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Úvod

Při pozorování hvězdokup je běžné se ptát, jakými rychlostmi se v nich hvězdy
pohybují. Výpočet disperze rychlostí společně se střední rychlostí je jeden ze
způsobů, kterým lze charakterizovat rychlosti hvězd ve hvězdokupě.
Některá observační data ale vykazují odchylku disperze od očekávané hodnoty.

Takovým případem jsou pozorování otevřené hvězdokupy v Orionu (ONC). V prá-
ci Jones, Walker (1988) se uvádí odhad v jádře 4,3 km/s, zatímco očekávaná hod-
nota ve viriálové rovnováze je 1,4 km/s. V důsledku relativně malého počtu ob-
servačních dat se hodnoty udávané různými autory liší. Obecně je však lze shrnout
do tvrzení, že měřená disperze rychlostí v jádře ONC je větší než 4 km/s, zatímco
očekávané hodnoty odpovídající viriálové rovnováze byly menší než 2 km/s. Jedno
z možných vysvětlení podává například práce Šubr, Kroupa, Baumgardt (2012),
v níž autoři spekulují o přítomnosti středně těžké černé díry v jádru ONC.
Nárůst disperze v jádrech bývá také pozorován v průběhu vývoje někte-

rých numerických modelů hvězdokup. Ty mohou být způsobeny například větším
množstvím rychlých hvězd ve hvězdokupě, nebo výrazně prohloubeným poten-
ciálem. V úvahu také přicházejí vícenásobné systémy, jejichž nerozpoznání vede
k započtení orbitálních rychlostí do výsledné hodnoty. Důvodem může také ale
být nějaký neznámý děj, který disperzi v jádrech hvězdokup zvyšuje.
V této práci se zaměříme na odhalení možných příčin zvýšené disperze v nu-

merických modelech. Disperzi rychlostí budeme vyhodnocovat z numerických dat
v kulových oblastech různých poloměrů okolo jádra hvězdokupy. Výpočet disperze
v takovýchto kulových oblastech se také někdy využívá při zpracovávání reálných
observačních dat, protože na vyhodnocení disperze ve slupkovitých oblastech ko-
lem jádra hvězdokupy často není k dispozici dostatečný počet přesných měření,
jak bylo zmíněno výše. I tento způsob vyhodnocování se ovšem používá.
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1. Dynamický vývoj
self-gravitujících hvězdokup

V práci čerpáme data ze dvou numerických modelů, které jsou pro jednodu-
chost značeny jako model A a model B. Oba modely mají 8 200 hvězd, přičemž
8 000 hvězd má hmotnost 1 a zbylých 200 hvězd hmotnost 10. Celková hmotnost
obou modelových hvězdokup je tedy 10 000. Od sebe se liší pouze dvojhvězdami
v počátečním čase. Model A v počátečním čase dvojhvězdy nemá, zatímco mo-
del B má v počátečním čase 100 dvojhvězd tvořených všemi těžkými hvězdami.

1.1 Počáteční podmínky

Počáteční polohy a rychlosti hvězd v hvězdokupách jsou náhodně generovány
tak, aby splňovaly vlastnosti Plummerovy sféry.
Plummerova sféra je jedním z mála analytických modelů se známou střední

hodnotou hustoty hmoty a potenciálu. Pro distribuční funkci platí (viz. např.
Aarseth, Hénon, Wielen 1974)

f(r,v)

{

∝ (−E)7/2 E < 0
= 0 E > 0

, (1.1)

kde r udává polohu a v rychlost. E je energie na jednotku hmoty určená vztahem

E = φ(r) +
v2

2
, (1.2)

kde φ značí potenciál hvězdokupy. Dva předchozí vztahy dohromady říkají, že
v daném místě se může nacházet pouze hvězda, jejíž součet kinetické a potenciální
energie je záporný, neboli hvězdokupa neobsahuje hvězdy s vyšší než únikovou
rychlostí. Potenciál je dále svázán s hustotou hmoty ̺ v daném místě Poissonovou
rovnicí. Platí tedy

φ(r) ∝ ̺(r). (1.3)

a hustota hmoty je závislá na distribuční funkci.

̺(r) ∝
∫

ℜ3

f(r,v) dv (1.4)

Řešení pro sférickou hvězdokupu poskytne následující tři vztahy určující roz-
ložení hmoty a profil středního gravitačního potenciálu Plummerova modelu ve
sférických souřadnicích (viz. např. Spitzer 1987)

̺(r) =
3M
4πR3p

· 1
(1 + r2/R2p)5/2

(1.5)

M(r) =M ·
r3/R3p

(1 + r2/R2p)3/2
(1.6)

φ(r) = −GM

Rp
· 1
(1 + r2/R2p)1/2

(1.7)
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Zde M je celková hmotnost hvězdokupy a M(r) funkce udávající celkovou hmot-
nost v oblasti ohraničené sférou o poloměru r s počátkem ve středu hvězdokupy.
Plummerův poloměr Rp lze vyjádřit pomocí tzv. half-mass1 poloměru, který je
definován jako poloměr sféry obsahující polovinu celkové hmoty hvězdokupy. Ře-
šením rovnice M(rh) = M

2
dostaneme výraz pro half-mass poloměr

rh =
Rp√
22/3 − 1

(1.8)

Stojí za povšimnutí, že Plummerův model má střed hvězdokupy v bodě s nej-
větší hustotou hmoty, tedy ̺(0). V numerických modelech je střed hvězdokupy
také určen jako bod s největší hustotou hmoty, a nikoli jako její těžiště.
V modelu B jsou navíc v počátečním čase generovány dvojhvězdy. Orbity těch-

to dvojhvězd mají nulovou excentricitu a hlavní poloosu a v rozmezí (0,01;50)AU.
Jsou tvořeny pouze těžkými hvězdami a generovány jsou podle distribuční funkce
Öpikova zákona (Kobulnicky, Fryer 2007), pro kterou platí

n(a) ∝ a−1. (1.9)

1.2 Časový vývoj

Časový vývoj vygenerovaných hvězdokup je sledován programem NBODY6
(Aarseth 2003). Škálování časové osy je volitelné a určuje se volbou jednotek
vzdálenosti a hmotnosti. Zvolíme-li počáteční half-mass poloměr rh = 0, 4 pc
a budeme-li hmotnost určovat ve hmotnostech Sluncí, je čas v modelech A a B
udáván v milionech let.
Vývoj obou modelů je sledován až do časů 35,476Myr a je průběžně ukládán

přibližně po krocích 0,887Myr. Navíc jsou oba modely vícekrát náhodně vyge-
nerovány v mezích počátečních podmínek a rozvinuty do koncových časů. Máme
tak k dispozici soubor více realizací vývoje a lze provádět statistické výpočty.
Model A je realizován 100 způsoby a model B 200 způsoby.
Vývoj rozložení hmotnosti lze názorně ukázat pomocí Lagrangeových polomě-

rů. Ty udávají poloměr sféry, ve které se nachází určité množství hmoty hvězdoku-
py. V souladu se vztahem 1.6 lze Lagrangeův poloměr s hmotností m zadefinovat
rovnicí M(rL) = m, kde 0 ≤ m ≤ M . Vývoj rozložení hmoty je pro modelové
hvězdokupy vykreslený na obrázku 1.1. Jedná se o střední hodnoty jedné realiza-
ce.
V prvé řadě je vidět, že hvězdokupy, které lze popsat Plummerovým modelem,

nejsou v termodynamické rovnováze a dále se vyvíjejí. Nelze tedy modely mimo
počáteční čas popisovat Plummerovým modelem.
Vývoj v malých vzdálenostech od centra hvězdokupy se vyznačuje náhlým

zhuštěním hmoty. Tomuto jevu se říká zhroucení jádra2. Je zřejmé, že vlivem
tohoto jevu se v jádře prohloubí gravitační potenciál (vztah 1.3), což, jak bylo
zmíněno v úvodní části, může mít vliv na zvýšení disperze rychlostí.
V modelu A nastává zhroucení přibližně v čase 7,1Myr. Model B se celko-

vě vyvíjí rychleji a zhroucení nastává již v čase 3,5Myr. V prvním přiblížení

1 Pro „half-massÿ v češtině není výstižnější ustálený ekvivalent, budu jej tedy užívat v jeho
původní anglické podobě.
2 anglicky core-collapse
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Obrázek 1.1: Vývoj rozložení hmoty modelových hvězdokup zobrazený pomocí
Lagrangeových poloměrů.

platí, že čas zhroucení jádra je nepřímo úměrný hmotnosti těžkých hvězd (viz.
Mouri, Taniguchi 2002). Ačkoli jsou oba modely tvořeny hvězdami se stejnými
hmotnostmi, dvojhvězdy v modelu B se chovají jako hmotnější tělesa a tím způ-
sobují rychlejší vývoj.
Jak se vyvinou rychlosti hvězd ve hvězdokupě, můžeme pozorovat vykreslením

grafu poloh a rychlostí v počátečním a koncovém čase. Na obrázku 1.2 jsou takové
grafy zobrazeny pro oba použité modely v jedné jejich realizaci. Rychlosti jsou
zároveň porovnány s křivkou, která odpovídá střednímu gravitačnímu potenciálu
Plummerova modelu ze vztahu 1.7 a reprezentuje tak v grafech únikové rych-
losti v závislosti na radiální vzdálenosti od centra. Kromě Plummerova profilu
potenciálu jsou v grafech zakresleny rychlosti vycházející z numericky vypočí-
taných potenciálů na dostupných datech pro radiální vzdálenost každé z hvězd.
O numerickém výpočtu středního potenciálu bude řečeno více v oddíle 1.3.
Na první pohled se oba modely podle obrázku 1.2 odlišují tím, že zatímco v po-

čátečním čase model A nemá nad křivkou potenciálu ani jednu hvězdu, model B
jich má nad křivkou poměrně hodně. Protože se v počátečním čase od sebe mode-
ly liší pouze přítomností dvojhvězd, je zřejmé, že se jedná o jejich složky. Čtenář
si může všimnout, že se mnoho hvězd v modelu B v počátečním čase vyskytuje
v párech na totožném poloměru, pouze s odlišnými rychlostmi, v grafu tedy nad
sebou. Jejich poloha nad křivkou potenciálu ovšem netvrdí, že hvězdy unikají
pryč z hvězdokupy, přestože některé mají rychlost výrazně vyšší než únikovou.
Celkové rychlosti těchto hvězd tvoří z velké části orbitální rychlosti dvojhvězd,
které mohou být u těsně vázaných systémů v řádech stovek km/s. Abychom zjis-
tili, zdali dvojhvězda uniká z hvězdokupy, museli bychom porovnávat s křivkou
potenciálu rychlost těžiště dvojhvězdy.
Tím se nabízí další vysvětlení zvýšené disperze rychlostí. Při výpočtu disperze

musíme rychlosti dvojhvězd zohlednit. Pokud bychom při výpočtu místo rychlostí
těžišť započítali tyto orbitální rychlosti, zřejmě se zvýší i vypočtená disperze. Pro-
blém ovšem nastává během vývoje modelů, kdy mohou vznikat další dvojnásobné,
ale i vícenásobné hvězdné systémy, které může být poměrně těžké detekovat. V ta-
kovém případě i jeden, nebo dva tyto systémy mohou znatelně zvýšit počítanou
disperzi. To, že během vývoje hvězdokupy mohou vícenásobné hvězdé systémy
opravdu vznikat, si můžeme ověřit na obrázku 1.2. V grafu koncového času mo-
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Obrázek 1.2: Vykresleny jsou grafy modelů A a B v počátečních a koncových časech
jedné realizace. Modré body v grafech reprezentují radiální polohy a velikosti rychlostí
hvězd. Ty jsou porovnány s únikovými rychlostmi závislými na radiálních poloměrech.
Červenou čárou je vyznačen průběh únikových rychlostí vypočítaných podle Plumme-
rova profilu středního potenciálu, který odpovídá rozložení hmoty v počátečním čase.
Žlutými body jsou vyznačeny únikové rychlosti na pozicích jednotlivých hvězd vychá-
zející z numerického výpočtu středního potenciálu. Přerušovanou čárou je v každém
grafu vyznačen half-mass poloměr.

delu A je v jádře na stejném poloměru vidět nad křivkou potenciálu osamocená
dvojice hvězd tvořící dvojhvězdu.
Dále jsou v grafech koncových časů vidět ve velkých vzdálenostech chvosty

tvořené hvězdami převážně malých rychlostí opouštějících hvězdokupu. Výjmečně
se vyskytují i rychlejší hvězdy. Podle rostoucí tendence chvostu se vzdáleností lze
předpokládat, že více rychlejších hvězd se již nachází za hranicí grafu. Pokud by
se v daném momentě taková rychlá hvězda nacházela v oblasti výpočtu disperze
rychlostí, jistě by se to projevilo zvýšením výsledné hodnoty. Rychlých hvězd ale
nebude vznikat příliš mnoho. Navíc, pokud určujeme disperzi v relativně malé
oblasti jádra, případná rychlá hvězda v ní dlouho nevydrží a za krátký čas odletí
do větších vzdáleností od centra mimo tuto oblast.
Z obrázku 1.1 lze vyčíst, že nejvíce hvězd bylo z hvězdokupy vystřeleno po-

blíž času zhroucení jádra, protože Lagrangeův poloměr 99% hmoty zde začal
významně růst.
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1.3 Numerický výpočet středního potenciálu

Jak jsme v předchozím oddílu zjistili, hvězdokupa, která v počátečním čase
splňuje vlastnosti Plummerovy sféry, tyto vlastnosti v pozdějších časech nespl-
ňuje a nelze tedy popisovat potenciál vztahem pro Plummerovu sféru 1.7. Profil
středního potenciálu lze ale také vypočítat numericky.
Metoda výpočtu pro sférickou hvězdokupu zmíněná v práci Hénon (1971)

předpokládá, že hvězda s radiální polohou r od středu se nachází v náhodném
směru. V takovém případě lze pro výpočet středního potenciálu hmotu hvězdy
rovnoměrně rozprostřít na celou sféru o poloměru r. Pokud tuto myšlenku apliku-
jeme na všechny hvězdy ve hvězdokupě, problém se změní na výpočet gravitačního
potenciálu soustavy soustředných hmotných sfér.
Pro výpočet uvažujeme hvězdokupu o N hvězdách, přičemž každá hvězda

má určenou radiální polohu ri a hmotnost mi, kde i = 1, 2, ..., N . Bez újmy na
obecnosti lze předpokládat, že r1 ≤ r2 ≤ ... ≤ rN . Potom vzorec pro výpočet
středního potenciálu v radiální vzdálenosti r v intervalu rk ≤ r ≤ rk+1 bude mít,
podle předchozích úvah, tvar

φN(r) = G



−1
r

k
∑

i=1

mi −
N
∑

i=k+1

mi

ri



 (1.10)

Je vidět, že první člen v závorce představuje potenciál hmotného bodu na polomě-
ru r. Druhý člen pak představuje součet konstantních potenciálů uvnitř hmotných
sfér, pro které je ri ≥ r. Pro r ≥ rN se bude potenciál celé hvězdokupy chovat
jako potenciál hmotného bodu, který jde v nekonečnu k nule.
To, že numerický výpočet popisuje gravitační potenciál hvězdokupy kvalitně,

lze ověřit v grafech na obrázku 1.2 v předchozím oddílu, kde se v počátečním čase
jasně shoduje numerický a Plummerův potenciál v obou modelech.
S pomocí numerického výpočtu gravitačního potenciálu si navíc můžeme ově-

řit, že v momentě zhroucení jádra bude v důsledku zvýšené koncentrace hmoty
v jádře hvězdokupy hlubší gravitační potenciál, než v počátečním čase. Na ob-
rázku 1.3 jsou vykresleny rychlosti hvězd obou modelů v časech jejich zhroucení
jádra. Pro model A tedy v čase 7,1Myr a pro model B v čase 3,5Myr.
Vidíme, že v momentě zhroucení jádra vzrostla v centru obou modelů úniková

rychlost daná numerickým potenciálem nad průběh únikových rychlostí z počá-
tečního času. To značí prohloubení gravitačního potenciálu. Nicméně rozdíl není
tak velký, aby se projevil výrazně zvýšenou hodnotou disperze rychlostí, jako je
uvedeno v úvodní části pro hvězdokupu ONC. Navíc, jak si lze ověřit obrázkem
1.2, dále během vývoje naopak střední únikové rychlosti klesají a zvýšená disperze
by se tak měla projevit jen v časech poblíž zhroucení jádra.
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Obrázek 1.3: Polohy a rychlosti hvězd v jedné realizaci obou modelů v momentech
zhroucení jádra jsou značeny modrými body. Porovnané jsou s únikovými rychlost-
mi vypočítanými z Plummerova profilu gravitačního potenciálu, značenými červenou
čárou, a z numerického výpočtu gravitačního potenciálu, značenými žlutými body. Pře-
rušovanou čárou je v grafech vyznačen half-mass poloměr.
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2. Zpracování modelových dat

Zmíněný integrátor NBODY6 má několik diagnostických a datových výstupů.
V této práci používáme dva z nich. První je běžný uživatelský výstup (soubor
OUT3), popisující hvězdokupu po konstantních časových intervalech až do konco-
vého času. Druhý je koncový výstup (soubor fort.1) popisující hvězdokupu s vyšší
přesností, ale jen v koncovém čase, protože je primárně určený pro navázání další
integrace. Tyto dva výstupy obsahují informace o polohách, rychlostech1 a hmot-
nostech hvězd tvořících hvězdokupu.
V uživatelském výstupu nelze jednoznačně identifikovat všechny složky více-

násobných systémů. Spolehlivě lze určit pouze složky dvojhvězd. Koncový výstup
na druhou stranu obsahuje informace o všech složkách vícenásobných systémů. To
nám umožňuje testovat různé metody výpočtu disperze rychlostí na uživatelském
výstupu v koncovém čase a správnost metody porovnat s korektním výpočtem
disperze z koncového výstupu.

2.1 Význam rychlostí vázaných systémů

Na obrázku 2.1 jsou do dvou grafů opět vyneseny rychlosti a polohy hvězd ve
hvězdokupě. Obrázek zobrazuje kvalitativní rozdíl mezi oběma výstupy v kon-
covém čase modelu B pro jednu realizaci. Do grafů vykreslujeme místo složek
vícenásobných systémů, nalezených na výstupech, polohy a rychlosti jejich spo-
lečných těžišť.
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Obrázek 2.1: Srovnání kvality obou výstupů pro koncový čas modelu B. OUT3 je mé-
ně přesný uživatelský výstup a fort.1 koncový výstup. Modrými body jsou vykresleny
polohy a rychlosti samostatných hvězd. Červenými křížky jsou značena těžiště naleze-
ných vícenásobných hvězdných systémů. Červená čára je průběh únikových rychlostí
podle Plummerova středního potenciálu. Žluté body jsou únikové rychlosti podle nu-
merického středního potenciálu na pozici každé hvězdy. Přerušovaná čára opět značí
half-mass poloměr.

Vidíme, že koncový výstup, zobrazený v pravém panelu, v jádře pro r < rh
prakticky nemá hvězdy nad křivkou potenciálu, na rozdíl od uživatelského výstu-
pu v levém panelu, kde se nad křivkou stále pár poměrně rychlých hvězd nachází,
1 obě v kartézském souřadném systému
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a dokonce i jeden vícenásobný systém. Z porovnání s koncovým výstupem je
zřejmé, že tento systém i jednotlivé hvězdy jsou součástí vícenásobných systémů,
které nebyly v uživatelském výstupu zdetekované. Předpokládáme-li, že na kon-
covém výstupu byly zdetekovány opravdu všechny vícenásobné systémy i jejich
složky, pak zbylé hvězdy nad křivkou unikají pryč z hvězdokupy.
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Obrázek 2.2: Histogram rychlostí normovaný na jednu realizaci modelu A s rychlostmi
složek vícenásobných systémů. Přerušovanou čárou jsou vyznačeny únikové rychlosti na
uvedených poloměrech.

Dále vidíme, že velká většina vícenásobných systémů ve hvězdokupě je pod
half-mass poloměrem. Je to jev zvaný hmotová segregace2, který se vyznačuje
zvýšenou koncentrací hmotnějších hvězd v centru hvězdokupy. Hmotová segre-
gace v použitých numerických modelech vznikla během jejich vývoje (více např.
Spitzer 1969). Tento jev není pouze výsadou numerických modelů, ale je také
často pozorován v reálných hvězdokupách.

2 anglicky mass segregation

10



Z obrázku se domnívám, že vícenásobné systémy pod half-mass poloměrem
budou mít statisticky nižší rychlosti, než samostatné hvězdy na stejných radi-
álních poloměrech. Většina vícenásobných systémů v grafech se totiž zdá být
systematicky posunutá níž vzhledem k „oblakuÿ samostatných hvězd.

t = 0 Myr

R = 0,1 pc

10-1

1

101

102

103

104

     

t = 35,476 Myr

R = 0,1 pc

 

 

 

 

 

 

     
R = 1,0 pc

N

10-1

1

101

102

103

104

     

R = 1,0 pc

 

 

 

 

 

 

     
R = 3,0 pc

|v| / km/s

10-1

1

101

102

103

104

10-1 1 101 102 103

R = 3,0 pc

 

 

 

 

 

 

10-1 1 101 102 103

Obrázek 2.3: Histogram rychlostí normovaný na jednu realizaci modelu A s rychlostmi
těžišť vícenásobných systémů. Přerušovanou čárou jsou vyznačeny únikové rychlosti na
uvedených poloměrech.

Nyní se podívejme na histogramy rychlostí obou modelů počítané jako průměr
na jednu realizaci. V každém obrázku jsou porovnány histogramy z počátečního
a koncového času. Do grafů byly navíc započítány pouze hvězdy uvnitř tří da-
ných poloměrů od centra hvězdokupy. Tyto poloměry jsou 0,1 pc, 1 pc a 3 pc.
Jeden obrázek tak obsahuje šest histogramů. Pro každý model byl takový obrá-
zek vytvořený dvakrát. V jednom se složky vícenásobných systémů započítávají
s příslušnými těžišťovými rychlostmi a ve druhém s jejich vlastními rychlostmi. K
vytvoření obrázků používáme méně přesný uživatelský výstup. V histogramech
modelu B by tedy mohly být rozpoznatelné hvězdy o vysokých rychlostech i při

11



započítávání těžišťových rychlostí u složek vícenásobných systémů, jak napovídá
graf pro OUT3 na obrázku 2.1.
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Obrázek 2.4: Histogram rychlostí normovaný na jednu realizaci modelu B s rychlostmi
složek vícenásobných systémů. Přerušovanou čárou jsou vyznačeny únikové rychlosti na
uvedených poloměrech.

Obrázky 2.2 a 2.3 zobrazují výše popsané histogramy pro model A. V po-
čátečních časech se od sebe neliší což je důsledek nepřítomnosti jakéhokoli ví-
cenásobného systému. V koncovém čase se při započítávání orbitálních rychlostí
v histogramech na obrázku 2.2 průběh za vrcholem zaoblí a postupně klesá k nule.
Protože toto zaoblení není v histogramech koncových časů na obrázku 2.3 vidět,
tvoří jeho plochu hvězdy s orbitálními rychlostmi ze vzniklých vícenásobných
systémů. Zdá se, že vícenásobné systémy byly dobře zdetekované. Nezdetekované
systémy však mohou mít dostatečně malou četnost na to, aby v histogramech
koncového času na obrázku 2.3 již nebyly vidět.
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Obrázek 2.5: Histogram rychlostí normovaný na jednu realizaci modelu B s rychlostmi
těžišť vícenásobných systémů. Přerušovanou čárou jsou vyznačeny únikové rychlosti na
uvedených poloměrech.

Histogramy modelu B na obrázcích 2.4 a 2.5 mají složitější průběh nejen
v koncovém, ale i v počátečním čase. V počátečním čase je na obrázku 2.4 se
započítanými orbitálními rychlostmi vidět, že hodnoty za vrcholem mají téměř
lineární průběh. Jsou to složky vygenerovaných dvojhvězd, které na obrázku 2.5
nejsou. Linearitu způsobuje tvar distribuční funkce dvojhvězd z Öpikova zákona,
která v kombinaci s lineární škálou os v grafech dává lineární průběh. V koncovém
čase je na obrázku 2.4 vidět jistý úbytek v této původně lineární oblasti hned za
vrcholem, což značí rozpad některých převážně slaběji vázaných vícenásobných
systémů. Na obrázku 2.5 je v koncovém čase na rozdíl od histogramů s těžišťo-
vými rychlostmi modelu A vidět nárůst hvězd s vysokými rychlostmi. Jsou to
nejspíš právě ty hvězdy, které jsou podle uživatelského výstupu na obrázku 2.1
v radiálních vzdálenostech do 3 pc nad numerickým potenciálem.
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Pro výpočet disperze z uživatelského výstupu se nabízí jednoduché řešení.
Nejprve najít co nejvíce vícenásobných systémů. Rychlosti jejich složek, které ob-
sahují i orbitální rychlosti, nahradit rychlostmi společných těžišť. Potom by se
všechny zbylé hvězdy, které mají vysokou rychlost a nacházejí se podle histogra-
mu až za úpatím hlavního vrcholu, z výpočtů odstranily úplně. Tím odstraníme
vliv nezdetekovaných rychlých složek vícenásobných systémů i hvězd vystřelených
z hvězdokupy.
Dále se nabízí odříznutí zbylých rychlých hvězd podle únikové rychlosti na

příslušném poloměru. Únikovou rychlost určíme ze středního potenciálu zjištěného
numerickou metodou uvedenou v oddílu 1.3.
Výpočet samozřejmě bude tím přesnější, čím více složek vícenásobných sys-

témů rozpoznáme a započítáme místo jejich vylučování. V uživatelském výstupu
bychom mohli ještě dohledat některé složky na základě porovnání vzájemných po-
loh nalezeného páru s blízkými hvězdami, odpovídajícími hmotnostně nalezenému
těžišti. Takovéto hledání však může do výpočtu zanést chybu, protože nalezená
složka nemusí být spolehlivě součástí vícenásobného systému. Dohledávání složek
na použitých datech neprovádíme.

2.2 Výpočet disperze rychlostí

Výpočet disperze rychlostí ve hvězdokupě s N hvězdami definujeme následu-
jícím vztahem

σ2(r) ≡
N
∑

i=1
ri<r

r2i
n
, n =

N
∑

i=1
ri<r

1. (2.1)

Ve výpočtu neprovádíme korekci disperze na střední ryhlost hvězdokupy. Velikost
střední rychlosti hvězdokupy se pohybuje v řádech 10−2 km/s, její vliv na disper-
zi tedy můžeme zanedbat a počítat pouze střední kvadratickou rychlost podle
zadefinovaného vzorce. Ze všech dostupných realizací počítáme střední hodnotu
disperze připadající na jednu realizaci.
Pro ověření funkčnosti metod navržených na konci předchozího oddílu, bu-

deme porovnávat výpočty disperze z uživatelského výstupu v počátečním čase
vzájemně mezi sebou a v koncovém čase s disperzí koncového výstupu.
Na obrázku 2.6 je zakreslený do levého panelu průběh disperze modelu A v po-

čátečním čase a v pravém panelu v koncovém čase porovnaný s disperzí koncového
výstupu. Hraniční rychlost pro odstranění rychlých hvězd jsme v počátečním čase
podle histogramu 2.3 určili na 16 km/s a v koncovém čase na 15 km/s.
V počátečním čase na obrázku 2.6 se výpočty shodují a křivky se dokonale

překrývají, což opět svědčí o nepřítomnosti dvojhvězd v počátečním čase. V kon-
covém čase se již výpočet s orbitálními rychlostmi hvězd vícenásobných systémů
v centru odchýlil, ale ve větších vzdálenostech se opět shoduje s ostatními křiv-
kami. Proč tomu tak je, lze vyčíst z histogramu v koncovém čase vývoje modelu
A na obrázku 2.2, kde zaoblená část vrcholu za únikovou rychlostí na poloměru
0,1 pc reprezentuje vícenásobné systémy. Obsah této zaoblené části je na všech
poloměrech přibližně stejně velký, ale v porovnání s obsahem zbytku vrcholu bu-
de na velkých poloměrech ovlivňovat výslednou hodnotu disperze méně než na
malých. Výpočty s použitím obou metod v koncovém čase jsou podle grafu na
obrázku 2.6 prakticky stejné jako výpočet z koncového výstupu. V tomto modelu
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Obrázek 2.6: Disperze rychlostí v počátečním a koncovém čase vývoje modelu A.
Zeleně je vyznačena disperze vypočtená z jednotlivých hvězd, modře disperze se zapo-
čítáváním těžišťových rychlostí u složek vícenásobných systémů, červeně disperze s po-
užitou metodou ořezu na základě histogramu, žlutě disperze s metodou využívající ořez
podle numerického potenciálu a přerušovanou čárou je vyznačena pouze v koncovém
čase vypočtená disperze z koncového výstupu při započítávání těžišťových rychlostí pro
složky vícenásobných systémů. Mezní rychlosti filtrace podle histogramu jsou zvoleny
v počátečním čase na 16 km/s a v koncovém čase na 15 km/s. V počátečním čase se
všechny křivky překrývají.
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Obrázek 2.7: Disperze rychlostí v počátečním a koncovém čase vývoje modelu B.
Zeleně je vyznačena disperze vypočtená z jednotlivých hvězd, modře disperze se zapo-
čítáváním těžišťových rychlostí u složek vícenásobných systémů, červeně disperze s po-
užitou metodou ořezu na základě histogramu, žlutě disperze s metodou využívající ořez
podle numerického potenciálu a přerušovanou čárou je vyznačena pouze v koncovém
čase vypočtená disperze z koncového výstupu při započítávání těžišťových rychlostí pro
složky vícenásobných systémů. Mezní rychlosti filtrace podle histogramu jsou zvoleny
v počátečním čase na 16 km/s a v koncovém čase na 10 km/s. V počátečním čase se
všechny křivky mimo zelené překrývají.
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Obrázek 2.8: Detail disperze rychlostí v koncovém čase modelu B z obrázku 2.7.
Červeně je vyznačena disperze s použitou metodou ořezu na základě histogramu, žlu-
tě disperze s metodou využívající ořez podle numerického potenciálu a přerušovanou
čárou je vyznačena pouze v koncovém čase vypočtená disperze z koncového výstupu
při započítávání těžišťových rychlostí pro složky vícenásobných systémů. Mezní rych-
lost filtrace podle histogramu je zvolena na 10 km/s. Všechny křivky se velmi dobře
překrývají.

by šlo využít i výpočet, který využívá pouze rychlosti těžišť vícenásobných sys-
témů bez jakékoli ořezové metody. Ten se relativně dobře shoduje s koncovým
výstupem, ačkoli jeho malá odchylka od koncového výstupu napovídá, že se v
některých realizacích vyskytovaly nezdetekované vícenásobné systémy.
Na obrázku 2.7 je obdobně zakreslený průběh disperze v počátečním a konco-

vém čase vývoje hvězdokupy z modelu B porovnaný s disperzí koncového výstupu.
Hraniční rychlost v počátečním čase jsme podle histogramu 2.5 určili na 16 km/s
a v koncovém čase na 10 km/s.
V počátečním čase se zelená křivka výpočtu s orbitálními rychlostmi s ostat-

ními křivkami samozřejmě neshoduje, protože tento model na začátku obsahuje
dvojhvězdy. Zbylé křivky se opět překrývají. Právě u tohoto modelu je v kon-
covém čase zřetelný obrovský nárůst disperze i při započítávání rychlostí těžišť
vícenásobných systémů, na rozdíl od modelu A, kde se obdobný výpočet poměrně
dobře shodoval. Protože v koncovém čase není vlivem rozsahu svislé osy samotné
porovnání metod příliš zřetelné, na obrázku 2.8 je požadovaná oblast zvětšená.
Z obrázku je vidět, že se křivky odpovídající různým metodám výpočtu disperze
rychlostí od sebe opět liší pouze minimálně.
Obě použité metody se u obou modelů velmi dobře shodují s koncovým vý-

stupem a lze je tedy použít pro výpočet disperze rychlostí modelů hvězdokup
z běžného, méně přesného, uživatelského výstupu.
V obou modelech je v koncovém čase v centrech hvězdokup zřetelně vidět

nižší disperze, která se vzdáleností roste do svého maxima a následně klesá až za
hranici grafu. Tento pokles se v počátečním čase neobjevuje. V modelu A tento
pokles vznikne již při výpočtu disperze z rychlostí společných těžišť vícenásobných
systémů, v modelu B však až po použití ořezových metod. Pokles tedy nejspíš
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bude souviset právě s vícenásobnými systémy.
V modelu B by pokles na malých poloměrech mohly způsobit již zmíněné

statisticky nižší rychlosti násobných systémů. Rychlosti se zdají být podle obrázku
2.1 průměrně nižší než rychlosti samostatných hvězd (rychlosti těžišť jsou více
pod hlavním „oblakemÿ hvězd), což může snižovat také disperzi rychlostí v jádře
hvězdokupy. Tuto doměnku by však bylo třeba ověřit další analýzou použitých
modelů.

2.3 Časový vývoj disperze rychlostí

Dosud jsme počítali disperzi pouze v počátečním a koncovém čase. Protože
se potvrdila správnost metod použitých při výpočtu disperze rychlostí, můžeme
je nyní použít pro výpočet časového vývoje disperze rychlostí z uživatelského vý-
stupu. Protože budeme počítat disperze čtyřiceti různých časů ve vývoji každé
modelové hvězdokupy, byla by metoda s určením mezní rychlosti pomocí histo-
gramu velmi nepraktická a použijeme tedy metodu s určením mezní rychlosti
pomocí středního potenciálu.
Na obrázku 2.9 je zobrazený časový vývoj disperze rychlostí obou modelových

hvězdokup ve stejném duchu jako vývoj Lagrangeových poloměrů na obrázku
1.1. V grafech je vidět na malých poloměrech výrazný nárůst disperzí rychlostí
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Obrázek 2.9: Časový vývoj disperze rychlostí během vývoje modelových hvězdokup.
Přerušovaná čára zde značí přibližný poloměr, na kterém měl daný model v koncovém
čase podle obrázků 2.8 a 2.6 maximální disperzi.

v čase zhroucení jádra. Důvody mohou být dva a částečně spolu souvisí. Jak
bylo ukázáno v oddíle výpočtu numerického potenciálu, v momentě zhroucení je
v jádře hvězdokupy prohloubený gravitační potenciál, což při výpočtu disperze
dovoluje započítávat hvězdy s vyššími rychlostmi než v počátečním čase. Druhý
důvod je, že podle obrázku 1.1 je v časech poblíž zhroucení jádra urychleno nejvíce
hvězd, které jsou později vystřeleny z hvězdokupy. Toto urychlování neproběhne
v jediném okamžiku, jak je vidět z grafu modelu A na obrázku 1.3, kde v jádře
během zhroucení téměř nejsou nad potenciálem hvězdy a vystřelených hvězd také
není mnoho. Urychlované hvězdy tedy mohou pod numerickým potenciálem ještě
nějaký čas vydržet a zvýšit tak vypočtenou disperzi.
V určitém momentě je v grafech vývoje disperze rychlostí vidět překřížení křiv-

ky pro poloměr 0,1 pc s křivkou poloměru 0,2 pc. Jedná se právě o vznik poklesu
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disperze v jádře hvězdokupy, který je na malých poloměrech vidět v koncovém
čase na obrázcích 2.6, 2.7 a 2.8. Ze získaných časových průběhu vyplývá, že toto
maximum se postupně, v rámci časového rozmezí které je k dispozici, s časem
posouvá dále od centra hvězdokupy. Na obrázku 2.9 v grafu modelu B se totiž
poblíž koncového času překřížila křivka poloměru 0,2 pc s křivkou pro 0,3 pc. Lze
předpokládat, že stejné překřížení nastane v pozdějším čase i v modelu A podle
jeho rychleji klesající přerušované křivky v grafu. Opět je vidět rychlejší vývoj
modelu B, kde překřížení nastávají mnohem dříve než v modelu A.
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Závěr

V této práci jsme se zabývali výpočtem disperze rychlostí v jádrech někte-
rých numerických modelů otevřených hvězdokup a snažili se najít důvod zvýšené
hodnoty vypočtené disperze.
Ukázalo se, že zvýšená disperze rychlostí hvězdokup zkoumaných modelů je

způsobena hlavně nezdetekovanými složkami vícenásobných systémů v použitém
uživatelském datovém výstupu programu NBODY6. Malý vliv na disperzi rych-
lostí budou mít pravděpodobně i hvězdy urychlené v důsledku vícečásticových
interakcí. Tyto hvězdy však mají dostatečně vysokou rychlost a během vývoje
jádro hvězdokupy rychle opustí, tj. je pouze malá pravděpodobnost, že budou
„kontaminovatÿ použitá data.
Porovnávali jsme disperzi vypočítanou za použití různých metod odstranění

rychlých hvězd z uživatelského výstupu v koncovém čase s disperzí vypočítanou
z přesnějšího koncového výstupu. Rychlosti složek nalezených vícenásobných sys-
témů se přitom nahrazovaly rychlostmi jejich společných těžišť.
Ukázalo se, že u některých modelů pro správný výpočet disperze nestačí vyu-

žít jen rychlosti nalezených těžišť vícenásobných systémů, jako v koncovém čase
u modelu který byl v počátku vygenerovaný bez dvojhvězd. Tam se už po započ-
tení těžišťových rychlostí vypočená disperze poměrně slušně shoduje. Disperze
u modelu s dvojhvězdami v počátečním čase se však v koncovém čase stále vý-
razně liší.
Použitím odfiltrování rychlých hvězd, které buď nebyly zdetekovány jako členy

vícenásobných systémů, nebo patří do vícenásobného systému, ale jejich těžišťo-
vé rychlosti jsou stále příliš velké, se u obou modelů disperze ještě snížila a obě
metody vykazují shodu mezi sebou i s koncovým výstupem integrátoru. Těchto
dvou metod je tedy možné v numerických modelech využít při výpočtu disperze
rychlostí z uživatelského výstupu, přičemž každá z nich má své výhody i nevýho-
dy.
Filtrace hvězd podle mezní rychlosti určené z histogramu má výhodu ve své

jednoduchosti a rychlosti. Nevýhodou je, že tato metoda bude spolehlivá jen
v jádře hvězdokupy. Ve větších radiálních vzdálenostech bude výpočet ovlivněn
hvězdami opouštějícími hvězdokupu. Další nevýhodou je samotné hledání mezní
rychlosti, pro kterou je potřeba analyzovat histogram rychlostí a například v
detailním pozorování časového vývoje disperze by byla stěží použitelná.
Metoda filtrace pomocí únikových rychlostí zjištěných ze středního gravitační-

ho potenciálu má naopak výhodu, že je platná pro celou hvězdokupu a je uživatel-
sky přátelská - automatická. Na druhou stranu je výpočetně náročnější a složitější
na naprogramování než předchozí metoda.
Užitím metody filtrace podle středního potenciálu dále bylo možné spočítat

časový vývoj disperze rychlostí pro některé radiální vzdálenosti od centra hvězdo-
kupy. Ukazuje se, že disperze na začátku s časem roste a nabývá maxima přibližně
v čase zhroucení jádra. V dalších časech již disperze na všech poloměrech klesá. Na
malých poloměrech však klesá disperze rychleji až klesne pod disperzi na větším
poloměru a vznikne tak maximum, které je umístěno sféricky symetricky mimo
centrum hvězdokupy.
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V navazující práci by bylo dobré prozkoumat, jestli zvýšené disperze v někte-
rých reálných hvězdokupách také nejsou způsobeny nenalezenými vícenásobnými
systémy a ozkoušet na nich uvedené metody výpočtu disperze rychlostí. Ačkoli
nemůžeme z reálných pozorování získat střední hodnoty veličin jako z modelo-
vých dat, měl by se porovnat průběh a velikost naměřených veličin s modelovými
a v případě podobnosti metody ozkoušet. Protože je však prakticky nemožné
určit vzdálenosti hvězd od pozorovatele v rámci hvězdokupy, a tím tedy nelze
jednoznačně určit prostorové rozložení hvězd ve hvězdokupě, byla by zřejmě nut-
ná modifikace výpočtu numerického potenciálu a použitých metod tak, aby šly
použít pouze na projekci hvězdokupy na nebeskou sféru. S obtížným určením
vzdáleností také souvisí složitost rozeznání hvězd, které ke hvězdokupě náleží,
a které jsou „jen poblížÿ. Musela by se tedy provést podrobná analýza nefiltro-
vaných observačních dat a pokusit se určit co nejvíce hvězd tvořících hvězdokupu
a současně mezi nimi najít co nejvíce vícenásobných systémů.
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