,52 světelného roku. Kromě samotné mlhoviny 
Homunculus se v rovníkové oblasti objevují další struktury v podobě výtrysků 
z ekvatoriální roviny mizející od hvězdy rychlostí 40- 2000 km/s, možná i víc, 
ale většina hmoty se rozpíná spíš pomaleji, blízko hvězdy se některé útvary 
pohybují  jen  rychlostí  okolo  50  km/s.  Mlhovina  Homunculus  je  tvořena 
převážně  plynem,  ale  určitou  část  hmoty  tvoří  i  silikátová  prachová  zrna. 
Prachová  zrna  v Homunculovi  mají  podle  odhadů  hmotnost  0,008  Ms. 
Prachová zrna jsou poměrně malá,  maximálně 3 μm velká,  99,9% zrn má 
velikost 0,1-1 μm. Nejbližší zrna jsou okolo 100 AJ od hvězdy.  10% záření 
pohltí zrna s teplotou nad 700 K, což implikuje vzdálenost od hvězdy okolo 70 
miliard km, nejbližší zrna jsou cca 50 miliard km daleko. 25% záření pohltí 
zrna s teplotou nad 500 K ve vzdálenost zhruba 200 miliard km. Nejvíce září 
Homunculus  na vlnových délkách 20-30 μm, to znamená že většinu vyzáří 
zrna s teplotou okolo 250 K jež jsou vzdálena od Eta Car 900 – 2200 miliard 
km.  Eta  Carinae  vyzáří  většinu  energie  v UV  oboru  a  desetina  výkonu  je 
viditelné  světlo.  Bez  Homuncula  by  měla  magnitudu  mv  4,2-3,7  ale 
Homunculus většinu viditelného a hlavně UV záření pohltí a vyzáří v IR oboru, 
vzestup mv pohlcením světla  v Homunculovi  je  okolo  1-1,5,  viditelné  světlo 
přibližně 2,5-4 krát zeslabí.  Extinkce v mezihvězdném prostředí je okolo 1,7 



pro  viditelnou  oblast.  V  IR  oboru  je  Homunculus  s Eta  Car  nejjasnějším 
extrasolárním objektem.

Vzhledem  k rozsáhlému  emisnímu  spektru  je  těžké  určit  chemické 
složení mlhoviny Homunculus které by mělo být stejné jako vnější vrstvy Eta 
Carinae  A.  Kolem této  mlhoviny  se  nacházejí  další  shluky  plynu  a prachu 
s méně složitým spektrem ale jsou také řidší a méně jasné, nejjasnější z nich 
je tzv. „S Condensation“. Při analýze UV spekter bylo zjištěno, že nejvíce je 
v mlhovině zastoupený vodík a helium. Ale i prvky vzniklé CNO cyklem v Eta 
Car stoupají z jádra k povrchu. Dusíku je ale nadbytek vůči kyslíku a uhlíku. 
Dále byla objevena síra, křemík, mangan, železo a další. Kromě Homuncula a 
několika útvarů kolem je dále od Eta Car řidší s rozměry 21“ x 29“ (1,26 x 0,91 
světelného roku). Kolem se nachází ještě větší mlhovina tvaru podkovy velká 
okolo 2 světelných let  (1’).Tato  oblast  září  v rentgenovém oboru s efektivní 
teplotou 2-3 MK.

Chemické složení mlhoviny Homunculus je důležité pro určení stáří  a 
vývojové fáze Eta Car. Podle výskytu prvků fáze slučování helia ve složce A je 
již  u  konce  a  v jádře  probíhá  CNO cyklus.  Hvězda  je  stará  2,4-2,6  Myr  a 
celkem se dožije přibližně 3 Myr. Složka B je přibližně ve stejné fázi. Postupně 
bude teplota, tlak i hustota v jádře Eta Car stoupat a bude probíhat slupkové 
hoření, termonukleární syntéza skončí až u  56

26Fe a teplota v jádře dosáhne 
k miliardám stupňů.  I  když při  větší  míře slučování uhlíku se zvýší výkon a 
bude překročena Eddingtonova mez a hvězda bude nejspíš často odhazovat 
hmotu. Až železné jádro bude tak velké že tlak záření nezabrání gravitačnímu 
kolapsu, jádro se zhroutí a nastane supernova. Buďto se bude jednat o typ 
extrémně jasné supernovy IIn jako SN 2006gy kdy v jádře při teplotě několika 
miliard  stupňů  se  získává  energie  anihalací  párů  částice-antičástice  celá 
hvězda  je  rozmetána  tlakem  záření,  možná  se  z  jádra  vytvoří  kvarková 
hvězda,  což  způsobí  druhé  vzplanutí  supernovy,  nebo  se  bude  jednat  o 
hypernovu s gama zábleskem a jádro se zhroutí rovnou do černé díry. Rotační 
osa  Eta  Carinae  a  osa  mlhoviny  Homunculus  po  které  by  gama  záblesk 
směřoval  svírá  se  směrem  ke  Slunci  úhel  57±10°  a  gama  záblesky  jsou 
vypáleny  do úzkých kuželů  a Sluneční  soustavu  by  minuly.  Gama záblesk 
z této vzdálenosti by měl katastrofální následky ale v Mléčné dráze nejsou tak 
časté, i dřívější katastrofy způsobily spíše pády komet.

Kromě Eta Carinae jsou zkoumány i další velmi jasné hvězdy typu LBV, 
W, O a jsou u nich pozorovány podobné rentgenové emise od hvězdného 
větru a spektrální čára Hα. Pistol, Eta Carinae, Cyg OB2-12, HD 93129A byly 
považovány  za  nejsvítivější  hvězdy  ale  dnes  se  za  nejzářivější  hvězdu 
považuje LBV 1806-20 na druhé straně galaxie Je těžké říci, která hvězda je 
nejsvítivější  známá,  protože  mezihvězdný  prach  způsobuje  neznámé 
zeslabení často, které závisí na vlnové délce, a proto je těžké odhadnout i 
efektivní teplotu.  Nejsvítivější hvězdou bude nejspíš LBV 1806-20 na druhé 
straně  galaxie  a  Eta  Carinae  je  mezi  pěti  nejsvítivějšími  známými 
pravděpodobně. Všechny nejvíce svítící hvězdy jsou typu LBV a často se u 
nich projevují a pozorují podobné eruptivní cykly a odhazování obálky jako u 
Eta Carinae. U všech těchto hvězd je i intenzivní hvězdný vítr. Nejhmotnější 



hvězdou může být HDE 269810 se 130 – 190 Ms, Eta Carinae okolo 120-150 
Ms, LBV 1806-20 okolo 150 Ms nebo kterákoliv jiná z nejsvítivějších. Odhad 
hmotnosti je velmi nepřesný.

Na druhou stranu nejbližší hvězda Proxima Centauri je vzdálená 4,223 
světelného  roku,  a  přesto  je  její  magnituda  mv =  +11,05  (max.  +10,12,  je 
eruptivní proměnná), Mbol = +15,39, svítivost 5,55.10-5 Ls a hmotnost 0,123 Ms, 
poloměr 0,145 Rs. Proxima Centauri je přibližně 1000x méně hmotná a 9.1010x 
méně  svítivá  než  Eta  Car  a  i  když  je  nejblíže,  je  tok  záření  od  Proximy 
přibližně 25 000x slabší než od Eta Car. Proxima se nachází 1775x blíže, je 
více než 1000x menší než Eta Car A. Jedno ale mají společné – jedná se o 
eruptivní proměnnou hvězdu blízko hranice intervalu stelárních hmotností.

Pozorování:  Spektrum a typ:  

Souhvězdí Carina Spektrální typ

A( LBV): B I nebo B 0, 
erupce 1843 : A 0 F 0 B: 
O III (nebo WN)

Rektascenze 10h 45m 03,591s U -B barevný index <= -0,45 (A+B)
Deklinace −59° 41′ 04,26″ B -V barevný index 0,4-0,6 (A+B)
Zdánlivá magnituda 
Mv

-0,8(-1,0) – 7,9 (A+B)
5,0-4,7 (A+B) (200901) Typ proměnné LBV+O III dvojhvězda

Vlastnosti:  Pohyb:  

Hmotnost
A: 70–80 M☉ B: : 30–
70 M☉ Radiální rychlost (Rv) −25,0 km/s

Poloměr
A: 80–180 R☉ B: 24–
50 R☉ Proper motion (μ) RA: −7,6 mas/yr

Bolometrická svítivost
4-5,5 × 106 L☉ (A: 
75%) Dec.: 1,0 mas/yr

Efektivní teplota 
povrchu Teff

A: 15-20 kK B: 27-40 
kK   

Stáří 2,4-2,6  × 106 let   

Jiné názvy:
Foramen, Tseen She, HR 4210, CD−59°2620, HD 93308, SAO 238429, WDS 10451-5941, IRAS 
10431-5925, GC 14799, CCDM J10451-5941

Tabulka č.10 – Celkové shrnutí vlastností Eta Carinae a pravděpodobné 
hodnoty jednotlivých parametrů s určitým rozmezím.
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