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Úvod
Na všechna tělesa sluneční soustavy působí síly. Nejznámější z nich je síla gravitační, jejíž hlavní zákon zformuloval již v roce 1687 sir Isaac Newton. Přesto,
že je tato síla nejznámější, ukazuje se, že na tělesa v meziplanetárním prostoru
působí i jiné síly (negravitačního původu), které mohou mít velmi výrazný dopad
na jejich existenci i na vývoj ostatních těles.
Především mluvíme o silách, které jsou vyvolány slunečním zářením, a které
působí na malá tělesa sluneční soustavy. Tyto mohou ve svém důsledku vyvolat
nejen změnu velké poloosy dráhy těles, urychlování/zpomalování jejich rotace,
ale i změnu sklonu jejich rotační osy, tedy to, co označujeme jako Jarkovského
a YORP efekt (Bottke et al., 2006).
V důsledku těchto skutečností se tělesa ovlivněná Jarkovského a YORP efektem mohou stát potencionálně nebezpečnými pro Zemi. Dále tyto jevy vysvětlují
mnohé pozorované úkazy ve sluneční soustavě jako vznik rodin planetek (Brož
a Šolc, 2013) nebo vznik binárních asteroidů, viz např.: (Pravec et al., 2010).
Problematika těchto jevů je tak komplikovaná, že nejdou spočítat analyticky bez použití určitých předpokladů1 . V minulosti bylo vygenerováno několik
tzv. numerických modelů. I tyto jsou založeny na přiblíženích ať už jde o aproximaci tvaru studovaného tělesa nebo zanedbání některých méně výrazných jevů,
jak popisují například Rozitis a Green (2012). Numerické modely ovšem dokáží
studované těleso detailněji popsat a některá omezení analytických modelů vyloučit.
Naším cílem bude prostudovat některé z již existujících numerických modelů
a vybrané z nich použít pro vlastní výpočty, jak bude patrné v kapitole 3.

„YORP“
„YORP“ je složenina prvních písmen jmen osob, jež se nejvíce angažovali v problematice tepelných jevů na malých tělesech, a dále v důsledcích pro tato tělesa,
které na dané jevy navazují. YORP je zkratkou následujících jmen (v angličtině):
Yarkovsky-O’Keefe-Radzievskii-Paddack. Zavedl ji v roce 2000 David Perry Rubincam, americký věděc, jež identifikoval tento efekt při zpracovávání dat z družice
LAGEOS (Beekman, 2006), podrobněji viz (Rubincam, 2000).
Ivan Osipovič Jarkovskij byl ruský inženýr, původem z Polska, jež v roce
1900 sepsal práci pojednávající o „velmi nevýrazném jevu, který ale může mít
velké důsledky“ (Beekman, 2006). Jeho práce se týkala změn orbitálních elementů
v důsledku síly působící díky ozáření malých těles. Za jeho života ovšem práce
nedošla všeobecné známosti (Bottke et al., 2006). Až 7 let po jeho smrti objevil
práci Ernst Julius Öpik, a až v 60. letech se začalo jméno Jarkovského s tímto
jevem spojovat (Beekman, 2006).
1

kruhová dráha asteroidu, malé teplotní variace, konstantní parametry jako např.: tepelná
vodivost a další.
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Obrázek 1: Fotografie Ivana Osipoviče Jarkovského, datum a místo neznámé,
zdroj: (Beekman, 2006).
Druhým mužem, po němž YORP nese své jméno je Vladimir Vyacheslavovič
Radzievskij, opět jde o ruského vědce (astronoma), který jev popsal nezávisle
na práci Jarkovského (Beekman, 2006). Jeho práce uvádí, že malé těleso (řádově
centimetry) může být roztrženo rychlou rotací v důsledku ozáření od Slunce a to
jen díky nestejnému albedu na povrchu (Radzievskii, 1952). Dále, v jiné své práci,
popsal rozdělení Hlavního pásu asteroidů do dvou skupin, jež jsou důsledkem
působení právě YORP efektu (Beekman, 2006).
Jak John Aloysius O’Keefe tak Stephen J. Paddack se zabývali studiem tektitů. Paddack v jedné své práci studoval zánik malých meteoroidů a tektitů
v důsledku rychlé rotace. V této práci je nastíněna teorie, že takovýmito rozpady
se mohou tektity dostat až na velikosti, jež je možné, díky slunečnímu záření,
odfouknout ze sluneční soustavy, viz (Paddack, 1969).
Na teorii YORP efektu je založena celá řada numerických modelů, o nichž
pojednáme v kapitole 2.
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1. Fyzikální podklad
V této kapitole se budeme zabývat tím, jaké fyzikální zákony a skutečnosti vysvětlují námi popisované jevy (Jarkovského a YORP efekt). Také popíšeme jak se
tyto efekty projevují a uvedeme několik konkrétních příkladů ve sluneční soustavě.

1.1

Síly způsobené slunečním zářením

Jak již bylo řečeno hlavním zdrojem, který způsobuje námi popisované efekty je
Slunce. Uvážíme-li nějaké malé těleso1 , které obíhá okolo Slunce, je jasné, že část
jeho povrchu natočená směrem ke slunečnímu kotouči je vystavena slunečnímu
záření. Následně může dojít ke třem hlavním jevům, které zapříčiní, že na těleso
začne působit síla, resp. moment síly.

1.1.1

Tlak přímého slunečního záření

Nejjednodušším jevem je pouhý tlak tohoto dopadajícího záření. Necháme-li záření od Slunce dopadat na malý povrchový element dS, je síla působící na tento
element dF dána výrazem:
Φ
dF = − ss.ndS,
c
kde Φ je tok slunečního záření, c rychlost světla ve vakuu, s značí jednotkový
vektor směřující od elementu ke Slunci a n je jednotkový vektor ve směru normály k povrchovému elementu (Čapek, 2007). To můžeme přepsat pomocí úhlu
ϑ svírajícího vektory s a n jako:
dF = −

Φ cos(ϑ)
sdS.
c

Celková síla je potom dána jako integrál přes celou ozářenou plochu tělesa.
Jak již bylo řečeno kromě síly působí na tělesa i moment síly. Tento je poté
dán dle standardního vzorce:
T =

Z

r × dF ,

(1.1)

S

kde r je polohový vektor elementu u kterého uvažujeme sílu dF , tedy vektor mířící
z těžiště tělesa k tomuto elementu a S je celková plocha tělesa (daná elementy
dS).
1

Jarkovského a YORP efekt ovlivňují zejména tělesa v rozmezí velikostí 10 cm až několik
desítek kilometrů. Důvody vyplynou z následujícího textu: například v případě těles menších
než udaná mez, jde hlavně o prohřátí celého tělesa a tím pádem výrazné potlačení Jarkovského
jevu oproti např.: Poynting–Robertsonově jevu (Brož a Šolc, 2013).
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1.1.2

Odražené/rozptýlené záření

Část záření, které na těleso dopadne se ihned odráží, resp. rozptyluje. V zájmu
vyjádření síly, která na těleso za této situace působí je vhodné přejít do sférických
souřadnic (definovaných standardním způsobem, tedy pomocí souřadnic r, ϑ a ϕ).
Dále v celé této teorii (vzhledem k aproximacím uvažovaným ve většině modelů)
uvažujeme Lambertův rozptyl dle nějž intenzita odraženého záření Ir (z anglického reflected) je nezávislá na těchto úhlech ϑ a ϕ, máme pro ní vyjádření:
Ir = IΦ

s.n
,
π

kde I je konstantní.
Síla působící na plošný element dS je za těchto okolností rovna:
dF = −

2 IΦ
s.nndS,
3 c

a její vyjádření je možné odvodit z integrace ve sférických souřadnicích přes
ϑ ∈ (0, π/2) a ϕ ∈ (0, 2π).
Celkovou sílu působící na těleso opět získáme integrací přes celý povrch, moment síly dle vzorce (1.1).

1.1.3

Tepelné záření

Posledním jevem vyvolaným tím, že na těleso působí sluneční záření je jeho zahřátí a následné tepelné vyzařování. Tento jev samozřejmě probíhá na každém
tělese nezávisle na tom jakou má teplotu, ale zde hraje významnou roli z důvodu
různých teplot na různých částech tělesa.
Pro zjištění síly způsobené emisí tepelného záření je elementární znalost teploty, touto problematikou se budeme zabývat v kapitole 1.2.
Obecně těleso vyzařuje z celého svého povrchu a síla působící na element
plochy dS je dána jako:
2 σT 4
dF = −
ndS,
(1.2)
3 c
kde σ označuje Stefan-Boltzmannovu konstantu (uvažujeme vyzařování dle StefanBoltzmannova zákona),  emisivitu povrchové vrstvy a T teplotu uvažovaného
elementu (Brož a Šolc, 2013).
Kosinový zářič
Co se týče vyzařování, pro ideálně hladké a ploché těleso se dá z Lambertova
zákona rozptylu vyvodit, že v závislosti na úhlu odletu záření z plošky se mění
množství energie, která je do tohoto směru vyzářena.
Nejvíce záření se vyzáří ve směru normály a dále množství energie ubývá jako
kosinus úhlu do normály.
V reálném případě ovšem nemáme ideálně ploché, hladké těleso a poté se vlivem nerovností na povrchu může tato závislost zdeformovat (jak ukážeme v oddíle
2.6.1, (Rozitis a Green, 2012)).
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1.2

Teplota na povrchu studovaného tělesa

Jak jsme již řekli, celý princip námi zkoumaných jevů je založen na faktu, že na
těleso (asteroid) dopadají paprsky slunečního záření. Pro tepelné vyzařování je
poté nejpodstatnější, že tyto paprsky povrch zahřívají - zvyšují jeho teplotu. Ze
vzorce (1.2) poté vyplývá, že i působící síla na povrchový element je větší.
Pro určení velikosti výsledného Jarkovského/YORP efektu je tedy nutné znát
teplotu na jednotlivých povrchových elementech a tuto následně přepočítat v působící sílu. Hledanou teplotu získáváme díky numerickým modelům.
Pro modelování teploty na povrchu asteroidu využívá většina modelů rovnici
vedení tepla. Nejčastěji se uvažuje jednorozměrná verze tohoto, pro naši teorii
nezbytného, zákona (Brož a Šolc, 2013):
%C

∂T
∂ 2T
=K 2.
∂t
∂x

(1.3)

Zde2 % označuje hustotu materiálu, C měrnou tepelnou kapacitu, T teplotu, t čas
(jde o časový vývoj), K tepelnou vodivost, která může záviset na prostorové
souřadnici, ovšem my od této libovůle upouštíme. Veličina x označuje onu jednorozměrnou souřadnici (přesněji hloubku pod povrchem). Obecně je možné se
setkat i s tzv. difuzivitou materiálu, což je veličina definovaná jako: χ = K/(%C).
√
Z těchto veličin lze taktéž nadefinovat tepelnou setrvačnost Γ jako: Γ = %KC
(Delbo’ et al., 2007).
Rovnice vedení tepla tedy popisuje jak se s časem a s hloubkou mění teplota
námi studované oblasti.
Celá teorie jednorozměrného vedení tepla je podmíněna několika fakty: očekáváme, že:
1. velikost asteroidu je podstatně větší než hloubka, do níž proniknou teplotní
variace způsobené osvitem od Slunce; zde se opakuje poznámka, z kapitoly
1.1, o omezení výskytu YORP efektu u menší těles.
2. jelikož uvažujeme jednodimenzionální případ, nepřipouštíme, aby se jednotlivé 1D elementy vzájemně ovlivňovaly. Nedochází tedy k přenosu tepla
v „horizontálním“ směru. Idealizace spočívá v tom, že považujeme teplotu
v dané hloubce pro jednotlivé 1D elementy podobnou.
Pro správné řešení této parciální diferenciální rovnice je nutné znát i okrajové podmínky. Zde se opíráme o Zákon zachování energie na povrchu (x = 0).
Matematické vyjádření má tuto podobu (Brož a Šolc, 2013):
σT 4 − K

∂T
= (1 − A)E(t).
∂x

(1.4)

Tato rovnice nám říká, že: pohlcená energie dodaná slunečním zářením (pravá
strana rovnice) je rovna energii vyzářené z povrchu a energii, která je odvedena
do hloubky asteroidu.
2

rovnice (1.3) v tomto tvaru platí za předpokladu konstantních: %, K a C.
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Veličina A označuje albedo a E je ozáření3 (veličina o jednotce W/m2 ). V případě, že povrchový element není zastíněn4 a je nasměrován ke Slunci, má ozáření
přesně definovanou hodnotu na celém povrchovém elementu (o obsahu S):
Φ
E =n·s .
S

(1.5)

Druhá okrajová podmínka (Neumannova) obvykle vyjadřuje, že ve velké hloubce (x = ∞) se již teplota nemění, tedy:
dT
= 0.
dx

1.3

(1.6)

Změny vyvolané Jarkovského a YORP efektem

Známe tedy ozáření (vzorec (1.5)), ze kterého vypočítáme povrchovou teplotu
(rovnice (1.3)), již užijeme pro zjištění síly (1.2) a momentu síly (1.1) působícího
na povrchový element, po integraci na celé těleso. Dvě posledně jmenované veličiny již dovolují vypočítat velikost, s jakou se mění u Jarkovského jevu velká
poloosa dráhy asteroidu a u YORP efektu rychlost rotace a sklon rotační osy.

1.3.1

Jarkovského efekt

Dle výše zmíněného postupu můžeme určit ze síly (dané vzorcem (1.2)) působící
na těleso rychlost změny velké poloosy dráhy a tohoto tělesa. Stačí k tomu využít
První Gaussovu rovnici, která zní:
da
2
=
dt
nη



p
FT + e sin(v)FR ,
r


(1.7)

kde: n je střední denní pohyb a η = 1 − e2 , p je parametr definující (v našem
případě) elipsu, po které těleso obíhá, r je průvodič daného tělesa a centrálního
tělesa, FT je transverzální složka působící síly (tzn. kolmá na radiální směr, ležící
v rovině dráhy), e je excentricita kuželosečky, v je pravá anomálie a FR je radiální
složka síly. Speciálně, pro kruhovou dráhu, pro kterou je excentricita e nulová,
tedy poměr (p/r) v rovnici (1.7) bude roven 1 a druhý člen v závorce vymizí,
(Brož a Šolc, 2013):
da
2FT
=
.
(1.8)
dt
n
Důsledky rovnice (1.8) jsou evidentní: s rostoucí silou se změna velké poloosy
projevuje více. Také je dobré poukázat na fakt, že tato rovnice závisí pouze na
transverzální složce síly, která je pro Jarkovského jev mnohem menší než radiální
složka.
3

kromě ozáření od Slunce uvažujeme i ozáření od asteroidu samotného, tzv. samoozařování.
pokud jeden element zastiňuje druhý, tak se ozáření E pokládá ihned za nulové, viz oddíly
2.1.1 a 2.2.2.
4
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Následující text ukáže, jak se Jarkovského efekt ve skutečnosti projevuje a zmíní asteroidy, u kterých byl jev napozorován.
Jarkovského denní jev
Jarkovského denní jev budeme ilustrovat na tělese kulového tvaru. Představíme
si, že toto těleso obíhá okolo Slunce a přitom se otáčí kolem své osy rychlostí
ω tak, že osa je kolmá k rovině dráhy (k tomu se zavádí veličina zvaná obliquita
ε, která vyjadřuje úhel mezi rotační osou a kolmicí k rovině dráhy, tedy: ε = 0◦ ).
Polokoule přivrácená ke Slunci se zahřívá slunečním zářením a naopak odvrácená polokoule postupně chladne. Jak již bylo řečeno, v případě Jarkovského
efektu je důležitá transverzální složka síly. Z logiky věci by vyplývalo, že tato bude pro kulové těleso nulová, ovšem musíme přihlédnout k faktu, že každý materiál
má jistou tepelnou setrvačnost. Díky ní se nenachází nejteplejší bod na kulovém
tělese přesně v subsolárním bodu, ale až za ním (ve smyslu rotace kolem osy).
To má za následek, že výsledná síla je odkloněna od radiálního směru a má tedy
i svou transverzální složku5 (Brož a Šolc, 2013).
Rotuje-li tedy asteroid kolem své osy v prográdním směru (směr rotace se
shoduje se směrem oběhu okolo Slunce), bude se velká poloosa a s časem zvětšovat,
neboť transverzální složka síly bude kladná.
Naopak bude-li asteroid rotovat retrográdně, bude se velká poloosa a s časem
zmenšovat (síla bude mířit na opačnou stranu než je směr oběhu asteroidu).
Schématicky je první situace naznačena na obrázku 1.1.
Jarkovského roční jev
Druhou význačnou možností pro ilustraci závislosti na obliquitě je Jarkovského
roční jev. Ten začne významně působit za situace, kdy se rotační osa blíží k rovině
dráhy, tedy ε → 90◦ .
V tomto případě dochází ke střídavému ohřívání severní a jižní polokoule.
Na začátku jednoho oběhu okolo Slunce se bude zahřívat pouze, řekněme jižní polokoule. Po jedné čtvrtině oběhu ovšem nedojde k tomu, že bude na obou
polokoulích, resp. na částech přivrácených ke Slunci, stejná teplota, opět díky
tepelné setrvačnosti; ovšem jižní polokoule bude stále teplejší, tím pádem se bude i ve druhé čtvrtině oběhu vyskytovat vyzařování z jižní polokoule a asteroid
bude zmenšovat velkou poloosu svého oběhu, mluvíme zde o rotaci kolem Slunce
v kladném smyslu. Tím pádem za první polovinu oběhu převáží zmenšování poloosy nad jejím zvětšováním a stejně tak tomu bude i pro druhou polovinu oběhu,
až na to, že řečené bude platit pro severní polokouli, která se přesně v 1/2 oběhu
otočí na Slunce.
Roční Jarkovského jev tedy vždy způsobí zmenšování velké poloosy a dráhy
asteroidu bez ohledu na směr rotace kolem osy.
5

pro každý materiál je tepelná setrvačnost jiná, proto se i Jarkovského efekt projevuje různou
silou. Regolit má menší tepelnou setrvačnost než bazalt a tím pádem u něj maximální teplota
nastává blíže subsolárnímu bodu, a také díky vedení tepla vykazuje větší teplotní variace.
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Obrázek 1.1: Schématické naznačení působící Jarkovského síly a momentu způsobujícího YORP efekt. Na obrázku jsou patrné vrstevnice teploty povrchu a dále
jsou zde vyznačeny 2 odchylky od ideálně kulového tvaru v podobě nakloněných
rovin připevněných na kouli. Převzato z (Rozitis a Green, 2013, Obrázek 1).
Pokud je rotační osa orientována zcela obecně dochází k tomu, že se roční
a denní Jarkovského jev kombinují a nelze obecně říct, jaký bude výsledek změny
velké poloosy.
Příklady ve sluneční soustavě
Úplně první detekce Jarkovského efektu, pro přírodní těleso, byla zaznamenána
v roce 2003 při radarovém proměřování blízkozemní planetky (6489) Golevka.
Stalo se tak z observatoře Arecibo. Naměřená data ukázala, že velká poloosa
planetky se zmenšuje a to s rychlostí: (−95.6±6.6) m · yr−1 (Chesley et al., 2003).
O rok později Nesvorný a Bottke (2004) jev nepřímo prokázáli díky naměřenému rozdělení v rodině asteroidů Karin. Toto byl první případ, kdy bylo zjištěno
rozdělení rychlostí asteroidů v důsledku negravitačního jevu.
Dále stojí za zmínku například objev působení Jarkovského efektu prostřednictvím fotometrie planetky (1862) Apollo (Kaasalainen et al., 2007). Nebo pomocí
odchylek od efemerid u planetky (152563) 1992BF. I zde bylo zjištěno zmenšování
velké poloosy, nyní s rychlostí: (−160 ± 10) m · yr−1 (Vokrouhlický et al., 2008).
Velkým projektem bylo v roce 2012 proměřování 54 blízkozemních asteroidů
(anglická zkratka NEA). Přesněji šlo o astrometrii s ohledem na zjištění přítomnosti orbitálního driftu těchto těles. Bylo zjištěno, že v celých 42 případech
souhlasila naměřená data s modelovými (přesnost modelů bude probrána dále),
a že je tím pádem Jarkovského efekt vedoucím negravitačním efektem pro tato
tělesa (Nugent et al., 2012).
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1.3.2

YORP efekt

Pro výpočet YORP efektu hraje hlavní roli moment síly T daný vzorcem (1.1).
Moment síly je totiž svázán s momentem hybnosti tělesa L známým vztahem:
dL
= T.
dt

(1.9)

V naší teorii pracujeme s tuhým tělesem a tím pádem považujeme moment se= 0). Vezmeme-li v úvahu, že těleso rotuje podle
trvačnosti J za konstantní ( dJ
dt
hlavní osy momentu setrvačnosti6 , pak platí vzorec:
L = Jωe,
kde: ω je úhlová rychlost rotace a e je jednotkový vektor ve směru osy rotace;
a my můžeme po dosazení do vzorce (1.9) a po přenásobení celé rovnice vektorem
e získat vztah pro změnu rychlosti rotace:
dω
T ·e
=
.
dt
J

(1.10)

Pro naše účely budeme označovat součin T · e jako Tω , vzhledem k tomu, že jde
v podstatě o průmět do směru osy rotace.
Známe-li veličinu Tω /J, tedy změnu rychlosti rotace a úhlovou rychlost otáčení
asteroidu ω, můžeme vypočítat za jakou dobu td se tato rychlost zdvojnásobí
(v angličtině známo jako doubling time). K tomu nám poslouží vzorec:
td =

Jω
,
Tω

(1.11)

dle (Rubincam, 2000).
Konečně pro získání vztahu pro změnu úhlu sklonu rotační osy oproti kolmici
k rovině dráhy (obliquity ε) je vhodné přejít do ekliptikálních souřadnic a využít
vzorce (1.10), podrobněji viz (Čapek, 2007), dojdeme k výslednému vzorci:
dε
T · e1
=
,
dt
ωJ
kde: e1 je jednotkový vektor kolmý na směr rotační osy a na průsečnici rovníkové
a orbitální roviny (Čapek, 2007):
e1 =

(N · e)e − N
.
sin ε

Zde: N je jednotkový vektor kolmý k rovině oběhu. A součin T · e1 budeme,
analogicky k předchozímu, označovat jako Tε .
6

tento předpoklad si můžeme, pro větší asteroidy, u nichž dochází v průběhu excitované
rotace k disipaci energie (v důsledku přítomnosti vnitřní struktury), dovolit, neboť už Rubincam (2000) ukázal, že doba, za kterou se dostane asteroid do rotace okolo hlavní osy tenzoru
setrvačnosti je podstatně menší než doba potřebná pro výraznější projev YORP efektu, dle
citovaného: pro asteroid o průměru 5 km s rotační periodou 12 h jde o poměr 3/100 milionů let.
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Obrázek 1.2: Závislosti změny rotační rychlosti ω a obliquity ε na obliquitě ε pro
různé vodivosti K pro asteroid (433) Eros ve vzdálenosti 2.5 AU, převzato z (Čapek a Vokrouhlický, 2004, Obrázek 4).
YORP efekt přitom závisí na několika dalších charakteristikách: na heliocentrické vzdálenosti asteroidu a a na jeho poloměru R závisí jako ∝ 1/a2 resp. ∝ 1/R2
(Čapek a Vokrouhlický, 2004; Rozitis a Green, 2012) a na hustotě asteroidu % jako
∝ 1/% (Rozitis a Green, 2012).
Opět následuje popis reálného projevu YORP efektu, spolu s příklady.
YORP efekt
YORP efekt oproti předcházejícím vyžaduje určitou nepravidelnost, resp. nesymetričnost co do tvaru tělesa (viz obrázek 1.1, kde jsou pro tento účel přidány
nakloněné roviny). Z předchozího totiž vyplývá, že existence YORP efektu je
podmíněna přítomností nenulového celkového momentu sil T a tento se u symetrických těles nevyskytuje. Samozřejmě pro naší teorii může vyvstat okolnost, za
které toto tvrzení neplatí: jde o případ, kdy je povrch symetrického tělesa pokryt
materiálem o nestejném albedu, v tom případě jsou různými částmi povrchu přijímány různé dávky ozáření a tím pádem je rozdílné i tepelné vyzařování z daných
povrchových elementů, což ovlivní působící sílu, tedy i moment síly. Dále se může
u symetrických těles (ale nejen u nich) vyskytnout tzv. tangenciální YORP efekt
o němž bude pojednáno v kapitole 2.7.
Vzhledem k požadavku na nesymetričnost tělesa se zde také výrazně projevuje
závislost změny rychlosti ω a obliquity ε na obliquitě ε. Pokud je totiž těleso
natočeno oproti jedné vybrané pozici o malý úhel, může se stát, že jsou osvětleny
jiné části asteroidu a tím pádem je jiná i celková síla.
Například pro asteroid (433) Eros v heliocentrické vzdálenosti 2.5 AU vidíme
na obrázku 1.2 vlevo, že pro obliquity v intervalu ε ∈ (0◦ , 60◦ ) ∪ (120◦ , 180◦ ) dochází k urychlování jeho rotace a naopak pro obliquity v intervalu ε ∈ (60◦ , 120◦ )
k jeho zpomalování. Na tomtéž obrázku vpravo je vidět (pozorujeme-li nejtmavší
linii7 ), že pro prográdní rotaci (tedy tu s obliquitou ε < 90◦ ), dochází ke zvětšování obliquity a to tím způsobem, že na konec, rotační osa dokonverguje do polohy
7

která odpovídá vodivosti K = 0 W · m−1 · K−1 .
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vodorovné s rovinou oběžné dráhy. A pro retrográdně rotující objekty dochází
také ke konvergenci do pozice s obliquitou ε = 90◦ , neboť u nich se obliquita
zmenšuje. I v tomto případě bude tedy rotační osa rovnoběžná s rovinou oběžné
dráhy.
Celkově má tedy YORP efekt tendenci u asteroidu o těchto parametrech sklápět rotační osu a zpomalovat jeho rotaci.
Pokud by docházelo k opačnému jevu a to k narovnávání rotační osy do pozice
kolmé k rovině dráhy a tím pádem k urychlování rotace asteroidu (což by odpovídalo některé světlejší linii na obrázku 1.2 vpravo), mohlo by to vést až k jeho
roztržení, ovšem je potřeba připomenout, že se zvyšující se rotační rychlostí dochází ke změně tvaru rotátoru a tím pádem může být ovlivněn i samotný YORP
efekt.
Příklady ve sluneční soustavě
Z radarového pozorování, provedeného v roce 2006, vyplynulo, že asteroid (66391)
1999KW4 vykazuje chování, které by se dalo očekávat od asteroidu, na nějž působí
YORP efekt (Scheeres et al., 2006).
První přímá detekce YORP efektu byla provedena na asteroidu nesoucím
jméno (54509) YORP. Šlo jak o radarové, tak o vizuální pozorování. Bylo zjištěno,
že asteroid zrychluje svou rotaci a to o (0.47±0.05) rad · yr−2 (Taylor et al., 2007).
Díky tomu, a faktu, že v době měření měl periodu rotace 12.17 min, bylo modelem
předpovězeno, že v době svého zániku by mohl mít rotační periodu pouhých 20 s.
Dalším proměřeným asteroidem, v tomto případě šlo o fotometrii (přesněji
o inverzi světelných křivek), byl (1862) Apollo. U něj zrychlování určili nejprve
Kaasalainen et al. (2007), a poté zpřesnili Ďurech et al. (2008b) na hodnotu:
(7.3 ± 1.6) · 10−3 rad · yr−2 .
Následoval asteroid (1620) Geographos, u nějž byl tvar zjištěn taktéž metodou
inverze světelných křivek, jako v předchozím případě. Hodnota zrychlování rotace
byla stanovena jako: (1.53 ± 0.20) · 10−3 rad · yr−2 (Ďurech et al., 2008a). A také
asteroid (3103) Eger, pro nějž je hodnota zrychlování, dle (Ďurech et al., 2009):
(1.2 ± 0.8) · 10−3 rad · yr−2 . Toto měření však nebylo, ještě v roce 2013, oficiálně
potvrzeno (Rozitis a Green, 2013).
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2. Numerické modely
Vzhledem k tomu, že numerických modelů pro YORP efekt bylo vytvořeno velké
množství, budou v této kapitole nastíněny pouze některé. Zaměříme se na ty, které
zahrnuly jev dříve nezahrnutý a tím posunuly, nebo také neposunuly, přesnost
výpočtu. Charakter kapitoly bude tedy podobný historickému vývoji modelů,
doplněnému o popis dílčích jevů.
Prvním modelem byl model od D. P. Rubincama z roku 2000. Poté následovaly
další, přičemž některé z nich se nezaměřují pouze na YORP efekt, ale jak vyplývá
z předchozího, zabývají se taktéž Jarkovského efektem, vzhledem k provázanosti
obou problematik. Jedním z posledních je model ATPM upravený v letech 2012
a 2013 B. Rozitisem a S. F. Greenem.

2.1

Rubincamova metoda, Rubincam (2000)

Model, popsaný v článku (Rubincam, 2000) se týká těles o velikosti několika
kilometrů. Byl vytvořen z důvodu ověření teoretického faktu, že pro takto velká
tělesa nemusí být jediným dominantním efektem vývoje srážka s jiným tělesem nebo slapové působení. Navazuje tedy na práce (Radzievskii, 1952; Paddack, 1969)
a další.
Základní předpoklady, se kterými model pracuje můžeme rozdělit do dvou
skupin: na ty, které souvisí s popisem tělesa a jeho dráhy, a na ty ovlivňující
samotný postup výpočtu.
O asteroidu se v modelu uvažuje jako o ideálně černém tělese1 , tedy lze říci,
že model zanedbává odražené záření od povrchu a uvažuje pouze tepelnou emisi.
Záření přitom splňuje Lambertův zákon rozptylu. Samotná teplota se v tomto
modelu nepočítá použitím rovnice vedení tepla (1.3), ovšem pokládá se za úměrnou ozáření od Slunce, pomocí vztahu: E = σT 4 . Vyzáření tepelné složky probíhá
okamžitě.
Model byl využit na tzv. pseudo-asteroidy. Ty můžeme charakterizovat jako tělesa odvozená od původních asteroidů rozvojem do sférických harmonických
funkcí2 . Byly uvedeny na kruhové dráhy a jejich rotace byla nastavena okolo hlavní osy momentu setrvačnosti. Dále pro ně byly zadány charakteristiky (tepelná
setrvačnost a vodivost) stejné jako jsou u regolitu na Měsíci. Ovšem tyto nebyly určeny přímo, ale v podobě tzv. opravného faktoru fth , který byl zvolen jako
fth ' 2/3. Hustota byla uvažována za konstantní v celém objemu.
Co se týče výpočetní části, působící síly a momenty sil model počítá, dle
postupu nastíněného v kapitole 1, integrací přes povrchové elementy. Ty jsou
1

tento fakt je podložen tím, že většina asteroidů má nízké albedo, chceme-li se tedy zaměřit
na tepelnou složku vyzařování, je idealizované černé těleso rozumnou volbou.
2
zde např.: Pseudo-eros, Pseudo-ida a další.
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nadefinované jako čtverce o velikosti 5◦ × 5◦ .
Díky tomuto modelu byl počítán časový vývoj obliquity a změny rotační rychlosti. Základem těchto výpočtů je Runge–Kuttova metoda 4. řádu, jejíž oprávněnost je v článku potvrzena.

2.1.1

Stínění

Model také započítává stínění jednoho povrchového elementu jiným. Postup výpočtu je následující: souřadná soustava pro asteroid se natočí tak, aby Slunce
svítilo podél osy z. Následně se začne na asteroidální šířce 90◦ a pro daný poledník se šířka zmenšuje s krokem odpovídajícím velikosti čtverce (povrchového
elementu). Pokud narazíme na čtverec, jež byl kontrolován v některém z předchozích kroků, a je vzdálenější od osy z než právě kontrolovaný čtverec, označí se
tento právě zkoumaný čtverec jako zastíněný.
Mezi výsledky užití tohoto modelu patří zjištění, že tepelná emise z povrchu asteroidu má tendenci, na delších časových škálách (108 let) podstatným způsobem
změnit jak rotační rychlost, tak obliquitu asteroidu (o velikosti 10 km); viz např.:
(Rubincam, 2000, Obrázek 7). Dále, že pro tělesa větší jak 5 km YORP převažuje
nad vlivem kolizí a naopak pro tělesa menší než 1 km převládá nad působením daným blízkými přiblíženími. Nebo pomocí něj byl vygenerován graf pro již zmíněné
pseudo-asteroidy, na němž je vidět závislost doby potřebné na zdvojnásobení rotační rychlosti td na poloměru tělesa R, a je patrné, že tato závislost má kvadratický
charakter. Například pro Pseudo-idu v heliocentrické vzdálenosti a = 2.96 AU je
pro poloměr R = 2 km doba td ≈ 25 · 106 yr, pro poloměr R = 4 km je doba
td ≈ 100 · 106 yr, a pro poloměr R = 6 km mluvíme až o době td ≈ 200 · 106 yr
(hodnoty jsou vyčtené z již zmíněného grafu (Rubincam, 2000, Obrázek 6) a jsou
pouze přibližné, vzhledem k možné přesnosti odečítání z daného obrázku).

2.2

Obliquita, Vokrouhlický & Čapek (2002)

Na model od Rubincama navazuje model nastíněný v článku (Čapek a Vokrouhlický, 2002). Základní předpoklady jsou stejné (rotace kolem hlavní osy momentu
setrvačnosti, Lambertovský rozptyl, kruhová dráha,. . . ), tepelnou setrvačnost pokládá model rovnou nule. Čapek a Vokrouhlický (2002) tvrdí, že je to opodstatněný předpoklad pro tělesa větší velikosti než 100 m, pokrytá regolitovou vrstvou.
Oproti Rubincamovi používají trochu jiné značení, viz (Čapek a Vokrouhlický,
2002, Teorie).
Důležitým předpokladem je zanedbání vlivu kolizí, na rotační stav asteroidu,
oproti působení YORP efektu.
Tento model byl využit jak na přesné tvary asteroidů, odvozené z radarových
pozorování, tak na několik set náhodně vygenerovaných Gaussovských sfér.
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Gaussovské náhodné sféry
Gaussovské náhodné sféry jsou, ve své podstatě, tvary asteroidů nadefinované
pomocí kulových funkcí.
Přesný tvar je dán pomocí součtu kulových funkcí různých řádů l, m, které jsou
navíc naškálovány pomocí koeficientů definovaných jako logaritmus náhodného
čísla - odsud název náhodné. Je zřejmé, že s rostoucím řádem užitých kulových
funkcí se zvětšuje i detailnost popisu povrchu.
V modelech pro výpočet YORP efektu se nejčastěji používá rozdělení těchto
náhodných čísel dané z vypozorovaných statistických hodnot. Model je založen na
měřeních 14 asteroidů, pro něž byly určeny dané koeficienty a poté bylo vytvořeno
rozdělení, se kterým se následně Gaussovské náhodné sféry konstruují pro výpočty
(Muinonen a Lagerros, 1998).

2.2.1

Aproximace tvaru mnohostěny

Tento model, na rozdíl od předcházejícího, neužívá rozvoje do sférických harmonických funkcí pro popis tvaru asteroidu. V tomto případě jde o aproximaci tvaru
mnohostěnem čítajícím několik tisící povrchových plošek.
Postup při konstrukci Gaussovských náhodných sfér je následující: z těžiště
asteroidu se vedou přímky v předem daných směrech. Tam, kde přímky protnou
povrch asteroidu je definován bod, který je jedním vrcholem mnohostěnu (na
povrchu tvořeného trojúhelníčkem).
Obecně je tento způsob konstrukce velmi výhodný vzhledem k tomu, že je
s ním možné získat libovolnou přesnost popisu tvaru.

2.2.2

Stínění II

I v tomto modelu je uvážena možnost zastínění některých povrchových elementů,
ovšem postup je odlišný od metody popsané v oddílu 2.1.1.
V podstatě se stínění zjišťuje následovně: pomocí přímky směřující ze středu plošky ke Slunci zkoušíme, jestli neprotne některou jinou povrchovou plošku,
v případě že ano, je původně uvažovaná ploška zastíněná. Tento způsob se v literatuře označuje jako ray-tracing a velké množství následujících modelů jej také
využívá.
Mezi výsledky tohoto modelu patří například zjištění, že drtivá většina asteroidů
má tendenci dokonvergovat na obliquity 0◦ / 180◦ nebo 90◦ , přičemž obě varianty mají stejnou pravděpodobnost. Samozřejmě i jiné asymptotické stavy se ve
statistických výsledcích dají najít, ovšem tyto nemají takovou četnost. Dále bylo
ukázáno, že po dosažení zmíněných asymptotických stavů (co se týče obliquity)
dojde pravděpodobněji k trvalému zpomalování rotace než k jejímu urychlování.
Kromě toho byly asteroidy rozděleny na 4 základní skupiny s ohledem na vývoj obliquity (například typ I má tendenci dokonvergovat na obliquitu ε = 90◦ ,
typ II k obliquitám ε = 0◦ a 180◦ , atd.). Konečně, z výsledků modelu vyplynula
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předpověď možnosti detekce YORP efektu pro blízkozemní asteroid 1998KY26,
v květnu roku 2024.

2.3

Tepelná vodivost, Vokrouhlický & Čapek (2004)

Jde o model popsaný v (Čapek a Vokrouhlický, 2004). Zaměřuje se na zkoumání výsledků YORP efektu v závislosti na tepelné vodivosti. Ta byla ve všech
předchozích příkladech pokládána za nulovou, vzhledem k tomu, že YORP efekt
působí i na tělesa o nulové vodivosti, a tato aproximace zjednodušovala výpočty.
Základní aproximace tohoto modelu jsou ve většině případů stejné jako v předchozích: Lambertovský rozptyl, kruhová dráha,. . . Tvar asteroidů je modelován
opět pomocí mnohostěnů.
Model uvažuje pouze asteroidy, jejichž velikost je podstatně větší než hloubka
průniku teplotních variací, tedy využívá jednodimenzionální vedení tepla, přičemž
toto je první model, který rovnici vedení tepla (1.3) opravdu řeší. K tomu využívá
okrajovou podmínku danou zákonem zachování energie (1.4) a konstantní teploty
v hloubce (1.6), přesně dle kapitoly 1.2. Řešení je prováděno numericky za využití
konstantního časového kroku ∆t a zvětšujícího se prostorového kroku ∆x0 , které
jsou svázány von Neumannovou podmínkou stability: (∆x0 )2 /∆t > 2, podrobněji
viz (Čapek, 2007).
Model byl využit jak na reálné tvary, tak na Gaussovské náhodné sféry. Jeho základními výstupy jsou: upřednostnění sklápění osy rotace do polohy kolmé k orbitální rovině (tento výsledek se značně liší od předchozího modelu) a ekvivalentní
zastoupení ve zrychlování a zpomalování rotační rychlosti pro nenulové hodnoty
vodivosti.
Dále bylo ze statistických dat zjištěno, že zatímco změna rotační rychlosti na
vodivosti skoro nezávisí, u změny obliquity jde o velmi výraznou závislost.
Závislosti změn obliquit na obliquitě pro různé hodnoty vodivostí byly roztříděny opět na skupiny dle dělení zavedeného v (Čapek a Vokrouhlický, 2002).
Například z (Čapek a Vokrouhlický, 2004, Obrázek 4) je patrné, že u typu I dochází se vzrůstající hodnotou vodivosti ke snižování amplitudy Tε /J a pro určitou
hodnotu vodivosti dojde dokonce k překlopení závislosti, tedy mluvíme poté již
o typu II. Vývoj závislosti pro různé hodnoty vodivosti u typu II poté napovídá, že tento zůstává zachován. Můžeme tedy konstatovat, že častěji se setkáme
s typem II.
Na Gaussovských náhodných sférách byla dále provedena statistika pro získání rozdělení: časů potřebných na zdvojnásobení rotační rychlosti td a maximální
amplitudy dε/dt. Z těchto byly určeny střední hodnoty. Pro tělesa odpovídající
sféře o poloměru 1 km s rotační periodou 6 h vyšlo následující: pro nulovou vodivost K je potřebná doba td = 14.3·106 yr a maximální dε/dt = 3.33·10−6 ◦ · yr−1 ;
pro vodivost K = 10−2 W · m−1 · K−1 je td = 11.9 · 106 yr a maximální dε/dt =
= 8.60·10−6 ◦ · yr−1 a pro vodivost K = 10−3 W · m−1 · K−1 vyšly td = 13.1·106 yr
a maximální dε/dt = 5.94 · 10−6 ◦ · yr−1 .
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2.4

Nerovnosti na povrchu, Statler (2009)

Tento model měl za hlavní cíl zjistit, jestli, resp. jak moc, závisí YORP efekt na
tom, že uvážíme povrchové útvary na asteroidu či nikoliv (Statler, 2009).
Základní předpoklady modelu se podobají modelům předchozím: kruhová drá3
ha , konstantní hustota v celém objemu asteroidu, nulová vodivost (kromě modelu popsaného v kapitole 2.3), izotropní vyzařování, uvážení stínění,. . . Přitom
poslední předpoklad je v tomto modelu velmi důležitý.
Stejně jako předchozí dva modely, sestavuje povrch z trojúhelníčků (pro předdefinované tvary dané Gaussovskými náhodnými sférami, viz. kapitola 2.2), zde
jich je s ohledem na danou problematiku v průměru 2 až 3krát více, a dále se
zaměřuje pouze na složku tepelného záření.
Důležitý rozdíl oproti předchozím modelům spočívá v přechodu od Bondova
albeda k hemisférickému, tedy nekonstantnímu albedu4 .

2.4.1

Povrchové útvary

Nerovnosti na povrchu jsou zde realizovány třemi hlavními postupy.
Prvním je přidání fluktuací do samotného základního tvaru Gaussovské náhodné sféry. U sférické harmoniky o původním řádu lbase se řád zvýší na nějaký
lmax , autor volil lmax = 2lbase .
Dále jsou přidány krátery. Ty jsou modelovány tak, že pro hloubku kráteru,
která je závislá na jeho průměru a to skrz tzv. q faktor (poměr hloubky a průměru kráteru), v tomto případě byla volena hodnota 0.2, se povrch nejprve vyrovná
na danou střední úroveň a poté příslušné povrchové plošky cíleně vytvoří propad. Dále je uváženo, že krátery odpovídají, svým rozmístěním, Poissonovskému
rozdělení.
Konečně balvany na povrchu jsou modelovány analogicky ke kráterům: povrch
o daném průměru se vyrovná a poté jsou příslušné povrchové plošky vyzvednuty.

2.4.2

Vliv povrchových útvarů na směr vyzařování

Přítomnost povrchových útvarů, ovšem zapříčiní, že ačkoliv je vyzařování z rovného povrchu izotropní (tedy zastoupené ve všech směrech stejnou měrou), tak
v blízkosti vyvýšených okolí bude záření z dané plošky opět pohlceno asteroidem,
přesněji danou vyvýšeninou. Výsledný moment sil působící na asteroid se tedy
pro toto znovu pohlcené záření vyruší.
Dle (Statler, 2009, kapitola 2.1.) bude tedy záření opouštějící danou plošku
asteroidu vycházet v užším úhlu a výsledná síla pro ni bude zvětšena faktorem:
1+sin2 ψ¯h
, kde ψ¯h je střední vyvýšení terénu oproti plochému horizontu.
1+sin ψ¯
h

3

ovšem na excentrickou lze v tomto modelu přejít jednoduchým škálováním.
zatímco Bondovo albedo je definováno jako poměr dopadajícího záření, k záření rozptýlenému tělesem do všech směrů, hemisférické albedo je dáno jako podíl záření dopadajícího na
jednotkovou plochu k tomu odraženému do horního poloprostoru (vzhledem ke kladnému směru
normály k povrchu) (Hapke, 1993).
4
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Z výpočtů vyplynulo, že pokud popisujeme asteroidy pomocí sférických harmonických funkcí, a využijeme-li řád rozvoje menší než 10, je chyba určení výsledného
YORPu 100%, až od řádů větších dvaceti je možné dostat se s chybou pod 10%5
Při umístění identického kráteru na stejné těleso do dvou různých pozic bylo
zjištěno, že výsledek se liší několikrát a dále, že pro balvan o stejné velikosti jako
kráter jsou odchylky až třikrát větší. Dokonce se ukázalo, že u planetky (25413)
Itokawa stačí posunutí kráteru o 2 jeho průměry pro to, aby se, za určitých
okolností, změnilo znaménko YORP efektu a to pro všechny obliquity. Z toho lze
vyvodit, že během asymptotického zrychlování rotační rychlosti, při kterém se
dá předpokládat změna rozmístění balvanů na povrchu asteroidu může docházet
k velmi významným změnám v hodnotách YORP efektu.
Výsledky tohoto modelu jasně ukazují, že pomocí pozemních měření nejsme
schopni získat dostačující informace o tvarech asteroidů k tomu, abychom metodou inverze světelných křivek měli lepší než 80% šanci správného určení znaménka výsledného YORP efektu. Porovnáme-li například modelem získanou hodnotu
YORP efektu pro planetku (1682) Apollo, u které bylo znaménko určeno správně, s naměřenou hodnotou, je nepřesnost určení hodnoty YORP efektu 25%,
dle (Statler, 2009, kapitola 4).

2.5

Neizotropní rozptyl, Breiter & Vokrouhlický (2011)

Tento model, na rozdíl od předchozích, upouští od zaměření na makroskopické
útvary a soustředí se na vyzařování ze submilimetrových útvarů, daných regolitovou vrstvou (Breiter a Vokrouhlický, 2011).
Vzhledem k zaměření na takovéto škály, neuvažuje odraz záření na jiné povrchové elementy. Ovšem záření počítá jak vyzářené tepelně, tak rozptýlené.
Opět je zde uvážena rotace kolem nejkratší osy momentu setrvačnosti, jednodimenzionální vedení tepla a další základní předpoklady užité v předchozích
modelech.
Kromě toho, že model neuvažuje konstantní Bondovo albedo, ale hemisférické,
je do něj přidán ještě fakt, že během pozorování je získáváno albedo geometrické6 .

2.5.1

Nelambertovský rozptyl

Důležitým pokrokem v tomto modelu je upuštění od Lambertovského modelu
rozptylu, který uvažovaly všechny předchozí modely.
Teorie je založena na Hapkeho dvojsměrné distribuční funkci (označované jako
BRDF), dle (Breiter a Vokrouhlický, 2011, kapitola 2.2) jde o verzi (Hapke, 2002).
5

pro porovnání s našimi výsledky v kapitole 3.4 uvádíme odpovídající hodnoty úhlového
rozlišení, které Statler (2009) udává pro řád 10 resp. 20 rozvoje do sférických harmonických
funkcí: 3δ = 36◦ resp. 18◦ .
6
geometrické albedo se jinak nazývá také fyzikální. Je definováno jako poměr pozorované
intenzity od sférického objektu a intenzity Lambertovského terče o stejném průměru jako má
daná sféra, ve stejné vzdálenosti, pozorovaného kolmo k osvětlení (Hapke, 1993).
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Tato funkce závisí, kromě předpokládaného směru ke zdroji dopadajícího záření a směru rozptýleného záření, taktéž na 4 dalších parametrech popisujících
povrch asteroidu.
Model byl využit na 2 reálné asteroidy: (54509) YORP, jehož tvar byl získán
z radarového pozorování a zastupuje asteroidy s nepravidelným tvarem, a (3103)
Eger, jehož konvexní tvar byl určen metodou inverze světelných křivek.
Mezi základní zjištění, po použití tohoto modelu, patří, že složka momentu
síly zapřičiňující změnu rotační rychlosti (resp. její střední hodnota) není různými
modely odrazu ovlivněna, toto platí pro malá geometrická albeda, pro velká je
rozdíl mezi výsledky za použití Lambertovského a Hapkeho roztylu stále menší
než 10%.
Oproti tomu, vyšlo najevo, že ostatní dvě složky momentu síly jsou ovlivněny
významně, toto je důsledkem změny poměru odraženého a tepelně vyzářeného
záření.

2.6

Hrubost povrchu a samozahřívání, Rozitis &
Green (2012, 2013)

V roce 2011 byl vyvinut model pojmenovaný Advanced Thermophysical Model
(zkráceně ATPM), který má za úkol vypočítat teplotní rozdělení na tělesech planetárního typu bez atmosfér.
Oproti předchozím modelům uvažuje taktéž hrubost povrchu, ovšem ne stejného typu jako model nastíněný v kapitole 2.5. Zde je hrubost uvažována na
větších škálách.
Tvar asteroidu je popsán dvěma různými způsoby. Celkově je asteroid určen
trojúhelníkovými ploškami, jako v předcházejících modelech, ovšem pro každou
plošku je ještě vytvořen topografický model. Ten je dán taktéž ploškami (každá
„mateřská“ ploška, tedy ploška popisující základní tvar, je rozdělena na dalších
100 plošek), které simulují, v různé míře zastoupení (viz oddíl 2.6.1, rozdělení
dle stupně hrubosti), hemisférické krátery. Tento postup byl zvolen, neboť jeho
výsledky se velmi dobře shodovaly s měřeními na lunárním povrchu.
Model ATPM byl v následujících dvou letech adaptován pro studium dvou
dílčích jevů, které by mohly ovlivnit YORP efekt. Přesněji jde o vliv tepelného
záření, daného hrubostí povrchu na YORP efekt a o vliv samozahřívání, viz oddíly
2.6.1 a 2.6.2; dle článků (Rozitis a Green, 2012) a (Rozitis a Green, 2013).
Důležité je podotknout, že YORP efekt je silně provázán s Jarkovského efektem a tím pádem byl model vytvořen tak, aby s ním bylo možné zkoumat oba
tyto jevy. Zde se zaměříme především na YORP efekt, pro detailnější informace
o Jarkovského efektu odkazujeme na již zmíněné zdroje.
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2.6.1

Tepelné záření způsobené hrubostí povrchu

První využití modelu bylo pro zjištění ovlivnění YORP efektu tepelným zářením
způsobeným hrubostí povrchu. Tato byla modelována jak je popsáno výše. Efekt
tohoto tepelného záření funguje pouze za předpokladu, že velikost povrchových
útvarů (definujících hrubost) je podstatně větší než hloubka proniku teplotních
variací daných dopadajícím zářením. Tento předpoklad také dává oprávněnost
užití jednodimenzionální rovnice vedení tepla (analogicky k postupu zavedenému
v kapitole 1.2). Za předpokladu, že model využíváme pro výpočet jevu průměrovaného přes celý rok postačí, že velikost trojúhelníčkových plošek bude podstatně
větší než hloubka teplotních variací, a pro plošky definující hrubost povrchu model
předpokládá stejné chování (co se týče teplotního vývoje) jako pro tyto mateřské
plošky.
Pro mateřské plošky uvažuje model pouze přímé sluneční záření a stínění,
přičemž stínění je určováno analogicky k oddílu 2.2.2. Pro plošky definující hrubost jsou uvažovány následující jevy: vliv přímého dopadajícího záření od Slunce,
pohlcení odraženého záření od jiné povrchové plošky, stínění a pohlcení tepelného
záření, vyzářeného jinou ploškou.
Hrubost povrchu je určena tzv. stupněm hrubosti fr , což je veličina definovaná jako poměr plochy obsazené ploškami určujícími hrubost povrchu k ploše
hladké/rovné.
Rozitis a Green (2012) model užili na tři rozdělení hrubosti:
1. jednotné rozdělení je definováno tak, že pro všechny povrchové (mateřské)
plošky je dán jeden stupeň hrubosti fr .
2. normální rozdělení je založeno, jak název napovídá, na normálním (Gaussově) rozdělení, kdy každé plošce je dle tohoto rozdělení přiřazen náhodný
stupeň hrubosti a to z pěti stupňů hrubosti. Dále tento model uvažuje různé
šířky Gaussovského rozdělení.
3. posledním rozdělením je nerovnoměrně normální, u tohoto je povrch asteroidu rozdělen do deseti oblastí a každé z nich je poté, dle normálního
rozdělení, přiřazen jednotný stupeň hrubosti.
Dále je pro plošky zaveden tzv. záměrný faktor, který určuje poměr množství
záření odlétajícího z jedné plošky k záření dopadajícímu na plošku jinou.
Celkově se dá říci, že v důsledku uvážení hrubosti povrchu dochází k deformaci kosinové závislosti záření emitovaného z povrchu asteroidu, jako je tomu
u běžného kosinového zářiče. Daná ploška má totiž tendenci vyzařovat spíše do
směru zpět ke zdroji (Slunci). Nelambertovský profil termálního vyzařování je
možné nahlédnout na obrázku 2.1.
Model byl využit (v tomto případě) na asteroidy: (1620) Geographos a (6489)
Golevka, a dále na Gaussovské náhodné sféry, viz. kapitola 2.2.
Mezi významná zjištění patří, že zatímco Jarkovského jev je závislý především
na stupni hrubosti, YORP efekt závisí téměř výhradně na prostorovém rozložení
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Obrázek 2.1: Odklon od typického Lambertovského záření. Tučné linie na povrchu
asteroidu značí plošky natočené směrem ke Slunci, tedy více ohřáté. Obrázek
převzat z (Rozitis a Green, 2012, Obrázek 2).
hrubosti. Stejně tak, jako Jarkovského jev uvážení hrubosti zvýší, YORP efekt
je tímto jevem zmenšen a to, v některých případech, až na polovinu (jak je patrné u nepravidelného asteroidu Golevky). Snížení velikosti YORPu nastává pro
všechny obliquity.

2.6.2

Samozahřívání

V druhém případě byl model využit na průzkum vlivu samozahřívání na celoasteroidální úrovni.
K samozahřívání dochází díky přítomnosti konkávních útvarů (výdutí) na povrchu asteroidu. Princip je následující: jedna povrchová ploška vyzáří tepelné
záření, a za správné orientace další plošky, dojde k pohlcení tohoto záření (tedy zahřátí druhé plošky). Takto lze, v podstatě, přejít od jednodimenzionálního
modelu vedení tepla k modelu, kde se teplo přenáší i v příčném směru (Rozitis
a Green, 2013).
V tomto případě byl model celkem šestkrát modifikován, aby bylo zjištěno,
jak závisí YORP efekt na samozahřívání:
1. první třídu modifikací lze označit jako tu, uvažující plochý povrch, upouští
tedy od hrubosti povrchu:
• tzv. konvexní model upraví tvar asteroidu tak, aby na povrchu nebyly
žádné konkávní útvary, v důsledku toho, se na asteroidu nevyskytuje
ani samozahřívání, ani stínění; což je stejně přesná metoda, jako ta,
využívající tvary asteroidů z inverze světelných křivek.
• pseudo-konvexní model sice neupouští od konkávních útvarů na povrchu, ovšem zcela zanedbává jak stínění, tak samozahřívání.
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• model stínění odpovídá většině předchozích modelů. Jak název napovídá, je pro konkávní tvar asteroidu uváženo stínění, ovšem nikoli
samozahřívání.
• model uvažující samozahřívání již uvažuje všechny zmíněné jevy.
2. druhou třídu tvoří modely, jež hrubost povrchu uvažují, jde o obdoby posledních dvou modelů bodu 1., jen obohacené o efekt tepelného záření na
úrovni hrubosti povrchu:
• model stínění & hrubost
• model uvažující samozahřívání & hrubost
V modelu jsou dále uvažovány dvě důležité veličiny: jedna určuje poměr objemu konvexních a konkávních částí, a druhá udává stupeň samozahřívání jako
střední poměr zastíněné a nezastíněné oblohy pro každou povrchovou plošku.
Model byl využit jak na blízkozemní asteroidy, tak na Gaussovské náhodné sféry.
Mezi významné výsledky tohoto modelu patří, že YORP efekt je velmi citlivý
na samozahřívání a stínění, což je důsledkem změny celkového množství dopadajícího záření, které ovlivní způsob, jakým se kombinují jednotlivé momenty sil,
ovlivňující YORP efekt.
Také se ukázalo, že u těles se slabým ovlivněním YORP efektem se efekty
samozahřívání, a také stínění, projevují větší měrou než u těles s výrazným projevem YORP efektu.
Výsledky modifikací, které nezahrnují samozahřívání ani stínění jsou velmi podobné těm, které oba tyto jevy zahrnují. Tedy, pokud nezahrneme samozahřívání,
dostaneme v 75% lepší výsledky (v rámci shody s těmi, které zahrnuly/nezahrnuly
oba jevy), nezahrneme-li ani stínění.
Ve shodě s očekáváním také vyšlo, že konvexní model dává nejméně přesné
výsledky, s výjimkou těles s relativně velkým příspěvkem YORP efektu.
Modely, které zahrnuly i hrubost povrchu dávají výsledky, které jsou ve shodě
s oddílem 2.6.1, tedy že díky hrubosti je YORP efekt zmenšen až o několik desítek
procent.
Zároveň bylo potvrzeno, že existuje minimálně jedna obliquita, pro kterou je
YORP nulový, vzhledem k tomu, že bylo ukázáno, že co do velikosti je příspěvek
od samozahřívání skoro stejně velký jako ten od stínění, ovšem mají opačné směry.

2.7

Tangenciální YORP, Golubov & Krugly (2012)

Jak již bylo řečeno v kapitole 2.4, při výpočtech YORP efektu nelze uvažovat
pouze globální tvar tělesa. Modely vycházejí z tvarů, jejichž rozlišení je řádu
metrů – v případě mapování povrchu asteroidu sondou, desítek metrů – pokud
tvar získáme díky pozorování asteroidu během přiblížení k Zemi, a někdy dokonce
více, v případě inverze světelných křivek. Ovšem, jak ukazuje i práce (Golubov
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a Krugly, 2012), útvary menší než jeden metr výrazně ovlivňují výsledný YORP
efekt.
Tyto útvary totiž mohou zprostředkovat tzv. tangenciální (tečný) YORP efekt.
Přesněji jde o efekt, při kterém dochází k vyzařování ve směru tečném k povrchu,
což má stejné důsledky jako vyzařování v normálovém směru, které bylo popsáno
v předchozím textu. Golubov a Krugly (2012) označují, nám již známý „normálový“ YORP jako NYORP a tento, nově představený, efekt jako TYORP. Jak plyne
z klasické teorie vektorů, oba efekty se skládají do výsledného YORP efektu7 .
Autoři model použili na kulové těleso, na němž jsou připevněny rovnoběžně
s poledníkovým směrem, kolmo k rovníku 2 stěny, které modelují balvany. Pro ně
je teplota určena řešením rovnice vedení tepla klasickým, jednodimenzionálním
modelem, který předpokládá jistá omezení na velikosti stěn oproti jejich tloušťce,
která tedy musí být značně menší než zbylé dva rozměry.
Pro započítání samoozařování se dále předpokládá, že dopadající záření splňuje zákon odrazu, jinak řečeno: model neuvažuje Lambertovský rozptyl.
V důsledku těchto skutečností a také faktu, že model předpokládá nulovou
obliquitu asteroidu a oběh po kruhové dráze, lze dojít k závěru, že celkový tangenciální YORP efekt vzniká v důsledku různého působení záření emitovaného
z východní a západní strany stěn. Efekt je založen na již nastíněném principu
v kapitole 1, tedy že východní strana stěny dosáhne během rotace asteroidu kolem osy, určitého maxima, stejně jako západní strana, ovšem celkově bude vyšší
teplota, tedy i vyšší tlak záření, působit na západní stranu stěny. To má za následek roztáčení asteroidu.
Co se týče výpočetní stránky modelu, nelze opomenout fakt, že místo tradičních veličin užívaných v předchozích modelech, tento využívá bezrozměrné veličiny (dané normalizací) a dále místo času uvažuje rotační fázi asteroidu. V okrajových podmínkách pro jednotlivé stěny můžeme nalézt Heavisideovy funkce, které
se zde vyskytují jakožto faktory vystihující stínění dané stěnami a asteroidem
a dále je zde faktor 2 zastupující samoozařování.
Z výsledků modelu opravdu vyplývá, že i povrchové struktury rozměrů menších
než metr dokáží výrazným způsobem ovlivnit celkový YORP efekt.
U samotného tangenciálního YORPu vyšlo, že největší je v případě, kdy poměr tloušťky stěny d a charakteristické délky, na které hraje vedení tepla nezanedbatelnou roli Lcond , je přibližně roven 1 a tepelný parametr Θ definovaný jako
poměr délky Lcond a hloubky prostupu teplotní vlny Lwave , v článku (Golubov
a Krugly, 2012, rovnice (4)), je taktéž přibližně 1. Důvody jsou zjevné, pokud by
první poměr byl podstatně menší než 1, teploty na obou stranách stěn by byly
ve všech časech stejné, naopak byl-li by poměr podstatně větší než 1, nedocházelo by v podstatě k žádnému vedení tepla a jev by taktéž vymizel, neboť by
šlo pouze o odražené záření, které by bylo celkově stejné pro obě strany stěny.
Pro parametr Θ lze nalézt podobné odůvodnění, byl-li by podstatně menší než
7

ovšem toto označení: YORP pro vektorový součet NYORPu a TYORPu používáme výhradně v této kapitole, z důvodu konzistence s článkem (Golubov a Krugly, 2012).
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1, nebyl by rozdíl mezi teplotou východní stěny v dopoledním maximu a západní
stěny v odpoledním maximu v důsledku nulové tepelné setrvačnosti, naopak pro
Θ mnohem větší než 1 by se teplota měnila jen velmi pomalu a efekt by neměl
možnost se projevit.
Autoři dále vyvodili několik závěrů pro velikost TYORPu s ohledem na různé materiály. Mimo jiné zjistili, že největší je TYORP pro materiál o vodivosti
odpovídající velmi zerodované hornině.
Rozdíl mezi TYORPem a NYORPem spočívá v tom, že TYORP působí i na
kulová a podobně symetrická tělesa. Obecně je TYORP o dva řády nižší než
NYORP, ovšem zatímco NYORP se může v důsledku různých znamének po vysčítání přes asteroid vyrušit, TYORP se sčítá a ve svém důsledku může předčit
velikostí NYORP. Může také dojít k situaci, kdy bude celkové zrychlení v důsledku YORP efektu nulové, resp. NYORP a TYORP se vzájemně vyruší. Touto
situací se Golubov a Krugly (2012) snaží zdůvodnit neshody u planetky (25143)
Itokawa.
Idealizovaný tvar, který užili Golubov a Krugly (2012) je ovšem odlišný od
skutečných tvarů asteroidů a výsledný TYORP by pro ně měl být menší.
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3. Vlastní výsledky
Jak je vidět z kapitoly 2, různé modely využívají odlišné předpoklady a tím pádem
dochází k ovlivnění výsledků. Naším cílem bylo ověřit zjištění některých prací na
základě vlastních výpočtů.
Následující text ukazuje výsledky našich zjištění pro 2 klony jednoho vybraného tělesa, viz kapitolu 3.1. Přesněji jsme zkoumali: jak se vyvíjí velikost výsledného YORP efektu v závislosti na obliquitě (kapitola 3.2), jak závisí YORP efekt
na teplené vodivosti (kapitola 3.3) a také jsme zjišťovali, jestli a jak závisí efekt
na množství povrchových plošek, které popisují tvar asteroidu (kapitola 3.4).

3.1

Použité tvary

Jak již bylo řečeno v kapitole 2.7, existuje hned několik způsobů získání tvaru
tělesa (asteroidu) pro výpočty pomocí YORP modelů: inverze světelných křivek,
radarové pozorování, přiblížení sondy nebo také použití umělého tvaru v podobě
Gaussovské náhodné sféry. Tvary, využité v této kapitole byly získány metodou
3D skenování pozemského vzorku horniny.
Tento postup jsme zvolili s ohledem na zjištění článku (Čapek, 2014). Vzhledem k tomu, že Čapek (2014) využíval takto získané tvary pro modelování rotačního stavu meteoroidu vzniklého odtržením od kometárního tělesa, při kterémžto
jevu hrají hlavní roli momenty sil vyvolané působením velmi zředěného plynu,
využili jsme tutéž metodu modelování tvaru i pro YORP efekt založený na podobném fyzikálním principu.
3D skenování zprostředkovává přenos reálného tvaru objektu do virtuálního
modelu. My jsme k tomu využili služeb firmy SolidVision s.r.o., která pomocí ručního skeneru nasnímala námi zadané těleso. V principu jde o to, že skener
identifikuje poziční značku na tělese, nebo podložce, a následně za pomoci 2 kamer snímá laserový kříž na tělese. Tím se automaticky (za pomoci vhodného
softwaru) generuje počítačový obraz objektu a taktéž se provádí triangulace (SolidVision s. r. o., 2014). Výsledek se ukládá do souboru typu *.flv, který následně
převádíme do formátu popsaného v oddílu 3.1.1, tento se obvykle označuje jako
*.obj. Metodu snímání tvaru ilustruje obrázek 3.1.
Nechali jsme provést celkem 2 na sobě nezávislé skeny jednoho tělesa. Ovšem
dva skeny znamenají dvě různé počáteční orientace tvaru a tím pádem nejsou následné triangulace identické. Budeme proto tyto 2 skeny, resp. tvary jimi vzniklé,
označovat jako klon 1 a klon 2.
Jak bylo řečeno, po naskenování byla provedena na tělesech triangulace pro
získání povrchu z trojúhelníčkových plošek. Tento postup jsme zvolili vzhledem
k tomu, že, až na Rubincamovu metodu, popsanou v kapitole 2.1, používají všechny modely tvary asteroidů aproximované pomocí mnohostěnů s trojúhelníčkovými
povrchovými ploškami.
Triangulace byly, pro daný klon, provedeny několikrát. Triangulace s největším
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Obrázek 3.1: Skenování tělesa 3D skenerem. V levém dolním rohu je obrázek
podložky na které je umístěné těleso označené laserovým křížem. Foto poskytnuté
D. Čapkem.
rozlišením, tedy s největším množstvím povrchových plošek je možné nahlédnout
na obrázcích 3.2 a 3.3.
Pro výpočty v kapitolách 3.2 a 3.3 budeme, nebude-li uvedeno jinak, využívat
pouze první klon v maximálním rozlišení. Pro účely kapitoly 3.4 budeme poté
využívat oba klony se všemi dostupnými triangulacemi.
Škálování výsledků na ekvivalentní sféry
Původní velikost skenovaného tělesa se dá srovnat s koulí o průměru 2 cm, ovšem
tato velikost pro nás není při výpočtech směrodatná vzhledem k tomu, že pro
triangulované tvary můžeme zvolit jakoukoli velikost (námi užitá je k nahlédnutí
níže). Vzhledem k této libovůli by ovšem data nebylo možné porovnat s již existujícími hodnotami uvedenými v citovaných článcích. Z toho důvodu jsme provedli
přeškálování našich výsledků z hodnot daných pro naše tělesa na hodnoty, které
odpovídají běžně užívaným rozměrům tvarů.
Ekvivalentní sféra je objekt, který má stejný objem jako původní těleso, ovšem,
jak název napovídá nejde již o libovolný tvar, ale o kouli. Pokud tedy zjistíme poloměr R2 (ekvivalentní koule k našemu tělesu), jsme schopni přepočítat výstupní
data, neboť, jak již bylo řečeno v oddílu 1.3.2, YORP efekt se škáluje s poloměrem
jako ∝ 1/R2 , a většina článků pro své výpočty používá ekvivalentní sféry o poloměru R1 = 1 km. Naše výsledky budeme tedy uvádět s ohledem na již existující
články taktéž v podobě odpovídající daným rozměrům, tedy situaci, kdy poloměr
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Obrázek 3.2: Triangulace klonu 1. Obrázek poskytnutý D. Čapkem, vytvořen
v IDL.

Obrázek 3.3: Triangulace klonu 2. Obrázek poskytnutý D. Čapkem, vytvořen
v IDL.
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R = 1 km. Původní výsledky, pro poloměr R2 stačí přeškálovat faktorem ξ:


ξ=

R2
1 km

2

,

kde R2 získáme z jednoduchého vzorce pro objem koule, úpravou tedy:
s

R2 =

3

3m
.
4π%

Přitom hmotnost m i hustotu % známe.
Je zřejmé, že pro každou triangulaci bude pro konstantní hustotu asteroidálního tělesa % = 2500 kg · m−3 hmotnost trošku jiná. Ovšem jak jsme výpočtem
ověřili, nebudou se výsledné faktory ξ pro daný klon lišit o více než 0.1%, což považujeme za opomenutíhodnou chybu. Hodnoty faktorů ξ pro klon 1 (ξ1 ) a 2 (ξ2 )
jsou tedy:
ξ1 = 106.32
a
ξ2 = 105.94.
S ohledem na to, že z digitalizace (a následné triangulace) měly klony hmotnosti
m1 = 1.15·1016 kg, m2 = 1.14·1016 kg a tedy, ze známé hustoty (viz výše) vychází
poloměry R2,1 = 10.31 km a R2,2 = 10.29 km.

3.1.1

Metodika popisu tvarů asteroidů

Obecně se soubor obsahující popis triangulovaného tvaru asteroidu skládá ze tří
hlavních částí: první část zastupuje pouze jeden řádek, ve kterém je vypsán po
řadě počet vrcholů a počet trojúhelníčků popisujících tvar. Druhá část je ve své
podstatě seznamem tří kartézských složek jednotlivých vrcholů. Poslední část je
poté seznamem pozic tří vrcholů určujících daný trojúhelníček v seznamu z části dvě, popisuje tedy triangulaci. Zkrácená ukázka takovéhoto *.obj souboru je
k nahlédnutí v Příloze 1 (jde o soubor náležící prvnímu klonu v maximálním
rozlišení).

3.2

Závislost YORP efektu na obliquitě

Nejprve jsme zjišťovali jak vypadá závislost YORP efektu (jak změna rotační
rychlosti, tak změna obliquity) na obliquitě ε. Využili jsme k tomu první klon
v největším rozlišení (14874 povrchových plošek), z důvodu co nejvěrnějšího popisu tvaru.
Model počítající tyto závislosti je založen na Rubincamově aproximaci, nezáleží tedy na tepelných parametrech. Přesněji jde o model yorp21rub, popsaný
v kapitole 2.2. Přitom jsme uvažovali, že těleso je od Slunce vzdáleno 2.5 AU, že
má rotační periodu 6 h a jeho albedo je 0, emisivita 1.
Výsledky jsou patrné v grafech na obrázcích 3.4 a 3.5. Nutno podotknout,
že (stejně jako i v následujících grafech) nejsou hodnoty proloženy funkcí, která
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by měla fyzikálně opodstatněný podklad. Jsou pouze pospojovány programem
Gnuplot pomocí smooth csplines, což je funkce, která spojuje sousední body
částí kubické funkce, metodou interpolace mezi zadanými body.
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Obrázek 3.4: Závislost změny rotační rychlosti Tω /J na obliquitě ε, klon 1 (14874
plošek). Vykreslené body odpovídají datům získaným modelem.

60

/ · 10−20 s−2

20

Tε
J

40

-20

0

-40
-60
0

30

60

90
ε/ ◦

120

150

180

Obrázek 3.5: Závislost změny obliquity Tε /J na obliquitě ε, klon 1 (14874 plošek).
Vykreslené body odpovídají datům získaným modelem.
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Z obrázku 3.5 vyplývá, že náš tvar má tendenci konvergovat do situace, kdy
bude ε = 90◦ . To znamená, že rotační osa bude ležet v rovině dráhy. To by odpovídalo, v souladu s článkem (Čapek a Vokrouhlický, 2002), typu I v klasifikaci
vývoje obliquity. Dále je z obrázku 3.4 vidět, že pro tuto situaci by v asymptotickém stavu docházelo k urychlování asteroidu. Tento výsledek ovšem náleží k méně
časté variantě, neboť v již zmíněném článku je uvedeno, že asteroidy mají tendenci se spíše zpomalovat. K čemuž v tomto případě dochází pouze pro obliquity
mezi 50◦ - 65◦ a 115◦ - 130◦ .
Na základě těchto zjištění jsme spočítali, jaký bude doubling time td1 pro
toto těleso. S ohledem na to, že těleso dokonverguje na obliquitu ε = 90◦ a jeho
Tω /J|ε=90◦ = 4.22 · 1020 s−2 vyšlo, dle vzorce (1.11)1 :
td1 |ε=90◦ = 218.7 · 106 yr.
Zcela analogicky jsme nechali program proběhnout i pro druhý klon v maximálním rozlišení (13624 plošek). Pro tento vyšla konvergenční obliquita stejná
a odpovídající Tω /J|ε=90◦ = 24.22 · 1020 s−2 , doubling time td2 je tedy:
td2 |ε=90◦ = 38.1 · 106 yr.
Porovnáme-li námi vypočítané hodnoty časů potřebných na zdvojnásobení rotační rychlosti td1 a td2 s výsledky uvedenými v článku (Čapek a Vokrouhlický,
2004, Obrázek 9) (viz. též kapitola 2.3), zjistíme, že doubling time pro klon 1 se
výrazně liší od hodnoty mediánu, která je zde uvedena (td = 14.3 · 106 yr). Pro
druhý klon je odchylka od střední hodnoty taktéž značná, ovšem stále se námi nalezená hodnota vejde do statistického vzorku, který Čapek a Vokrouhlický (2004)
uvažovali. Nesrovnalosti mezi oběma klony bychom připsali známému faktu, na
který již bylo poukázáno v kapitole 2.4, tedy že i malá změna na povrchu asteroidu může YORP efekt změnit několikanásobně. S ohledem na tuto skutečnost
bychom se byli schopni přiblížit ke střední hodnotě. To, že se hodnoty vzdalují
od mediánu považujeme za důsledek nestandardního (ve smyslu méně častého)
tvaru, který používáme.

3.3

Závislost YORP efektu na tepelné vodivosti

Dále jsme studovali vliv zahrnutí různých velikostí vodivosti na výsledek YORP
efektu. K tomu jsme využili model yorp21, popsaný v kapitole 2.3. Vstupní parametry je možné nahlédnout v tabulce 3.1. Co se týče vodivostí volili jsme následující hodnoty: 1, 10−1 , 10−2 , 10−3 , 10−5 , 10−8 a 0 W · m−1 · K−1 .
Jak je vidět v grafech na obrázcích 3.6 a 3.7, kde jsou některé výsledky užití
modelu na první klon v maximálním rozlišení vykresleny (v zájmu přehlednosti
jsme vykreslovali jen vybrané hodnoty vodivostí), došli jsme k částečné shodě
s výsledky článku (Čapek a Vokrouhlický, 2004).
1

ω jsme vypočítali ze známé rotační doby 6 h.
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vstupní parametr

hodnota

jednotka

vzdálenost od Slunce
rotační perioda
časový krok
hustota povrchové vrstvy
hustota tělesa asteroidu
měrná tepelná kapacita
albedo
emisivita

2.5
6.0
8.0
1700.0
2500.0
680.0
0.0
1.0

AU
h
min
kg · m−3
kg · m−3
J · kg−1 · K−1

Tabulka 3.1: Vstupní parametry pro výpočet závislosti YORP efektu na vodivosti.
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Obrázek 3.6: Závislost změny rotační rychlosti Tω /J na obliquitě ε pro některé
vodivosti K, klon 1 (14874 plošek).
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Obrázek 3.7: Závislost změny obliquity Tε /J na obliquitě ε pro různé vodivosti
K, klon 1 (14874 plošek). Pro K = 10−8 W · m−1 · K−1 závislost kopíruje křivku
nulové vodivosti K.
Z grafu na obrázku 3.6 je vidět, že různé vodivosti v podstatě neovlivňují velikost zrychlování, resp. zpomalování, rotace asteroidu. Nepatrné odchylky
v chování YORP efektu jsme se snažili zvýraznit na výřezu v grafu na obrázku
3.6. Oproti tomu velikost změny obliquity je na tento parametr velmi citlivá, viz
graf na obrázku 3.7, kde je navíc vidět, že na rozdíl od nulové vodivosti, která odpovídá typu I, z již zmíněného rozdělení v článku (Čapek a Vokrouhlický,
2002), nenulové vodivosti odpovídají spíše typu II ve vývoji obliquity tělesa. Navíc
u vodivosti K = 10−5 W · m−1 · K−1 vidíme silnou tendenci přibližování k méně
častému typu III. Tedy, těleso se má od určité hodnoty vodivosti tendenci natáčet
do směru s rotační osou kolmo k rovině oběžné dráhy, což odpovídá výsledkům
článku (Čapek a Vokrouhlický, 2004). V tomto stavu by dle grafu na obrázku 3.6
mělo docházet k asymptotickému urychlování asteroidu.
Jak tedy vidíme, pro většinu námi počítaných nenulových vodivostí je výsledná obliquita ε = 0◦ /180◦ . Tento výsledek ovšem značně změní hodnotu času
potřebného na zdvojnásobení rotační rychlosti, opět jsme ho tedy vypočítali (jde
o hodnoty pro K = 10−2 W · m−1 · K−1 , ovšem tato skutečnost nehraje podstatnou roli, vzhledem k velmi slabé závislosti složky YORPu ovlivňující rotační
rychlost na vodivosti):
td1 |ε=0◦ = 17.8 · 106 yr,
neboť je Tω /J|ε=0◦ = 51.78 · 1020 s−2 a využili jsme vzorec (1.11).
Analogicky pro klon 2 nám vyšlo (Tω /J|ε=0◦ = 29.70 · 1020 s−2 ):
td2 |ε=0◦ = 31.1 · 106 yr.
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Komentář k našim výsledkům je podobný kapitole 3.2. Námi nalezené hodnoty
se liší od střední hodnoty uvedené v (Čapek a Vokrouhlický, 2004, Obrázek 11)
(též kapitola 2.3, td = 11.9 · 106 yr), ovšem ne více jak třikrát v případě klonu
2. Pro klon 1 se hodnota velmi blíží střední hodnotě, stačilo by, aby výsledný
YORP efekt byl o 50% menší a již by byla shoda patrná. Na této úrovni chyby se
vyskytují odchylky dané nedostatečně správně popsanou povrchovou strukturou
asteroidu (Statler, 2009).
Také z grafu na obrázku 3.7 vidíme, že lze předpokládat existenci vodivosti, pro kterou bude složka YORP efektu ovlivňující obliquitu nulová, a to pro
10−5 < K < 10−3 W · m−1 · K−1 .
Tento fakt jsme se pokusili podložit závislostí patrnou v grafu na obrázku
3.8, s jednou osou danou v logaritmické škále. Hodnoty amplitud funkcí TJε jsme
získali pomocí programu Wolfram Mathematica 9, přičemž jsme naše data proložili polynomiální funkcí 4. řádu. Jak je vidět, tak pro určitou hodnotu vodivosti:
log(K) ∈ (−5, −4) W · m−1 · K−1 proložená křivka protíná nulovou osu. Pro tuto
hodnotu bychom tedy předpokládali nulovou (nebo alespoň minimální) změnu
obliquity v důsledku YORP efektu. Přitom právě tyto hodnoty jsou na samém
okraji oblasti našeho zájmu, neboť vystihují charakteristické vodivosti větších
asteroidů. Přesněji řečeno: pro asteroidy velikostí srovnatelné s (4) Vestou mluvíme o vodivostech řádů 10−4 až 10−3 W · m−1 · K−1 (Delbo’ et al., 2007, Obrázek
6). U podobně velkých těles ovšem YORP efekt nehraje významnou roli. Menší asteroidy, u kterých se YORP efekt projevuje výrazněji, a jsou pro nás tedy
významnější, mají vodivosti, které jsou taktéž vyneseny v grafu na obrázku 3.8
a to: 0.1 − 1 W · m−1 · K−1 (Yomogida a Matsui, 1983, tabulka 8). Speciálně pro
nezvětralý bazalt je hodnota vodivosti: 2.56 W · m−1 · K−1 .
Teoretické odůvodnění chování grafu 3.8 je následující: pro velké hodnoty vodivosti by měl graf konvergovat k nulové hodnotě amplitudy YORP efektu, neboť
povrchové teploty jsou (na globální úrovni) v podstatě stejné a tím pádem efekt
pomalu mizí neboť není buzen moment sil. U našeho grafu 3.8 se dá toto chování očekávat neboť hodnoty pro vodivosti 0.1 a 1 W · m−1 · K−1 se opět přibližují
k nulové ose. Přechod mezi typem I a II v členění vývoje obliquity se dá vysvětlit
za pomoci semianalytické teorie viz (Scheeres, 2007).
Vzhledem k tomu, že nám vyšlo, že YORP efekt, přesněji složka ovlivňující
obliquitu, by měla být značně potlačena pro vodivosti blízké k hodnotě K =
= 10−4 W · m−1 · K−1 , spustili jsme model yorp21 ještě pro tuto vodivost. Výsledek je vykreslen na obrázku 3.9. Zde je zdůrazněna zajímavá skutečnost, na
kterou jsme poukázali již u vodivosti K = 10−5 W · m−1 · K−1 a to ta, že pro
danou vodivost má průběh vývoje obliquity úplně jiný charakter než ostatní. Dle
členění z článku (Čapek a Vokrouhlický, 2002) odpovídá skupině III, která je
podstatně méně častá než předchozí dvě zmíněné. Z toho bychom usuzovali, že
při přechodu od typu I k typu II daného členění dochází nejen k výrazné redukci složky YORP efektu ovlivňující obliquitu, ale také k ovlivnění dlouhodobého
vývoje sklonu rotační osy.
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Obrázek 3.8: Závislost amplitudy YORP efektu na logaritmu vodivosti log K.
Vykreslené body odpovídají hodnotám získaným způsobem popsaným v kapitole
3.3.
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Obrázek 3.9: Závislost změny obliquity Tε /J na obliquitě ε pro vodivost K =
= 10−4 W · m−1 · K−1 , klon 1 (14874 plošek). Data jsou získána popsaným modelem.
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3.4

Závislost YORP efektu na detailnosti popisu tvaru

Následně jsme se snažili najít souvislost mezi hodnotou YORP efektu a stupněm
detailnosti popisu tvaru asteroidu. Tím jsme se snažili ověřit zjištění uvedená
v kapitole 2.4, tedy že YORP efekt silně závisí na povrchové struktuře asteroidu,
jiným způsobem, než jaký použil Statler (2009). K tomu byl opět využit model
popsaný v kapitole 2.3, tedy yorp21.
Naše zkoumání bylo založeno na následující myšlence: čím více použijeme trojúhelníčkových plošek (jejich počet budeme označovat jako N ) pro popis povrchu
asteroidu, tím více se přiblížíme k jeho skutečnému tvaru. Jinak řečeno, větší
množství povrchových plošek implikuje detailnější povrchovou strukturu. Proto
jsme pro oba naše klony využili triangulace od 2000 do více jak 13000 povrchových plošek, kde první číslo představuje přibližný tvar asteroidu a se vzrůstajícím
počtem plošek N se zlepšuje popis tvaru.
Vynášeli jsme tedy závislosti hodnoty YORP efektu Tω /J na počtu plošek
N . Pro výpočty jsme zvolili parametry shodné s těmi v kapitole 3.3, hodnotu
vodivosti jsme vzali: K = 10−2 W · m−1 · K−1 , což odpovídá povrchu pokrytému
regolitem. A zvolili jsme dvě hodnoty obliquity pro které jsme závislosti zkoumali:
ε = 0◦ a 45◦ . Neboť hodnota ε = 0◦ odpovídala asymptotické hodnotě obliquity
a ε = 45◦ přibližně amplitudě ve změně obliquity, viz graf 3.7.
Přepočet na vrcholový úhel δ
Pro obecnější ukázku využitelnosti našich zjištění jsme odvodili jaký je vztah
mezi počtem povrchových plošek popisujících asteroidální povrch N a vrcholovým úhlem δ kužele vytínajícím danou plošku, přičemž jeho vrchol je umístěn
v těžišti asteroidu. Pro tuto teorii jsme využili několik zjednodušujících předpokladů. Asteroid jsme aproximovali koulí, u níž jsme položili poloměr roven jedné.
Dále jsme tuto kouli rozdělili na N stejných segmentů, což jak vidno již z obrázků 3.2 a 3.3 není obecně pravdivý předpoklad. Konečně, prostorový úhel jsme
aproximovali plochou kružnice jím vytnuté na povrchu dané jednotkové koule.
Pro plochu myšleného segmentu Ss platí:
Ss =

4π
.
N

Obecně je prostorový úhel Ω definován jako:
Ω = 2π(1 − cos(δ/2)),
kde δ je onen vrcholový úhel. Porovnáme-li obě poslední rovnice lze jednoduchými
úpravami získat hledaný vztah:


δ = 2 arccos 1 −

2
.
N


Odvozený vztah se v limitách shoduje s teoretickou představou.
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(3.1)

N

δ/

2000
4000
6000
8000
10000
12000
13624
14874

◦

5.13
3.62
2.96
2.56
2.29
2.09
1.96
1.88

Tabulka 3.2: Přepočet počtu povrchových plošek N na vrcholový úhel δ pro užité
triangulace.
Statler (2009) využívá zcela analogickou veličinu k našemu δ. Ovšem vzhledem
k tomu, že on s ním popisuje nerovnosti na povrchu, využívá místo δ hodnotu 3δ.
Odůvodnění je zřejmé: chceme-li popsat nějaký kráter, resp. vyvýšeninu, nestačí
nám pro jejich popis pouze jeden povrchový element. Minimální počet trojúhelníčkových povrchových plošek, kterým lze (ve 3D případě) popsat například
kráter je 3, proto je využito 3δ, jakožto spodní mez pro identifikaci povrchového
útvaru.
Pro rychlou identifikaci námi použitých hodnot N s hodnotami odpovídajícími
nově odvozené veličině δ jsme provedli přepočet pomocí vzorce (3.1) a výsledky
jsme zanesli do tabulky 3.2.
Výsledky pro jednotlivé klony a 2 vybrané obliquity je možné nahlédnout
v grafech na obrázcích 3.10 až 3.13.
Jak je patrné, grafy byly opět proloženy funkcí smooth csplines. I zde je nutno podotknout, že tato přesně nepopisuje fyzikální realitu (už i z důvodu řídkého
zastoupení dat), ovšem je díky ní vidět, že oscilace amplitudy s rostoucím počtem
povrchových plošek N /zmenšujícím se vrcholovým úhlem δ klesají, dochází tedy
k ustalování na hodnotu, kterou bychom u reálného, neaproximovaného tělesa
očekávali.
U všech závislostí se hodnota YORP efektu začala ustalovat za určitou mezí,
kterou bychom definovali jako 6000 povrchových plošek. Považujeme to tedy za
nejnižší počet povrchových plošek, se kterým jsme schopni získat vypovídající
hodnotu výsledného YORP efektu. Porovnáme-li tuto hodnotu s hodnotami, které
uvádí Statler (2009), zjistíme, že pro náš tvar, získaný skenováním pozemského
vzorku horniny, vyžadujeme zhruba třikrát větší počet povrchových plošek, neboť
jak bylo uvedeno již v kapitole 2.4, dle (Statler, 2009) je pro určení YORP efektu
s chybou 10% třeba těleso s přibližně 1500 povrchových plošek2 . Bez bližšího
prozkoumání ovšem nemůžeme říct, jestli jsou naše výsledky platné pouze pro
tento jeden tvar, který jak už jsme zjistili se liší od běžného statistického vzorku,
nebo jde o obecný rys digitalizovaných tvarů pozemských hornin.
2

hodnotu jsme získali za použití inverzního vzorce k (3.1).
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Obrázek 3.10: Závislost YORP efektu, resp. Tω /J na počtu povrchových plošek
N a úhlu δ, klon 1, ε = 0◦ . Vodivost K = 10−2 W · m−1 · K−1 , data jsou získána
popsaným modelem.

5.13

3.62

2.96

2000

4000

6000

δ/
2.56

◦

2.29

2.09

10000

12000

1.88

Tω
J

/ · 10−20 s−2

0
-2
-4
-6
-8
-10
8000
N

14000

Obrázek 3.11: Stejná závislost jako v grafu na obrázku 3.10, ale pro ε = 45◦ .
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Obrázek 3.12: Stejná závislost jako v grafu na obrázku 3.10, ale pro klon 2, ε = 0◦ .
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Obrázek 3.13: Stejná závislost jako v grafu na obrázku 3.10, ale pro klon 2, ε =
= 45◦ .
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Fakt, že pro oba klony došlo, pro danou hodnotu obliquity, ke konvergenci k jiné hodnotě Tω /J bychom opět přisoudili rozdílnému popisu povrchových útvarů
v konzistenci se článkem (Statler, 2009). Tento předpoklad podpírá i zjištění, že
hodnoty výsledných YORP efektů se neliší řádově, pouze násobkem.
Také je dobré podotknout, že až na počáteční výchylky v oblasti N < 6000
vyšly všechny hodnoty YORP efektu kladné, tedy pro oba klony daného tělesa
vyšlo shodně asymptotické urychlování.
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Závěr
Tato bakalářská práce se zabývala YORP efektem. Tedy jevem, který nemá gravitační původ a je důsledkem působení momentu sil na asteroidální tělesa. Tento
moment sil vzniká v důsledku několika působících sil: síly dané tlakem dopadajícího záření, síly dané odraženým zářením a konečně také v důsledku pro tuto
teorii asi nejdůležitější síly: síly vyvolané tepelným zářením.
Pro studium YORP efektu bylo vytvořeno velké množství numerických modelů. Některé z nich uvažují, že dopadající záření se ihned vyzáří zpět do prostoru (např.: (Rubincam, 2000)), jiné řeší jednodimenzionální rovnici vedení tepla
a uvažují zpoždění mezi dopadnuvším zářením a opětovným vyzářením (např.:
(Čapek a Vokrouhlický, 2004)). Každý model je založen na několika aproximacích,
přičemž většina z nich studuje některý dílčí jev (závislost na tepelné vodivosti,
povrchovou strukturu, samozahřívání,. . . ). V kapitole 2 jsme se snažili vytvořit
základní přehled nejdůležitějších modelů. Mezi nejvýznamnější zjištění, která publikoval Rubincam (2000) patří, že YORP efekt je schopný na delších časových
škálách významně ovlivnit rotační stav malých těles sluneční soustavy. Čapek
a Vokrouhlický (2002) zjistili, že se asteroidy nejčastěji natáčejí do pozic s rotační osou kolmou k oběžné rovině nebo v ní ležící, přičemž mají tendenci zpomalovat
svou rotační rychlost, ovšem o 2 roky později z modelu uvažujícího nenulové vodivosti asteroidů vyšlo najevo, že nejčastější vývoj je do pozice s osou kolmou
k rovině oběžné dráhy a zpomalování a zrychlování rotace jsou stejně běžné (Čapek a Vokrouhlický, 2004). Statler (2009) zjistil, že YORP efekt silně závisí na
povrchových útvarech. Breiter a Vokrouhlický (2011) zase poukázali na fakt, že
nelambertovský rozptyl ovlivňuje složku YORP efektu měnící obliquitu. Rozitis
a Green (2013) přišli na silnou závislost YORP efektu na samozahřívání a také
zjistili, že uvážení tepelného vyzařování daného hrubostí povrchu sníží hodnotu
celkového YORP efektu Rozitis a Green (2012). Konečně (Golubov a Krugly,
2012) prokázali existenci tangenciálního YORPu, který vede k trvalému urychlování rotace, a poukázali na to, že by mohl mít velmi významný vliv na rotační
stavy asteroidů.
Na námi zvoleném tvaru asteroidálního tělesa, vzniklém metodou 3D skenování jsme ověřovali platnost některých již publikovaných závěrů.
Během zkoumání závislosti YORP efektu na obliquitě jsme ovšem nedošli ke
stoprocentní shodě s citovanými články, viz kapitolu 3.2. Naše výsledky jsme zidentifikovali s rozdělením uvedeným v (Čapek a Vokrouhlický, 2002) s ohledem
na vývoj obliquity, ovšem vyšel nám opačný vývoj rotační rychlosti než je nejpravděpodobnější trend, dle zmíněného článku. Ani hodnoty časů potřebných na
zdvojnásobení rotační rychlosti se neshodovaly s citacemi, to jsme okomentovali
skutečností, že námi využitý tvar patří k méně častému s ohledem na statistické
vzorky.
Oproti tomu výsledky kapitoly 3.3 se shodují s citovanými pracemi jak v trendu vývoje obliquity, tak (v rámci možností) v hodnotách časů potřebných na
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zdvojnásobení rotační rychlosti. Vyšlo nám totiž, že v drtivé většině případů dojde ke konvergenci na obliquity s hodnotou ε = 0◦ /180◦ . K tomuto tématu jsme
ještě vytvořili graf, na kterém jsme ukázali přibližný vývoj amplitudy YORP
efektu v závislosti na hodnotě tepelné vodivosti, z této hodnoty jsme usoudili,
že musí existovat nějaká hodnota vodivosti, pro kterou bude YORP efekt velmi výrazně potlačen, ne-li eliminován (odpovídající vodivost vyšla v intervalu
K ∈ (10−5 , 10−4 ) W · m−1 · K−1 ). Pro hodnotu vodivosti K = 10−4 W · m−1 · K−1
jsme tedy vytvořili graf závislosti YORP efektu na obliquitě a zjistili jsme, že při
přechodu mezi dvěma dominantními typy v rozdělení nadefinovaném v (Čapek
a Vokrouhlický, 2002) dochází k přeskoku na třetí typ, který je podstatně méně
častý.
V poslední části této bakalářské práce jsme zkoumali závislost YORP efektu
na detailnosti popisu tvaru, viz kapitolu 3.4. Zjistili jsme, že čím je větší množství povrchových plošek popisujících tvar, tím jsou menší výchylky amplitud od
hodnoty, ke které by reálné těleso konvergovalo. Jako vypovídající mez jsme určili
6000 povrchových plošek. Dále jsme došli k předpokládatelnému závěru, že pro
2 klony identického tělesa vychází YORP efekt se stejným znaménkem, ovšem
vzhledem k odchylkám v triangulovaných tvarech není absolutní hodnota stejná. Na tato naše zjištění by se dala navázat teorie určení optimálního množství
povrchových plošek, popisujících digitalizovaný tvar, potřebných pro adekvátně
přesné určení YORP efektu s ohledem na výpočetní čas. Tato problematika má
přesah i do studia dynamiky meteoroidů v meziplanetárním prostoru atd. Ovšem
doporučujeme nejprve získat více dat pro statistické zpracování.
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