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Úvod a motivace

Studiem objektů sluneční soustavy, jejich fyzikálních vlastností a dynamiky se

zabývali již první astronomové, nicméně ani v dnešní době tento obor neztratil

na své důležitosti a stále se rozvíjí. Tento rozvoj úzce souvisí s neustálým zlepšo-

váním pozorovacích metod a přístrojů, a v posledních desítkách let též s rozvojem

výpočetní techniky. Pochopení dynamiky těles sluneční soustavy je důležité proto,

abychom dokázali určit, jak sluneční soustava vypadala v minulosti, jaké procesy

se v ní odehrály a jak vznikla tělesa pozorovaná v současnosti. Znalost budoucího

vývoje sluneční soustavy je neméně důležitá, protože jakékoliv změny ve sluneční

soustavě mohou ovlivnit Zemi.

Sluneční soustava vznikla přibližně před 4,56 Gyr (de Pater & Lissauer, 2001)

z plynného protoplanetárního disku, přičemž hlavním mechanismem, který tento

vznik umožnil, byla akrece. Pokud v disku lokálně nastaly vhodné podmínky,

mohl být vznik větších těles umožněn gravitačním shlukováním (Johansen et al.,

2007; Morbidelli et al., 2008). Přímé studium vývojových fází protoplanetárních

disků umožňují pozorování proplydů a disků obklopujících mladé hvězdy (např.

Kraus et al., 2013).

Období vývoje sluneční soustavy po zformování planet obsahuje řadu dopo-

sud nezodpovězených otázek. Například v jaké konfiguraci, v jaké vzdálenosti od

Slunce a v jakém počtu planety vznikly? Jak probíhala migrace velkých planet,

která změnila původní dráhy těles sluneční soustavy na dráhy dnešní? V součas-

nosti existuje několik scénářů migrace planet, jmenujme například model z Nice

(Tsiganis et al., 2005; Gomes et al., 2005; Morbidelli et al., 2005, 2007), scénář

skákající Jupiter (Morbidelli et al., 2010) a scénář pěti velkých planet (Nesvorný,

2011).

Za účelem testování spolehlivosti různých dynamických scénářů vývoje sluneč-

ní soustavy se často studují populace malých těles sluneční soustavy, které po-

skytují cenná omezení pro formulaci počátečních podmínek. Malá tělesa vykazují

zřejmě nejsložitější dynamiku ze všech těles sluneční soustavy, neboť u nich pozo-

rujeme projevy gravitačních perturbací vyvolaných planetami a nezanedbatelně

na ně působí celá řada negravitačních zrychlení (například Jarkovského jev). Růz-

né populace malých těles se navíc kolizně vyvíjejí, čímž se mění jejich početnost.

Díky těmto skutečnostem se za dobu vývoje sluneční soustavy podstatně měnila

orbitální rozdělení i fyzikální charakteristiky skupin malých těles. Abychom moh-

li některou z populací malých těles efektivně použít například k ověření některé

migrační hypotézy, je třeba dobře rozumět původu jednotlivých populací malých

těles a jejich dynamice. Znalost stáří populací malých těles a pochopení okolností
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jejich vzniku může přinést užitečně informace o různých epochách vývoje sluneční

soustavy.

Malá tělesa sluneční soustavy tvoří početnou, různorodou a fyzikálně zajíma-

vou skupinu objektů, ať už se jedná o blízkozemní planetky, planetky hlavního

pásu, Trojany, Kentaury nebo transneptunické objekty. V této práci se budeme

zabývat jednou z populací hlavního pásu planetek1, konkrétně planetkami v rezo-

nanci 2:1 středního pohybu s Jupiterem. Rezonance se nachází ve vnějším hlavním

pásu, přibližně ve vzdálenosti arez = 3,27 AU od Slunce.

Rezonanční oblasti se vyznačují vysokou mírou chaotické difuze, zejména v ex-

centricitách a sklonech (Ferraz-Mello et al., 1998). Jedním z projevů rezonancí

středního pohybu je následující mechanismus uplatňující se v rezonanční oblasti:

vlivem gravitační perturbace od Jupitera dochází k výrazným změnám v excent-

ricitě planetky, planetka se může dostat na dráhu křížící orbitu některé z planet

a je gravitačně rozptýlena nebo dosáhne excentricity blízké 1 a srazí se se Slun-

cem. Díky tomuto mechanismu eliminace najdeme v jakémkoliv grafu orbitálního

rozdělení hlavního pásu mezeru právě kolem hodnoty arez, v níž se oproti okolí vy-

skytuje velmi málo těles. Těchto mezer existuje v hlavním pásu více, jako první na

ně upozornil Daniel Kirkwood (1814–1895) a rovněž si uvědomil jejich spojitost

s polohou rezonancí středního pohybu s Jupiterem. Dnes tyto mezery souhrnně

nazýváme Kirkwoodovy. Jméno mezery příslušející 2:1 rezonanci je odvozeno od

planetky (108) Hecuba, která se nachází poblíž 2:1 rezonance.

Dlouho přetrvávalo přesvědčení, že ve 2:1 rezonanci nesetrvávají žádné pla-

netky. Nicméně roku 1935 byla v rezonanci objevena planetka (1362) Griqua

a s dalším vývojem observační techniky a metod byly v rezonanci objeveny de-

sítky planetek. V nedávné studii Brož & Vokrouhlický (2008) bylo identifikováno

274 planetek zachycených ve 2:1 rezonanci, v této práci je jejich počet dále navý-

šen. To, že rezonance není úplně prázdná, vedlo k otázce, jaké povahy jsou dráhy

těles, zachycených v rezonanci. Některá z těles zachycených v rezonanci podléhají

mechanismu eliminace planetek popsanému výše a vykazují krátké dynamické ži-

votní doby řádu milionů let (Roig et al., 2002). Tato tělesa jsou označována jako

dynamicky nestabilní. Vedle nich však existují i tělesa s mnohonásobně delší ži-

votní dobou, která je dokonce v některých případech řádu miliard let. Tato tělesa

jsou nazývána dynamicky stabilními.

Stabilní i nestabilní planetky ve 2:1 rezonanci jsou z hlediska vývoje sluneční

soustavy zajímavé, nicméně každá z těchto skupin je zajímavá odlišným způso-

bem. V případě nestabilních planetek musí zřejmě existovat mechanismus, který

tuto populaci efektivně doplňuje. Kdyby tomu tak nebylo, žádné nestabilní pla-

netky bychom v současnosti nepozorovali nebo by iniciální populace nestabilních

1Hlavní pás planetek definujeme v rozmezí hlavních poloos 2,1 až 3,3 AU.
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planetek musela být příliš početná. Nestabilní populace je doplňována z přilehlého

hlavního pásu a z rodiny Themis působením Jarkovského driftu ve velké poloose

(Brož et al., 2005).

V případě stabilních planetek je zřejmé, že musí být přítomen nějaký mecha-

nismus, který zabraňuje tomu, aby byly planetky eliminovány z rezonance vlivem

gravitačních perturbací. Ukázalo se, že se v prostoru orbitálních elementů vy-

skytují dvě oblasti ohraničené sekundárními rezonancemi, ve kterých jsou dráhy

planetek dynamicky stabilní (Ferraz-Mello, 1994). V těchto oblastech nedochází

k růstu excentricity těles. Doposud ovšem nebylo zjištěno, jakým způsobem se

planetky na stabilních drahách zachytily, a jaký je tedy jejich původ.

Některé z možných scénářů vzniku stabilní populace studujeme v této prá-

ci. Vzhledem k velmi dlouhým dynamickým životním dobám planetek přichází

v úvahu možnost, že se jedná o primordiální populaci, která existovala již před

migrací planet. Další možností je, že se planetky na stabilních drahách zachytily

právě během migrace planet, kdy se rezonanční oblasti posouvaly hlavním pásem.

Možný je též kolizní původ, který předpokládá katastrofický rozpad velkého tě-

lesa v rezonanci nebo její těsné blízkosti. Vzhledem ke značnému stáří populace

ovšem musíme brát v potaz, že její vznik a vývoj mohl být poznamenán složitou

kombinací procesů uvedených výše.

Cíle této práce jsou následující:

1. Aktualizace populace planetek v rezonanci a stanovení jejich rezonančních

dráhových elementů.

2. Stanovení orbitálních a fyzikálních vlastností populace: určení středních ži-

votních dob, konstrukce rozdělení velikostí a albeda.

3. Simulace kolizního vývoje stabilní populace způsobeného srážkami s pla-

netkami hlavního pásu: určení kolizních pravděpodobností, rychlostí srážek

a simulace vývoje rozdělení velikostí.

4. Simulace některých scénářů původu stabilní populace v rezonanci 2:1 s Jupi-

terem a diskuse výsledků simulací v souvislosti s kolizními modely a scénáři

migrace planet.
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1. Shrnutí dosavadních výsledků

studia planetek v rezonanci 2:1

s Jupiterem

V této kapitole jsou stručně uvedeny hlavní výsledky dosavadního studia dyna-

miky planetek v rezonanci 2:1 středního pohybu s Jupiterem. Zaměřujeme se

především na výsledky týkající se stabilní populace planetek, které přináší dva

zásadní poznatky: vylučují vznik stabilní populace pomocí transportu z hlavního

pásu planetek působením Jarkovského jevu a vylučují kolizní původ části stabilní

populace nacházející se na vyšších excentricitách a sklonech drah.

Dále uvádíme některé výsledky simulací vývoje sluneční soustavy podle mo-

derních scénářů migrace planet — scénáře pěti velkých planet (Nesvorný, 2011)

a scénáře nazvaného skákající Jupiter (Morbidelli et al., 2010). Z různých scénářů

migrace planet by měly plynout různě efektivní mechanismy vyřazování případ-

ných primordiálních planetek z rezonance 2:1 a následného doplňování planetek

do rezonance vlivem posuvu rezonanční oblasti hlavním pásem planetek.

Dále poukazujeme na výsledky studia populace Jupiterových Trojanů. Tato

populace se nachází v oblasti Lagrangeových libračních bodů Jupitera L4 a L5.

Populace v L4 je významně početnější než v L5 a obdobná nerovnoměrnost je

pozorována ve dvou oddělených stabilních oblastech v rezonanci 2:1 s Jupite-

rem. Původ a vývoj Jupiterových Trojanů byly podrobně simulovány a příslušné

výsledky pro nás mohou být cenným zdrojem informací.

1.1 Výsledky studií dynamiky rezonanční popula-

ce

Výsledky Ferraz-Mello (1996); Ferraz-Mello et al. (1998):

• Stabilní populace planetek v J2/11 může být primordiální.

• Pomocí numerických metod byly identifikovány dva dynamicky stabilní os-

trovy ve 2:1 rezonanci, oddělené systémem sekulárních rezonancí ν5 a ν16.

Tyto ostrovy byly označeny A a B.

• Vyřazování planetek z J2/1 a asymetrie populací v ostrovech A a B může

úzce souviset s periodou velké nerovnosti Saturnu a Jupitera.
1Symbol J2/1 budeme někdy používat jako zkratku pro rezonanci 2:1 středního pohybu

s Jupiterem v hlavním pásu planetek.
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Výsledky Roig et al. (2002):

• Planetky v rezonanci byly rozděleny do tří skupin: stabilní, marginálně sta-

bilní a nestabilní. Jednotlivé skupiny nesou název podle svých typických

zástupců, po řadě je to Zhongguo, Griqua a Zulu. Největší objekty mají

průměry D = 20 km až 30 km.

• Planetky skupiny Zhongguo podléhají jen velmi pomalé difuzi (jejich životní

doba je delší než 1 Gyr).

Výsledky Brož et al. (2005):

• V J2/1 bylo nalezeno 153 objektů.

• Teoreticky předpovězená dynamicky stabilní oblast označovaná jako ost-

rov A, která byla dříve považována za prázdnou, obsahuje planetky (celkem

šest). Většina stabilní populace se nachází ve stabilní oblasti označované

jako ostrov B. Poměr počtu těles v ostrově A ku počtu těles v ostrově B je

asi 0,04. Planetky v oblasti A mají vyšší excentricity a sklony drah a leží

nad hranicí sekulární rezonance ν16.

• Původ nestabilní populace planetek v J2/1 lze vysvětlit pomocí stacionár-

ního modelu, ve kterém doplňování planetek do rezonance zajišťuje Jarkov-

ského jev.

• Ze získaných grafů lokální číselné hustoty ani z určených životních dob není

patrné zachycování planetek ve stabilní oblasti. Původ stabilních planetek

tedy není možné vysvětlit transportem Jarkovského jevem.

• Střední dynamická životní doba tJ2/1 pro rozlišení stabilní a nestabilní po-

pulace byla zvolena jako tJ2/1 = 70 Myr.

• Graf N(<H) v závislosti na absolutní hvězdné velikosti H má vyšší strmost

(v oblasti fitu pro H = 12 až 14) než Dohnanyiho rovnovážný kolizní model

(Dohnanyi, 1969).

• Byly diskutovány hypotézy zaměřené na vysvětlení rozdílných četností po-

pulací v oblastech A a B. První hypotéza říká, že migrace planet mohla

změnit oběžné dráhy těles primordiální populace, popřípadě mohla zapříči-

nit druhotné zachycování planetek v rezonanci.

Druhá hypotéza se zabývá kolizním původem planetek z oblasti A. Tato

hypotéza je ovšem nepravděpodobná vzhledem k vysokým sklonům drah

planetek z A — rychlosti výhozu v případě srážky v oblasti B by musely
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být řádu kilometrů za sekundu, což je řádově větší rychlost, než jsou typické

rychlosti fragmentů při rozpadech planetek.

Výsledky Brož & Vokrouhlický (2008)

• Byla identifikována nová tělesa v J2/1. 182 planetek bylo určeno jako sta-

bilní, z toho 9 planetek se nachází v oblasti A.

• Užitím N -částicové simulace bylo ukázáno, že Jarkovského jev působící na

planetky v rezonanci prvního řádu s Jupiterem vede k posunu v excentricitě,

zatímco hlavní poloosa se téměř nemění — to je podstatná odlišnost oproti

např. hlavnímu pásu, kde dochází hlavně ke změnám hlavní poloosy. Změny

excentricity vlivem Jarkovského jevu jsou systematické, nikoliv chaotické.

• Rodiny kolizního původu by byly ve 2:1 rezonanci dynamicky rozptýleny

nejvýše za 1 Gyr, a starší by tedy nebyly pozorovatelné ve formě shluku

v prostoru orbitálních elementů.

1.2 Moderní scénáře migrace planet

Výsledky Morbidelli et al. (2010)

• Simulace migrace planet v disku planetesimál, s časovou škálou delší než 5

Myr, nedokáže reprodukovat dnešní orbitální rozdělení hlavního pásu plane-

tek. Byl formulován a testován migrační scénář skákajícího Jupiteru, před-

pokládající blízké přiblížení Jupitera a Saturnu s třetí planetou (s Uranem

nebo Neptunem), vedoucí k oddálení orbit Jupitera a Saturnu za méně než

0,1 Myr.

Výsledky z Nesvorný (2011)

• Simulace vývoje sluneční soustavy vede k dobrým výsledkům pro takové

počáteční podmínky konfigurace protoplanetárního disku, které zahrnují

systém pěti velkých planet. Pátá planeta typu ledový obr je umístěna mezi

Saturn a Uran; Jupiter a Saturn jsou na počátku migrace v rezonanci 2:3

středního pohybu.

Kdyby byly Jupiter a Saturn v 1:2 rezonanci, jak předpokládá dřívější model

z Nice, musely by být vnější velké planety (ledoví obří) vzdáleny 18 až 20 AU

od Slunce. To by ovšem příliš prodloužilo dobu potřebnou k jejich vzniku,

kompaktnější počáteční konfigurace planet tedy lépe vysvětluje problém

s jejich akrecí.
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1.3 Výsledky studií populace Jupiterových Troja-

nů

Výsledky Morbidelli et al. (2005)

• Byla předložena nová hypotéza vzniku populace Jupiterových Trojanů: jed-

ná se o původně transneptunické komety, které byly zachyceny v L4 a L5

během období přechodu Jupitera a Saturnu přes jejich 1:2 rezonanci střed-

ního pohybu. Sekundární rezonance způsobily značnou nestabilitu okolí L4

a L5, což vedlo k tomu, že tělesa mohla z oblastí libračních bodů unikat

a zároveň se v nich zachycovat z vnějšku.

Výsledky Szabó et al. (2007)

• Podstatně větší počet Trojanů se nachází v okolí libračního bodu L4, poměr

vůči počtu těles v L5 je 1,6 ± 0,1, bez ohledu na zvolenou mezní absolutní

hvězdnou velikost (pozorovaná populace je však úplná pro H < 13,8). To

naznačuje odlišný vývoj oblastí L4 a L5 v určité fázi utváření sluneční

soustavy.

• Model z Nice (Tsiganis et al., 2005; Gomes et al., 2005; Morbidelli et al.,

2005, 2007) předpokládá současné zachycení Trojanů v L4 a L5 po přechodu

Jupitera a Saturnu přes jejich 1:2 rezonanci, což je však v rozporu s výše

uvedeným pozorováním.

Výsledky Nesvorný et al. (2013)

• Pomocí numerických simulací bylo studováno zachycování Jupiterových Tro-

janů z disku planetesimál během skoku Jupitera, ke kterému došlo vlivem

těsných přiblížení některého z ledových obrů k Jupiteru. Výsledné orbitální

rozdělení po simulaci odpovídá pozorovanému stavu.

• Z efektivity zachycování a počtu pozorovaných Trojanů vyplývá, že disk

planetesimál měl úhrnnou hmotnost 14 až 28 hmotností Země.

• Asymetrie v četnosti populací v L4 a L5 může souviset s průchody ledového

obra okolím L5, které tuto oblast částečně destabilizovaly.

Kromě uvedených prací existuje mnoho dalších studií, které se k problematice

2:1 rezonance vztahují, na výsledky některých z nich se odkazujeme v nadchá-

zejících kapitolách. V naší práci jsme se soustředili zejména na problémy, které
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doposud nebyly v žádné ze souvisejících prací detailně studovány: provedli jsme

simulace kolizního vývoje stabilní rezonanční populace a simulovali jsme její dy-

namický vývoj v některých scénářích migrace planet.
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2. Aktualizace pozorované populace

planetek ve 2:1 rezonanci

s Jupiterem

2.1 Vlastnosti drah planetek v rezonanci a určení

rezonančních elementů

V této kapitole se blíže věnujeme základnímu pojmovému aparátu dané proble-

matiky, rovněž ujasníme definice některých veličin, které jsou vhodné pro popis

drah splňujících podmínku rezonance středního pohybu. Dále popíšeme metodu

určování těles zachycených v rezonanci a výpočet jejich dráhových elementů.

Keplerovy elementy a střední pohyb. Pro přehlednost uveďme obvyklou

sadu Keplerových dráhových elementů. Tvar eliptické dráhy těles popisuje hlavní

poloosa a a excentricita e. Úhlové veličiny, popisující orientaci dráhy v prostoru

vůči ekliptice, se nazývají sklon i dráhy, délka výstupného uzlu Ω a argument peri-

centra ω. Polohu tělesa na dráze vystihuje úhlová veličina zvaná střední anomálie

M , kterou však nelze geometricky reprezentovat.

Střední pohyb1 tělesa značíme n. Tato veličina souvisí se střední anomálií M

vztahem

n (t− T ) = M, (2.1)

kde T označuje okamžik průchodu periheliem a t je doba, za kterou těleso dospělo

do jisté polohy příslušející střední anomálii. Z nerušeného problému dvou těles

plyne jednoduchý vztah svazující oběžnou dobu T tělesa a střední pohyb

n =
2π

T
. (2.2)

Potom lze psát užitečný tvar třetího Keplerova zákona jako

n2a3 = G (m1 +m2) , (2.3)

kde a je hlavní poloosa a n je střední pohyb jednoho z těles o hmotnostech

m1 a m2, která kolem sebe obíhají; G je gravitační konstanta. Všimněme si, že

v zákonu nevystupuje e ani I.

1Někdy se též můžeme setkat s označením střední denní pohyb.
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Rezonance středního pohybu. Rezonancí středního pohybu planetky s Ju-

piterem budeme rozumět stav, kdy střední pohyb planetky np a střední pohyb

Jupitera nJ jsou v určitém vzájemném poměru, v našem konkrétním případě

v poměru 1:2 (tedy np = 2nJ). Jinak řečeno: za dobu, kdy Jupiter jednou oběhne

Slunce, dojde právě ke dvěma oběhům planetky kolem Slunce, a proto konjunkce

planetky a Jupitera nastává opakovaně ve stejné orbitální konfiguraci. Z pohledu

mechaniky je budící silou gravitační síla Jupitera, vlastní frekvencí systému je její

střední pohyb (Brož & Šolc, 2013).

Celá čísla, která udávají poměr středních pohybů těles v rezonanci, nejčastěji

označujeme p + q a q, číslo p nazýváme řádem rezonance. Rezonance 2:1 je re-

zonancí prvního řádu. V hlavním pásu se vyskytuje několik rezonancí, p + q a

q jsou ovšem vždy blízká malá čísla, jednoduše proto, že rezonance odpovídající

poměrům větších čísel už do hlavního pásu nespadají.

Oskulační elementy. Věnujme nyní bližší pozornost Keplerovým dráhovým

elementům uvedeným výše. Pro popis oběžných drah v dané astronomické epoše

slouží takzvané oskulační elementy. Jedná se o dráhové elementy eliptické dráhy,

která se v daném časovém okamžiku nejlépe přimyká dráze skutečné. Oskulační

elementy se užívají například v efemeridách. Tyto elementy by zůstávaly kon-

stantní, pokud by jediným zdrojem gravitačního působení ve sluneční soustavě

bylo Slunce (obíhající těleso by tedy muselo mít zanedbatelnou hmotnost).

Ve skutečnosti je ovšem průběh gravitačního potenciálu sluneční soustavy

složitější než v neporušeném problému dvou těles, přičemž největší perturba-

ce gravitačního pole způsobují planety. Důsledkem této skutečnosti je zejména

stáčení pericenter a výstupných uzlů všech drah ve sluneční soustavě. Analy-

ticky jsou změny orbitálních elementů vlivem gravitačních perturbací popsány

Lagrangeovými rovnicemi odvozenými z Hamiltoniánu systému doplněného o po-

ruchovou funkci, která představuje potenciál, jímž se skutečné pole liší od pole

neperturbovaného (Brož & Šolc, 2013). Rezonance se potom projeví přítomnos-

tí rezonančních členů v poruchové funkci. Tyto členy jsou úměrné ep a (sin I)p.

Vliv perturbací je tedy nejvýraznější pro malá p, jelikož e a sin I mohou nabývat

hodnot od 0 do 1. V této práci se převážně zabýváme numerickým přístupem ke

studiu rezonance, proto se podrobnějším aspektům analytické teorie nebudeme

věnovat.

Vlastní elementy. Abychom mohli hovořit o dlouhodobém vývoji drah a po-

rovnávat jejich elementy v různých časových epochách, používají se vlastní ele-

menty. Tyto elementy nejčastěji získáváme numericky jako střední hodnotu z ele-

mentů oskulačních přes dostatečně dlouhý časový interval (většinou řádu milionů
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let). Další používanou metodou určení vlastních elementů je Fourierova analý-

za, pomocí které se vyřadí oscilace příslušné sekulárním planetárním frekvencím.

Vlastní elementy jsou vhodné ke studiu shluků podobných dráhových vlastností

— například asteroidálních rodin. Pro integrovatelné systémy jsou vlastní ele-

menty analyticky určitelnými konstantami (Milani & Knežević, 1994; Roig et al.,

2002). Pro většinu systémů však vlastní elementy v čase mírně oscilují kolem jisté

střední hodnoty. Míra této oscilace je těsně spjata s působením chaotické difu-

ze v dané oblasti. U vysoce chaotických systémů se dokonce i střední hodnota

vlastních elementů mění s časem.

Chaotická difuze a sekulární rezonance. Rezonance 2:1 v hlavním pásu je

právě příkladem oblasti výrazně ovlivněné deterministickým chaosem. Důvodem

je zejména překryv rezonance středního pohybu s jiným typem orbitálních rezo-

nancí, zejména s rezonancemi sekulárními. Výše jsme zmínili, že všechny dráhy

sluneční soustavy precedují. Každé dráze lze pak připsat jistou frekvenci s stáče-

ní výstupného uzlu a frekvenci g stáčení pericentra. Sekulární rezonance nastává,

je-li některá z frekvencí s nebo g pro planetku rovna obdobné frekvenci některého

gravitačně významného tělesa sluneční soustavy. Například frekvence stáčení vý-

stupného uzlu a pericentra Jupitera značíme s5 a g5. V hlavním pásu se vyskytuje

taktéž velké množství sekulárních rezonancí vyšších řádů, které mohou vznikat

synchronizací frekvencí planetky s několika planetami, popřípadě synchronizací s

i g zároveň. Projevem sekulárních rezonancí bývají zejména oscilace excentricity

nebo sklonu (Brož & Šolc, 2013).

Kritický úhel. Zaměřme se nyní na systém třech těles tvořený Sluncem, Ju-

piterem a planetkou. Ve zjednodušeném přiblížení (Brož & Vokrouhlický, 2008)

lze tato tělesa položit do jedné roviny a uvážit pohyb Jupiteru na kruhové dráze.

V takto omezeném problému třech těles jsou potlačeny krátkoperiodické poru-

chy (Roig et al., 2002) a planetky zachycené v rezonanci se vyznačují librací2

kritického (rezonančního ) úhlu

σ = (p+ q)λJ − qλ−̟ = 2λJ − λ−̟, (2.4)

kde úhel λJ označuje střední délku Jupitera, λ označuje střední délku planetky.

Střední délka je součtem střední anomálie M a délky perihelia planetky ̟, která

též vystupuje v rovnici (2.4). Délka perihelia je přitom součtem délky výstupného

uzlu a argumentu perihelia. Střední délku lze chápat jako úhel od jarního bodu

k místu, ve kterém by se planetka nacházela v jistém čase pozorování, pokud by

2Librací rozumíme kvaziperiodické změny úhlu na intervalu menším než 360◦.
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její orbita byla kruhová a totožná s ekliptikou.

Pohyb planetky v rezonanci se řídí integrálem pohybu (Brož & Vokrouhlický,

2008)

N =

√

a

aJ

(

p+ q

q
−
√
1− e2 cos i

)

, (2.5)

kde aJ je hlavní poloosa Jupitera. Současně s librací σ dochází vlivem gravitační

perturbace k oscilacím v hlavní poloose planetky (Brož & Šolc, 2013) kolem lib-

račního centra rezonance. Jelikož se musí zachovávat integrál pohybu (2.5), mění

se zároveň s a též excentricita e. Planetka potom v grafu oskulačních elementů

opisuje elipsu, jejímž středem je právě librační centrum. To je jeden z důvodů,

proč nelze pro planetky v rezonanci použít obvyklý postup pro určení vlastních

elementů — pro všechny planetky bychom totiž středováním získali přibližně stej-

nou hodnotu vlastní hlavní poloosy, i když amplituda oscilace by mohla být pro

jednotlivé planetky různá.

Rezonanční elementy. Pro popis drah planetek v rezonanci používáme sadu

orbitálních elementů navržených v Roig et al. (2002) a použitých též v práci Brož

et al. (2005), které budeme nazývat rezonančními elementy3. Jejich výpočet se

provádí numericky tak, že jsou zaznamenávány průniky orbit s vhodně zvolenou

plochou v prostoru orbitálních elementů a rezonanční elementy jsou následně ur-

čeny průměrováním těchto průniků. Volba plochy musí taková (Roig et al., 2002),

aby jí regulární orbity protínaly v jednom místě, a aby tedy dráhové elementy

těchto orbit byly konstantní. Naopak průniky vysoce chaotických orbit by se na

ploše měly v čase rozcházet.

Podmínky, určující vhodnou plochu pro záznam rezonančních elementů, jsou

(Brož et al., 2005)

σ = 0 ∧ dσ

dt
> 0 ∧ ̟ −̟J = 0 ∧ Ω− ΩJ = 0. (2.6)

Ve skutečnosti ovšem rezonanční dráhy takovou podmínku málokdy splňují, neboť

na rozdíl od zjednodušení popsaného výše dráhy planetek a Jupitera obecně neleží

v téže rovině a orbita Jupitera je navíc excentrická. V praxi se osvědčila volnější

kritéria pro záznam rezonančních elementů (Roig et al., 2002) ve tvaru

|σ| < 5◦ ∧ ∆σ

∆t
> 0 ∧ |̟ −̟J | < 5◦. (2.7)

Všimněme si nahrazení časové derivace σ příslušnou diferencí. Podmínku na Ω

vůbec neklademe z důvodu přítomnosti perturbací vyšších řádů.

3V anglické literatuře se častěji setkáváme s označením pseudo-proper elements.
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2.2 Aktualizace pozorované populace

Výběr drah. Pro účel aktualizace pozorované populace ve 2:1 rezonanci jsme

použili přehlídkový katalog AstOrb (Bowell, 2012) spravovaný Lowellovou ob-

servatoří v Arizoně, který obsahuje aktuální oskulační elementy většiny známých

planetek sluneční soustavy. Pracovali jsme s verzí katalogu k 15. 11. 2012. Postu-

povali jsme podle Brož et al. (2005).

Použili jsme pouze multiopoziční planetky s přiděleným definitivním označe-

ním. Nejprve bylo potřeba vybrat z celého katalogu planetky ležící v blízkosti

2:1 rezonance. Tento výběr jsme provedli jednoduše tak, že jsme v oskulačních

elementech vymezili pás zahrnující librační zónu 2:1 rezonance a její blízké okolí.

Toto vymezení je v prostoru (a, e) určeno přímkami

e1 = 0,45

(

a− 3,24

3,1− 3,24

)

, (2.8)

e2 = 0,5

(

a− 3,24

3,46− 3,24

)

. (2.9)

Pro další zpracování jsme vybrali ty planetky, jejichž oskulační elementy do zvo-

leného pásu spadaly. Takto jsme identifikovali 11469 drah.

Vývoj rezonančního úhlu planetek. V dalším kroku jsme provedli N -části-

covou numerickou integraci těchto drah, abychom určili asteroidy zachycené v re-

zonanci. K výpočtu jsme použili symplektický integrátor SWIFT (Levison &

Duncan, 1994), s implementací procedury pro výpočet rezonančních elementů

dle kritéria (2.7) (Brož et al., 2005) a symplektického integrátoru druhého řádu

(Laskar & Robutel, 2001). V integraci je zahrnuta pouze vzájemná gravitační

interakce, žádné negravitační zrychlení v tomto případě neuvažujeme. Jako po-

čáteční podmínky pro simulaci posloužily v případě planetek oskulační elementy

z databáze AstOrb, v případě planet pak data získaná z efemerid JPL DE405

(Standish, 1998). Planetky vzhledem k jejich zanedbatelným hmotnostem uvažu-

jeme s hmotností nulovou.

Pro sestavení počátečních podmínek jsme provedli dva následující kroky. Prv-

ním krokem bylo vynechání terestrických planet z integrace a započtení příslušné

barycentrické korekce. Barycentrická korekce se provede tak (Brož & Šolc, 2013),

že se nejprve spočte poloha hmotného středu soustavy Slunce – terestrické pla-

nety a jeho rychlost. Souřadnice tohoto hmotného středu následně odečteme od

složek polohových vektorů vnějších planet sluneční soustavy a podobně složky

rychlosti hmotného středu odečteme od složek rychlostí planet. Nakonec prove-

deme opravu hmotnosti Slunce, a to přičtením hmotností terestrických planet.

Druhým krokem bylo ztotožnění souřadného systému s Laplaceovou rovinou tak,
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aby osa z kartézského systému mířila ve směru celkového momentu hybnosti slu-

neční soustavy.

Integrace probíhala po dobu 10 kyr s časovým krokem 91,3125 d, který byl

pro danou simulaci určen jako optimální (Brož et al., 2005). Po dobu integra-

ce jsme zaznamenávali vývoj rezonančního úhlu σ jednotlivých planetek, včetně

změny jeho znaménka. Pro planetky mimo rezonanci se tento úhel mění periodic-

ky od 0◦ do 360◦, pro planetky v rezonanci naopak libruje. Určili jsme 374 takto

librujících planetek, které jsou tedy zachycené v rezonanci 2:1.

2.3 Simulace dlouhodobého orbitálního vývoje a ur-

čení životních dob

Jednou ze základních orbitálních vlastností zkoumaných planetek, která často

souvisí se stabilitou drah, po kterých se planetky pohybují, je dynamická životní

doba τ . Tuto veličinu určujeme pomocí N -částicové numerické integrace, během

níž simulujeme dlouhodobý orbitální vývoj planetek, zaznamenáváme jejich re-

zonanční elementy a čas, po který setrvají v rezonanci, čili dynamickou životní

dobu.

Nejistoty drah. Numerický integrátor sám o sobě nezohledňuje nejistoty drá-

hových elementů planetek, které používáme k vytváření počátečních podmínek.

Dráhy, které vložíme do simulace orbitálního vývoje, jsou integrátorem vyhodno-

ceny jako sada „přesných“ čísel, a proto jsou též výsledné elementy na výstupu

integrátoru udány bez nejistot. Přesnost výsledných elementů je ovlivněna vy-

sokou mírou chaotické difuze v rezonanční oblasti. Ukazuje se totiž (Brož et al.,

2005), že pokud pro jednu planetku provedeme několik simulací s různými počá-

tečními podmínkami rozprostřenými v rámci nejistoty dráhových elementů, mo-

hou se dráhy na konci simulovaného vývoje výrazně lišit jedna od druhé a mohou

se lišit i životní doby. Jelikož není možné určit, která z drah se bude realizovat ve

skutečnosti, musíme použít statistický přístup.

Pro určení observačních nejistot oskulačních dráhových elementů planetek za-

chycených v rezonanci 2:1 jsme použili databázi serveru AstDyS (AstDyS, 2012).

Nejistoty se nezdařilo přiřadit čtyřem planetkám4. Důvodem může být odlišný

způsob identifikace oblouků drah, než je používán při vytváření katalogu Ast-

Orb. Planetky bez nejistot jsme z dalšího zpracování vyřadili a pokračovali jsme

s konečným počtem 370 asteroidů v rezonanci.

4Konkrétně se jednalo o planetky s označením 2003 EO31, 2003 HH4, 2006 SE403 a 2006
UF152.
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Počáteční podmínky Jak bylo řečeno výše, je třeba pro každou z planetek in-

tegrovat větší počet drah a výsledek integrace statisticky vyhodnotit. Proto jsme

pro každou z planetek vytvořili deset jejích syntetických „klonů“ , jimž jsme při-

řadili orbitální elementy pomocí pseudonáhodného generátoru, jehož princip zde

krátce popíšeme. Generátor vždy nejprve převede sadu oskulačních Keplerových

elementů originální planetky na elementy nesingulární. Tento převod je nutný

z toho důvodu, že nejistoty databáze AstDyS jsou uvedeny právě pro nesingulár-

ní elementy. Tato sada veličin má s Keplerovými společné pouze dva elementy a

a M . Dále obsahuje elementy h, k, p a q definované vztahy

h = e sin̟, (2.10)

k = e cos̟, (2.11)

p = tan
I

2
sinΩ, (2.12)

q = tan
I

2
cosΩ. (2.13)

Po převodu se vygenerují nové hodnoty oskulačních elementů tak, že se vybere

náhodné číslo z intervalu [−3σ; 3σ], kde σ značí nejistotu daného elementu, ověří

se, zda vybrané číslo neleží nad křivkou normálního rozdělení. Pokud leží na ní

nebo pod ní, je toto číslo přičteno k původní hodnotě elementu, a tato se použije.

Námi použitá metoda je statisticky správná v tom smyslu, že pokryjeme ur-

čitou část prostoru orbitálních elementů v okolí originálních těles. Z výsledků lze

pak snadno usoudit, jak stabilní jednotlivé oblasti jsou, jak se v nich dlouhodobě

projeví chaotická difuze a průměrováním drah lze zjistit orbitální vývoj planetky,

který se s určitou pravděpodobností blíží skutečnosti. Nicméně nejistoty, které

tímto průměrováním drah klonů získáme, jsou spíše nadhodnocené, protože ne-

bereme v potaz vzájemnou korelaci orbitálních elementů, ze kterých jsme dráhy

klonů vytvářeli.

Metodou pseudonáhodného vytváření elementů vznikla pro každou planetku

sada jedenácti drah (jedna dráha je původní, deset jich je syntetických). Získali

jsme celkový počet 4070 drah. Integrace dlouhodobého orbitálního vývoje probí-

hala opět pouze se započtením gravitačních sil, doba integrace byla 1 Gyr.

Orbitální rozdělení „klonů“ . Výsledky simulace jsme nejprve použili k se-

strojení orbitálního rozdělení planetek v rezonanci 2:1. Použili jsme střední re-

zonanční elementy určené středováním přes 1 Myr. Na obrázku 1 je vynesena

závislost excentricity na hlavní poloose a závislost sinu sklonu dráhy na hlavní

poloose v rezonančních elementech. Body, které jsou do grafu zaneseny, znázorňují

všechna tělesa použitá v simulaci, včetně klonů.
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Obrázek 1: Orbitální rozdělení planetek a jejich blízkých klonů v rezonančních elemen-
tech určených středováním přes 1 Myr. Nahoře: graf závislosti excentricity e na hlavní
poloose a. Největší koncentrace těles je poblíž ostrova B. V této oblasti jsou dobře patr-
né linie bodů, které vždy tvoří klony příslušející témuž tělesu. Naopak v oblasti vyšších
excentricit a menších hlavních poloos jsou částice rozmístěny „nahodile“ . Polohu librač-
ního centra znázorňuje tenká vertikální křivka sahající od a

.
= 3,265 AU k a

.
= 3,278 AU.

Označujeme ji symbolem J2/1 a odpovídá středu Kirkwoodovy mezery příslušející re-
zonanci 2:1. Dále vyznačujeme polohu levé hranice rezonance 2:1 v levé části obrázku,
kterou představuje tučná plná čára označená opět J2/1. Tato hranice přibližně odpo-
vídá levé hranici Kirkwoodovy mezery a ohraničuje zleva zónu, v níž tělesa zachycená
v rezonanci librují. Linie označené jako J2/1 jsou vyneseny pro sklon I = 0◦. Sekundární
rezonance jsou vyneseny pro sklon I = 10◦ podle Moons et al. (1998). Tečkovaně je vy-
značena sekulární rezonance ν16. Čerchovanou čarou je vyznačena sekulární rezonance
ν5 = g − g5

.
= 0. Čárkovaná čára představuje Kozaiovu rezonanci. Dole: graf závislosti

sklonu sin I na hlavní poloose a. Hranice sekundárních rezonancí závisí na excentricitě
drah, proto je není možno jednoznačně vynést do grafu (a, sin I).

Na obrázku 1 si můžeme všimnout linií bodů, které jsou často tvořeny klony

příslušejícími stejné planetce. Vyskytují se však i oblasti s téměř izotropně rozdě-

lenými tělesy. Tyto oblasti se jeví jako dynamicky nestabilní, neboť už po 1 Myr
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orbitálního vývoje v nich nelze identifikovat shluky klonů odpovídající jednomu

a témuž tělesu. Dále lze identifikovat několik klonů na vysokých excentricitách

a sklonech, které svým orbitálním vývojem směřují k opuštění rezonance (Brož

et al., 2005).

Struktura rezonanční oblasti. V grafech závislosti excentricity na hlavní

poloose se budeme často setkávat s křivkami, které znázorňují hranice různých

rezonancí. Tyto hranice, které jsou blíže popsány v obrázku 1, dělí celou librační

zónu na menší stabilní oblasti, ve kterých nedochází k prudkým změnám excentri-

cit a sklonů. Tyto stabilní ostrovy označujeme písmeny A a B (Roig et al., 2002).

Hranice ostrovů nebyly v předchozích studiích 2:1 rezonance přesně definovány,

jejich poloha je přibližně určena z výskytu dynamicky stabilních planetek, jak

bude patrné dále.

Rezonance Kozaiova typu, uváděná v některých obrázcích, souvisí s Kozaio-

vým mechanismem. Kozai (1962) ukázal, že pro planetky na vysokých sklonech

a excentricitách je nutné v sekulární poruchové teorii uvažovat členy, které jsou

pro nízké sklony a excentricity zanedbatelné. Důsledkem gravitační perturbace se

zároveň mění excentricita i sklon, při současném zachování z-ové složky momentu

hybnosti planetky, čili růst excentricity znamená pokles sklonu a naopak.

Orbitální rozdělení rezonanční populace. Rezonanční elementy, které jsme

použili ke konstrukci obrázku 1, jsme dále využili k určení nejpravděpodobněj-

ších orbit jednotlivých těles. Z elementů jednotlivých drah příslušejících stejnému

tělesu jsme spočetli aritmetickým průměrem střední hodnoty. K určení nejistoty

jsme spočetli střední kvadratickou odchylku. Na obrázku 2 je orbitální rozděle-

ní středních rezonančních elementů planetek v rezonanci 2:1. Na obrázku 3 jsou

tytéž elementy zaneseny včetně chybových úseček.

Zde je třeba upozornit na možnou nepřesnost, která se do výsledků zanáší

použitím aritmetického průměru. Tímto průměrováním se totiž planetka může

dostat na takové místo v prostoru orbitálních elementů, ve kterém třeba nesetr-

vává žádný z klonů (planetka „padne“ díky středování do mezery mezi klony).

Potom může nastat i situace, kdy se planetka zachytí na nestabilní dráze, ačkoliv

mohou mít okolní klony dráhy stabilní, a naopak — je tedy třeba na výsledné

grafy orbitálního rozdělení nahlížet kriticky.

Na grafu závislosti excentricity na hlavní poloose na obrázku 2 si můžeme

všimnout, že hlavní část populace se vyskytuje na excentricitách 0,2 až 0,4. Pla-

netky se soustřeďují v oblasti ostrova B. V oblasti vymezené sekulárními rezo-

nancemi ν5 a ν16 se nachází 19 planetek. Na grafu závislosti sinu sklonu dráhy

na hlavní poloose na tomtéž obrázku můžeme opět pozorovat vysokou koncen-
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Obrázek 2: Orbitální rozdělení planetek v rezonanci 2:1. Vynesené hodnoty rezonančních
elementů jsou střední hodnoty určené aritmetickým průměrem z drah originálního tělesa
a všech blízkých klonů. Nahoře: graf závislosti excentricity e na hlavní poloose a. Dole:
graf závislosti sinu sklonu dráhy sin I na hlavní poloose a.

traci těles v oblasti ostrova B na hodnotách sin I
.
= 0 až 0,8. Tento shluk ve

sklonech je výraznější než v případě rozdělení v excentricitách. Kromě tohoto

shluku jsou planetky ve sklonech rozděleny v podstatě izotropně až k hodnotám

sin I
.
= 0,5 až 0,6.

Rozdíly ve velikosti chybových úseček na obrázku 3 poskytují určitý náhled

na stabilitu jednotlivých oblastí rezonanční zóny a jsou důsledkem dynamického

rozptylování klonů. Samozřejmě také umožňují odhadnout, s jakou pravděpodob-

ností můžeme pro jednotlivá tělesa očekávat, že jejich reálný vývoj bude probíhat

podle naší simulace. Největší oblast, ve které jsme určili dráhy s vysokou nejisto-

tou, začíná v excentricitách v místech, kde probíhá hranice sekulární rezonance

ν16, a sahá dále za Kozaiovu rezonanci. Ve sklonech je tato oblast také výrazně vy-

mezena oproti ostatním planetkám — asteroidy s vysokými nejistotami elementů
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Obrázek 3: Totéž jako na obrázku 2 včetně vynesených chybových úseček odpovídajících
střední kvadratické odchylce průměrných orbitálních elementů.

setrvávají převážně na nízkých hlavních poloosách anebo na vysokých sklonech.

Středování rezonančních elementů. Doposud jsme se věnovali orbitálnímu

rozdělení středovanému přes 1 Myr. Poukazovali jsme na to, že už v takto krátkém

čase se projevují znaky dynamické nestability v některých oblastech rezonanční

zóny. Nyní se zaměříme na stabilitu drah z dlouhodobého hlediska.

Výsledkem N -částicové simulace orbitálního vývoje byl záznam rezonančních

elementů po dobu 985 Myr. Pro určení dynamických životních dob a studium

změn orbitálního rozdělení jsme určili střední hodnoty rezonančních elementů

jednotlivých klonů použitím metody klouzavého průměru. Délku časového okna

pro průměrování jsme zvolili jako 10 Myr. Takovéto průměrování je pro delší

časové úseky vhodné, neboť i rezonanční elementy mohou na dlouhých časových

škálách oscilovat Roig et al. (2002), vzhledem k vysoké míře chaosu v rezonanci.
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Obrázek 4: Histogram dynamických životních dob rezonanční populace. Na svislé ose
je vynesen počet těles N , na vodorovné ose dynamická životní doba τ . Šířka binu je
τbin = 10 Myr na intervalu 5 Myr až 105 Myr respektive τbin = 40 Myr na intervalu
105 Myr až 1 Gyr. Planetky s τ < 5 Myr označujeme jako vysoce nestabilní, v obrázku
je jejich počet vyznačen v levém horním rohu. Svislá čára na hodnotě τ = 70 Myr od
sebe odděluje stabilní a nestabilní populace.

Rozdělení životních dob planetek v rezonanci 2:1. Střední dynamickou

životní dobu τ definujeme jako medián z životních dob jednotlivých klonů (Roig

et al., 2002). K určení dynamické životní doby planetek jsme tedy nejprve určili

doby, po které během simulace zůstávají jednotlivé klony zachycené v rezonanci

2:1, a následně jsme z množiny těchto dob přiřadili příslušné planetce medián

a označili ho jako dynamickou životní dobu.

Zkonstruovali jsme histogram dynamických životních dob rezonanční popu-

lace (viz obrázek 4). Volba šířky nejmenšího binu byla omezena odlehlostí dat

z klouzavého průměrování. Na základě úvah výše a v návaznosti na Roig et al.

(2002) a Brož et al. (2005) dělíme na základě určených životních dob rezonanční

populaci na následující skupiny:

• Dynamicky nestabilní planetky skupiny Zulu: populace planetek s dynamic-

kou životní dobou τ < 70 Myr. Studium nestabilní populace není hlavním

cílem této práce, proto se nezabýváme podrobnějším členěním intervalu

0 Myr až 70 Myr. Aktuální počet těles: 140.

• Dynamicky stabilní: populace planetek s dynamickou životní dobou

τ ≥ 70 Myr. Aktuální počet těles: 230. Tuto populaci dále dělíme na:

◦ Planetky skupiny Griqua (marginálně stabilní): s dynamickou životní

dobou 70 Myr ≤ τ < 1 Gyr. Aktuální počet těles: 106.
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Obrázek 5: Totéž jako na obrázku 2 s rozlišením planetek dle dynamické stability na
planetky skupiny Zulu (nestabilní), Griqua (marginálně stabilní) a Zhongguo (stabilní).

◦ Planetky skupiny Zhongguo: s dynamickou životní dobou τ ≥ 1 Gyr.

Aktuální počet těles: 124.

Využili jsme rozdělení planetek do jednotlivých skupin dle životních dob k je-

jich identifikaci v grafu dráhových elementů. Na obrázku 5 vidíme stejné orbitální

rozdělení jako na obrázku 2 a 3, ve kterém jsme nyní barvou a tvarem symbolů

oddělili nestabilní, marginálně stabilní a stabilní populaci.

Hlavní část nestabilní populace se soustředí v okolí Kozaiovy rezonance na

středních excentricitách a je rovnoměrně rozdělena ve sklonech. V ostrově A se

nacházejí převážně stabilní planetky (jejich počet je 11). V ostrově B jsou do jisté

míry promíseny marginálně stabilní a stabilní tělesa. V grafu rozdělení sklonů
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Obrázek 6: Výběr z animace dlouhodobého orbitálního vývoje rezonanční populace
v grafu závislosti excentricity e na hlavní poloose a. Čas t udává dobu integrace, re-
spektive dobu orbitálního vývoje, k níž jednotlivé grafy náleží. Rezonanční elementy
planetek jsou aritmetickým průměrem z elementů klonů v daném čase simulace. Jed-
notlivé planetky jsou na obrázcích zobrazeny, je-li splněna podmínka t < τ , kde t je
integrační čas a τ je dynamická životní doba dané planetky.

ovšem vidíme, že většina marginálně stabilních planetek má oproti stabilní po-

pulaci buďto nižší hlavní poloosu, nebo vyšší sklon. Menší skupinu marginálně

stabilních planetek lze rovněž identifikovat v grafu rozdělení v excentricitách, a to

na nízkých excentricitách poblíž libračního centra.

Animace dlouhodobého orbitálního vývoje. Vytvořili jsme animaci dlou-

hodobého vývoje orbitálních elementů planetek v rezonanci. Pro převedení ele-

mentů klonů na elementy planetek jsme použili aritmetický průměr z drah pří-

slušejících stejnému tělesu. Asteroidy do animace zahrnujeme pouze pro časy t

24



 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 3.17  3.18  3.19  3.2  3.21  3.22  3.23  3.24  3.25  3.26

si
nI

a [AU]

A

B

t = 15 Myr

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 3.17  3.18  3.19  3.2  3.21  3.22  3.23  3.24  3.25  3.26

si
nI

a [AU]

A

B

t = 55 Myr

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 3.17  3.18  3.19  3.2  3.21  3.22  3.23  3.24  3.25  3.26

si
nI

a [AU]

A

B

t = 115 Myr

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 3.17  3.18  3.19  3.2  3.21  3.22  3.23  3.24  3.25  3.26

si
nI

a [AU]

A

B

t = 225 Myr

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 3.17  3.18  3.19  3.2  3.21  3.22  3.23  3.24  3.25  3.26

si
nI

a [AU]

A

B

t = 505 Myr

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 3.17  3.18  3.19  3.2  3.21  3.22  3.23  3.24  3.25  3.26

si
nI

a [AU]

A

B

t = 985 Myr

Obrázek 7: Výběr z animace dlouhodobého orbitálního vývoje rezonanční populace
v grafu závislosti sinu sklonu dráhy sin I na hlavní poloose a. Čas t udává dobu in-
tegrace, respektive dobu orbitálního vývoje, k níž jednotlivé grafy náleží. Rezonanční
elementy planetek jsou aritmetickým průměrem z elementů klonů v daném čase simula-
ce. Jednotlivé planetky jsou na obrázcích zobrazeny, je-li splněna podmínka t < τ , kde
t je integrační čas a τ je dynamická životní doba dané planetky.

které jsou menší nebo rovny dynamické životní době τ planetek. Důvodem je

skutečnost, že životní doby jednotlivých klonů, které používáme k průměrování,

mohou být větší, nežli jejich medián. Potom by se však mohla příslušná planetka,

získaná průměrováním klonů, v animaci vyskytovat i pro časy, které jsou větší

než životní doba planetky, a taková animace by byla nesprávná. Vybrané obrázky

z animace uvádíme na obrázcích 6 a 7.

Z obrázku 6 je patrné, že během prvních 50 Myr dynamického vývoje do-

jde k výraznému prořídnutí populace v okolí Kozaiovy rezonance. Tato tělesa

rezonanci 2:1 opouštějí přesunem do oblastí vysokých excentricit, jak je vidět
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na detailu v čase t = 55 Myr. Do 100 Myr původní populace v okolí Kozaiovy

rezonance zcela zaniká, k částečnému doplňování této oblasti dochází díky toku

planetek, které opouštějí ostrov B podél sekulární rezonance ν16. Tyto planetky

jsou ale vzápětí rovněž eliminovány. Planetky na velmi nízkých excentricitách

poblíž libračního centra se dynamicky rozptylují poměrně pomalu, na časových

škálách řádu 100 Myr. V průběhu vývoje jsou eliminovány planetky na kraji os-

trovů A a B. Několik planetek za 1 Gyr projde skrz rezonanci ν16 a zachytí se

na její horní hranici, čímž zvýší počet těles v ostrově A na konečných 29 (opět

upozorňujeme, že jsme zatím nevzali v potaz dynamické životní doby).

Na obrázku 7 vidíme, že unikají nejprve planetky z nižších hodnot velké po-

loosy, bez ohledu na jejich sklony. Za 100 Myr jsou vyřazeny planetky přibližně

do a
.
= 3,2 AU, na vyšších hodnotách a zůstávají sklony přibližně v ustáleném

stavu. V dalších stovkách milionů let až do konce simulace se v rozdělení sklonů

zformuje „pás planetek“ vymezený hlavními poloosami a .
= 3,21 AU až 3,245 AU,

procházející skrze ostrovy stability.

2.4 Rozdělení albeda a konstrukce rozdělení veli-

kostí

V této kapitole se zaměřujeme na určování fyzikálních vlastností populace plane-

tek v rezonanci 2:1. Naším cílem je přiřadit co možná nejvíce planetkám hodnotu

geometrického albeda, odhadnout albedo průměrné a pomocí něho následně určit

velikosti planetek.

Geometrické albedo. Geometrickým albedem p rozumíme poměr zářivosti

tělesa pozorovaného z fázového úhlu α = 0◦ ku zářivosti, kterou by měl lam-

bertovsky rozptylující disk stejného průřezu s ideální odrazivostí (Brož & Šolc,

2013). Často se můžeme setkat s geometrickým albedem vztaženým pouze k jis-

tému oboru elektromagnetického spektra, například s geometrickým albedem ve

viditelném oboru pV nebo v infračerveném oboru pIR.

Metoda určování albed asteroidů. Určování albed planetek není snadným

měřením. Přímé metody určování jsou málo efektivní, neboť jdou často použít

pouze pro velmi velké nebo velmi blízké planetky, proto se častěji užívají metody

nepřímé.

Nejnovějším obsáhlým zdrojem dat týkajících se albed a průměrů planetek

jsou výsledky z projektu Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), který byl

v provozu od roku 2009 do roku 2011. První výpočty albed a průměrů planetek
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z dat získaných družící v kryogenní fázi jejího měření provedl tým Masiero et al.

(2011) dále popsanou metodou.

Měření v infračerveném oboru se užívá z toho důvodu, že pozorované infračer-

vené záření od planetky má původ především v termální emisi z jejího povrchu.

Oproti tomu záření planetek ve viditelném oboru je odraženým slunečním zá-

řením. Infračervený tok, který měříme, můžeme přepočíst na zářivost, známe-li

dráhové elementy planetky, ze kterých vyplývá vzdálenost a fázový úhel planet-

ky. Na měření ve čtyřech intervalech infračervených vlnových délek je následně

aplikován termální model NEATM, původně vyvinutý pro blízkozemní planetky

v práci Harris (1998): pro jednotlivé vlnové délky se spočte na základě paramet-

rů modelu Planckova monochromatická intenzita vyzařování černého tělesa, z ní

se určí monochromatická zářivost a následně modelový monochromatický zářivý

tok. Modelový zářivý tok se porovná s přepočteným pozorovaným tokem a fitují

se volné parametry modelu tak, aby se obě hodnoty co nejvíce přiblížily.

Volné parametry použité v práci Masiero et al. (2011) byly: průměr D těle-

sa, geometrické albedo pV ve viditelném oboru, poměr odrazivosti ve viditelném

oboru ku odrazivosti v krátkovlnném infračerveném oboru a parametr η. Poslední

parametr představuje násobek infračervené emise reálné planetky od modelového

případu, ve kterém je planetka uvažována jako hladká nerotující koule.

Rozdělení albeda v rezonanční populaci. Prohledali jsme databázi výsled-

ků Masiero et al. (2011), zda se v ní nachází některé z planetek zachycených

v rezonanci 2:1 středního pohybu s Jupiterem. Nalezli jsme 44 takových případů.

Z albed těchto planetek jsme zkonstruovali histogram rozdělení albeda rezonanční

populace, který uvádíme jako obrázek 8.

Nejmenší zjištěná hodnota albeda planetek v rezonanci je (0,034± 0,002),

největší potom (0,24± 0,03), avšak 98 % albed planetek je menší nebo rovno

(0,136± 0,004). Nejvíce zastoupena jsou albeda v rozmezí 0,05 až 0,06 (10 pla-

netek), podstatné je i zastoupení albed na intervalu 0,06 až 0,08.

Taxonomické typy planetek. Jelikož geometrické albedo závisí mimo jiné na

materiálu, ze kterého je složen povrch asteroidu, lze z hodnoty albeda provést pr-

votní odhad taxonomického typu planetky bez toho, abychom museli individuálně

studovat redukovaná reflekční spektra planetek. Taxonomických typů existuje ce-

lá řada, zde zmíníme pouze několik pro nás zajímavých (de Pater & Lissauer,

2001) a uvedeme, čím se vyznačují:

• Typ C má velmi ploché spektrum bez výrazných absorpčních pásů. Jedná se

o tmavé objekty složené převážně z uhlíkatých hornin (odtud označení C).

Albeda tohoto typu se nejčastěji pohybují v rozmezí 0,04 až 0,06. Jedná se
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Obrázek 8: Histogram rozdělení albeda 44 planetek rezonanční populace. Hodnoty albe-
da jsou převzaty z práce Masiero et al. (2011). Na svislé ose je vynesen počet planetek
N , na vodorovné ose je vyneseno geometrické albedo ve viditelném oboru pV. Šířka binů
je na celém rozsahu 0,01.

o nejpočetnější typ planetek. Planetky s podobným typem spektra, u kte-

rých ovšem vlivem zahřátí došlo ke změnám v minerálním složení, spadají

mezi podtypy B, F a G.

• Typ S se projevuje výrazným absorpčním pásem na 1 µm a strmým reflekč-

ním spektrem, což ukazuje na vyšší odrazivost v červeném oboru spektra.

V materiálovém složení takovýchto převážně kamenných asteroidů se vy-

skytují silikáty, někdy též pyroxen a olivín. Tento typ je mezi planetkami

druhý nejčastější. Albedo tohoto typu typicky dosahuje hodnot 0,14 až 0,17,

ale jeho rozsah je mnohem větší.

• Zbytek těles spadá nejčastěji mezi následující typy: Typ M představují pla-

netky bohaté na kovy s albedem 0,1 až 0,2. Typy D a P jsou primitivní

asteroidy s albedem 0,02 až 0,07. Planetky typu E mají nejvyšší albeda

v rozmezí 0,25 až 0,6.

Ukazuje se, že výskyt jednotlivých typů v hlavním pásu není náhodný, ale pro-

centuální zastoupení jednotlivých typů se mění se vzdáleností od Slunce. Obecně

lze říci, že se vzdáleností od Slunce roste výskyt asteroidů s tmavými povrchy

(což mimo znesnadňuje možnosti jejich detekce). Na vnitřní hranici hlavního pá-

su se nacházejí planetky typu E (de Pater & Lissauer, 2001). Ve vnitřním hlavním

pásu převažují typy S, směrem k vnějšímu hlavnímu pásu převažují typy C, na

vnější hranici (a dále mimo hlavní pás) je nejvíce typů D a P. Toto prostorové
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rozdělení jednotlivých typů napříč hlavním pásem je zřejmě jedním z důsledků

diferenciace protoplanetárního disku, která byla způsobena různými teplotami

disku v různých vzdálenostech od Slunce.

Z rozdělení albeda námi zkoumané rezonanční populace (viz obrázek 8) je

patrné, že v populaci převažují typy C a dále jsou též zastoupeny typy D a P,

které jsou ve vnějším pásu obvyklé. Dále jsme identifikovali 4 planetky s albedem

mezi 0,1 až 0,14, které jsou nejspíše typu S nebo M. Zajímavý je výskyt tělesa

2001 RN2 s albedem (0,24±0,03), které je zřejmě typu S, nebo patří k některému

z méně častých taxonomických typů. Pro přesnější rozřazení by bylo třeba provést

například analýzu barev planetek metodou hlavních komponent.

Průměrné albedo. Histogram rozdělení albeda v celém hlavním pásu má tvar

bimodálního rozdělení (de Pater & Lissauer, 2001). Pozorujeme v něm dvě maxi-

ma přibližně pro albedo 0,05 a 0,18, která jsou oddělena poklesem četnosti poblíž

hodnoty pV
.
= 0,1. Pokud bychom určovali průměrné albedo v celém hlavním

pásu, vyšla by nám průměrná hodnota blízká právě pV
.
= 0,1, přestože takových

těles je v hlavním pásu relativně málo, a metoda aritmetického průměru by tedy

nebyla vhodným nástrojem. Planetkám, pro něž bychom albedo neznali, by bylo

možné připsat albedo z daného rozdělení metodou Monte-Carlo.

V našem případě se ovšem v rezonanční populaci vyskytuje jen málo těles

s albedem větším než 0,1 a vzhledem k tomu, že rezonance 2:1 tvoří vnější hra-

nici hlavního pásu, není pravděpodobné, že by mezi planetkami, pro něž albedo

neznáme, bylo velké zastoupení typů se středním až vysokým albedem. Jak je

vidět z obrázku 8, nevykazuje rozdělení albeda známky bimodálního rozdělení

a můžeme tedy použít metodu aritmetického průměru. Urrčili jsme aritmetický

průměr a jeho směrodatnou odchylku jako p̄V = (0,08± 0,03).

Průměry planetek. Znalost průměrného albeda jsme použili k určení velikostí

těles rezonanční populace. Pro 44 těles nalezených ve výsledcích Masiero et al.

(2011) nebylo třeba průměr planetek D počítat, neboť byl s dobrou přesností

určen z modelu NEATM. Ostatním tělesům jsme připsali průměrné albedo a

na základě něho jsme vypočetli jejich velikost D. Využíváme faktu, že měřený

světelný tok přicházející od planetky závisí na velikosti tělesa i na jeho albedu.

Předpokládáme zjednodušený model, ve kterém mají všechny planetky kulový

tvar5. Pak platí vztah plynoucí z Pogsonovy rovnice, rovnice světelného toku a

definice absolutní hvězdné velikosti planetek (Masiero et al., 2011):

D =
1329√
p̄V

10−
H

5 , (2.14)

5To je velice hrubá aproximace, neboť většina planetek se od kulového tvaru odchyluje.
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kde D označuje průměr koule, za geometrické albedo jsme dosadili jeho průměr-

nou hodnotu a H je absolutní hvězdná velikost planetek. Ta se definuje jako

zdánlivá hvězdná velikost, kterou by planetka měla ve vzdálenosti 1 AU od Slun-

ce, pokud bychom ji pozorovali ze vzdálenosti 1 AU při nulovém fázovém úhlu

α.

Jelikož veličina H je pro každou z planetek v rezonanční populaci známá6,

spočetli jsme s použitím vztahu (2.14) průměry jednotlivých planetek a jejich

nejistoty (zde užíváme teorie přenosu chyb). Průměry planetek jsme následně

použili ke konstrukci kumulativních rozdělení velikostí (viz obrázky 9 a 10). Tento

typ grafů četnosti je vhodným ukazatelem některých okolností vývoje populace,

zejména vývoje kolizního.

Obecné vlastnosti kumulativních rozdělení velikostí. V kumulativním

rozdělení velikostí vynášíme na vodorovnou osu průměr planetek D a na svislou

osu počet N(>D) planetek, jejichž průměr je větší než hodnota D v závorce, osy

jsou škálovány logaritmicky. Kumulativní rozdělení velikostí pozorovaných popu-

lací malých těles většinou vykazují několik znaků, které jsou pro všechny populace

podobné: pro velmi malé průměry D je rozdělení velmi ploché, což je dáno ob-

servační nedostatečností pro takto malá tělesa. S rostoucím D se rozdělení stává

strmějším, až přechází ve svou nejstrmější část, kterou lze obvykle proložit moc-

ninnou závislostí (Brož & Šolc, 2013) N(>D) = CDγ, kde C je konstanta, která

škáluje početnost populace, D nejčastěji dosazujeme v kilometrech a γ nazývá-

me exponentem rozdělení velikostí nebo indexem sklonu. Díky logaritmickému

škálování se mocninná závislost zobrazí jako přímka.

Zajímavou třídu představují rozdělení velikostí populací vzniklých srážkou.

Fragmenty ze vzájemné srážky planetek vytvářejí strmé rozdělení velikostí, při-

čemž existuje mnoho možností, jak může výsledné rozdělení velikostí vypadat

(Durda et al., 2007). Základní typy rozdělení velikostí po srážce jsou dva: buď-

to tvoří závislost N(>D) přímku (v logaritmickém škálování) nebo se stranou

této přímky nachází jeden objekt, který je podstatně větší nežli ostatní. První

případ souvisí s úplnou fragmentací mateřského tělesa. Druhý případ souvisí s

neúplnou fragmentací mateřského tělesa, kdy impaktní parametry projektilu (je-

ho velikost, vzájemná rychlost těles, místo a směr nárazu do mateřského tělesa,

atd.) postačují na to, aby roztříštil pouze část mateřského tělesa. Největší těleso

v kolizně vzniklé populaci se nazývá největší zbytek a druhé největší těleso se

nazývá největší fragment.

6Absolutní hvězdná velikost planetek je uváděna v katalogu AstOrb i ve výsledcích Masiero
et al. (2011), vyznačuje se však systematickou chybou, jak bylo ukázáno v práci Pravec et al.
(2012).
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Z práce Dohnanyi (1969) vyplývá, že rozdělení vzniklé kolizí se dále vyvíjí

díky srážkám mezi samotnými fragmenty i díky srážkám s tělesy jiných populací,

čímž dochází k jeho zploštění na ustálenou hodnotu sklonu −2,5, přičemž celková

populace nadále klesá.

Vlastnosti rozdělení velikostí rezonanční populace. Abychom určili sklon

strmé části rozdělení velikostí na obrázcích 9 a 10, proložili jsme data mocninnou

závislostí N(>D) = CDγ v rozmezí D = 7,5 km až 18 km. Toto rozmezí je v

obrázcích vyznačeno svislými čarami. Jelikož výsledek proložení závisí na naší

volbě fitovaného rozmezí, provedli jsme řadu proložení i v jiných rozmezích, saha-

jících od D = 6 km až 21 km. Na základě výsledků těchto proložení jsme odhadli

nejistotu indexu γ. Výsledné hodnoty sklonu a jeho variace uvádíme v tabulce 1.

Z obrázků 9 a 10 je patrné, že v rezonanci se nachází pouze 12 těles větších

než 10 kilometrů. Největšími tělesy jsou Griqua (DGriqua = (26,9±0,4) km), Zulu

(DZulu = (20,6± 0,3) km) a Zhongguo (DZhongguo = (14,0± 0,2) km), tedy tělesa,

podle nichž jsou nazvány jednotlivé skupiny s odlišnou dynamickou stabilitou.

Kumulativní rozdělení rezonanční populace je poměrně strmé, strmější než

například rozdělení velikostí dnešního hlavního pásu v odpovídajícím rozmezí

průměrů a výrazně strmější než rozdělení s Dohnanyiho rovnovážným sklonem.

Po oddělení dynamicky nestabilních planetek, jejichž původ byl vysvětlen trans-

portem z blízkého hlavního pásu působením Jarkovského jevu (Brož et al., 2005),

dostáváme rozdělení velikostí stabilní populace, které je ještě strmější než rozdě-

lení celkové rezonanční populace.

Po rozdělení stabilní populace na planetky skupiny Griqua a Zhongguo dostá-

váme velmi odlišná rozdělení velikostí. Rozdělení N(>D) marginálně stabilních

planetek se svým sklonem a průběhem velmi podobá rozdělení velikostí nestabilní

populace. Rozdělení N(>D) planetek skupiny Zhongguo dosahuje velmi vysokého

sklonu (γ = −5,1). Mocninná funkce s tímto exponentem velice dobře kopíruje

průběh rozdělení až k velikostem D
.
= 7 km. Dále dochází k postupnému poklesu

sklonu až k oblasti observační neúplnosti.

Na dělení populace na podskupiny, s cílem studovat jejich fyzikální vlastnosti,

Populace γ Interval variace γ
Rezonanční −4,0 (−3,4;−4,0)
Nestabilní −3,2 (−2,5;−3,7)
Stabilní −4,3 (−3,7;−5,1)
Griqua −3,0 (−3,0;−3,3)

Zhongguo −5,1 (−3,9;−5,1)

Tabulka 1: Indexy sklonu γ v rozmezí D = 7,5 km až 18 km a jejich variace pro
kumulativní rozdělení velikostí rezonanční populace a její podskupiny.
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Obrázek 9: Kumulativní rozdělení velikostí populace ve 2:1 rezonanci středního pohybu
s Jupiterem. V oblasti 7,5 < D < 18 km (vyznačena svislými čarami) aproximujeme
data mocninnou závislostí N(>D) = CDγ s hodnotou γ = −4,0. Pro srovnání vynášíme
mocninnou závislost s Dohnanyiho rovnovážným sklonem γ = −2,5 (Dohnanyi, 1969).

je třeba nahlížet kriticky. Oddělení nestabilních planetek od stabilních pro kon-

strukci rozdělení velikostí se zdá být v pořádku, neboť původ obou skupin se zdá

odlišný a tudíž se s fyzikálního hlediska jedná o dvě různé populace. Ačkoliv se

rozdělení velikostí planetek skupiny Griqua podobá svým průběhem rozdělení ve-

likostí nestabilní populace, původ planetek skupiny Griqua nelze vysvětlit pomocí

transportu Jarkovského jevem (Brož et al., 2005).

Nicméně zde poprvé narážíme na problém, zda je vhodné oddělovat od sebe

planetky skupiny Griqua a Zhongguo. Jejich rozdělení velikostí se od sebe na prv-

ní pohled výrazně liší, nicméně je třeba si uvědomit, že obě skupiny jsme vytvořili

„uměle“ na základě námi zvolené hranice v histogramu životních dob. Touto hra-

nicí je zároveň konec námi provedené simulace dlouhodobého orbitálního vývoje.

Pokud bychom simulaci prováděli pro ještě delší časový úsek, je možné, že by k vy-

řazování těles z rezonance docházelo se stále stejnou efektivitou, a pak by skupiny

Griqua a Zhongguo nebyly v histogramu životních dob nijak výrazně odděleny.

Navíc je možné, že naše simulace dlouhodobého orbitálního vývoje je fyzikálně

neúplná, protože jsme do ní nezahrnuli Jarkovského jev a vliv terestrických pla-

net. Tímto zanedbáním se mohla snížit rychlost vyřazování stabilních planetek

z rezonance. Dále víme, že skupiny Griqua a Zhongguo v orbitálním rozdělení sdí-

lejí podstatnou část ostrova B, a proto máme důvod předpokládat, že mohou být

stejného původu. Pak by ovšem jejich oddělení pro určování fyzikálních vlastností

(s výjimkou dynamických životních dob) bylo chybné.
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Souvislost fyzikálních a orbitálních vlastností planetek. Obrázek 11 uka-

zuje najednou následující data: orbitální rozdělení planetek v rezonančních ele-

mentech určených středováním přes 1 Myr, průměr a albeda asteroidů převzatá

z práce Masiero et al. (2011). Můžeme si povšimnout, že největší tělesa se v orbi-

tálním rozdělení nacházejí daleko od sebe. Dva největší objekty - Griqua a Zulu

- se navíc vyznačují výrazně excentrickými a skloněnými drahami. V obrázku je

dále označen zmíněný asteroid 2001 RN2 s vysokým albedem, jehož průměr je

DRN2 = (3,9± 0,9) km a životní doba τRN2
.
= 650 Myr.
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Obrázek 10: Kumulativní rozdělení velikostí skupin rezonanční populace s různou dy-
namickou životní dobou. V oblasti 7,5 km < D < 18 km (vyznačena svislými čarami)
aproximujeme data mocninnou závislostí N(>D) = CDγ , exponent γ je uveden u jed-
notlivých grafů. Pro srovnání vynášíme mocninnou závislost s Dohnanyiho rovnovážným
sklonem γ = −2,5 (Dohnanyi, 1969).
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Obrázek 11: Nahoře: graf závislosti albeda v infračerveném oboru pIR na albedu ve
viditelném oboru pV. Barva datových bodů je škálována funkcí, jejímž argumentem
jsou pV a pIR. Uprostřed: detail grafu rezonančních orbitálních elementů (a, e) určených
středováním přes 1 Myr, velikost bodů je přímo úměrná velikosti planetek, barva bodů
odpovídá barevnému škálování v obrázku nahoře. Názvy planetek uvádíme napravo od
příslušných bodů. Dole: totéž jako na obrázku uprostřed v elementech (a, sin I) — zde je
vyneseno všech 44 planetek s přiřazeným albedem a velikostí. Hodnoty albed a průměrů
jsou převzaty z práce Masiero et al. (2011).
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3. Simulace dlouhodobého kolizního

vývoje

V této kapitole popisujeme postup při modelování vývoje rozdělení velikostí vli-

vem srážek. Našim hlavním cílem bylo odhadnout stáří stabilní populace z hledis-

ka kolizního vývoje. Zároveň jsme kvalitativně rekonstruovali iniciální rozdělení

velikostí planetek skupiny Zhongguo, a následně všech dynamicky stabilních pla-

netek. V části 3.5 jsme vyhodnotili možný původ populací s těmito iniciálními

rozděleními velikostí.

Srážky planetek v hlavním pásu. Srážky planetek vedou k částečnému nebo

úplnému rozpadu mateřského tělesa (Benz & Asphaug, 1999). Fragmenty, vzni-

kající během srážky, se vyznačují rychlostmi výhozu, které jsou vyšší než úniková

rychlost z povrchu mateřského tělesa. Jedním z typů kolizí je kráterování, při

němž dochází k rozbití části povrchu, ale zároveň se při něm zachovává celistvost

mateřského tělesa. Dalším typem je rozpad, při němž je mateřské těleso rozbi-

to na menší úlomky. Chování těchto úlomků po srážce může být různé, protože

se stále gravitačně přitahují. Z tohoto důvodu se může část úlomků gravitačně

shluknout, v opačném případě jsou úlomky rozptýleny. Protože rychlosti oběhu

fragmentů jsou různé, původní shluk fragmentů, pozorovatelný v čase těsně po

srážce, zaniká vlivem orbitálního vývoje.

V hlavním pásu planetek je řádově 106 asteroidů větších než 1 km, včetně

těch, které dosud nebyly objeveny (Brož & Šolc, 2013). Tato tělesa jsou rozptý-

lena v prostoru mezi a = 2,1 AU až 3,3 AU a část planetek se může vyskytovat

i na značně skloněných či excentrických drahách. Z tohoto důvodu jsou srážky vel-

mi málo pravděpodobné. Existuje nicméně několik spolehlivých důkazů kolizního

vývoje hlavního pásu — například asteroidální rodiny, binární asteroidy, kráte-

ry na površích planetek a železné meteority pocházející pravděpodobně z jader

materiálově rozrůzněných těles (Benz & Asphaug, 1999).

Důvodů, proč srážky v hlavním pásu mohou nadále nastávat, je několik. Před-

pokladem ke srážce je protnutí dvou anuloidů opsaných průřezem planetek. To

může být v hlavním pásu splněno díky odlišným excentricitám a různé orientaci

drah v prostoru. Precese drah a Jarkovského drift v hlavní poloose navíc mohou

vytvářet nové protínající se dvojice anuloidů. V některých případech se anuloidy

přímo protínat nemusí, dráhy těles mohou být totiž ovlivněny gravitačním foku-

sováním. Čtyři miliardy let vývoje hlavního pásu představují dostatečně dlouhou

dobu na to, aby k takovým událostem došlo. Dle Farinelly et al. (1998) je doba

τdisr mezi srážkami závislá na rozměru tělesa jako τdisr
.
= 16,8 Myr

√

[R]m - je
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například τdisr
.
= 10 Myr pro metrová tělesa a τdisr

.
= 1 Gyr pro desetikilometrová

tělesa.

Kolizní modely a inverzní problém. Populace ve 2:1 rezonanci musí být,

stejně jako zbytek hlavního pásu, poznamenána kolizním vývojem, který probíhal

od okamžiku vzniku této populace. Jelikož jsou srážky nevratným procesem, není

možné provádět simulaci kolizního vývoje v čase nazpět. Jedinou možností je

řešit inverzní problém, tedy odhadnout parametry počátečního rozdělení velikostí,

zkoumat jeho kolizní vývoj v čase dopředu a průběžně ho porovnávat s rozdělením

velikostí pozorované populace. Volba počátečního rozdělení velikostí se nejčastěji

provádí podle toho, co konkrétně chceme pomocí daného modelu ověřit. Často

je vhodné používat co nejjednodušší parametry počátečního rozdělení, protože

například mladé rodiny lze často popsat jediným indexem sklonu (Durda et al.,

2007).

Kolizní vývoj mění počáteční rozdělení velikostí. Pokud v určitém čase odpoví-

dá kolizně vyvinuté rozdělení pozorovanému rozdělení velikostí, získáváme odhad

stáří zkoumané populace. Tvar iniciálního rozdělení pak nese informaci o tom,

jakým způsobem mohla populace vzniknout. Například pro rozdělení s jedním

sklonem je pravděpodobný vznik při rozpadu nějakého velkého tělesa (Durda

et al., 2007), naopak pro ploché rozdělení, kopírující zlomy v rozdělení hlavního

pásu, můžeme uvažovat o zachycení těles z hlavního pásu.

Kapitola 3 je dále členěna podle toho, jak jsme při modelování kolizí po-

stupovali: nejprve jsme spočetli vlastní pravděpodobnost kolizí Pi mezi stabilní

rezonanční populací a planetkami v hlavním pásu, a taktéž jsme spočetli střední

vzájemné relativní rychlosti vi, které odpovídají rychlostem srážek. Tyto veličiny

jsme následně použili jako konstantní parametry pro kolizní kód Boulder (Morbi-

delli et al., 2009a), pomocí něhož jsme řešili zmiňovaný inverzní problém nalezení

iniciálních rozdělení velikostí. Provedli jsme řadu simulací, z nichž vybíráme nej-

lepší a nejrelevantnější výsledky pro planetky skupiny Zhongguo a pro všechny

dynamicky stabilní planetky. Na závěr diskutujeme výsledky kolizních modelů

s ohledem na navazující kapitolu 4 o dynamických simulacích vývoje rezonanční

zóny během migrace planet.
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3.1 Výpočet kolizní pravděpodobnosti a rychlostí

srážek

Pro výpočet kolizní pravděpodobnosti mezi dynamicky stabilními1 planetkami

v rezonanci a populací hlavního pásu využíváme program, který napsal William

Bottke (Bottke et al., 1994) na základě geometrického formalismu srážek dvou

těles na keplerovských orbitách (Greenberg, 1982). Základní principy užívaného

formalismu jsou ve stručnosti popsány v příloze A.

Vstupem programu pro výpočet kolizní pravděpodobnosti podle vztahu A.4

jsou dráhové elementy a, e a i. V případě výpočtu pro větší populace planetek

je výpočet proveden pro každou dvojici planetek. Do výpočtu je zahrnuta jediná

sekulární perturbace, a to hladká uniformní precese ω, ω0 a ∆Ω, díky čemuž jsou

realizovány všechny možné geometrie mezi dvěma planetkami. Z výsledků Bottke

et al. (1994) vyplývá, že je možno pro výpočet střední kolizní pravděpodobnosti

pro populaci planetek použít namísto vlastních (nebo rezonančních) elementů

elementy oskulační, je-li populace dostatečně početná.

Výběr drah. Výpočet kolizní pravděpodobnosti souvisí úzce s výběrem plane-

tek, které do něj zahrneme (např. Dahlgren, 1998). Námi zkoumaná rezonanční

oblast totiž leží na vnější hranici hlavního pásu, a proto by pravděpodobnost

mohla vycházet větší, pokud bychom vybrali například planetky s hodnotami

hlavní poloosy a > 3 AU. Dále bychom se mohli dopustit systematických chyb,

kdybychom do výpočtu zahrnuli příliš malé planetky — v takovém případě by

totiž vybraný vzorek špatně reflektoval skutečný stav, protože s klesající velikostí

planetek roste observační neúplnost. Přes tato omezení je třeba mít na pamě-

ti, že vybraný vzorek populací musí být dostatečně obsáhlý, abychom náhodně

nevybrali dráhy, které nereprezentují typické dráhy dané populace.

Jako rozumný kompromis jsme použili následující výběr planetek: z katalogu

AstOrb (Bowell, 2012) jsme vybrali tělesa hlavního pásu s hlavními poloosami

a ∈ [2,1; 3,3] AU a s průměry2 D ≥ 10 km. Dynamicky stabilní rezonanční

populaci jsme omezili obdobnou podmínkou D ≥ 10 km. Abychom se nedopustili

systematické chyby nevhodným výběrem drah z katalogu, rozdělili jsme prvních

6 · 104 řádků katalogu na čtyři skupiny po 1,5 · 104 řádcích, z těchto skupin jsme

vybrali planetky s a a D uvedenými výše a tento výběr jsme použili pro samotný

výpočet.

1Pro nestabilní planetky kolizní modely vůbec nepočítáme, protože jejich dynamické životní
doby jsou výrazně kratší než časové škály, na nichž ke kolizím dochází, a navíc původ nestabilních
planetek s původem stabilní populace zřejmě nesouvisí (Brož et al., 2005).

2Velikost planetek hlavního pásu jsme odhadli za předpokladu, že planetky s a ≤ 2,7 AU
mají geometrické albedo pV = 0,15, ostatním planetkám jsme přiřadili albedo 0,04.
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NAstOrb · 104 〈Pi〉 [10−18km−2·yr−1] 〈vi〉 [km·s−1]
0 až 1,5 3,0 ± 2,4 5,9 ± 2,1

1,5 až 3,0 2,9 ± 2,2 5,8 ± 2,0
3,0 až 4,5 2,4 ± 1,6 5,9 ± 1,9
4,5 až 6,0 2,4 ± 1,6 5,9 ± 1,9

Tabulka 2: Střední kolizní pravděpodobnosti a rychlosti srážek pro kolize mezi stabilní
rezonanční populací (D ≥ 10 km) a populací hlavního pásu (a ∈ [2,1; 3,3] AU, D ≥ 10
km, řádky katalogu AstOrb použité k výběru jsou uvedeny ve sloupci NAstOrb).

NAstOrb · 104 〈Pi〉 [10−18km−2·yr−1] 〈vi〉 [km·s−1]
0 až 1,5 3,3 ± 2,5 5,7 ± 2,1

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

Tabulka 3: Střední kolizní pravděpodobnosti a rychlosti srážek pro kolize mezi stabilní
rezonanční populací (D ≥ 10 km) a populací hlavního pásu omezeného v hlavní poloose
(a ∈ [2,8; 3,3] AU, D ≥ 10 km, řádky katalogu AstOrb použité k výběru jsou uvedeny
ve sloupci NAstOrb).

Výsledné pravděpodobnosti a rychlosti srážek. Výsledkem každého ze

čtyř běhů programu byl výpis kolizních pravděpodobností a rychlostí srážek spočte-

ných pro všechny dvojice planetek, které lze mezi vybranými množinami vytvo-

řit. Z těchto výsledků jsme spočetli aritmetický průměr a směrodatnou odchylku.

V případě rychlostí srážek jsme z výpočtu průměru vyřadili nulové hodnoty, pro-

tože jejich výskyt v datech je důsledkem nulové pravděpodobnosti srážky pro

danou dvojici planetek a v případě zahrnutí do výpočtu by snižovaly střední

hodnotu reálných rychlostí při srážkách. Souhrn výsledků je uveden v tabulce

2. Vysoké směrodatné odchylky pravděpodobností jsou důsledkem tvaru rozděle-

ní pravděpodobností, které je negaussovské, neboť se vyznačuje značnou šířkou

a výrazným maximem v místě nulových pravděpodobností. Dále tyto odchylky

nepoužíváme.

Testování závislosti výsledků na výběru drah. Abychom otestovali, ja-

ký vliv na výsledek bude mít omezení populace hlavního pásu na vyšší hodnoty

hlavní poloosy, zopakovali jsme tytéž výpočty pro populaci hlavního pásu s pod-

mínkou a ∈ [2,8; 3,3] AU (ostatní omezení jsme ponechali stejná). Výsledky jsou

uvedeny v tabulce 3. Výraznou změnu v získaných pravděpodobnostech a rych-

lostech jsme nezaznamenali, mírně se liší výsledek pro planetky z prvních 1,5 ·104
řádků katalogu AstOrb.

Mezi stabilními planetkami ve 2:1 rezonanci se nachází pouze 7 těles větších

než 10 km. Z tohoto důvodu jsme ještě prověřili, jak se změní výsledky, pokud

zvětšíme obě skupiny, mezi nimiž počítáme pravděpodobnosti srážek a rychlosti
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srážek. Planetky hlavního pásu jsme vybrali z prvních 3 · 104 řádků katalogu

Astorb s omezeními D ≥ 30 km a a ∈ [2,1; 3,3] AU. Ze stabilní rezonanční

populace jsme vybrali planetky splňující D ≥ 6 km. Pro takovouto konfiguraci

jsme určili střední kolizní pravděpodobnost 〈Pi〉 = (2,8 ± 2,4) · 10−18 km−2·yr−1

a střední rychlost srážky 〈vi〉 = (5,9± 1,7) km·s−1.

Určení pravděpodobností a rychlostí srážek pro kód Boulder. Na zá-

kladě toho, jak se měnila pravděpodobnost v našich výsledcích pro různé pod-

množiny drah, jsme pravděpodobnost kolizí (a její odchylku) pro další výpočty

určili jako Pi = (2,8± 0,5) · 10−18 km−2·yr−1. Z výsledných rychlostí srážek jsme

vybrali hodnotu, která se opakovala nejčastěji, tedy vi = (5,9± 1,9) km·s−1.

Srovnání výsledků s literaturou. V práci Dahlgren (1998) byly odlišnou

metodou spočteny střední kolizní pravděpodobnosti a rychlosti srážek pro někte-

ré z populací malých těles. Výsledkem pro kolize v hlavním pásu byly hodnoty:

〈Pi〉 = (3,10 ± 0,02) · 10−18 km−2·yr−1 a 〈vi〉 = (5,28 ± 2,36) km·s−1 (Dahlgren,

1998). Srovnáním našich výsledků s výsledky Dahlgrena vidíme, že pravděpodob-

nost kolize vychází menší a rychlosti srážek naopak větší pro náš případ kolizí

stabilních planetek ve 2:1 rezonanci s ostatními planetkami v hlavním pásu. Ten-

to rozdíl ve výsledcích je ovšem v pořádku, protože planetky v rezonanční oblasti

obíhají na drahách s větší hlavní poloosou než zbylé planetky v hlavním pásu,

a proto je relativní rychlost mezi těmito populacemi vyšší než mezi planetkami

v samotném hlavním pásu. Nižší pravděpodobnost kolize je zřejmě také logickým

důsledkem umístění rezonanční oblasti na vnější periferii hlavního pásu.

3.2 Kolizní modely pro planetky skupiny Zhong-

guo

Pro modelování kolizního vývoje jsme použili kolizní kód Boulder napsaný Alessan-

drem Morbidellim, který byl původně vytvořen pro práci Morbidelli et al. (2009a)

jako nástroj k rekonstrukci rozdělení velikostí hlavního pásu na konci akrece v ob-

dobí po vzniku planetesimál.

Kolizní kód Boulder pracuje v několika fázích, jak je popsáno v dodatku práce

Morbidelli et al. (2009a). Základním principem je zjednodušená statistická me-

toda částice v krabici. Planetky jsou rozděleny do skupin podle toho, jaká jim

přísluší hlavní poloosa. Každá skupina má určité rozdělení hmotností vycházejí-

cí z předepsaných materiálových parametrů a z počátečního rozdělení velikostí.

Rozdělení hmotností je logaritmicky binováno.
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Volné parametry. Vytvoření počátečního rozdělení velikostí je dáno předepsá-

ním jeho parametrů. Tyto parametry je třeba odhadnout na základě toho, jaký

typ počátečního rozdělení velikostí chceme studovat. Zadávanými parametry jsou

průměry planetek [D1]km a [D2]km, pro něž dochází v rozdělení velikostí ke změně

sklonu, přičemž vždy se volí D1 > D2. Dále je třeba zadat diferenciální indexy

sklonu3 jednotlivých úseků rozdělení velikostí: pro D > D1 zadáváme diferenciál-

ní index sklonu qa, pro D1 ≥ D > D2 index qb a na zbylém úseku D2 ≥ D index

qc. Posledními parametry jsou hraniční velikosti nejmenšího a největšího tělesa

v populaci a dále normalizační faktor, který určuje celkový počet těles s průměry

D ≥ D1.

Podle výsledků kapitoly 3.1 jsme na vstupu předepsali časově nezávislé hod-

noty Pi a vi, zvolili jsme hodnoty Pi = 2,8 · 10−18 km−2·yr−1 a vi = 5,9 km·s−1.

Planetkám je třeba připsat materiálové parametry. Užíváme předpokladu, že

planetky jsou bazaltické. Souhrn materiálových parametrů užívaných v hydrody-

namických modelech pro bazalt lze nalézt v tabulkách 1 a 3 v Benz & Asphaug

(1999).

Princip kolizního kódu Boulder. V každém časovém kroku δt Boulder pro-

vádí následující sérii úkonů (Morbidelli et al., 2009a):

1. Nejprve se vypočte počet kolizních událostí Nkol mezi hmotnostními biny a

a b jako

Nkol = PiNaNbF (Ra +Rb)
2 δt, (3.1)

kde Na a Nb označují počty těles v binech a a b, Ra a Rb jsou jejich polo-

měry a F je faktor gravitační fokusace. Důvodem pro zařazení faktoru F

je fakt, že vzájemné gravitační působení planetek může změnit jejich dráhy

tak, že se zvětší kolizní účinný průřez. Všimněme si, že díky jednotkám ko-

lizní pravděpodobnosti [km−2·yr−1] opravdu vychází pravá strana rovnice

bezrozměrná. Faktor π, kterým by bylo nutno násobit závorku v rovnici 3.1

pro získání kruhové plochy, je již zahrnut v definici Pi (viz rovnice A.4).

Počet kolizí musí být kladné celé číslo. Zaokrouhlení je provedeno tak, že

se pomocí pseudonáhodného generátoru vygeneruje číslo a je-li toto číslo

menší než zlomková část Nkol, pak je Nkol zaokrouhleno na nejbližší vyšší

celé číslo. V opačném případě je zaokrouhleno dolů. Díky tomuto způso-

bu zaokrouhlování je třeba počítat se stochasticitou výsledků, zejména pro

velká tělesa.
3Index sklonu q diferenciálního rozdělení velikostí se od indexu sklonu γ kumulativního

rozdělení velikostí liší tak, že |q| − |γ| = 1.
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2. Spočtou se rozdělení velikostí fragmentů vzniklých rozpadem mateřských

těles (počet rozpadů je Nkol). Principy určování výsledků rozpadů vychází

z prací Benz & Asphaug (1999) a Durda et al. (2007). V práci Benz &

Asphaug (1999) bylo ukázáno, že primárním faktorem ovlivňujícím výsle-

dek srážky je gravitace. Vzhledem ke gravitační vazbě fragmentů je třeba

pro katastrofický rozpad vysokých rychlostí srážek, protože srážky jsou ne-

pružné a přenos hybnosti z projektilu na fragmenty je málo efektivní. Jako

charakteristická veličina pro parametrizaci výsledku srážky se užívá speci-

fická energie Q ≡ T
MPB

, kde T označuje kinetickou energii srážky a MPB

označuje hmotnost mateřského tělesa. Symbolem Q⋆
D označujeme pevnost

tělesa — jedná se o specifickou energii potřebnou k tomu, aby se alespoň

50% hmotnosti mateřského tělesa rozptýlilo. Výsledkem hydrodynamických

simulací v Benz & Asphaug (1999) je závislost Q⋆
D (D) a též poznatek, že

hmotnost největšího zbytku po kolizi je určitou funkcí4 poměru Q/Q⋆
D, což

je použito v kolizním kódu Boulder.

Pro určení sklonu vzniklého rozdělení velikostí fragmentů a velikosti nej-

většího fragmentu je využito výsledků hydrodynamických simulací z práce

Durda et al. (2007), které byly rovněž převedeny na empirickou funkci po-

měru Q/Q⋆
D.

3. Fragmenty vzniklé kolizemi v předchozím kroku jsou rozmístěny do existu-

jících hmotnostních binů.

4. Jsou přepočítány hmotnostní biny: dochází k jejich sloučení, pokud se střed-

ní hmotnosti sousedních binů příliš přiblíží, nebo naopak vznikají nové biny,

pokud se střední hmotnosti sousedních binů příliš oddálí. Rovněž se vyhod-

notí smysluplnost výsledků provedeného časového kroku. Pokud například

v některém z binů dramaticky poklesne počet těles, je poslední cyklus zo-

pakován s kratším časovým krokem.

Simulace kolizního vývoje skupiny Zhongguo. Nejprve jsme simulovali

kolize mezi planetkami skupiny Zhongguo a hlavním pásem. Počáteční rozdělení

velikostí pro hlavní pás jsme určili na základě dřívějších zkušeností s jeho mo-

delováním (Morbidelli et al., 2009a; Brož et al., 2013). Zvolili jsme parametry

D1 = 80 km, D2 = 16 km, qa = −4,3, qb = −2,2, qc = −3,5. V počátečním roz-

dělení velikostí se vyskytovalo 350 těles větších než 80 km díky zvolené populační

normalizaci. Do rozdělení jsme doplnili tři velká tělesa — jedno těleso velikos-

ti 840 km a dvě tělesa velikosti 490 km. Toto rozdělení pro hlavní pás by mělo

4Jde ovšem o funkci empirickou. Rozptyl funkčních hodnot od výsledků hydrodynamických
modelů není v Boulderu zohledněn.
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přibližně odpovídat období před čtyřmi miliardami let, až na normalizaci se vý-

razně podobá rozdělení dnešního hlavního pásu a používáme ho ve všech kolizních

zjednodušených modelech, do kterých nezahrnujeme velké pozdní bombardování.

Pro planetky skupiny Zhongguo jsme spočetli 23 kolizních modelů. Našim cí-

lem bylo najít shodu mezi kolizně vyvinutým iniciálním rozdělením velikostí a

pozorovaným rozdělením velikostí. Doba, po které tato shoda nastává, je záro-

veň odhadem stáří populace podléhající koliznímu vývoji. S ohledem na scénáře

původu, jejichž dynamické simulace provádíme v kapitole 4, jsme se snažili určit,

zda mohla populace planetek skupiny Zhongguo existovat již v době, kdy došlo

k migraci planet v disku planetesimál5, tedy před 4 Gyr. Postupnými změna-

mi počátečních parametrů rozdělení velikostí jsme dospěli ke dvěma modelům,

v nichž dokážeme kolizním vývojem trvajícím 4 Gyr reprodukovat rozdělení ve-

likostí dnešní pozorované populace Zhongguo. Vzhledem k parametrické volnosti

ve volbě počátečního rozdělení velikostí je samozřejmě možné modelovat též ko-

lizní vývoj populace po dobu kratší než 4 Gyr. Některé další příklady kolizních

modelů proto uvádíme v dodatku B.

Protože je dnešní pozorované rozdělení velikostí planetek skupiny Zhongguo

velmi strmé, musí být počáteční rozdělení velikostí alespoň stejně strmé, protože

kolizní vývoj jej s časem zplošťuje. Oba dále diskutované modely vykazují vyšší

počáteční strmost nežli dnešní rozdělení. Modely nazýváme podle toho, jakým

způsobem nejpravděpodobněji vzniklo počáteční rozdělení velikostí. První mo-

del označujeme jako model kolizně vyvinuté počáteční populace, druhý model

označujeme jako model rodiny planetek.

Parametry počátečního rozdělení v modelu kolizně vyvinuté počáteční popu-

lace jsou: D1 = 9 km, D2 = 5,5 km, qa = −6,8, qb = −6,8, qc = −3,3. Rozdělení

obsahuje 9 těles větších než 10 km. Iniciální rozdělení velikostí v modelu rodi-

ny planetek má na téměř celém rozsahu konstantní diferenciální index sklonu

qa = qb = qc = −6,5 a obsahuje 10 těles větších než 10 km. Krátký úsek na

začátku rozdělení má vyšší sklon, než lze popsat indexem −6,5. Pokud by totiž

byl index sklonu konstantní na celém rozsahu, bylo by největší těleso v iniciál-

ní populaci příliš velké a kolizním vývojem by se nepřiblížilo velikosti planetky

Zhongguo.

Výsledky kolizních modelů pro planetky skupiny Zhongguo. Výsled-

kem kolizních modelů je záznam časového vývoje rozdělení velikostí populace

Zhongguo a hlavního pásu. Výsledky modelu kolizně vyvinuté počáteční popu-

lace jsou uvedeny na obrázku 12. Na obrázku je pro srovnání vyneseno zvolené
5Předpokládáme, že migrace v disku planetesimál byla poslední významnou událostí, která

ovlivnila dynamiku celé sluneční soustavy a dále se populace planetek v hlavním pásu vyvíjely
pouze kolizně.
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Obrázek 12: Model kolizně vyvinuté počáteční populace. Kolizní vývoj rozdělení veli-
kostí planetek skupiny Zhongguo a hlavního pásu. Počáteční rozdělení velikostí planetek
skupiny Zhongguo odpovídá rozdělení velikostí populace, která je již částečně kolizně
vyvinutá.

počáteční rozdělení velikostí a dnešní pozorované rozdělení velikostí planetek sku-

piny Zhongguo a populace hlavního pásu. Rozdělení velikostí planetek skupiny

Zhongguo se po dobu 150 Myr vyvíjí zejména v části D < 5,5 km, kde dochází

fragmentováním těchto těles k poklesu sklonu. Důvodem je vyšší pravděpodob-

nost rozpadu malých těles (Farinella et al., 1998). Po 1 Gyr kolizního vývoje je

rozdělení velikostí v rozmezí 0,5 až 4 km téměř ploché. Kráterováním větších těles

je tvar rozdělení malých těles udržován v ustáleném stavu, pouze postupně klesá

jejich celková početnost. Rozdělení velikostí pro D ≥ 5,5 km zůstává po 150 Myr

prakticky nezměněné. Po 1 Gyr je původní sklon strmé části stále zachován, nyní

však přibližně pro D ≥ 5 km. Následně dochází k poklesu sklonu a početnosti

43



 1

 10

 100

 1000

 10000

 100000

 1e+06

 1e+07

 1e+08

 1  10  100  1000

N
(>

D
)

D [km]

t = 10 Myr

Pozorovany hlavni pas
Pozorovana skupina Zhongguo

Pocatecni hlavni pas
Pocatecni skupina Zhongguo

Vyvoj hlavniho pasu
Vyvoj skupiny Zhongguo

 1

 10

 100

 1000

 10000

 100000

 1e+06

 1e+07

 1e+08

 1  10  100  1000

N
(>

D
)

D [km]

t = 150 Myr

Pozorovany hlavni pas
Pozorovana skupina Zhongguo

Pocatecni hlavni pas
Pocatecni skupina Zhongguo

Vyvoj hlavniho pasu
Vyvoj skupiny Zhongguo

 1

 10

 100

 1000

 10000

 100000

 1e+06

 1e+07

 1e+08

 1  10  100  1000

N
(>

D
)

D [km]

t = 1 Gyr

Pozorovany hlavni pas
Pozorovana skupina Zhongguo

Pocatecni hlavni pas
Pocatecni skupina Zhongguo

Vyvoj hlavniho pasu
Vyvoj skupiny Zhongguo

 1

 10

 100

 1000

 10000

 100000

 1e+06

 1e+07

 1e+08

 1  10  100  1000

N
(>

D
)

D [km]

t = 2 Gyr

Pozorovany hlavni pas
Pozorovana skupina Zhongguo

Pocatecni hlavni pas
Pocatecni skupina Zhongguo

Vyvoj hlavniho pasu
Vyvoj skupiny Zhongguo

 1

 10

 100

 1000

 10000

 100000

 1e+06

 1e+07

 1e+08

 1  10  100  1000

N
(>

D
)

D [km]

t = 3 Gyr

Pozorovany hlavni pas
Pozorovana skupina Zhongguo

Pocatecni hlavni pas
Pocatecni skupina Zhongguo

Vyvoj hlavniho pasu
Vyvoj skupiny Zhongguo

 1

 10

 100

 1000

 10000

 100000

 1e+06

 1e+07

 1e+08

 1  10  100  1000

N
(>

D
)

D [km]

t = 4 Gyr

Pozorovany hlavni pas
Pozorovana skupina Zhongguo

Pocatecni hlavni pas
Pocatecni skupina Zhongguo

Vyvoj hlavniho pasu
Vyvoj skupiny Zhongguo

Obrázek 13: Model rodiny planetek. Kolizní vývoj rozdělení velikostí planetek skupiny
Zhongguo a hlavního pásu. Počáteční rozdělení velikostí planetek skupiny Zhongguo
odpovídá rozdělení velikostí rodiny planetek, která vznikla katastrofickým rozpadem
velkého mateřského tělesa přímo v rezonanci.

a po 4 Gyr již vyvinuté rozdělení velikostí pro D ≥ 5 km odpovídá tvaru po-

zorovaného rozdělení. Pro D < 5 km je pozorovaná populace výrazně ovlivněna

observační neúplností. Proto je správné, že vyvinuté rozdělení velikostí leží nad

pozorovaným. Nicméně míru observační neúplnosti jsme neurčovali.

Výsledky modelu rodiny planetek jsou uvedeny na obrázku 13. Iniciální roz-

dělení velikostí populace planetek skupiny Zhongguo obsahuje vyšší počet těles

velikosti D < 2 km nežli iniciální rozdělení hlavního pásu. Za 150 Myr kolizního

vývoje rozdělení planetek skupiny Zhongguo klesá pod tehdejší rozdělení velikostí

hlavního pásu, za 1 Gyr klesá pod dnešní rozdělení velikostí hlavního pásu. Za

2 Gyr má rozdělení typický kolizně vyvinutý tvar a již se výrazně odchyluje od
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Obrázek 14: Model zachycené rodiny. Kolizní vývoj rozdělení velikostí dynamicky sta-
bilní populace ve 2:1 rezonanci a hlavního pásu. Počáteční rozdělení velikostí stabilní
populace odpovídá rozdělení velikostí částečně kolizně vyvinuté populace, která vznikla
buďto rozpadem mateřského tělesa , nebo vznikla kombinací planetek z hlavního pásu
a nějaké rodiny.

iniciálního rozdělení s konstantním sklonem. Po 4 Gyr se kolizně vyvinuté roz-

dělení přibližně přimyká pozorovanému rozdělení velikostí, v oblasti observační

neúplnosti je kolizně vyvinuté rozdělení početnější.

3.3 Kolizní modely pro planetky skupiny Zhong-

guo a Griqua

Další simulace kolizního vývoje jsme provedli pro populaci všech stabilních plane-

tek, tedy včetně marginálně stabilních. Z provedených osmnácti simulací uvádíme
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jednu, která opět odpovídá koliznímu vývoji po dobu čtyř miliard let (další příkla-

dy kolizních modelů jsou uvedeny v příloze B). Tento model nazýváme modelem

zachycené rodiny. Parametry počátečního rozdělení velikostí v tomto modelu by-

ly: D1 = 15 km, D2 = 5 km, qa = −2,2, qb = −5,5, qc = −3,5. V iniciálním

rozdělení velikostí se vyskytuje 24 těles větších než 10 km. Toto rozdělení má

složitější tvar než rozdělení v kolizních modelech pro planetek skupiny Zhongguo

a vyznačuje se nižším sklonem (−5,5) oproti sklonu (−6,8) použitému v kapi-

tole 3.2. Důvodem je nižší sklon pozorovaného rozdělení velikostí, které chceme

reprodukovat.

Výsledek tohoto modelu je zachycen na obrázku 14. Iniciální rozdělení veli-

kostí se na svém začátku podobá rozdělení velikostí rodiny popsaného sklonem

−5,5, ze kterého je vymezen největší zbytek po rozpadu mateřského tělesa. Ko-

lizní vývoj tohoto rozdělení je obvyklý: nejprve klesá sklon části D < 4 km, po 1

Gyr se sklon této části přibližně ustálí a dále klesá počet těles. Sklon strmé části

klesá postupně po 4 Gyr až k hodnotě sklonu pozorované populace −4,3. V čase

2 Gyr lze pozorovat „hranu“ v rozdělení, která vznikla přibližně na intervalu 4,5

km až 5 km, a odpovídá krátkodobé absenci těles těchto velikostí v populaci. Vý-

sledné rozdělení velikostí se těsně přimyká k pozorovanému i v oblasti observační

neúplnosti. Našim hlavním cílem však bylo nalézt shodu mezi oběma rozdělení-

mi v jejich strmých částech, podobnost v oblasti observační neúplnosti je pouze

vedlejším výsledkem, o jehož správnosti nemůžeme nic říci

3.4 Pravděpodobnost rozpadu mateřského tělesa

Velikost mateřského tělesa. V modelu rodiny planetek předpokládáme, že

v rezonanci došlo k rozpadu jednoho velkého mateřského tělesa. Abychom ur-

čili, jaká je pravděpodobnost takové události, je třeba nejprve stanovit velikost

mateřského tělesa.

Prvotní hrubý odhad lze získat z počátečního rozdělení velikostí v modelu ro-

diny planetek. Pokud sečteme hmotnostní biny, lze při předpokládané materiálové

hustotě planetek určit celkový objem fragmentů a na jeho základě i velikost ma-

teřského tělesa. Problém této metody spočívá v tom, že pro velmi malá D musíme

extrapolovat rozdělení z vyšších hodnot D — rozdělení má tedy pro D → 0 stále

stejný sklon qc a počty těles rostou k hodnotám, které nejsou realistické. Tato

skutečnost se projevila v našem odhadu velikosti mateřského tělesa: DPB = 200

km až 500 km, kde výsledná hodnota závisí na tom, jaký spodní limit pro zahrnutí

posledního binu stanovíme.

Pro přesnější odhad jsme použili výsledky prací Durda et al. (2007) a Benavi-

dez et al. (2012), ve kterých byly spočteny hydrodynamické modely rozpadů těles
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o velikosti DPB = 100 km pro různé parametry srážek6. Výsledkem těchto simu-

lací jsou rozdělení velikostí fragmentů mateřského tělesa, která lze po vhodném

přeškálování ve velikosti D použít pro účely srovnávání. Výhodou je, že pro tato

rozdělení pak můžeme přesně určit velikost mateřského tělesa.

Rozdělení velikostí pozorované skupiny Zhongguo a celé pozorované stabilní

populace (Zhongguo a Griqua) jsme porovnali s rozděleními velikostí fragmentů

z práce Durda et al. (2007) a Benavidez et al. (2012). Hledali jsme taková roz-

dělení fragmentů, která se svým průběhem podobají pozorovaným rozdělením a

mají obdobný sklon strmé části. Některá takto nalezená rozdělení jsou uvedena

na obrázku 15. Mezní velikosti mateřských těles, vyplývající z přeškálování pů-

vodních výsledků pro stokilometrová tělesa, jsou DPB = 40 km až 130 km (střední

hodnota je 〈DPB〉 .
= 100 km) pro planetky skupiny Zhongguo a DPB = 50 km

6V případě práce Benavidez et al. (2012) jsme měli k dispozici pouze výsledky srážek pro
impaktní úhel 45◦.
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Obrázek 15: Rozdělení velikostí fragmentů po srážce dvou asteroidů, spočtená pomocí
hydrodynamických simulací v pracech Durda et al. (2007) a Benavidez et al. (2012).
Uvádíme výsledky simulací, které po vhodném přeškálování (posunu podél osy D) při-
bližně odpovídají pozorovanému rozdělení velikostí skupiny Zhongguo a celé stabilní
populace (tj. skupin Zhongguo a Griqua dohromady). Výsledky pro bazalt jsou převza-
ty z Durda et al. (2007), výsledky pro nesoudržný materiál jsou převzaty z Benavidez
et al. (2012). Číselné označení za typem materiálu znamená: ([vi]km/s-[α]

◦-log Mtarget

Mproject
-

[DPB]km), kde vi označuje rychlost srážky, α je impaktní úhel, Mtarget hmotnost cíle,
Mproject hmotnost projektilu a DPB je průměr mateřského tělesa (cíle).
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Obrázek 16: Výsledek hydrodynamické simulace převzaté z práce Durda et al. (2007),
který přibližně odpovídá počátečnímu rozdělení velikostí skupiny Zhongguo v mode-
lu rodiny planetek. Takovéto rozdělení velikostí se po 4 Gyr vyvine díky srážkám na
pozorované rozdělení velikostí. Číselné označení za typem materiálu znamená: ([vi]km/s-

[α]◦-log Mtarget

Mproject
-[DPB]km), kde vi označuje rychlost srážky, α je impaktní úhel, Mtarget

hmotnost cíle, Mproject hmotnost projektilu a DPB je průměr mateřského tělesa (cíle).

až 100 km pro planetky skupin Zhongguo a Griqua. Rozptyl hodnot závisí na

uvažovaném materiálu: DPB nesoudržných těles vychází obecně menší než DPB

monolitických těles. To, že největší možné mateřské těleso vychází rozměrnější

pro skupinu Zhongguo, je způsobeno tím, že rozdělení velikostí pozorované sku-

piny Zhongguo je strmější než v případě všech stabilních planetek. Takto určené

velikosti mateřských těles poskytují odhad minimální velikosti mateřského těle-

sa, protože rozdělení velikostí fragmentů jsou vybrány tak, aby se podobaly dnes

pozorovaným rozdělením velikostí. Tento předpoklad však platí pouze pro mladé

rodiny, které se příliš dlouho kolizně ani dynamicky nevyvíjely. Jakékoliv starší

rodiny musejí pocházet z větších mateřských těles.

Také jsme určili, jaká by byla velikost mateřského tělesa v modelu rodiny

planetek, jejíž rozdělení velikostí po 4 Gyr kolizního vývoje přejde v rozdělení

pozorované. Použili jsme výše uvedenou metodu srovnávání, tentokrát jsme však

rozdělení fragmentů z prací Durda et al. (2007) a Benavidez et al. (2012) srovná-

vali s počátečním rozdělením velikostí z našeho kolizního modelu, jak je ukázáno

na obrázku 16. Určili jsme DPB = 150 km až 180 km. Poznamenejme, že ačkoliv

je maximální diferenciální sklon v našich modelech (−6,8) velmi vysoký, v práci

Durda et al. (2007) se vyskytují i rozdělení velikostí s vyšším sklonem.

Stacionární model. Pro určení pravděpodobnosti rozpadu terče (mateřského

tělesa) určité velikosti Dtarget zbývá zjistit, jak velké musejí být projektily, aby

byly schopné terč rozbít. Ve zjednodušeném stacionárním modelu pro postačující
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velikost ddisrupt projektilů platí (Bottke et al., 2005)

ddisrupt =

(

2Q⋆
D

v2i

)
1
3

Dtarget, (3.2)

kde Q⋆
D označuje pevnost terče. Hodnotu této veličiny určuje škálovací zákon,

který lze ve zjednodušeném přiblížení pro velká tělesa v gravitačním režimu vy-

stihnout závislostí Q⋆
D ∝ D2

target. Přesnější škálovací zákon spočetli např. Benz &

Asphaug (1999).

Nyní stačí upravit rovnici 3.1 pro výpočet počtu kolizí Nkol. Faktor gravitační

fokusace položíme roven jedné a budeme uvažovat přímý náraz projektilu do terče

— pak je účinný průřez určen průměrem většího tělesa, tedy terče. Platí tedy

Nkol
.
= PiNtargetNproject

D2
target

4
δt, (3.3)

kde Nproject udává počet projektilů velikosti alespoň ddisrupt a Ntarget = 1 je počet

terčů. Jediný terč uvažujeme proto, že v rezonanci 2:1 dnes žádné velké pla-

netky nepozorujeme. Proto nepřichází v úvahu ani vznik populace kráterováním

nějakého velkého asteroidu. Časový úsek jsme zvolili δt = 4 Gyr. Veličina Nkol

představuje v tomto případě počet srážek, při nichž došlo k rozpadu mateřského

tělesa, protože jsme uvážili takový počet projektilů, které jsou schopny rozbít terč

velikosti Dtarget.

Pravděpodobnosti rozpadu. S využitím vlastních pravděpodobností srážek

a rychlostí srážek, které jsme určili v kapitole 3.1, jsme spočetli Nkol pro různé

velikosti terčů. Výsledky, které jsme získali pro dva případy škálovacího zákona

uvádíme v tabulce 4. Vidíme, že maximální pravděpodobnost rozpadu (30 %)

nastává pro těleso velikosti 40 km, minimální pravděpodobnost 1 % až 5 % naopak

nastává pro těleso velikosti 200 km.

Dtarget [km] ddisrupt [km] Nproject Nkol Nkol

(Q⋆
D ∝ D2) (Benz)

40 4 66740 0,30 0,30
70 10 6205 0,09 0,10
100 18 1990 0,06 0,07
130 28 1195 0,06 0,08
170 43 691 0,06 0,08
200 57 496 0,06 0,09

Tabulka 4: Počty srážek Nkol vedoucích k rozpadu terčů velikosti Dtarget za čas 4 Gyr.
Použitý škálovací zákon je uveden v závorkách, ve sloupci s označením (Benz) je převzat
z Benz & Asphaug (1999).
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Obrázek 17: Počet Nkol srážek vedoucích k rozpadu mateřského tělesa na velikosti Dtarget

mateřského tělesa. Veličinu Nkol uvažujeme za dobu 4 Gyr. Závislost na horním gra-
fu je odvozena z jednoduchého stacionárního kolizního modelu a škálovacího zákona
Q⋆

D (D) ∝ D2, kde Q⋆
D (D = 100 km) = 105 J·kg−1. Závislost na dolním grafu vychází

z přesnějšího škálovacího zákona použitého v práci Benz & Asphaug (1999).

Na obrázku 17 je uvedena závislost Nkol na Dtarget pro dva případy škálovacího

zákona. Ačkoliv se oba grafy mírně liší, pravděpodobnost rozpadu se pro velikosti

mateřského tělesa, které přicházejí v úvahu, pohybuje v rozmezí 5 % až 10 %.

Pravděpodobnost rozpadu na celém rozsahu nikdy nepřesahuje 30 %.

Ve stacionárním modelu uvažujeme současnou populaci hlavního pásu. Počá-

teční populace v hlavním pásu však nebyla ani dvakrát početnější než dnešní, jak

vidíme na obrázcích 12 až 14. Proto lze předpokládat, že námi určené pravděpo-

dobnosti rozpadu mateřského tělesa, mohly být maximálně dvakrát větší. Z takto

nízkých pravděpodobností rozpadu vyplývá, že bylo správné snažit se simulovat
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kolizní vývoj po dobu 4 Gyr.

3.5 Diskuze výsledků kolizních modelů

Důležitou otázkou pro posouzení výsledků kolizních modelů je, zda jsou planet-

ky skupin Zhongguo a Griqua stejného původu či nikoliv. Abychom tuto otázku

dokázali zodpovědět, je nejprve třeba formulovat možné scénáře vzniku iniciál-

ních rozdělení velikostí, která jsou použita v jednotlivých uvedených kolizních

modelech:

Scénáře vzniku iniciálních rozdělení velikostí

1. Model kolizně vyvinuté počáteční populace

(a) Iniciální rozdělení velikostí by mohlo odpovídat nějaké primordiální

populaci. Jak strmé by takové rozdělení muselo být? Z výsledků ko-

lizních modelů vyplývá, že rozdělení by muselo mít diferenciální index

sklonu alespoň −6,8. Námi použité rozdělení připouští jeden zlom na

D2 = 5,5 km a menší sklon −3,3 pro D < D2. Výskyt zlomu znamená,

že populace musela již nějakou dobu před naší simulací podléhat koliz-

nímu vývoji. Pokud bychom uvažovali jiný než kolizní původ populace,

pak je sklon −6,8 neobvyklý. Jediným možným vysvětlením by bylo

utvoření populace s takto strmým rozdělením velikostí během akrece
7

Poloha zlomu v počátečním rozdělení velikostí (tedy parametr D2) ur-

čuje, jak početná bude populace planetek s D < 5 km ve výsledném

rozdělení velikostí. Příklad modelu s odlišnou polohou zlomu je uve-

den na obrázku 28 v příloze B. Oblast pro D < 5 km se vyznačuje

observační neúplností, planetek těchto veliostí je ve skutečnosti více,

než se pozoruje. Nedostatkem našich modelů je, že jsme míru observač-

ní neúplnosti neurčili, a proto ji ani nelze fitovat.

(b) Ve stabilních ostrovech 2:1 rezonance se mohla během migrace planet

zachytit část rodiny, která vznikla mimo rezonanci ve vnějším hlavním

pásu. Její rozdělení velikostí bylo rovněž částečně kolizně vyvinuté.

V tomto případě počáteční sklon −6,8 není neobvyklý (viz obrázek 16

v kapitole 3.4), fragmenty z katastrofických rozpadů asteroidů mohou

mít i strmější rozdělení velikostí (Durda et al., 2007). Tento scénář by

7Z práce Weidenschilling (2000) vyplývá, že v rozdělení velikostí, během uspořádaného i
překotného růstu těles, vznikaly velmi strmé i velmi ploché úseky, jak můžeme vidět na obrázku
3 v téže práci.
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umožnil záchyt těles na různých sklonech a excentricitách a mohl by

tedy vysvětlit původ těles ostrova A.

2. Model rodiny planetek

V tomto scénáři předpokládáme, že došlo k rozpadu velkého mateřského tě-

lesa, které bylo v rezonanci primordiální nebo zachycené při migraci planet.

Rodina musí být starší než 1 Gyr (Brož & Vokrouhlický, 2008), protože

není pozorována jako shluk v grafu orbitálních elementů. Zřejmě musí být

starší než 1,5 Gyr, protože kolizní modely trvající méně nežli 1,5 Gyr vedou

na rozdělení velikostí, které je příliš početné pro D < 3 km (viz obrázek

29). Kolizní vývoj rodin starých přibližně 2,5 Gyr však bez problémů repro-

dukuje pozorované rozdělení velikostí (viz obrázek 30). Tento scénář ovšem

nevysvětluje přítomnost stabilních těles v ostrově A (Brož & Vokrouhlický,

2008).

Dalším faktem, který hovoří proti tomuto scénáři, je nízká pravděpodobnost

rozpadu velkého mateřského tělesa, jehož velikost jsme na základě součtu

hmotností v jednotlivých binech počátečního rozdělení odhadli na 40 km až

200 km, v extrémním případě až 500 km. Tato pravděpodobnost se pohybuje

kolem hodnoty 10 %.

3. Model zachycené rodiny

V tomto případě lze opět hovořit o zachycení planetek z rodiny ve vněj-

ším hlavním pásu, v jejímž rozdělení velikostí je tentokrát vymezen největší

zbytek po rozpadu mateřského tělesa. Opět předpokládáme, že se rodina

jistý čas kolizně vyvíjela, než došlo k jejímu záchytu. V iniciálních rozdě-

leních velikostí zachycené rodiny a hlavního pásu se vyskytuje zlom poblíž

D = 15 km. Je tedy možné, že záchyt probíhal z hlavního pásu (což by

mohlo vysvětlovat zlom na D = 15 km), a zároveň z některé rodiny (což by

mohlo vysvětlovat diferenciální index sklonu strmé části −5,5).

Studovali jsme též model, ve kterém by rozpadem mateřského tělesa přímo

v rezonanci vznikla zároveň skupina Zhongguo i Griqua. Tato rodina by musela

být stará přibližně 3 Gyr, jak je ukázáno na obrázku 31 v příloze B, nebo mladší.

Pravděpodobnosti scénářů. Pravděpodobnosti uváděných scénářů jsou růz-

né. Rodina vzniklá v rezonanci by musela vzniknout rozpadem velkého asteroidu

a rozpad takových těles je velmi málo pravděpodobný, jak se ostatně můžeme

přesvědčit i v kolizních modelech na obrázcích 12 až 14: už tělesa větší než 10 km

podléhají pomalému koliznímu vývoji, převládá u nich spíše pomalá ztráta hmoty

kráterováním než výskyt katastrofických rozpadů.
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Vyšší pravděpodobnost lze přisoudit scénářům záchytu z rodiny. Z výsledků

práce Brož et al. (2013) vyplývá, že v období velkého pozdního bombardování

vzniklo 50 až 200 rodin, přičemž tyto rodiny nebyly rozděleny v hlavním pásu

rovnoměrně, ale převažovaly ve vnějším hlavním pásu (viz obrázek 8 v práci Brož

et al. (2013)). V období migrace planet docházelo zároveň k migraci rezonanční

oblasti, při níž tato oblast zcela jistě přes nějakou rodinu v hlavním pásu pře-

cházela. V dynamických simulacích v kapitole 4 testujeme, zda je zachycování

z rodiny opravdu možné.

O pravděpodobnosti scénáře primordiální populace Zhongguo v této fázi nelze

nic říci, je tedy rovněž podroben testování v dynamické simulaci v kapitole 4.

Zajímavé pozorování vyplývá ze současných rozdělení velikostí: jelikož je dnešní

rozdělení velikostí planetek skupiny Griqua velmi ploché, musel by být jejich pů-

vod ve scénáři primordiální populace Zhongguo odlišný nebo by musel na tuto

část stabilní populace působit nějaký dynamický mechanismus, který by během

4 Gyr efektivně snížil strmost jejího rozdělení velikostí. Příkladem takového me-

chanismu je Jarkovského jev, který může v rezonanční oblasti způsobovat drift

v excentricitě (Brož & Vokrouhlický, 2008). Zrychlení působením Jarkovského

jevu ovšem závisí na velikosti planetek jako 1/D, a proto se s uvážením tohoto

mechanismu může index sklonu změnit maximálně o hodnotu 1.

Vzhledem k tomu, že se planetky skupiny Griqua nacházejí v grafu orbitál-

ních elementů poblíž planetek skupiny Zhongguo v ostrově B, lze předpokládat,

že původ obou populací ve všech scénářích, kromě scénáře primordiální populace

Zhongguo, by měl být stejný (ale možnost stejného původu i ve scénáři primordi-

ální populace Zhongguo nelze zcela vyloučit). V případě shodného původu obou

populací má smysl uvažovat společný kolizní model pro celou stabilní populaci a

scénář označený výše jako 1(b) je poté obsažen ve scénáři zachycené rodiny (výše

označeného jako číslem 3). Proto jsme neprováděli simulaci kolizního vývoje pro

samotné planetky skupiny Griqua.
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4. Dynamické simulace scénářů

původu stabilní populace

V předchozí kapitole 3 jsme pomocí kolizních modelů ověřili, že stáří dnes po-

zorované stabilní populace planetek ve 2:1 rezonanci může být až 4 Gyr. Z toho

vyplývá, že se rezonanční populace mohla vyvíjet již během migrace planet v dis-

ku planetesimál, která proběhla přibližně před 4 Gyr.

V návaznosti na kolizní modely je možné studovat dva základní scénáře vývoje

stabilní populace během migrace planet:

1. Rezonanční oblast zůstává částečně stabilní a některé primordiální planetky

migraci přečkají.

2. Dochází k destabilizaci rezonanční oblasti a planetky se zde mohou zachytit

z jiných populací.

V úvahu připadají dvě populace, ze kterých by se mohly planetky zachycovat:

hlavní pás a disku planetesimál. Zachycování z disku planetesimál by však vedlo

ke vzniku populace s rovnoměrným rozdělením sklonů. Dále by pak v rezonanci

2:1 převládly D-typy. Nic z toho se nepozoruje: větší část planetek se vyznačuje

nízkými sklony, z taxonomického hlediska je v populaci nejvíce C-typů.

Typy planetární migrace. Ke konci období akrece velkých těles sluneční sou-

stavy obíhaly vznikající planety a planetární embrya v protoplanetárním plynném

disku. V této fázi vývoje docházelo k migraci v plynném disku, která byla důsled-

kem tření planet o okolní pomaleji obíhající plyn. Předpokládá se, že po skončení

tohoto typu migrace se velké planety nacházely v kompaktní konfiguraci, ve které

byly dvojice sousedních planet zachyceny ve vzájemné rezonanci středního pohy-

bu (Masset & Snellgrove, 2001).

Po vymizení okolního plynu, který se spotřeboval na vznik planet a jehož zby-

tek byl rozptýlen působením Slunce, zůstal ve sluneční soustavě značný počet pla-

netesimál, zejména v transneptunické oblasti, kde tyto objekty neutvořily žádnou

planetu. Úhrnná hmotnost planetesimál byla dostačující k tomu, aby planetesimá-

ly svým gravitačním působením tlumily vzájemné perturbace planet v kompaktní

konfiguraci, ale zároveň způsobovaly pomalou hladkou migraci planet, až došlo

k destabilizaci systému, pravděpodobně v důsledku přechodů velkých planet přes

vzájemné rezonance středního pohybu.

Následovala migrace v disku planetesimál, během níž docházelo k výrazným

změnám velkých poloos planet díky výměně energie a momentu hybnosti při
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blízkých přiblíženích. Pokud byla například planetesimála při těsném přiblížení

k planetě rozptýlena ven ze sluneční soustavy, pak planeta migrovala dovnitř,

a naopak. V systému čtyř planet Jupiter – Saturn – Uran – Neptun docházelo

k migraci Jupitera dovnitř, zatímco ostatní planety migrovaly směrem od Slunce.

Většinu planetesimál rozptýlených dovnitř Saturnem, Uranem a Neptunem totiž

rozptýlil Jupiter ven, čímž se posunul blíže Slunci. U ostatních planet převládlo

rozptylování planetesimál dovnitř, za současného zvětšování hlavních poloos pla-

net.

Souvislost migrace s 2:1 rezonancí. Vytváření a testování scénářů migrace

je jedním z předmětů studia dynamiky sluneční soustavy. Omezení těchto scénářů

jsou následující: výsledkem migrace musí být především uvedení planet na dráhy,

které co nejpřesněji odpovídají dnešním, včetně jejich sekulárních frekvencí a am-

plitud. Další omezení vyplývají nejčastěji z vlastností některé z populací malých

těles. Pokud ovšem chceme nějakou populaci malých těles sluneční soustavy do

migračního scénáře zahrnout, je třeba vědět, jaký byl stav této populace před

začátkem migrace, abychom mohli správně rekonstruovat počáteční podmínky.

Z tohoto důvodu jsou pro nás důležité zejména ty populace malých těles, které

jsou dynamicky stabilní a málo se mění v čase.

V této kapitole studujeme dynamický vliv migrace planet v disku planetesi-

mál na stabilní populaci planetek ve 2:1 rezonanci středního pohybu s Jupiterem.

Nejprve předkládáme krátký popis scénáře skákajícího Jupiteru (Morbidelli et al.,

2010) a scénáře pěti velkých planet (Nesvorný, 2011). Dále testujeme stabilitu

rezonanční oblasti ve scénáři skákajícího Jupiteru, s cílem určit míru destabi-

lizace případné primordiální populace. Následně provádíme numerické simulace

zachycování planetek ve 2:1 rezonanci během migrace. Studium vývoje rezonanční

populace v různých scénářích může být přínosné nejen z hlediska vysvětlení půvo-

du populace, ale rovněž může pomoci zpřesnit počáteční podmínky ve scénářích

migrace nebo odhalit některé jejich nedostatky.

4.1 Scénář skákající Jupiter

Práce Minton & Malhotra (2009) do jisté míry předznamenala formulování scé-

náře skákajícího Jupitera. V této práci bylo rekonstruováno orbitální rozdělení

hlavního pásu planetek za předpokladu, že původní rozdělení planetek před mi-

grací bylo rovnoměrné a následná migrace byla hladká, tlumená a probíhala na

časové škále pouze τ = 0,5 Myr. Tlumenou migrací rozumíme, že populace pla-
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netesimál způsobujících migraci nebyla odnikud doplňována1 a pouze klesala její

četnost. Rychlost tohoto poklesu četnosti byla studována na základě dynamic-

kých simulací populace Kentaurů v práci di Sisto & Brunini (2007) a vykazuje

přibližně exponenciální chování. Jelikož změny hlavních poloos planet závisejí na

hmotnosti planetesimál, jejichž gravitační rozptylování „pohání“ migraci, mění

se taktéž hlavní poloosy exponenciálně a jejich vývoj lze popsat jako

a(t) = ad −∆a exp

(

− t

τ

)

, (4.1)

kde ad označuje dnešní hlavní poloosu planety, ∆a označuje úsek, přes který

planeta migrovala a τ označuje časovou škálu migračního procesu. Z vlastností

exponenciály pak vyplývá, že za čas 3τ se již hlavní poloosa planety velmi blíží

ad.

Scénář skákající Jupiter byl formulován v trojici článků Morbidelli et al.

(2009b); Brasser et al. (2009); Morbidelli et al. (2010). Krátce popíšeme jejich

závěry.

• V Morbidelli et al. (2009b) bylo ukázáno, že jediným mechanismem, kterým

lze vysvětlit dnešní relativně velkou amplitudu změn excentricity Jupitera

spojenou se sekulární frekvencí g5, jsou blízká přiblížení planet (postačující

je například přiblížení některého z ledových obrů k Saturnu). Pokud by se

amplituda během migrace měnila pouze vlivem přechodů Jupitera a Saturnu

přes vzájemné rezonance středního pohybu, zůstala by příliš nízká.

• Studie Brasser et al. (2009) se zaměřila na simulace vývoje drah terestric-

kých planet během migrace velkých planet. Za předpokladu, že jsou původní

dráhy terestrických planet koplanární a přibližně kruhové, je třeba, aby ke

vzájemnému oddálení Jupitera a Saturnu došlo velice rychle — na časové

škále kratší než 1 Myr. Jinak by totiž hladká migrace vedla k přílišnému

navýšení excentricit a sklonů drah terestrických planet. Jedním z možných

vysvětlení je diskontinuita, během níž byl nejprve některý z ledových obrů

rozptýlen Saturnem dovnitř2 směrem k Jupiteru, a následně byl Jupiterem

rozptýlen ven do disku planetesimál. V takovém případě by Saturn a Jupi-

ter velmi rychle migrovaly od sebe a dosáhly by potřebné vzdálenosti drah

za čas 104 až 105 yr. Zde lze poprvé mluvit o scénáři skákajícího Jupitera.

1V článku Gomes et al. (2004) je studován též typ migrace, ve kterém planeta rozptyluje
planetesimály za sebe (pokud hlavní poloosa planety roste, tak hlavní poloosa planetesimály
klesá, a naopak). Takováto migrace by vedla ke zvyšování rychlosti migrace. Ve stejné práci je
ukázáno, že tento typ migrace ve sluneční soustavě zřejmě neproběhl.

2Rozptyl ledového obra Saturnem ven je samozřejmě taktéž možný, nicméně taková migrace
by přiblížila Saturn k Jupiteru a opět bychom měli problém s přílišným nárůstem excentricit a
sklonů drah terestrických planet.
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• V práci Morbidelli et al. (2010) je přezkoumáním předchozích studií úbyt-

ku úhrnné hmotnosti planetesimál určeno, že nejrychlejší možná migrace

v disku planetesimál mohla trvat přibližně 5 Myr. Tudíž se zdá neopod-

statněná časová škála τ = 0,5 Myr použitá v práci Minton & Malhotra

(2009), kterou jsme zmiňovali výše. V Morbidelli et al. (2010) bylo uká-

záno, že migrace v disku planetesimál po dobu τ ≥ 5 Myr nereprodukuje

výsledky práce Minton & Malhotra (2009), a tudíž není vhodná k vysvětlení

dnešní orbitální struktury hlavního pásu. Z tohoto důvodu je třeba vedle

interakce planet s planetesimálami uvažovat též těsná přiblížení velkých

planet. Hypotéza skoku Jupitera umožňuje efektivně zkrátit čas migrace

a dosáhnout dobrých výsledků při rekonstruování hlavního pásu planetek:

vysvětluje zejména rozdělení sklonů v hlavním pásu.

4.2 Scénář migrace s pěti obřích planet

Práce Nesvorného (2011) se zabývala možností, že se ve sluneční soustavě zfor-

movalo pět velkých planet. Páta planeta typu ledový obr o hmotnosti blízké

hmotnosti Uranu nebo Neptunu se původně nacházela na dráze mezi Saturnem

a Uranem. Takovýto systém planet migroval v disku planetesimál tak, že byla

pátá planeta rozptýlena dovnitř Saturnem a po rozptylu Jupiterem byla uvedena

na hyperbolickou dráhu mířící ze sluneční soustavy. Hypotéza vyhození ledového

obra během migrace byla podpořena statisticky lepšími výsledky numerických

simulací (ve srovnání se čtyřmi planetami) a rovněž pozorováními volně plujících

planet v mezihvězdném prostoru, které naznačují, že tento jev není ve vývoji

planetárních systémů ojedinělý.

Z výsledků simulací provedených v práci Nesvorného (2011) vyplývá, že po-

kud se planety po migraci v plynném disku nacházejí ve vzájemné rezonanční

konfiguraci, dojde během následné migrace v disku planetesimál s vysokou prav-

děpodobností k přiblížení některého z ledových obrů k Jupiteru. Potom je možné,

že bude ledový obr rozptýlen ze sluneční soustavy, a v soustavě tak zůstane o jednu

obří planetu méně. Scénář pěti velkých planet se ukázal být až desetkrát účinněj-

ší při rekonstrukci současné orbitální struktury sluneční soustavy, nežli je tomu

v případě simulací planetárního systému sestávajícího ze čtyř velkých planet.

4.3 Vliv migrace planet na primordiální populaci

Vzhledem k vysoké dynamické stabilitě ostrovů A a B, vzhledem k dlouhým

životním dobám v nich zachycených planetek a také vzhledem k určenému stáří

rezonanční populace poznamenané kolizním vývojem lze uvažovat, že stabilní
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planetky pocházejí z populace těles, která se v rezonanci nacházela před začátkem

migrace planet v disku planetesimál. Abychom tuto hypotézu mohli testovat,

bylo třeba určit, zda mohou některé z primordiálních planetek během migrace

v rezonanci setrvat a zachovat si stabilitu svých drah.

Prováděli jsme numerické N -částicové simulace pomocí upraveného integrá-

toru SWIFT (Rozehnal, 2013), který počítá orbitální vývoj planet na základě

souboru s předepsaným časovým vývojem planetárních orbitálních elementů, ve

kterých integrátor interpoluje. Díky tomu lze simulovat migraci planet a s ní sou-

visející změny v orbitální struktuře studované populace, aniž bychom do simulace

museli zahrnovat též planetesimály, které migraci umožnily. Stabilitu rezonanční

oblasti jsme zkoumali v rámci scénáře Skákající Jupiter. Proto jsme pro soubor

s předepsanými polohami planet použili záznam migrace planet z Morbidelli et al.

(2010). Celková doba této předepsané migrace byla 5 Myr.

4.3.1 Vliv migrace na planetky skupiny Zhongguo.

V první provedené simulaci jsme testovali, jakou dynamickou stabilitu mají bě-

hem migrace dráhy dnes pozorovaných planetek skupiny Zhongguo. Pro vytvoření

počátečních podmínek jsme použili oskulační elementy z katalogu AstOrb. Stej-

ně jako v kapitole 2.2 jsme uvažovali pouze gravitační působení velkých planet,

terestrické planety ani vliv negravitačních zrychlení jsme neuvažovali.

Jelikož jsou dnešní dráhy planet jiné nežli před začátkem migrace, bylo třeba

provést přesun planet a dnešní stabilní populace do vhodných počátečních poloh.

Za tímto účelem jsme na začátek simulace zařadili hladkou migraci velkých pla-

net z jejich současných drah na počáteční dráhy, které odpovídají polohám před

migrací (Morbidelli et al., 2010). Tento přesun probíhal 0,1 Myr.

Protože v tomto scénáří dochází během migrace k tomu, že vnitřní ledový obr

se stane po skoku Jupitera vnějším, předpokládali jsme, že Neptun byl na počátku

migrace blíže Saturnu než Uran. V další fázi jsme provedli simulaci samotné

migrace dle scénáře skákajícího Jupitera.

Výpočet jsme ukončili po uplynutí integračního času 1 Myr. Důvodem k ukon-

čení simulace byl dramatický úbytek testovacích částic záhy po skončení hladké

migrace a začátku migrace v disku planetesimál. Během 0,9 Myr od začátku

migrace bylo eliminováno 122 ze 124 původních těles. Destabilizaci rezonanční

oblasti vysvětlujeme změnou struktury sekulárních rezonancí, které oblast 2:1

rezonance kříží. To umožnilo prudký růst excentricity dříve stabilních planetek.

Výsledky simulace jsou znázorněny na obrázku 18. Časový vývoj počtu těles

v primordiální populaci jsme určili podle toho, kolik planetek má v daném oka-

mžiku oskulační hlavní poloosu z rozmezí 3 až 3,5 AU. Jedná se o hrubý odhad
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Obrázek 18: Simulace vývoje primordiální populace Zhongguo (124 planetek) ve scénáři
skákajícího Jupiteru. Šedé body znázorňují oskulační hlavní poloosy planetek v čase,
závislost oskulační hlavní poloosy Jupiteru na čase je vynesena tmavě modře, závislost
apocentra Q a pericentra q Jupitera na čase je vynesena světle modře, přičemž q < a <
Q. Červenou čarou je zaznamenán časový vývoj libračního centra 2:1 rezonance, černá
čára představuje závislost oskulační hlavní poloosy Neptunu na čase. Závislost počtu
planetek N v primordiální populaci na čase je zobrazena růžovou čarou, této závislosti
přísluší pravá svislá osa. Soubor s předepsanými polohami planet pro simulaci převzat
z Morbidelli et al. (2010).

horní hranice početnosti okamžité rezonanční populace, protože rezonanční kri-

tický úhel jsme v této integraci nezaznamenávali a v intervalu hlavních poloos

3 až 3,5 AU se jistě mohou vyskytovat i planetky setrvávající mimo rezonanci.

Na obrázku 18 je dále znázorněn vývoj hlavních poloos Jupiteru, Neptunu, pri-

mordiálních planetek a přibližná poloha libračního centra rezonance 2:1 určená

z třetího Keplerova zákona. Vynášíme též polohu perihelia q = a(1 − e) a afelia

Q = a(1 + e) Jupitera.

V první fázi hladké migrace, po dobu 0,1 Myr, si můžeme všimnout, že rezo-

nanční oblast zůstává stabilní, počet těles pouze mírně osciluje kolem počáteční

hodnoty, ale k výraznému rozptylu planetek v hlavních poloosách nedochází. Ta-

kový výsledek je příznivý, protože přesun planet do počátečních poloh potřebu-

jeme pouze kvůli nastavení správných počátečních podmínek. Prvních 0,1 Myr

simulace tedy s následující migrací nesouvisí, a v tomto čase by nemělo docházet

k destabilizaci primordiální populace, což se potvrdilo.

Se začátkem migrace planet dle scénáře skákajícího Jupiteru se rezonanční

oblast okamžitě destabilizuje. Již v čase T = 0,2 Myr (tedy 0,1 Myr po začátku

migrace) klesá počet primordiálních planetek na 34 oproti původním 124, ačkoliv

migrace v této fázi zatím není příliš prudká. V čase T ≈ 0,27 Myr až 0,34 Myr se

počet těles krátce stabilizuje, pak ovšem nastávají dvě těsná přiblížení Neptunu a
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Jupiteru, dojde ke „skoku“ Jupiteru, a tím je eliminována značná část zbývajících

planetek. V čase 1 Myr, kdy jsme simulaci ukončili, čítá celková populace jen 2

planetky. Tyto planetky nejsou zachyceny v rezonanci, jak jsme ověřili výpočtem

rezonančních elementů.

4.3.2 Vliv migrace na početnou primordiální populaci.

Simulace se 124 planetkami sice poukazuje na dramatický úbytek planetek, nicmé-

ně je možné, že primordiální populace byla mnohem početnější a dnes pozorované

planetky skupiny Zhongguo jsou jejím pouhým zlomkem. Z práce Morbidelli et al.

(2009a) vyplývá, že hlavním pásu byl po utvoření planet 100 krát až 1000 krát

početnější než v současnosti. Důvodem masivního úbytku těles byla především

gravitační interakce mezi planetkami a planetárními embryi, která se zachovala

v hlavním pásu. Pokud by však stabilní ostrovy ve 2:1 rezonanci dokázaly v nich

zachycené primordiální planetky uchránit před vlivem embryí, mohla být popu-

lace ve 2:1 rezonanci před začátkem migrace stokrát až tisíckrát početnější než

populace dnešní.

Proto jsme provedli novou simulaci, pro kterou jsme vytvořili syntetickou pri-

mordiální populaci. V prostoru oskulačních orbitálních elementů jsme vymezili

oblast, ve které se nachází většina pozorované populace Zhongguo, charakterizo-

vanou hlavními poloosami a = 3,218 AU až 3,331 AU, excentricitami e = 0,134

až 0,385 a sklony I = 0◦ až 5◦. V této oblasti jsme náhodně rozmístili 12400 syn-

tetických testovacích částic s elementy ω, Ω a M náhodně vybranými z intervalu

0◦ až 360◦. Tento výběr může být nepřesný, protože jsme neověřili, zda planetky

na těchto drahách splňují rezonanční podmínku.

Následně jsme opět simulovali stabilitu syntetických primordiálních planetek

během migrace planet: nejprve jsme provedli hladký posun planet do počáteč-

ních poloh trvající 0,1 Myr, následovala migrace dle scénáře skákající Jupiter po

dobu 4,85 Myr, nakonec jsme provedli hladký drift planet z konečných poloh do

poloh současných, aby bylo možné porovnat syntetickou populaci s pozorovanou.

Celková doba integrace byla 6 Myr.

Výsledky simulace uvádíme na obrázcích 19 a 20. Na obrázku 19 nahoře je

ukázán celý průběh závislosti hlavní poloosy, perihelií a afelií velkých planet na

čase během simulace. Zřetelné je těsné přiblížení Neptunu k Saturnu a následně

k Jupiteru, jehož důsledkem je skokový nárůst vzdálenosti drah Jupitera a Sa-

turnu a uvedení Neptunu na dráhu s velkou hlavní poloosou, jejíž změny jsou

v dalším průběhu simulace velice prudké. Značnou změnu hlavní poloosy pozoru-

jeme i u Uranu.

Na obrázku 19 jsou vyneseny stejné závislosti jako na obrázku 18, nyní pro
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Obrázek 19: Nahoře: časový vývoj oskulačních hlavních poloos, pericenter a apocenter
velkých planet v simulaci vývoje primordiální populace 12400 planetek během migrace
planet. Vývoj a, q a Q je znázorněn: modře pro Jupiter, červeně pro Saturn, světle modře
pro Uran a černě pro Neptun, přičemž pericentrum a apocentrum Neptunu vynášíme
šedou čarou. Dole: totéž jako na obrázku 18 pro primordiální populaci 12400 planetek.
Oskulační hlavní poloosy planetek pro přehlednost nevynášíme. Soubor s předepsanými
polohami planet pro simulaci byl převzat z Morbidelli et al. (2010).

případ syntetické primordiální populace. Vidíme opět důsledek destabilizace re-

zonanční oblasti, díky kterému dochází ke značnému úbytku testovacích těles již

v čase před skokem Jupitera. V čase po skoku dochází k pozvolnému ubývání

planetek primordiální populace. Po uvedení planet na dnešní dráhy zůstává z pů-

vodních 12400 těles pouze 49 planetek.

Pro planetky, které nebyly během migrace vyřazeny, jsme provedli výpočet

rezonančních elementů, podobně jako v kapitole 2.3, rezonanční elementy jsme

zaznamenávali po dobu 3 Myr. Pokud některá z planetek není zachycena v re-

zonanci, představují rezonanční elementy náhradu klasických vlastních elementů.
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Obrázek 20: Závislosti rezonanční excentricity e na rezonanční hlavní poloose a pro
tělesa z primordiální populace 12400 planetek, která přežila migraci planet dle scénáře
skákající Jupiter. V obrázku jsou vyznačeny hranice důležitých rezonancí v oblasti 2:1
rezonance, stejné jako např. na obrázku 1. Ve stabilních ostrovech rezonanční oblasti se
nenacházejí žádné planetky.

Některým planetkám setrvávajícím mimo rezonanci však nebyly rezonanční ele-

menty připsány, protože nesplňovaly rezonanční podmínku 2.7. Rozdělení v hlav-

ních poloosách a excentricitách je uvedeno na obrázku 20. Ve stabilních ostrovech

A a B ani v jejich bezprostřední blízkosti se nenacházejí žádné planetky. Proto

můžeme říci, že pozorované planetky skupiny Zhongguo zřejmě nepocházejí ze

stonásobně početnější primordiální populace.

4.4 Zachycení stabilní populace ve scénáři skáka-

jícího Jupiteru

Během migrace Jupitera se měnila poloha libračního centra a související rezonanč-

ní oblasti, jak je vidět na obrázcích v předchozí kapitole 4.3. Již jsme ukázali, že

během migrace planet dochází k destabilizaci rezonanční oblasti, a tudíž je mož-

né, aby do ní pronikala tělesa z vnějšku. Abychom určili efektivitu zachycování a

stabilitu drah, na něž se tělesa zachytí, provedli jsme dvě simulace zachycování

planetek ve scénáři skákajícího Jupiteru.

4.4.1 Simulace zachycování z rozlehlé syntetické populace.

Pro vytvoření syntetické populace planetek jsme nejprve stanovili oblast v prosto-

ru orbitálních elementů, ze které mohou být planetky během migrace zachycovány.

Zajímala nás maximální a minimální hodnota hlavní poloosy amax a amin, které
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Obrázek 21: Orbitální rozdělení dvou různých syntetických populací planetek (černé bo-
dy) po migraci planet dle scénáře skákající Jupiter a po výpočtu rezonančních elementů.
Vlevo: původní syntetická populace sestávala z 5000 těles rozmístěných v intervalech
a ∈ (2,972; 3,424) AU, e ∈ (0; 0,4), I ∈ (0◦; 14◦). Vpravo: původní syntetická populace
sestávala z 5000 těles rozmístěných v intervalech a ∈ (3,05; 3,2), e ∈ (0; 0,15), I = 0◦

pokryjí hranice rezonance při migraci. Bylo nutno přihlédnout k tomu, že hranice

rezonanční oblasti jsou v prostoru (a, e) skloněné. Určili jsme amin = 2,972 AU a

amax = 3,424 AU. Excentricity a sklony jsme uvažovali takové, aby jejich rozme-

zí pokrylo rozsah orbitálních elementů pozorované dynamicky stabilní populace,

tedy e = 0 až 0,4 a I = 0◦ až 14◦. Úhlové elementy jsme volili náhodně v celém

rozsahu 0◦ až 360◦.

Vytvořili jsme syntetickou populaci pěti tisíc planetek, kterým jsme náhodně

přiřadili dráhové elementy z rozsahů uvedených výše. Následně jsme simulovali

vliv migrace planet, která probíhala podle scénáře skákajícího Jupiteru. Jelikož je

rozsah migrace planet přímo zahrnut ve volbě oblasti, ve které jsme syntetickou

populaci rozmístili, nebylo v tomto případě nutné zařadit před začátek migrace

posun planet — planety jsou tedy na počátku integrace v polohách předepsa-

ných scénářem skákající Jupiter (Morbidelli et al., 2010). Po ukončení migrace

v disku planetesimál jsme však do simulace zařadili hladký drift planet na součas-

né dráhy, abychom mohli navázat výpočtem rezonančních elementů a porovnat

zbylou syntetickou populaci s populací pozorovanou. Rezonanční elementy jsme

zaznamenávali po dobu 3 Myr a v průběhu integrace jsme zaznamenávali rezo-

nanční elementy.

Orbitální rozdělení asteroidů, které simulaci přečkaly, je uvedeno na obráz-

ku 21 vlevo. Planetky jsou rozptýleny v rozsahu hlavních poloos 2,6 AU až 3,27

AU. Vysoká četnost planetek setrvávajících mimo rezonanci v rozmezí a .
= 3 AU

až 3,17 AU může být částečně způsobena tím, že v této oblasti ležela část synte-

tické populace již před migrací a rezonance do ní během svého postupu hlavním

pásem zasáhla pouze částečně.

Pro prvotní odhad dynamické stability zachycených planetek jsme vytvořili
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sadu jednoduchých podmínek, které vystihují rozložení pozorovaných planetek

skupiny Zhongguo, Griqua a Zulu v grafech (a,e) a (a, sin I). Omezení dráhových

elementů těchto skupin lze provést pomocí vhodně zvolených přímek v grafech

orbitálních elementů. Použitý postup rozdělení zachycených planetek do jednot-

livých skupin je následující:

• Nejprve jsme ze zachycené syntetické populace vybrali dynamicky stabilní

planetky. Jedná se o takové zachycené asteroidy, které leží v jednom ze sta-

bilních ostrovů a v grafu (a, sin I) leží v blízkosti pozorovaných planetek sku-

piny Zhongguo. Ostrov A lze přibližně vymezit podmínkou a ∈ (3,228; 3,25)

AU a e ∈ (0,28; 0,42). Pro ostrov B platí a ∈ (3,21; 3,243) AU a e ∈
(0,2; 0,36). Oba ostrovy uvažujeme navzájem oddělené hranicemi rezonan-

cí ν5 a ν16. V grafu (a, sin I) leží většina pozorovaných planetek skupiny

Zhongguo pod přímkou sin I
.
= 7,09 · [a]AU− 22,71 a nad přímkou sin I = 0.

• Předchozí pravidlo má jednu výjimku: je-li a ∈ (3,24; 3,25), a zároveň 0 <

sin I < 0,12, pak planetku řadíme mezi marginálně stabilní.

• Po oddělení stabilní populace určujeme marginálně stabilní asteroidy z pod-

mínky: a < 3,27 AU, e < 0,51 a 0 < sin I < 0,6. Dolní hranici pro hlavní

poloosy představuje přímka [a]AU

.
= (e+ 117,8) /36,86, excentricity jsou

zdola omezené přímkou e = −2,07 · [a]AU + 6,85.

• Zbylé planetky, které se nacházejí uvnitř rezonanční oblasti, jsou dynamicky

nestabilní.

Tyto podmínky jsou přibližné, protože vycházejí pouze z podobnosti orbitálních

rozdělení syntetické populace a planetek skupiny Zhongguo. Vybrání vhodných

hranic jednotlivých populací je do jisté míry subjektivní, avšak vychází ze stu-

dia výskytu pozorovaných planetek v grafu orbitálních elementů v kapitole 2.3,

proto zvolený postup považujeme za dobré první přiblížení. Pro přesné rozřazení

zachycených asteroidů by bylo třeba simulovat jejich dlouhodobý orbitální vývoj.

Na obrázku 22 jsou uvedeny grafy orbitálního rozdělení zachycených planetek.

Zachycené planetky jsou barvou a tvarem symbolu rozlišeny na stabilní, margi-

nálně stabilní a nestabilní. Získané orbitální rozdělení zachycených planetek se

kvalitativně podobá pozorovanému. Z grafu (a, sin I) je však patrné, že zachyce-

ná stabilní tělesa mají převážně vyšší sklony, než má většina planetek skupiny

Zhongguo.

Výsledkem zachycování z celkového počtu 5000 těles je výskyt pěti planetek

skupiny Zhongguo v ostrově B. Dále jsme identifikovali 21 těles skupiny Griqua,

z nichž jedno setrvává v blízkosti ostrova A. Nestabilních asteroidů se zachytilo

41.
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Obrázek 22: Orbitální rozdělení syntetické populace planetek po migraci planet dle scé-
náře skákajícího Jupiteru a po výpočtu rezonančních elementů (po dobu 3 Myr). Modré
body představují zachycené planetky skupiny Zhongguo, růžové body představují za-
chycené planetky skupiny Griqua, hnědé body reprezentují zachycené planetky skupiny
Zulu. Původní syntetická populace sestávala z 5000 těles rozmístěných v intervalech
a ∈ (2,972; 3,424) AU, e ∈ (0; 0,4), I ∈ (0◦; 14◦). V obrázku dále vyznačujeme hranice
ostrovů A a B, které jsme použili k identifikaci stabilních planetek. Pro srovnání vyná-
šíme šedými body pozorovanou populaci planetek skupiny Zhongguo. V grafu (a, sin I)
jsme pro přehlednost vynechali nestabilní planetky.

Počty zachycených planetek jsme přepočetli tak, aby odpovídaly zachycování

z hlavního pásu před 4 Gyr. Postupovali jsme následovně:

• Zvolili jsme mezní velikosti planetek Dmin a Dmax.

• Určili jsme počet planetek NMB s velikostí3 Dmin ≤ D ≤ Dmax v dnešním

3Velikost planetek jsme převzali z práce Masiero et al. (2011), případně z databáze AstOrb
Bowell (2012). Pokud se velikost planetky nevyskytovala v žádné z těchto databází, spočetli
jsme ji tak, že jsme planetkám s a < 2,7 AU připsali albedo 0,15, ostatním planetkám jsme
připsali albedo 0,04, a užili jsme vztah 2.14.
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hlavním pásu v oblasti, ze které pocházela zachycená tělesa. Náhled na

rozsah této oblasti poskytuje obrázek 23.

• Určili jsme faktor f = NMB/5000, kterým jsme vynásobili počty zachyce-

ných planetek. Takto jsme získali počet N1 planetek, které by se zachytily

z dnešního hlavního pásu.

• Hlavní pás byl před začátkem migrace přibližně třikrát početnější, jak vy-

plývá z výsledků práce Minton & Malhotra (2010). Počet N2 = 3 ·N1 tedy

zhruba udává skutečný počet zachycených planetek.

Výsledky uvádíme v tabulce 5, kde je porovnáváme s pozorovanými počty Nobs

planetek skupiny Zhongguo a Griqua. Pro tyto skupiny zřejmě platí následující:

• Skupina Zhongguo: počet zachycených planetek N2 je srovnatelný s počtem

pozorovaných Nobs. Ve všech případech platí N2 > Nkol, přičemž tato ne-

rovnost je nejvýraznější pro malá Dmin. To se zdá být v pořádku, protože

zachycená tělesa zřejmě část své hmoty ztratí v důsledku kolizního vývo-

je — malá tělesa jsou doplňována o fragmenty ze srážek, zatímco velikost

největších těles klesá a jejich populace se tak stává méně početnou.

• Skupina Griqua: počet zachycených planetek N2 je v závislosti na volbě

Dmin pětkrát až sedmkrát vyšší, než počet pozorovaných Nobs. Skupina

Griqua je ovšem marginálně stabilní a početnost zachycených planetek tedy

po 4 Gyr orbitálního vývoje značně poklesne (přesný pokles by ukázala

N -částicová simulace orbitálního vývoje se zahrnutím vlivu terestrických

planet a Jarkovského jevu).

Dmin Dmax NMB Skupina N1 N2 Nobs

10 30 1840 Zhongguo 2 6 3
Griqua 8 23 4

8 30 3957 Zhongguo 4 12 8
Griqua 17 50 7

5 30 16513 Zhongguo 17 50 45
Griqua 69 208 30

2 30 41994 Zhongguo 42 126 121
Griqua 176 529 101

Tabulka 5: Výsledky simulace zachycování z rozlehlé syntetické populace ve scénáři
skákajícího Jupiteru. Pro velikosti planetek D ∈ [Dmin;Dmax] je uveden: počet těles
NMB v dnešním hlavním pásu (v oblasti, ze které k záchytu došlo), počet planetek
N1 zachycených z populace dnešního hlavního pásu a počet planetek N2 zachycených
z třikrát početnějšího hlavního pásu (tj. pásu v období migrace). Pro srovnání uvádíme
počty pozorovaných planetek Nobs.
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Obrázek 23: Počáteční orbitální elementy planetek ze syntetické populace, které se za-
chytily během migrace. Rozsah os odpovídá zvolenému rozsahu celé syntetické populace.

4.4.2 Simulace zachycování z nízkých sklonů.

Výsledky simulace popsané výše neodpovídají na dvě zásadní otázky: není zřejmé,

zda se mohly zachytit nějaké stabilní planetky v ostrově A, a rovněž není jasné,

zda lze pomocí zachycování vysvětlit část pozorovaných planetek Zhongguo, které

se vyskytují na nízkých sklonech. Důvodem těchto nedostatků je zřejmě nízká

koncentrace těles v syntetické populaci, která vznikla tím, že jsme 5000 těles

rozmístili po relativně rozlehlé oblasti v prostoru orbitálních elementů.

Abychom provedli rozmístění syntetických těles efektivněji, určili jsme zpět-

ně, v jakých oblastech v prostoru orbitálních elementů se původně nacházely

planetky, které se během simulace zachytily. Zjistili jsme (viz obrázek 23), že tyto

planetky měly hlavní poloosy a = 3,05 AU až 3,2 AU a excentricity e = 0 až

0,15. Ve sklonech jsme výrazné omezení nepozorovali. V těchto intervalech orbi-

tálních elementů jsme vytvořili novou syntetickou populaci pěti tisíc planetek,

jimž jsme dále připsali nulový sklon I = 0◦ a ω, Ω, M z intervalu 0◦ až 360◦.

Důvodem omezení ve sklonech je snaha zjistit, zda se při zachycování z nízkých

sklonů tento sklon zachová, čímž by se mohl vysvětlit původ většiny asteroidů

skupiny Zhongguo, které se právě nízkými sklony vyznačují.

Provedli jsme znovu simulaci zachycování planetek během migrace planet, ten-

tokrát ovšem se zúženou syntetickou populací popsanou výše. Na konci simulace

zbylo 2039 planetek, po výpočtu rezonančních elementů zůstalo 1896 planetek.

Výsledné orbitální rozdělení je ukázáno na obrázku 21. Podle stejných podmínek

jako výše jsme v ostrově B identifikovali 17 až 18 stabilních a 69 až 70 marginálně

stabilních syntetických těles. V ostrově A se zachytily 2 až 3 stabilní a 1 až 2

marginálně stabilní planetky.
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Obrázek 24: Orbitální rozdělení syntetické populace planetek po migraci planet dle scé-
náře skákajícího Jupiteru a po výpočtu rezonančních elementů (po dobu 3 Myr). Modré
body představují zachycené planetky skupiny Zhongguo, růžové body představují za-
chycené planetky skupiny Griqua, hnědé body reprezentují zachycené planetky skupiny
Zulu. Původní syntetická populace sestávala z 5000 těles rozmístěných v intervalech
a ∈ (3,05; 3,2), e ∈ (0; 0,15), I = 0◦. V obrázku dále vyznačujeme hranice ostrovů A a
B, které jsme použili k identifikaci stabilních planetek. Pro srovnání vynášíme šedý-
mi body pozorovanou populaci planetek skupiny Zhongguo. V grafu (a, sin I) jsme pro
přehlednost vynechali nestabilní planetky

Na obrázku 24 je ukázáno orbitální rozdělení jednotlivých skupin planetek.

Z grafu (a, sin I) je patrné, že čtyři zachycené stabilní planetky se nacházejí

na sin I < 0,02, osm zachycených stabilních planetek setrvává na sin I < 0,042.

Na obrázku 25 je zobrazen graf závislosti sklonu na excentricitě pro zachycené

planetky (pro srovnání vynášíme též pozorovanou skupinu Zhongguo). Zachycené

planetky skupiny Zhongguo mají takové orbitální rozdělení, které se podobá po-

zorovanému. Většina zachycených planetek Griqua se vyskytuje na excentricitách

0,15 až 0,2 nebo na vysokých sklonech.
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Obrázek 25: Graf závislosti sinu sklonu sin I na excentricitě e. Modré body představují
zachycené syntetické planetky skupiny Zhongguo a růžové body představují zachycené
syntetické planetky skupiny Griqua po migraci planet dle scénáře skákající Jupiter a po
výpočtu rezonančních elementů. Syntetická populace před migrací sestávala z 5000 těles
rozmístěných v intervalech a ∈ (3,05; 3,2), e ∈ (0; 0,15), I = 0◦. Šedé body představují
orbitální rozdělení pozorovaných planetek skupiny Zhongguo.

Pokud by v rezonanci působil Jarkovského drift v excentricitě (Brož & Vo-

krouhlický, 2008) tak, že by zvyšoval excentricitu marginálně stabilních planetek,

mohly by tyto planetky pronikat mezi Zhongguo, a tím by měnily jejich početnost.

Tuto hypotézu jsme však zatím v žádné dynamické simulaci netestovali.

Počty zachycených těles jsme, obdobně jako v kapitole 4.4.1, přepočetli tak,

aby odpovídaly zachycování z hlavního pásu před 4 Gyr. Výsledky jsou shrnuty

v tabulce 6. Vidíme, že s klesajícím Dmin je počet N2 zachycených planetek Zhon-

gguo výrazně menší než počet pozorovaných Nobs. Samotné zachycování z nízkých

Dmin Dmax NMB Skupina N1 N2 Nobs

10 30 363 Zhongguo 1 4 3
Griqua 5 15 4

8 30 600 Zhongguo 2 7 8
Griqua 9 26 7

5 30 1567 Zhongguo 6 19 45
Griqua 22 67 30

2 30 4213 Zhongguo 17 51 121
Griqua 60 179 101

Tabulka 6: Výsledky simulace zachycování z nízkých sklonů ve scénáři skákajícího Ju-
piteru. Pro velikosti planetek D ∈ [Dmin;Dmax] je uveden: počet těles NMB v dnešním
hlavním pásu (v oblasti, ze které k záchytu došlo), počet planetek N1 zachycených z po-
pulace dnešního hlavního pásu a počet planetek N2 zachycených z třikrát početnějšího
hlavního pásu (tj. pásu v období migrace). Pro srovnání uvádíme počty pozorovaných
planetek Nobs.
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sklonů tedy nestačí k vysvětlení dnešní pozorované populace. Pro planetky sku-

piny Griqua je N2 > Nobs, avšak počet zachycených planetek není výrazně vyšší

než počet pozorovaných — z toho lze soudit, že je zachycená skupina Griqua má-

lo početná na to, aby v ní po 4 Gyr orbitálního vývoje zůstal pozorovaný počet

planetek.

4.5 Zachycení stabilní populace ve scénáři pěti vel-

kých planet

V předchozí kapitole 4.4 jsme ukázali, že rezonanční populace stabilních a margi-

nálně stabilních planetek mohla vzniknout během migrace velkých planet, která

probíhala dle scénáře skákající Jupiter. V této kapitole studujeme, jaké výsledky

přináší analogická simulace, ve které jsou polohy pěti obřích planet během migrace

předepsány podle výsledků práce Nesvorný (2011).

4.5.1 Simulace zachycování z rozlehlé syntetické populace.

Pro vytvoření syntetické populace jsme postupovali podobně, jako v kapitole 4.4.

Bylo třeba přepočítat dle třetího Keplerova zákona vývoj polohy libračního cen-

tra a určit, do kterých oblastí hlavního pásu zasáhla hranice rezonanční oblasti.

Výsledný interval hlavních poloos je 2,905 AU až 3,395 AU, excentricity a sklony

jsme volili 0 až 0,4 respektive 0◦ až 14◦.

Následně jsme pomocí upraveného symplektického integrátoru SWIFT simu-

lovali migraci planet dle scénáře pěti velkých planet a její působení na syntetickou

populaci. Celková doba integrace byla 11 Myr. Poslední 1 Myr představuje hladký

drift planet z výsledných poloh předepsaných scénářem na dnešní dráhy.

Na obrázku 26 je znázorněn časový vývoj hlavních poloos, afelií a perihelií pěti

velkých planet během simulace. V čase 6,2 Myr došlo k sérii těsných přiblížení páté

planety, která se nacházela mezi Saturnem a Uranem, se Saturnem a Jupiterem.

V důsledku těchto přiblížení prudce vzrostla vzdálenost drah Jupitera a Saturnu

a pátá planeta byla uvedena na dráhu směřující mimo sluneční soustavu. Uran a

Neptun migrovaly směrem ven.

Orbitální rozdělení syntetické populace po ukončení simulace je uvedeno v levé

části obrázku 27. Efektivita zachycování je přibližně šestkrát menší než ve scénáři

skákajícího Jupitera. Zachyceny byly pouze tři planetky skupiny Griqua a jedna

planetka skupiny Zhongguo s poměrně vysokým sklonem sin I = 0,188. Všechny

zachycené planetky se vyskytují v blízkosti ostrova B. Nestabilních planetek se

zachytilo 12.
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Obrázek 26: Časový vývoj oskulačních velkých poloos, perihelií a afelií Jupiteru (mod-
ře), Saturnu (červeně), páté planety (zeleně - pouze hlavní poloosa), Uranu (světle mod-
ře) a Neptunu (černě). Soubor s předepsanými polohami planet pro simulaci převzat
z Nesvorný (2011).

Přepočetli jsme počty zachycených těles na hodnoty odpovídající zachycování

z hlavního pásu dnes a během migrace, jak je uvedeno v tabulce 7. Vidíme, že

díky nízké efektivitě záchytu platí pro celou populaci N2 < Nobs, nezávisle na

volbě Dmin.

Dmin Dmax NMB Skupina N1 N2 Nobs

10 30 824 Zhongguo <1 <3 3
Griqua <1 <3 4

8 30 1715 Zhongguo <1 <3 8
Griqua 1 3 7

5 30 7024 Zhongguo 1 3 45
Griqua 4 12 30

2 30 21592 Zhongguo 4 12 121
Griqua 13 39 101

Tabulka 7: Výsledky simulace zachycování z rozlehlé syntetické populace ve scénáři pě-
ti obřích planet. Pro velikosti planetek D ∈ [Dmin;Dmax] je uveden: počet těles NMB

v dnešním hlavním pásu (v oblasti, ze které k záchytu došlo), počet planetek N1 zachy-
cených z populace dnešního hlavního pásu a počet planetek N2 zachycených z třikrát
početnějšího hlavního pásu (tj. pásu v období migrace). Pro srovnání uvádíme počty
pozorovaných planetek Nobs.

4.5.2 Simulace zachycování z nízkých sklonů.

Ve výše popsané simulaci se tři z planetek, které se zachytily na stabilních dra-

hách, před migrací vyskytovaly v oblasti prostoru dráhových elementů vymezené

a ∈ (2,9; 3,0) AU a e = (0; 0,35). Do této oblasti jsme umístili novou syntetickou
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Obrázek 27: Orbitální rozdělení dvou různých syntetické populací planetek po migra-
ci planet dle scénáře pěti velkých planet a po výpočtu rezonančních elementů. Modré
body představují zachycené planetky skupiny Zhongguo, růžové body představují za-
chycené planetky skupiny Griqua, hnědé body reprezentují zachycené planetky skupiny
Zulu. Grafy nalevo: původní syntetická populace sestávala z 5000 těles rozmístěných
v intervalech a ∈ (2,905; 3,395) AU, e ∈ (0; 0,4), I ∈ (0◦; 14◦). Grafy napravo: původní
syntetická populace sestávala z 5000 těles rozmístěných v intervalech a ∈ (2,9; 3,0) AU,
e ∈ (0; 0,35), I = 0◦. Pro srovnání vynášíme šedými body pozorovanou populaci pla-
netek skupiny Zhongguo. V grafu (a, sin I) jsme pro přehlednost vynechali nestabilní
planetky.

populaci pěti tisíc planetek, abychom určili, zda pak bude zachycování ve scéná-

ři pěti planet účinnější. Planetkám jsme připsali nulový sklon, abychom zároveň

testovali zachycování na dráhy planetek skupiny Zhongguo s nízkými sklony. S no-

vou syntetickou populací jsme provedli simulaci, jejíž průběh byl jinak shodný se

simulací v kapitole 4.5.
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Výsledné orbitální rozdělení zachycených planetek uvádíme v pravé části ob-

rázku 27. Jak je na první pohled zřejmé, efektivita zachycování se oproti simulaci

v kapitole 4.5 výrazně nezměnila: zachytila se jedna planetka skupiny Zhongguo

a čtyři planetky skupiny Griqua, z nichž dvě setrvávají nad hranicí sekulární

rezonance ν16. Na nestabilní dráhy se zachytilo 17 asteroidů.

Důvodem, proč efektivita zachycování zůstala přibližně stejná, může být vliv

migrace na syntetickou populaci v čase před těsnými přiblíženími páté planety

k Saturnu a Jupiteru. Jelikož diskontinuita nastává až po 6,2 Myr migrace v dis-

ku planetesimál, může se po tuto dobu syntetická populace vlivem gravitačních

perturbací rozptylovat v prostoru orbitálních elementů tak, že v čase skoku již

není koncentrace těles v syntetické populaci dostatečná k tomu, aby se efektivi-

ta zachycování navýšila. Rozptylování planetek před rychlou migrací Jupitera je

zřejmě též důvodem, proč se nezachycují planetky na nízkých sklonech.

Nepřesnost mohla nastat rovněž v samotné volbě oblasti pro umístění synte-

tické populace, protože v simulaci v kapitole 4.5 se zachytilo velmi málo stabilních

planetek, pomocí nichž jsme vhodnou oblast určovali.
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5. Diskuse původu dynamicky

stabilní populace

Z provedených simulací vlivu migrace planet na primordiální (viz kapitola 4) po-

pulaci vyplývá, že jsou stabilní ostrovy se skokem Jupiteru destabilizovány. Ani

primordiální populace, která by byla stokrát početnější než pozorovaná skupina

Zhongguo, by migraci pravděpodobně nepřečkala. Z planetek syntetické popula-

ce zůstalo na konci simulace pět těles v rezonanci, zachycených na nestabilních

drahách. To, že rezonance není zcela prázdná, naznačuje, že pokud bychom si-

mulaci několikrát opakovali, mohl by se některý z asteroidů dostat na stabilní

dráhu. Avšak v žádném případě se primordiální populace čítající 12400 planetek

nemohla vyvinout v populaci pozorovaných planetek skupiny Zhongguo.

Simulace zachycování planetek během migrace dle scénáře skákajícího Jupiteru

vede k velmi dobrým výsledkům. Zachycování z oblasti, ve které je nízká koncen-

trace planetek, je dostatečně efektivní, abychom pomocí něho vysvětlili původ

skupiny Zhongguo a Griqua, efektivita zachycení na stabilní nebo marginálně

stabilní dráhy je 5 · 10−3. Simulace s vhodně vybranou syntetickou populací ležící

v a ∈ (2,9; 3,0) AU, e = (0; 0,35), sin I = 0 vede k zachycování planetek skupiny

Zhongguo na dráhy s nízkými sklony. Rovněž se zachycují planetky ve stabilním

ostrově A — těch je navíc výrazně méně než v ostrově B. Poměr počtu zachyce-

ných planetek Zhongguo v ostrově B ku počtu v ostrově A je NB/NA = 18/2 = 9,

přičemž pozorovaná hodnota je NB,obs/NA,obs = 113/11
.
= 10. Efektivita zachyce-

ní z nízkých sklonů na stabilní nebo marginálně stabilní dráhy je 2 · 10−2.

Simulace zachycování asteroidů ve scénáři pěti velkých planet je podstatně

méně efektivní, efektivita zachycení na stabilní nebo marginálně stabilní dráhy

je 8 · 10−4. Ani změnou umístění syntetické populace v prostoru dráhových ele-

mentů se nepodařilo efektivitu zachycování navýšit. Je možné, že na efektivitu

má vliv zejména doba, po kterou probíhala migrace v disku planetesimál, než

došlo k oddálení drah Jupitera a Saturnu. Ve scénáři skákajícího Jupitera totiž

blízká přiblížení ledového obra k Saturnu a Jupiteru nastanou mnohem dříve

než v případě scénáře pěti velkých planet. To znamená, že spolu s Jupiterem

„skočí“ rezonanční oblast do syntetické populace, která ještě není příliš rozptýle-

na působením planet během migrace v disku planetesimál, a dojde k efektivnímu

zachycení planetek.

Jelikož scénář primordiální populace můžeme částečně zamítnout, je zřejmé,

že skupiny Zhongguo a Griqua musely vzniknout zároveň, protože se planetky

zachycují na stabilní, marginálně stabilní i nestabilní dráhy. Proto je vhodné dát
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do souvislosti simulaci zachycování planetek během migrace se simulací kolizní-

ho vývoje, která zahrnovala planetky skupiny Zhongguo i Griqua. Tento kolizní

model jsme již dříve označili jako model zachycené rodiny na základě toho, že

počáteční rozdělení velikostí mělo poměrně vysoký sklon γb = qb + 1 = −4,5,

typický pro rodiny, ale část rozdělení pro D < 5 km měla sklon nižší, konkrétně

γc = qc + 1 = −2,5. Tento nižší sklon jsme vysvětlovali tak, že rodina nevznikla

přímo v rezonanci, ale po určitý čas se kolizně vyvíjela mimo rezonanci a následně

byla v rezonanci zachycena. Jak se ukázalo v dynamických simulacích, zachyco-

vání během migrace planet skutečně probíhalo. Navíc jsme určili vhodnou oblast

v prostoru orbitálních elementů, ze které pocházela většina zachycených asteroi-

dů. Je možné, že rodina původně vznikla právě v této oblasti, nebo do ní alespoň

zasahovala.
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Závěr a budoucí práce

V předložené práci jsme se zabývali populací planetek v rezonanci 2:1 středního

pohybu s Jupiterem. Našim cílem bylo určit původ dynamicky stabilních planetek

(tj. planetek skupiny Zhongguo a Griqua). Provedli jsme aktualizaci pozorované

populace a stanovili jsme její fyzikální vlastnosti. Následně jsme simulovali dlou-

hodobý kolizní vývoj. Z výsledků kolizních modelů jsme získali důležitá omezení

vztahující se ke scénářům původu stabilní populace. V dynamických modelech

jsme testovali vliv migrace planet na primordiální populaci a zachycování plane-

tek během migrace.

V práci nebyla provedena úloha ze zadání práce, která spočívala v úpravě kó-

du integrátoru SWIFT tak, aby vzrostla efektivita výpočtu zachycování planetek

v rezonanci. Tato úprava by spočívala v tom, že by se za testovací částice, které

by byly v průběhu dynamických simulací vyřazovány z integrace, doplňovaly au-

tomaticky částice nové. Tuto úlohu jsme mohli vynechat z následujícího důvodů:

během provedených dynamických simulací se ukázalo, že problematiku zachyco-

vání planetek lze studovat i s pomocí N -částicových simulací, ve kterých je počet

testovacích částic pevný a mění se pouze díky dynamice studovaného systému.

Výsledky aktualizace pozorované populace. Pomocí numerických N -části-

cových simulací provedených integrátorem SWIFT (Levison & Duncan, 1994)

jsme identifikovali 370 planetek zachycených v rezonanci 2:1 středního pohybu

s Jupiterem. Tento počet je dvakrát větší než v poslední studii Brož & Vokrouh-

lický (2008). Simulací dlouhodobého orbitálního vývoje planetek jsme určili, že

se v rezonanci nachází 140 planetek na nestabilních drahách (ve skupině Zulu),

106 planetek na marginálně stabilních drahách (ve skupině Griqua) a 124 pla-

netek na stabilních drahách (ve skupině Zhongguo). Jedenáct asteroidů skupiny

Zhongguo setrvává ve stabilním ostrově A, 113 jich je zachyceno ve stabilním

ostrově B.

Na základě výsledků práce Masiero et al. (2011) jsme zkonstruovali rozdělení

albeda v rezonanční populaci. Dále jsme zkonstruovali rozdělení velikostí celé

populace i jednotlivých skupin Zhongguo, Griqua a Zulu.

Kolizní modely. Užitím programu pro výpočet kolizní pravděpodobnosti (Bott-

ke et al., 1994) jsme spočetli průměrnou vlastní pravděpodobnost srážek mezi

tělesy z rezonance 2:1 a planetkami z hlavního pásu jako

Pi = (2,8± 0,5) · 10−18 km−2·yr−1 .

Dále jsme určili průměrnou rychlost takovýchto srážek jako

vi = (5,9± 1,9) km·s−1.
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Ze srovnání s prací Dahlgrena (1998) vyplývá, že pravděpodobnosti srážek jsou

menší než při kolizích mezi planetkami samotného hlavního pásu, rychlosti srážek

jsou naopak větší, což je očekávaný výsledek.

Pomocí několika simulací kolizního vývoje provedených kódem Boulder (Mor-

bidelli et al., 2009a) jsme určili, že stáří kolizně vyvinuté rezonanční populace

může být až 4 Gyr. Díky tomuto zjištění má smysl uvažovat, že původ rezonanční

populace souvisí s migrací velkých planet, která přibližně před 4 Gyr probíhala

(Nesvorný, 2011).

Diskutovali jsme velikost DPB mateřského tělesa, jehož fragmenty ze srážky by

mohly vytvořit pozorovanou populaci. Srovnáním s hydrodynamickými modely,

spočtenými v práci Durda et al. (2007) a Benavidez et al. (2012), jsme určili, že

mladá rodina mohla vzniknout rozpadem tělesa o velikosti DPB
.
= 100 km. Rodina

stará 4 Gyr by mohla vzniknout rozpadem tělesa o velikosti DPB
.
= 200 km.

Pravděpodobnost rozpadu takto velkého tělesa v rezonanci 2:1 je zhruba 10% za

4 Gyr. K výpočtu této hodnoty jsme použili jednoduchý stacionární model.

Dynamické simulace. Upraveným integrátorem SWIFT (Rozehnal, 2013) jsme

simulovali vliv migrace planet v disku planetesimál na populaci v rezonanci 2:1.

Nejprve jsme uvažovali primordiální populaci tvořenou pozorovanými planetkami

skupiny Zhongguo, následně jsme uvažovali stokrát početnější primordiální po-

pulaci. Výsledek obou simulací byl totožný: primordiální planetky byly během

migrace z rezonance vyřazeny.

V dalších simulacích jsme studovali, zda se během migrace planet zachycují

v rezonanci planetky z hlavního pásu. Provedli jsme dva výpočty ve scénáři ská-

kajícího Jupiteru (Morbidelli et al., 2010), první s rozlehlou syntetickou populací,

druhý se zúženou populací ležící na nízkých sklonech. V prvním případě se zachy-

tilo 126 planetek Zhongguo a 529 planetek Griqua (pozorováno je 121 respektive

101 planetek pro D ≥ 2 km). Zachycování z rozlehlé populace tedy vysvětluje

existenci pozorované skupiny Zhongguo. Jelikož počet marginálně stabilních pla-

netek za 4 Gyr orbitálního vývoje zřejmě značně poklese, je možné, že pomocí

zachycování lze vysvětlit i původ skupiny Griqua — abychom to mohli s jistotou

říci, bylo by třeba provést další simulace.

Výsledky zachycování z nízkých sklonů vysvětlují existenci planetek Zhongguo

ve stabilním ostrově A. Poměr zachycených těles v B ku A je NB/NA = 18/2 = 9,

přičemž hodnota pro pozorovanou populaci je NB,obs/NA,obs = 113/11
.
= 10.

Obdobné simulace jsme provedli ve scénáři pěti obřích planet (Nesvorný,

2011). Zjistili jsme, že efektivita zachycování je v tomto případě příliš nízká a

pomocí zachycování nelze vysvětlit původ populace v rezonanci 2:1.

77



Zamítnuté hypotézy. V průběhu práce jsme formulovali řadu hypotéz týkají-

cích se původu stabilní populace v rezonanci 2:1. Z výsledků provedených simulací

vyplývají různá omezení, na základě kterých jsme řadu hypotéz vyloučili.

• Zamítli jsme hypotézu primordiální populace, která by byla až stokrát po-

četnější než pozorovaná skupina Zhongguo. Taková populace by totiž byla

během migrace planet celá vyřazena z rezonance.

Je možné, že se v rezonanci zachoval vzorek hlavního pásu, který byl rezo-

nancí chráněn proti gravitačním perturbacím vyvolaným planetárními em-

bryi. Potom by mohla být primordiální populace až tisíckrát početnější, než

pozorovaná (Morbidelli et al., 2009a). Simulaci s takto početnou populací

jsme neprováděli a navrhujeme ji provést v budoucí práci.

• Jako nepravděpodobná se ukázala též hypotéza rodiny vzniklé rozpadem

mateřského tělesa přímo v rezonanci. V této hypotéze by musela v rezonanci

existovat jedna velká planetka (protože v současnosti tam žádnou nepozoru-

jeme), jejíž fragmenty by utvořily pozorovanou populaci. V případě rodiny

mladší než 1 Gyr by se jednalo o rozpad tělesa velikosti DPB
.
= 100 km.

Pravděpodobnost rozpadu takto velkého tělesa je nízká: přibližně 10 % za

4 Gyr.

Mladou rodinu bychom museli být schopni identifikovat v grafu orbitálních

elementů, jak je ukázáno na obrázku 32 v příloze C. Ze stejného obrázku

je patrné, že vznik rodiny by nevysvětlil přítomnost planetek v ostrově A.

Z tohoto důvodu lze zamítnout též rodiny starší než 1 Gyr.

• V poslední zamítnuté hypotéze jsme se snažili vysvětlit strmé rozdělení ve-

likostí planetek Zhongguo. Uvažovali jsme, že skupina Zhongguo by mohla

být zachyceným vzorkem z hlavního pásu v době, kdy probíhalo velké pozd-

ní bombardování. Na obrázku 33 v příloze C vidíme, že sklon hlavního pásu,

postiženého velkým pozdním bombardováním, byl γ = −3,0, což nedosa-

huje sklonu pozorované skupiny Zhongguo (γ = −4,5). Problémem tohoto

scénáře by byla skutečnost, že takto vzniklá populace by byla ovlivněna

dobíhajícím bombardováním.

Pravděpodobný scénář. Zkonstruovali jsme pravděpodobný scénář vzniku

dynamicky stabilní populace planetek:

1. Na začátku migrace velkých planet v disku planetesimál došlo k destabilizaci

případné primordiální rezonanční populace.
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2. Původně stabilní planetky byly vyřazeny z rezonance přibližně za 0,1 Myr

nebo byly uvedeny na takové dráhy, že došlo k jejich vyřazení během po-

kračující migrace.

3. V určitém čase došlo k těsnému přiblížení jednoho z ledových obrů postupně

k Saturnu a k Jupiteru (např. Brasser et al., 2009), který ho rozptýlil ven.

Následoval rychlý posun Jupitera směrem ke Slunci. Současně se rychle

posunula oblast rezonance 2:1 a během jejího „skoku“ směrem do hlavního

pásu došlo k zachycení planetek do celé rezonanční oblasti.

4. Z modelů kolizního vývoje vyplývá, že rozdělení velikostí zachycené popula-

ce planetek skupin Zhongguo a Griqua muselo přibližně splňovat následující

vlastnosti: největší těleso mělo srovnatelnou velikost s planetkou (1362) Gri-

qua, strmá část rozdělení začínala na D
.
= 15 km a měla sklon γb

.
= −4,5,

rozdělení pro D ≤ 5 km bylo méně strmé se sklonem γc
.
= −2,5. Kolizní vý-

voj populace s tímto rozdělením velikostí po dobu 4 Gyr vede na rozdělení

velikostí pozorované populace.

5. Zachycování ve scénáři skákajícího Jupitera probíhalo nejefektivněji z roz-

mezí hlavních poloos a = 3,05 AU až 3,2 AU a excentricit e = 0 až 0,15.

Strmou část počátečního rozdělení velikostí lze potom vysvětlit tak, že se

v uvedeném rozmezí orbitálních elementů vyskytovala rodina (vzniklá dří-

vější srážkou dvou asteroidů během velkého pozdního bombardování) a za-

chycování probíhalo zejména z této rodiny. Tuto rodinu v dnešní době nelze

pozorovat v grafu orbitálních elementů.

6. Zachycování probíhalo z libovolných sklonů, nicméně planetky zachycené

z nízkých sklonů utvořili část populace Zhongguo, která se právě nízkými

sklony vyznačuje.

Pomocí zachycování je možno vysvětlit existenci pozorované populace plane-

tek skupiny Zhonnguo, včetně planetek této skupiny setrvávajících ve stabilním

ostrově A. Těles v ostrově A je zachyceno méně než těles v ostrově B, a tuto ne-

rovnoměrnost pozorujeme i v současné populaci. Zachycování rovněž vysvětluje

existenci populace planetek skupiny Griqua, pro tuto skupinu však předpokládá-

me, že vlivem dlouhodobého orbitálního vývoje po dobu 4 Gyr klesla její počet-

nost. Během zachycování vznikla i populace planetek skupiny Zulu, žádná z těles

této skupiny však nemohou být pozorovatelná v současnosti vzhledem k jejich

krátkým dynamickým životním dobám.

Budoucí práce. V návaznosti na tuto práci lze provést například následující

úlohy:
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• Srovnat výsledky zjednodušené simulace dlouhodobého orbitálního vývoje

pozorované populace se simulací úplnou, do které bychom zahrnuli terest-

rické planety a Jarkovského jev.

• V souvislosti s kolizními modely odhadnout stupeň observační nedostateč-

nosti pro populaci ve 2:1 rezonanci, opravit pozorované rozdělení velikostí

o zatím nepozorované planetky a spočítat kolizní model, který by rekon-

struoval takto opraveného rozdělení.

• Zahrnout do simulací kolizního vývoje vliv velkého pozdního bombardování.

• Ověřit pomocí N -částicové simulace, zda jsme ve výsledcích simulace za-

chycování planetek z hlavního pásu správně rozřadili syntetická tělesa do

stabilní, marginálně stabilní a nestabilní populace. Taktéž lze ověřit, zda

Jarkovského drift v excentricitě může transportovat některá z marginálně

stabilních těles (skupiny Griqua) do stabilní populace (skupiny Zhongguo).

• Provést simulaci vlivu migrace planet na primordiální populaci, která by

byla tisíckrát početnější, než pozorovaná skupina Zhongguo.

• Určit, zda o nízké efektivitě zachycování ve scénáři pěti obřích planet rozho-

duje doba migrace před vyřazením páté planety. To lze provést zkrácením

doby migrace před diskontinuitou.
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A. Greenbergův geometrický

formalismus srážek

V této kapitole předkládáme stručné shrnutí formalismu srážek, který je použit

v programu pro výpočet kolizních pravděpodobností (Bottke et al., 1994), který

jsme užívali. Rovnice, definice a použité značení jsou převzaty z práce Greenberg

(1982).

Mějme dvě planetky obíhající Slunce na keplerovských orbitách. Jednu z nich

označíme jako polní (její orbitální elementy budeme značit s dolním indexem 0),

druhou jako testovací. Provedeme-li projekci drah obou planetek na nebeskou

sféru, protnou se tyto projekce ve dvou bodech, které nazýváme vzájemné uzly.

V jejich blízkosti dochází k maximálnímu přiblížení planetek. Délku vzájemných

uzlů u a u0 vůči ekliptice na drahách jednotlivých planetek lze snadno odvodit

na základě vztahů sférické trigonometrie.

Dále se zaměřme na popis geometrie poblíž jednoho ze vzájemných uzlů (uva-

žujeme takové okolí, v němž lze dráhy planetek považovat za přímé). Zvolíme

souřadný systém tak, že osa x prochází spojnicí vzájemných uzlů, dráha polního

tělesa definuje rovinu xy a počátek je v místě, kde tato dráha protíná spojnici

vzájemných uzlů.

Na dráze testovacího tělesa označíme bod B. Jeho projekcí do roviny xy je

bod E. Definujme Z ≡ |BE| a L jako kolmou vzdálenost bodu E od dráhy polního

tělesa. Potom pro vzdálenost D bodu B od dráhy polního tělesa platí Pythagorova

věta

D =
√
L2 + Z2. (A.1)

Užitím třídimenzionální trigonometrie a minimalizační podmínky dD
dx

= 0 bychom

postupně dostali vztah

D2
min =

∣

∣

∣

∣

ξ sin i′

A

∣

∣

∣

∣

, (A.2)

kde i′ je vzájemný sklon drah planetek, A je kombinací trigonometrických funkcí

vzájemného sklonu a sklonů vůči ose x a ξ je vzdálenost počátku od průsečíku

dráhy testovacího tělesa se spojnicí vzájemných uzlů vyjádřená jako

ξ =
a (1− e2)

1 + e cos (u− ω)
+

a0 (1− e20)

1 + e0 cos (u0 − ω0)
. (A.3)

Kolize je možná, je-li Dmin menší nežli poloměr τ účinného průřezu obou

planetek. Tato podmínka zadává vrstvu v třírozměrném prostoru elementů (ω, ω0,

∆Ω ≡ Ω−Ω0). Pravděpodobnost průchodu drah vzájemným účinným průřezem
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je poté definována jako poměr objemu vrstvy ku objemu celého prostoru elementů

(2π)3.

Takto definovanou pravděpodobnost převedeme na kolizní pravděpodobnost,

pokud ji vydělíme τ 2 a vynásobíme střední kolizní frekvencí πP0

4T
, kde P0 je prav-

děpodobnost kolize pro přesně se protínající dráhy a T je perioda oběhu testovací

planetky. Výsledná rovnice nabývá podoby

Pi =
16

(2π)3

2π
∫

0

∫

ω0

τf

sin (u− ω)

πP0

4T

1

τ 2
dω0d∆Ω, (A.4)

kde f je funkce orbitálních elementů. Jednotkou kolizní pravděpodobnosti Pi je

[km−2·yr−1].

V případě těsného přiblížení uvažujeme, že relativní pohyb probíhá po hy-

perbolické dráze, jak je známo z problému dvou těles. Potom je vektor relativní

rychlosti ~V stočen od přímého směru vlivem gravitační interakce planetek o úhel

2χ, přičemž

sinχ =

√

1 +
∆2

minV
4

G2 (m+m0)
2 . (A.5)

Vektor ~∆min je vektor nejbližšího přiblížení, kterým by byl nejkratší průvodič

v případě nerušeného průletu jedné z planetek vzhledem k druhé. V práci Gre-

enberg (1982) je dále ukázáno, že změnu rychlosti planetek lze vyjádřit pomocí

změny dráhových elementů planetek (a, e, I) a (a0, e0, I0) během jejich těsného

přiblížení. Z tohoto důvodu jsou dráhové elementy planetek postačujícími para-

metry pro výpočet kolizní pravděpodobnosti (Bottke et al., 1994).
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B. Příklady dalších simulací

kolizního vývoje

V tomto dodatku uvádíme několik dalších výsledků simulací kolizního vývoje.

Jedná se především o výsledky využité v diskusi v kapitole 3.5.
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Obrázek 28: Kolizní vývoj rozdělení velikostí planetek skupiny Zhongguo a hlavního
pásu. Parametry počátečního rozdělení velikostí skupiny Zhongguo: D1 = 9 km, D2 = 6
km, qa = −6,8, qb = −6,8, qc = −3,3. Počáteční rozdělení je obdobné jako na obrázku
12, liší se polohou zlomu, tj. parametrem D2.
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Obrázek 29: Kolizní vývoj rozdělení velikostí planetek skupiny Zhongguo a hlavního
pásu. Parametry počátečního rozdělení velikostí skupiny Zhongguo: D1 = 10,5 km,
D2 = 7 km, qa = −6,1, qb = −6,6, qc = −7,1. Simulace představuje kolizní vývoj
rodiny mladší než 2 Gyr.
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Obrázek 30: Kolizní vývoj rozdělení velikostí planetek skupiny Zhongguo a hlavního
pásu. Parametry počátečního rozdělení velikostí skupiny Zhongguo: D1 = 10,5 km,
D2 = 7 km, qa = −6,5, qb = −6,5, qc = −6,5. Simulace představuje kolizní vývoj
rodiny mladší než 3 Gyr.
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Obrázek 31: Kolizní vývoj rozdělení velikostí celé stabilní populace (skupiny Zhongguo
a Griqua) a hlavního pásu. Parametry počátečního rozdělení velikostí stabilní populace:
D1 = 15 km, D2 = 3 km, qa = −2,2, qb = −5,3, qc = −5,3. Simulace představuje kolizní
vývoj rodiny mladší než 3 Gyr.
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C. Podklady k zamítnutí některých

scénářů původu stabilní populace

V tomto dodatku uvádíme obrázky, které používáme jako argumenty k zamítnutí

některých hypotéz, ve kterých vysvětlujeme původ planetek skupiny Zhongguo a

Griqua.
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Obrázek 32: Možný vzhled rodiny planetek, která vznikla izotropním rozpadem mateř-
ského tělesa v rezonanci 2:1 s Jupiterem. Zobrazení je v prostoru rezonančních elemen-
tů, které způsobuje, že fragmenty dopadající vpravo za librační centrum se zobrazují
vlevo od něj. Předpokládáme zde mateřské těleso o průměru DPB = 100 km, pravou
anomálii v okamžiku rozpadu f = 0◦, argument pericentra ω = 30◦, rychlostní pole
popsané vztahem (Farinella et al., 1998) dN(v)dv = Cv(v2 + v2esc)

−(α+1)/2dv, s para-
metry α = 1,25, únikovou rychlostí vesc =

√

2/3πGρPBDPB kde hustota ρPB = 1300,
odpovídá planetkám taxonomického typu C (Carry, 2012). Zobrazený stav je krátce po
rozpadu (v čase 0,1Myr); žádný dlouhodobý vývoj Jarkovského jevem nebo perturba-
cemi terestrických planet se zatím neprojevil. Pouze menšina těles poblíž separatrixy
rezonance byla postižena chaotickou difuzí. Je zřejmé, že většina těles rodiny se nachází
ve stabilním ostrově B, kdežto do ostrova A nedopadly žádné fragmenty.
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Obrázek 33: Simulace zachycení populace Zhongguo z hlavního pásu, a to ve chvíli, kdy
je tento postižen velkým pozdním bombardováním (LHB) tělesy z transneptunického
disku komet. Zobrazen stav v 10 Myr po začátku LHB. Rozdělení velikostí hlavního pásu
v relevantním rozsahu velikostí (D = 1 až 10 km) je strmější (se sklonem γ = −3,0)
než rovnovážné Dohnanyiho (s γ = −2,5), ale nedosahuje pozorované hodnoty pro
populace Zhongguo (γ = −4,5). Zde zvolený faktor účinnost zachycení je 10−4 (relativně
k populaci celého hlavního pásu). Počáteční podmínky simulace, tj. zejména iniciální
rozdělení velikostí komet, časový průběh pravděpodobností kolizí a vzájemných rychlostí
mezi kometami a objekty hlavního pásu, vycházejí z diskuze v práci Brož et al. (2013).
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