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Úvod
Standardní svíčka je astronomický objekt, jehož zářivý výkon (resp. svíti-

vost či absolutní magnitudu) lze odvodit z jeho dalších pozorovaných vlast-
ností. Vzdálenost objektu se pak vypočte z modulu vzdálenosti – rozdílu po-
zorované jasnosti a zjištěné absolutní magnitudy1. Standardními svíčkami mo-
hou být například proměnné hvězdy cefeidy anebo supernovy typu Ia, kterým
se dále v bakalářské práci budeme věnovat nejvíce. Obojí mají nezastupitelný
význam pro představy o vlastnostech vesmíru: nalezením cefeid v mlhovině
M31 v Andromedě se Edwin Hubble dostal k první reálné představě o vzdále-
nostech galaxií a tím i k objevu rozpínání vesmíru (1929); a identifikace super-
nov Ia v nejvzdálenějších galaxiích pozorovaných Hubbleovým kosmickým
dalekohledem vedla k objevu zrychleného rozpínání vesmíru (1998), což uká-
zalo na existenci do té doby hypotetické temné energie.

Metoda standardních svíček je tedy v současné době užívána především
k stanovování vzdáleností galaxií. Existují však i způsoby určování vzdálenos-
tí bližších objektů. Vzdálenost nedalekých objektů lze určit trigonometrickou
paralaxou, například roční. Roční paralaxa je úhel, pod kterým by z tělesa byla
vidět spojnice Země-Slunce2. Pomocí goniometrických vztahů v pravoúhlém
trojúhelníku lze poté vypočíst vzdálenost měřeného objektu. U vzdálenějších
objektů však již paralaxa není měřitelná3.

Vzdálenost i dalekých hvězd v rámci naší Galaxie je možné určit z Hertz-
sprungova-Russellova diagramu (HRD), který zachycuje vztah mezi svítivostí
a povrchovou teplotou hvězdy4. Povrchovou teplotu lze zjistit z barvy hvězdy
a vzdálenost pak můžeme určit pomocí faktu, že pozorovaný zářivý tok ubývá
s druhou mocninou vzdálenosti.

Hlavním cílem této rešerše je především souhrn informací o vývoji a uži-
tí různých metod měření vzdáleností ve vesmíru; práce je zaměřená zejmé-
na na metodu standardních svíček, která je nejuniverzálnější a lze ji použít
i pro velice vzdálené objekty, jako jsou galaxie. Díky znalostem vzdáleností
galaxií je možno kvantitativně zkoumat rozpínání vesmíru, nebot’ je známo,
že vzdálenější galaxie se od té naší vzdalují rychleji; pomocí rudého posuvu,
ze kterého můžeme stanovit rychlost vzdalování, a vzdáleností galaxií lze pak
určit Hubbleovu konstantu, která charakterizuje rychlost rozpínání vesmíru.

1Candles in Astronomy [online] 2002, navštíveno dne 8. 3. 2014
2Parallax [online] 2001, navštíveno dne 8. 3. 2014
3Kromě roční paralaxy lze měřit i např. denní paralaxu, což je úhel, pod kterým by z objektu

byl vidět poloměr Země.
4Hertzsprung-Russell diagram [online] 2002, navštíveno dne 8. 3. 2014
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1. Základy fotometrie a geometrické
paralaxy

Vzhledem k tomu, že práce se zabývá určováním vzdáleností pomocí jas-
ností vesmírných objektů, je vhodné zavést a objasnit základní jednotky vzdá-
lenosti a jasnosti, vztahy mezi nimi a metody jejich měření.

1.1 Jednotky vzdálenosti

I když je základní délkovou jednotkou v mezinárodní soustavě SI jeden
metr, pro použití v astronomii jsou povoleny řádově větší historické jednotky,
které však dostaly novodobou definici.

První z nich je astronomická jednotka (astronomical unit). Původně byla
zavedena jako střední vzdálenost Země od Slunce. Poprvé tuto hodnotu vy-
početl Giovanni Cassini v roce 1672 tak, že změřil paralaxu Marsu1, z ní pak
vzdálenost Země od Marsu a pomocí třetího Keplerova zákona2 pak spočetl
hodnotu astronomické jednotky jako asi 140 milionů kilometrů. V roce 1976
byla hodnota zpřesněna3 na (149 579 870 000 ± 200) m a v roce 2009 byla opět
zpřesněna4 na (149 579 870 700±3) m, přičemž definice astronomické jednotky
jako střední vzdálenost Země od Slunce zůstávala ponechána a astronomická
jednotka se značila AU . V roce 2012 pak bylo rozhodnuto o předefinování4 ast-
ronomické jednotky jako vzdálenosti, jejíž hodnota je přesně 149 597 870 700 m.
Vzhledem ke změně definice bylo pozměněno i značení na au. O definicích
astronomických konstant rozhoduje Mezinárodní astronomická unie (IAU5).
Současné hodnoty konstant a jednotek lze nalézt na internetových stránkách
NIST6 či USNO7.

Pro větší vzdálenosti je již i astronomická jednotka malá, a proto se zavádí
parsek, značený pc. Parsek je vzdálenost, z níž vidíme úsečku o velikosti 1 au
pod úhlem jedné úhlové vteřiny. Objekt je tedy vzdálen od Země právě 1 pc,

1Paralaxu Marsu Cassini měřil s pomocí svého spolupracovníka Jeana Richera současně
ze dvou míst na Zemi (Slavní lidé [online], navštíveno dne 11. 3. 2014).

2Třetí Keplerův zákon říká, že třetí mocnina hlavní poloosy elipsy, po které obíhá planeta
kolem Slunce, je přímo úměrná druhé mocnině periody oběhu.

3XVI General Assembly [online], navštíveno dne 11. 3. 2014
4XXVII General Assembly, Resolution B1[online], navštíveno dne 11. 3. 2014
5International Astronomical Union (International Astronomical Union[online])
6National Institute of Standards and Technology (NIST Refernce on Constants, Units,

and Uncertainty [online])
7The United States Naval Observatory (Astronomical Almanac [online], navštíveno dne

11. 3. 2014)
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pokud jeho roční paralaxa je 1′′. Platí proto vztah (HARMANEC 2012, s. 9):

1pc =
1au

sin 1′′
, (1.1)

ze kterého lze spočíst velikost parseku, která je zaokrouhleně 3, 0857× 1016 m.
Zejména v populárně naučné literatuře se lze setkat i s jednotkou zvanou

světelný rok, značenou ly. Je to vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu (letící
rychlostí8 c = 299 792 458 m.s−1) za jeden rok. Není to však zcela jednoznač-
ná definice, nebot’ není jasné, s jakou přesností se bere délka roku. Nicméně
1 parsek je přibližně 3, 26 světelného roku.

Měření vzdálenosti hvězd pomocí jejich paralaxy měla za úkol družice HIP-
PARCOS9, která byla vypuštěna Evropskou kosmickou agenturou ESA10 v ro-
ce 1989. Dalšími cíli mise bylo měření polohy, vlastního pohybu, jasnosti a bar-
vy více než 100 000 hvězd. Z důvodu technické poruchy se nepodařilo družici
dostat na geostacionární dráhu. Před ztrátou kontaktu v roce 1993 přesto mise
splnila všechny určené cíle. Družice HIPPARCOS měřila paralaxu s přesností
na tisíciny úhlových vteřin11. Maximální dosažitelná přesnost měření paralaxy
ze Země je v řádu setin úhlových vteřin. V roce 2013 byla agenturou ESA vy-
puštěna družice GAIA, která má za cíl změřit vzdálenosti asi miliardy hvězd
v naší Galaxii a v galaxiích pařících do místní kupy s přesností do 24 × 10−6

úhlových vteřin. Hlavním cílem mise je vytvořit trojrozměrnou mapu Gala-
xie pomocí měření polohy, vlastních pohybů a barvy hvězd. Plánovaný konec
mise je v roce 201812.

1.2 Paralaxy měřené na geometrickém základu

Trigonometrická paralaxa
Užití standardních svíček k určení vzdálenosti nějakého objektu vyžaduje

znalost absolutní magnitudy (viz kap. 1.3) tohoto objektu. Nalezení absolutní
magnitudy se však neobejde bez stanovení vzdálenosti jednoho nebo několi-
ka objektů stejného druhu pomocí nějaké jiné metody, a tou bývá pro blízké
objekty trigonometrická paralaxa. V nejjednodušším případě jde o roční pa-
ralaxu, kdy pozorovatel unášený Zemí sleduje změny polohy zorné přímky

8Astronomical Almanac[online], navštíveno dne 11. 3. 2014
9Název družice byl odvozen ze sousloví High Precision Parallax Collecting Satellite, což

znamená družice měřící paralaxu s vysokou přesností.
10European Space Agency
11ESA, Hipparcos [online] 2000, navštíveno dne 12. 3. 2014
12ESA, Gaia [online] 2000, GAIA – největší astrometrická družice [online] 2006, navštíveno

dne 12. 3. 2014
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k objektu během roku. Největší úhel, rovný dvojnásobku roční paralaxy, svíra-
jí zorné přímky vedené z konců základny, kterou představuje průměr zemské
dráhy postavený kolmo na zornou přímku vedenou k objektu ze Slunce.

Paralaxa pohybové hvězdokupy
Metoda je založena na měření vlastních pohybů hvězd v hvězdokupě13.

Hvězdy hvězdokupy se pohybují prostorem společně, takže až na malé od-
chylky jsou vektory jejich prostorových rychlostí rovnoběžné. V důsledku prů-
mětu rychlostí na oblohu směřují hvězdy zdánlivě k jednomu bodu, vertexu
(v případě perspektivy by byl tento bod nazýván úběžník). Po změření radiál-
ních rychlostí vr, vlastních pohybů µ a úhlové vzdálenosti vertexu a hvězdoku-
py ϑ lze vypočíst vzdálenost d (v parsecích) hvězdokupy od Země ze vztahu:

d =
vr tanϑ

4.74µ
. (1.2)

Takto byla změřena vzdálenost pohybové hvězdokupy Hyády (van BUEREN
1952, s. 432) a několika dalších pohybových hvězdokup.

Sekulární paralaxa
Slunce se na oběžné dráze kolem středu Galaxie pohybuje vzhledem ke sku-

pině okolních hvězd rychlostí o asi 20 km.s−1 vyšší, a to přibližně směrem
ke hvězdě Vega. Sledovaný objekt se také pohybuje, ale v obecném případě
jinou rychlostí. Slunce a obíhající Země s pozorovatelem jsou tedy unášeny
prostorem a změny polohy zorné přímky jsou důsledkem sekulární paralaxy.
Pro její určení sledujeme složku vlastního pohybu objektu rovnoběžnou s vek-
torem naší rychlosti. Přesnost není velká, chyba dosahuje desítek procent, ale
často je nejlepší, jaké lze dosáhnout. Základnou je tedy dráha uražená Sluncem
během roku a nejlépe se měří paralaxy pro objekty, které pozorujeme kolmo
na vektor naší rychlosti (jejich vlastní pohyby jsou největší).

Statistická paralaxa
Tato metoda je podobná sekulární paralaxe, ale zjišt’uje se pro soubory více

hvězd, které mají nějakou společnou vlastnost, například podobnou absolutní
magnitudu. Metoda srovnává složky vlastních pohybů kolmé na pohyb Slunce
s radiálními rychlostmi zjištěnými ze spekter objektů a předpokládá, že střední
hodnoty radiálních i tangenciálních složek rychlosti pro soubor těchto objektů
jsou nulové (to není zcela pravda, protože se v souboru musí projevovat di-
ferenciální rotace Galaxie). Metodu statistické paralaxy použil například Ejnar

13Rychlost hvězdy lze rozložit na tangenciální a radiální složku (radiální je rychlost, kterou
se hvězda pohybuje po spojnici Země-hvězda, tangenciální je pak složka k ní kolmá). Úhel,
o který se posune hvězda na obloze vlivem tangenciální složky rychlosti, se nazývá vlastní
pohyb.
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Hertzsprung na skupinu 13 cefeid, jejichž absolutní magnitudy se snažil určit.
(HERTZSPRUNG, 1913)

Vzdálenost měřená na základě rozpínání mlhoviny
U některých historických supernov známe datum jejich vzplanutí, např. Kra-

bí mlhovina M1 je zbytkem supernovy z roku 1054. Od té doby mlhovina ex-
pandovala a dnes má úhlovou velikost 6′ × 4′ a rychlost expanze 1 500 km.s−1,
určenou z Dopplerova posuvu čar ve spektru. Model mlhoviny s úvahou zpo-
malování expanze vede k dnešnímu poloměru mlhoviny rovnému 5, 5 světel-
ných let (1, 7 pc). V pravoúhlém trojúhelníku s vrcholy v místě pozorovatele,
v centru expanze a na okraji mlhoviny známe jednu odvěsnu (poloměr ml-
hoviny) a úhel proti ní (6′ nebo 4′). Snadno spočteme délku druhé odvěsny,
(2± 0, 5) kpc, která představuje vzdálenost mlhoviny M1.

Vzdálenost měřená ze světelného echa
Dne 23. 2. 1987 vzplanula ve Velkém Magellanově oblaku supernova ty-

pu II (viz kap. 4), SN1987A14. V roce 1990 zaznamenal Hubbleův vesmírný te-
leskop (viz kap. 4.4) poprvé její světelné echo – odraz světla exploze na hmotě
vyvržené hvězdou v dobách před explozí, který se šíří rychlostí světla. V ro-
ce 2003 měl prstenec světelného echa úhlový poloměr (808 ± 17) mas15 (PA-
NAGIA 2003, s. 1), což odpovídá lineárnímu poloměru (6, 23 ± 0, 08)1015 m.
Z trojúhelníku pozorovatel – supernova – okraj světelného echa plyne vzdá-
lenost (51, 4 ± 1, 2) kpc a pro barycentrum Magellanova oblaka je pak určená
vzdálenost (51, 7± 1, 3) kpc.

Podobně byla stanovena vzdálenost supernovy SN1993J v M81 (SCHMIDT
a kol. 1993) na (2, 6 ± 0, 4) Mpc.

14Pro supernovy se používá označení SN následované rokem pozorování. Pokud bylo su-
pernov pozorováno více v jednom roce, přidají se za označení písmena abecedy A – Z, respek-
tive aa – zz, pokud počet písmen v abecedě nestačí. Shrnutí označení vesmírných objektů je
v publikaci s názvem First Dictionary of the Nomenclature of Celestial Objects (První slovník
názvosloví nebeských objektů; druhý, rozšiřující, byl vydán v roce 1994) vydané IAU v roce
1983 (FERNANDEZ, LORTET, SPITE 1983; LORTET, BORDE, OCHSENBEIN 1994; Naming
Astronomical object [online], navštíveno dne 10. 4. 2014).

15as je značka pro arc second, tedy úhlovou vteřinu.
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1.3 Jednotky jasnosti

Míru jasnosti kosmických objektů udává veličina zvaná hvězdná velikost, je-
jíž jednotkou je magnitudam (mag). Magnitudu zavedl již Hipparchos ve 2. sto-
letí př. n. l., který sestavil katalog asi 800 hvězd, které rozdělil podle jasnosti do
6 velikostí, přičemž nejjasnější hvězdy označoval jako hvězdy první velikosti,
nejslabší hvězdy viditelné okem pojmenoval hvězdy šesté velikosti.

Hvězdná velikost je jasnost objektu (např. hvězdy či galaxie), jak se nám
jeví ze Země. Tato veličina je definovaná pomocí rozdílu hvězdných velikostí
dvou objektů:

mA −mB = −2.5 log
ΦA

ΦB

, (1.3)

kde Φ je zářivý tok, neboli množství zářivé energie vyslané pozorovaným
objektem, které projde určitou plochou za jednotku času. Místo zářivého to-
ku lze v rovnici použít i luminozitu, což je celková energie vyzářená zdrojem
za jednotku času. Logaritmus se v rovnici objevuje z toho důvodu, že lidské
oko vnímá lineárně se měnící jasnost logaritmicky a faktor 2, 5 odráží empiric-
kou skutečnost, že rozdílu 5 magnitud odpovídá stonásobný rozdíl jasností:

mA −mB = a log
ΦA

ΦB

⇒ 5 = a log 100⇒ a = −2.5. (1.4)

Záporné znaménko značí nepřímou úměru mezi hvězdnou velikostí a záři-
vým tokem. Jasnější hvězda má pak menší hvězdnou velikost a naopak. Rov-
nice (1.3) je známá jako Pogsonova rovnice, nebot’ byla zavedena v roce 1856
Normanem Robertem Pogsonem.

Protože takto definovaná magnituda je relativní, nazývá se zdánlivou mag-
nitudou a zavádí se absolutní magnituda, což je hvězdná velikostM , kterou by
objekt měl při pozorování ze vzdálenosti 10 pc. Protože zářivý tok je nepřímo
úměrný druhé mocnině vzdálenosti, platí:

Φ

Φ0

=
r2

0

r2
, (1.5)

kde Φ0 je zářivý tok hvězdy pozorované ze vzdálenosti r0 = 10 pc a Φ je zářivý
tok téže hvězdy pozorované ze vzdálenosti r v jednotkách pc. Po dosazení
vztahu (1.5) do Pogsonovy rovnice (1.3) získáme:

m−M = 2.5(log r2 − log r2
0) = 5(log r − log r0), (1.6)

tedy, protože log r0 = log 10 = 1, platí:

m−M = 5 log r − 5. (1.7)
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Rozdíl m −M se nazývá modul vzdálenosti. (HARMANEC 2012. s. 30, SVO-
BODA 2008, s. 484-485)

Hvězdná velikost závisí na spektrální oblasti, z níž sbíráme záření. Je proto
dobré pracovat s barevnými filtry, které propouštějí pouze určité vlnové délky
a dovolují nám tak získat magnitudu v konkrétní spektrální oblasti.

Pro představu lze uvést hodnoty magnitud (ve vizuální spektrální oblasti,
na které je lidské oko nejcitlivější) některých známých těles. Například Slun-
ce má zdánlivou magnitudu −26, 73 mag, Měsíc v úplňku −12, 7 mag, Sírius,
nejjasnější hvězda na obloze, má −1, 45 mag. Absolutní magnituda Slunce je
4, 84 mag a Síria 1, 41 mag (ČEMAN 2003, s. 9). Sírius je tedy asi 23, 5krát jas-
nější než Slunce, jak lze vypočíst z Pogsonovy rovnice (1.3).

1.3.1 Fotometrické metody určování jasnosti

Fotometrických metod určování jasností hvězd je několik. Jednou z nejstar-
ších je tzv. Argelanderova metoda. Je založena na pozorování lidským okem,
které je nejcitlivější na žlutozelenou barvu, které odpovídá vlnová délka kolem
555 nm, a porovnávání vzájemných jasností hvězd. Přesnost určování magni-
tudy je pak řádově 10−1. Tato metoda je však velice subjektivní.

S rozvojem techniky se začalo využívat k měření jasností hvězd fotogra-
fie; vznikla fotografická metoda. Přestože přesnost byla stejná jako u vizuální
metody, byla zde výhoda v objektivitě a možnosti pozorování slabších objek-
tů díky dlouhé expozici. Maximum spektrální citlivosti se posunulo do modré
oblasti16. Díky rozdílnosti vlnových délek registrovaných při metodě fotogra-
fické a vizuální lze zavést barevný index definovaný rozdílem hvězdných ve-
likostí získanými těmito metodami, tedy (mpg − mviz), kde první hodnota je
magnituda získaná fotografickou metodou, druhá hodnota vizuální metodou.

S dalším rozvojem se začala používat metoda fotoelektrická, využívající fo-
tocitlivých diod. Přesnost měření vzrostla na 10−2 mag. První fotoelektrická
měření se prováděla před rokem 1920 v USA, kde maximum citlivosti bylo
v zelené barvě17, a v Německu, kde maximum bylo na barvě modré. Postupně
se začaly používat fotometry s fotonásobiči a barevnými filtry. Díky používání
barevných filtrů lze rozšířit měření magnitudy do celého spektra. V současné
době se používají fotometry CCD18, které mají kromě možnosti dlouhé expozi-
ce výhodu v možnosti expozice více objektů najednou a analýzy jednotlivých

16Modré oblasti spektra odpovídá vlnová délka kolem 450 nm.
17Zelené barvě odpovídá vlnová délka asi 500 nm.
18CCD – Charge-Coupled Device (nábojově vázané prvky) – je detektor založený na prin-

cipu fotoelektrického jevu, kdy je elektron z látky vyražen fotonem, tento elektron se stává
vodivostním; světelný impuls je tedy převáděn na elektrický proud.

7



pixelů. CCD fotometrie se vyvinula v 80. letech minulého století. (HARMA-
NEC 2012, s. 31-32)

1.3.2 Standardní barevné systémy

K zachycení hvězdné velikosti v různých spektrálních oblastech se použí-
vají barevné filtry a v závislosti na tom, které jsou aplikovány, existuje několik
standardních systémů.

Nejrozšířenějším systémem je tzv. UBV (Johnson-Morganův) systém, který
byl zaveden americkými astronomy Haroldem Lesterem Johnsonem a Willia-
mem Wilsonem Morganem v roce 1953. Systém je definován pomocí třech fil-
trů: U s propustností vlnových délek v intervalu (300, 420) nm s maximem
u 360 nm, tedy v ultrafialovém oboru, B s propustností v oboru (360, 560) nm
s maximem u 420 nm, což je blízko modré barvy, a filtrem V s propustností
v intervalu (460, 745) nm a maximem u 535 nm, což je žlutá či zelená barva.
Nevýhodou tohoto systému je širokopásmovost filtrů a překrývání intervalů
propustnosti, v maximu se však nepřekrývají. Hvězdné velikosti v těchto spek-
trálních oborech značímemU ,mB amV nebo U,B a V . Barevné indexy (B−V ),
(U − B) jsou dány rozdíly magnitud hvězdy ve dvou spektrálních oblastech.
Pomocí barevného indexu lze pak charakterizovat například barvu či teplotu
hvězdy.

Jiným systémem může být například Strömgernův systém, který byl navrh-
nut a publikován dánským astronomem Bengtem Strömgernem v roce 1966.
Systém se skládá ze čtyř filtrů s užšími intervaly propustnosti. Patří mezi ně
filtr u s pološířkou 38 nm a maximem u 350 nm, v s pološířkou 20 nm a ma-
ximem u 410 nm, b s pološířkou 10 nm a maximem u 470 nm a y s pološířkou
20 nm a maximem u 550 nm. Díky užším pásmům propustnosti lze lépe defi-
novat vlastnosti hvězd. Magnituda y byla kalibrována na magnitudu V z UBV
systému. Byly zavedeny barevné indexy (b − y), (u − b), analogické indexům
z Johnsonova systému, dále c1 = (u− b)− (v− b) a m1 = (v− b)− (b− y), které
mohou vypovídat i o některých chemických vlastnostech pozorovaného tělesa.

Kromě zmíněných dvou barevných systémů existují i další, mezi které patří
například rozšíření Johnsonova systému do červené a infračervené oblasti fil-
try R s maximem u 700 nm, I s maximem u 900 nm, J s maximem u 1250 nm,
K s maximem u 2200 nm a L s maximem u 3400 nm. Existují i systémy vytvoře-
né speciálně pro družice, mezi které patří například systém družice HIPPAR-
COS s širokopásmovým filtrem HP s propustností v intervalu (340, 850) nm
(HUBERT, FLOQUET 1998, s. 565), která měřila hvězdnou velikost s přesností
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0,05 mag19. (HARMANEC 2012, s. 32-34)

1.4 Metody kombinující měření úhlová, fotomet-
rická a radiálních rychlostí

Dynamická paralaxa dvojhvězdy
U vizuálních dvojhvězd lze v mnoha případech sofistikovanými metoda-

mi určit z projekce oběžné dráhy jedné složky kolem druhé na nebeskou sféru
rozměry a excentricitu skutečné prostorové dráhy. Velká poloosa vyjde v úhlo-
vých vteřinách a můžeme ji porovnat s lineární hodnotou, vypočtenou z 3. Kep-
lerova zákona, kam dosadíme oběžnou periodu dvojhvězdy a předpokládaný
součet hmotností složek. Porovnáním vyjde vzdálenost a absolutní magnitudy
složek. Pro daný spektrální typ složek je k dispozici vztah hmotnost-svítivost,
podle něhož z absolutních magnitud určíme nové hmotnosti složek. Po dosa-
zení do 3. Keplerova zákona a porovnání nové hodnoty velké poloosy pokra-
čujeme v určení nových hodnot absolutních magnitud a následně hmotností.
Iterační cyklus po několikerém opakování může dokonvergovat k uspokoji-
vým hodnotám hmotností, absolutních magnitud a vzdálenosti, která se ozna-
čuje jako dynamická paralaxa. Metodu lze rozšířit o změření variací radiálních
rychlostí hvězd.

Baadeova-Wesselinkova metoda
Vzdálenosti a zářivé výkony pulsujících hvězd lze získat metodou, kterou

rozvinuli Walter Baade a Adriaan Jan Wesselink. Princip je jednoduchý – záři-
vý tok φ ve vzdálenosti d od hvězdy se zářivým výkonem L = 4πR2σT 4

eff (viz
vztah (2.1)) je dán vztahem

φ =
4πR2σT 4

eff

4πd2
∼
R2T 4

eff

d2
, (1.8)

který můžeme napsat pro dva různé časy lišící se o t, kdy hvězda má různé po-
loměry a různé teploty. V těchto dvou rovnicích zářivé toky získáme z fotome-
trie, teploty z analýzy spekter a jako neznámé zbývají poloměry a vzdálenost.
Jestliže změříme radiální rychlost pulsace v z Dopplerova posunu čar ve spek-
tru, pak např. druhý poloměr se vypočte z prvého přičtením hodnoty vt. Tím
máme tři rovnice pro tři neznámé, z nichž se vypočtou zářivé výkony a vzdále-
nost. Pro použití v praxi je Baadeova-Wesselinkova metoda složitější, protože
musí brát v úvahu ještě další efekty ovlivňující výsledek.

19ESA, Hipparcos factsheet [online] 2000, navštíveno dne 12. 3 2014

9



2. Hertzsprungův-Russellův
diagram

Hertzsprungův-Russellův diagram (HRD) je znázornění závislosti teploty,
barevného indexu, nebo spektrální třídy1 hvězd na jejich luminozitě či jejich
absolutní magnitudě2. Jak naznačuje obrázek 2.1, hvězdy v diagramu nejsou
rozmístěny náhodně, ale hromadí se do určitých oblastí.

Obrázek 2.1: Ilustrativní znázornění HR diagramu s nejznámějšími
hvězdami sluneční soustavy (http://www.atnf.csiro.au/outreach/
education/senior/astrophysics/stellarevolution_hrintro.
html, navštíveno dne 19. 3. 2014).

1Hvězdy se podle vzhledu spektra rozdělují do spektrálních tříd seřazených od největších,
nejteplejších a nejjasnějších: O, B, A, F, G, K, M, L, T. Každé spektrální třídě rovněž přísluší
jiné spektrální čáry. Do třídy G patří naše Slunce (HARMANEC 2012, s. 29). Vícerozměrná
klasifikace pak dovoluje hvězdy rozdělit také do luminozitních tříd (tzv. MKK – Morganova-
Keenanova klasifikace) podle šířky spektrálních čar. V obrázku 2.1 jsou luminozitní třídy ozna-
čeny římskými číslicemi od I do V (Spectroscopic Parallax (NAAP) [online], navštíveno dne
23. 3. 2014).

2V případě znázorňování diagramu pouze pro určitou skupinu hvězd, kde mají všechny
podobnou vzdálenost od Země (zejména znázornění hvězd z jedné hvězdokupy), lze použít
zdánlivou magnitudu, nebot’ z důvodu přibližně stejné vzdálenosti jsou jejich absolutní mag-
nitudy ve stejném poměru jako zdánlivé (viz vztah (1.5)).
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Vodorovná osa diagramu v obrázku 2.1 znázorňuje spektrální třídy hvězd
a k nim příslušné efektivní teploty3 v kelvinech a barevné indexy, svislá osa
znázorňuje absolutní magnitudy a k nim příslušné zářivosti v logaritmické
škále v jednotkách zářivosti Slunce. V oblasti nazývané hlavní posloupnost
(v obrázku MAIN SEQUENCE) se vyskytuje většina hvězd, včetně našeho
Slunce. Jsou to hvězdy vyskytující se ve fázi, kdy v jejich jádře probíhá slu-
čování vodíku na helium. Hvězdy na hlavní posloupnosti s větší efektivní tep-
lotou jsou zářivější. Dalšími skupinami jsou veleobři (SUPERGIANTS) a obři
(GIANTS), což jsou hvězdy s větší zářivostí a nižší efektivní teplotou, které již
vyčerpaly zásoby vodíku v jádře a syntéza probíhá ve vyšších vrstvách. Me-
zi hlavní posloupností a skupinou obrů je větev podobrů (SUBGIANTS), což
jsou hvězdy, které jsou ve vývojové fázi přechodu z hlavní posloupnosti do fá-
ze obrů. Poslední skupinou jsou bílí trpaslíci (WHITE DWARFS), horké a málo
jasné hvězdy, ve kterých již neprobíhají jaderné reakce. Kromě zmíněných ob-
lastí lze v HR diagramu identifikovat pás nestability (INSTABILITY STRIP),
ve kterém lze nalézt cefeidy a proměnné hvězdy typu RR Lyrae (viz kap. 3).

Hvězdy v hrubém přiblížení září podobně jako absolutně černé těleso. Pro-
to pro ně platí vztah (HARMANEC 2012, s. 28):

L = 4πR2σT 4
eff , (2.1)

který též definuje efektivní teplotu Teff . Veličina L značí zářivost, R polo-
měr hvězdy a σ Stefanovu-Boltzmannovu konstantu. Ze vzorce plyne, že dvě
hvězdy o stejné efektivní teplotě lišící se luminozitou se nutně liší velikostí.
Tato skutečnost byla důvodem označení hvězd jako obři, trpaslíci apod4.

HR diagram, ve kterém znázorňujeme závislost magnitudy na barevném
indexu (často se používá index (B − V )), se také nazývá CMD5 diagram. Tato
verze je často používaná při pozorování. Pokud znázorníme závislost lumi-
nozity na efektivní teplotě, můžeme tuto verzi nazvat teoretický HR diagram,
se kterým můžeme porovnávat pozorovaná data vynesená v CMD diagramu.

2.1 Historie HRD

HR diagram nese v názvu jména dvou fyziků: dánského astronoma Ejnara
Hertzsprunga, který v roce 1911 publikoval graf závislosti absolutní magnitu-
dy na barevném indexu hvězd obsažených v hvězdokupách Plejády a Hyády, a

3Efektivní teplota je teplota, kterou by mělo absolutně černé těleso o stejných rozměrech
jako daná hvězda, které navíc vyzařuje stejný světelný tok (HARMANEC 2012, s. 28).

4Hertzsprung-Russell diagram [online] 2011, navštíveno dne 19. 3. 2014
5CMD je zkratka pro Color-Magnitude Diagram, česky barevný diagram (Hertzsprung-

Russell diagram [online] 2002, navštíveno dne 19. 3. 2014).
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amerického astronoma Henryho Norrise Russella, který v roce 1914 nezávisle
na Hertzsprungovi publikoval graf závislosti absolutní magnitudy na spekt-
rální třídě hvězd z hvězdokupy Hyády a našich blízkých hvězd, jejichž vzdá-
lenost určoval pomocí trigonometrické paralaxy6. Nicméně první, kdo publi-
koval diagram znázorňující závislost mezi magnitudou a spektrální třídou byl
německý astronom Hans Rosenberg, který diagram pro Plejády publikoval už
v roce 1910 v časopisu Astronomische Nachrichten6 (ROSENBERG 1910). Jeho
diagram lze vidět na obrázku 2.2, kde vodorovná osa znázorňuje spektrální
typ a svislá magnitudu tak, že jasnější hvězdy jsou v horní části diagramu.

Obrázek 2.2: První HR diagram sestrojený Rosenbergem v roce 1910 (RO-
SENBERG 1910, s. 76).

Hertzsprung svou první verzi diagramu sestrojil již v roce 1908 a ukázal
ji svému příteli Karlu Schwarzschildovi. Rosenberg v článku, kde publikoval
svůj diagram, uvedl, že k práci ho nabádal právě Karl Schwarzschild. Je tedy
možné, že Schwarzschild výsledky Hertzsprunga prozradil Rosenbergovi6.

Avšak první, kdo objevil korelaci mezi zdánlivou magnitudou a barevným
indexem hvězd hlavní posloupnosti v mlhovině byl švédský astronom Carl

6Who First Published a Hertzsprung-Russell diagram? [online] 2009, navštíveno dne
19. 3. 2014
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Charlier v roce 1899, když zkoumal závislost indexu (mpg−mvis) na fotografic-
ké magnitudě mpg. Charlier použil výsledky měření vizuální magnitudy Maxe
Wolfa a objevil tak, že světlejší hvězdy mají značně větší fotometrický index.
Myslel však, že se jedná o systematickou chybu ve Wolfových měřeních. Char-
lier tuto závislost zapsal pouze do tabulek a nevynesl ji do grafu, čímž se zřej-
mě připravil o příležitost být prvním strůjcem HR diagramu7.

Informaci o prvenství Hanse Rosenberga údajně objevil až český astronom
Leoš Ondra7, který zveřejnil Rosenbergův článek přeložený Janem Hollanem
ve Hvězdárně a planetáriu Mikuláše Koperníka v Brně8.

Rosenberg ve svém článku píše: „Nabádán panem Schwarzschildem, nasnímal
jsem dlouhé expozice Plejád. Cílem bylo co nejpřesněji určit spektrální typ Plejád.“
(ROSENBERG 1910, s. 71-72) Užil k tomu metodu porovnávání spektrálních
čar vápníku a vodíku. Z takto určených spektrálních tříd a ze změřených fo-
tografických a vizuálních magnitud Rosenberg sestrojil diagram znázorňující
závislost těchto hvězdných velikostí na spektrálních třídách hvězd (obr. 2.2).
Několik hvězd vybočuje ze zmíněné závislosti. U těchto hvězd však byly zjiš-
těny rychlejší vlastní pohyby, než mají Plejády, a proto do hvězdokupy nepatří.

2.2 Vývojové fáze hvězdy

HR diagram lze také užít ke znázornění vývoje hvězdy, který v následu-
jících odstavcích v hrubých rysech stručně zrekapitulujeme bez požadavků
na přesnost a úplnost výkladu.

Hvězdy vznikají gravitačním kolapsem v prachoplynných mezihvězdných
oblacích, místa intenzivní tvorby hvězd se nalézají např. v komplexu mlhovin
v Jednorožci anebo v Orionu (REES 2005, s. 236-238). Pokud má oblak větší
hmotnost než udává tzv. Jeansovo kritérium, začne se gravitačně smršt’ovat;
impulzem k tomu může být stlačení průchodem rázové vlny například od vý-
buchu nedaleké supernovy. Hustší místa v oblaku se stávají cetry přitahování
pro okolní hmotu a oblak se tak dělí postupnou fragmentací až na fragmenty
o hmotnosti jednotlivých hvězd. To je v souladu s pozorovanou skutečností, že
hvězdy se tvoří ve skupinách. V momentě, kdy se gradient tlaku plynu ve frag-
mentu dostane do rovnováhy s gravitačními silami, změní se kolaps volným
pádem na kolaps v hydrostatické rovnováze a vzniká protohvězda, jejíž nitro
se intenzivně promíchává konvekcí. Objekty ve fázi kolapsu volným pádem
leží v pravé části HR diagramu, která se nazývá Hayashiho zakázaná zóna.

7Who First Published a Hertzsprung-Russell diagram? [online] 2009, navštíveno dne
19. 3. 2014

8First Hertzsprung-Russell Diagram [online], navštíveno dne 7. 5. 2014
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Zde se mohou vyskytovat pouze nestabilní útvary jako jsou kolabující obla-
ka, a s postupujícím kolapsem se v HR diagramu přesouvají doleva a vzhůru.
V době nástupu hydrostatické rovnováhy se protohvězda dostává na Haya-
shiho linii, hranici této zóny, která vede zhruba svisle přes místa, kde se na-
cházejí objekty s povrchovou teplotou kolem 2 000 K. Dále se protohvězda
posouvá v HR diagramu doleva dolů. Růst tlaku a teploty v centru kolabují-
cí protohvězdy vede k zahájení termonukleárních reakcí, které přeměňují vo-
dík na helium a uvolňují přitom energii. Po zažehnutí jaderných reakcí se z
protohvězdy stává hvězda a usazuje se na hlavní posloupnosti HR diagramu.
Ze zbytků zárodečné mlhoviny se mohou vytvořit planety či další hvězdy. Vý-
znamnou roli při tvorbě hvězd kolapsem hraje i moment hybnosti a magnetic-
ké pole.

Jaderné reakce se zažehnou, pokud je hmotnost protohvězdy větší než cca
0, 08 M� (symbol M� značí hmotnost Slunce). Na hlavní posloupnosti stráví
hvězda asi 90% své existence9, v případě hvězd podobných Slunci je to řá-
dově 1010 let10. Z tohoto důvodu je v oblasti hlavní posloupnosti pozorováno
nejvíce hvězd. V této fázi se nyní nachází i Slunce. V jádru probíhá syntéza vo-
díku na helium ve formě proton-protonového řetězce, který dominuje v méně
hmotných hvězdách, jako je např. Slunce, či ve formě CNO cyklu, který domi-
nuje v hmotnějších hvězdách. Při proton-protonovém řetězci ze čtyř protonů
(jader vodíku) vznikne postupně alfa částice (jádro helia), v případě CNO cyk-
lu probíhá syntéza za přítomnosti katalyzátorů, kterými jsou uhlík C, dusík N
a kyslík O. Pro hvězdy na hlavní posloupnosti platí závislost luminozity L

na hmotnosti M podle vztahu:

L

L�
=

(
M

M�

)a

, (2.2)

kde a je reálné číslo, které je pro hvězdy s hmotnosti v intervalu (2, 20) M�
rovno přibližně 3, 5. Dále platí přibližné závislosti:

Teff ∼
√
M,L ∼ T 8

eff , t ∼M−3, (2.3)

kde Teff je efektivní teplota hvězdy, M její hmotnosti, L luminozita a t doba
setrvání na hlavní posloupnosti. Z poslední relace plyne, že hmotnější hvězdy
stráví na hlavní posloupnosti méně času.

Po vyčerpání vodíku v jádře začne hvězda spalovat vodík ve vyšších vrst-
vách, tlak záření zde převýší gravitační sílu a hvězda se rozepne v červeného

9Main Sequence Lifetime [online], navštíveno dne 22. 3. 2014
10Vznik a vývoj hvězdy [online], navštíveno dne 22. 3. 2014
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obra. V HR diagramu se tedy hvězda přesune do oblasti obrů, a pokud je hmot-
nější, tak do oblasti veleobrů. Postupným rozpínáním hvězda odvrhuje svou
obálku.

Pokud je po odhození obálky hmotnost zbytku hvězdy menší než asi 1, 4 M�
(tzv. Chandrasekharova mez), z odhozené obálky se stane tzv. planetární ml-
hovina, jakou je např. mlhovina Helix v souhvězdí Vodnáře (REES 2005, s. 253).
Jádro hvězdy se začne gravitačně hroutit, dokud hroucení nezastaví tlak elektro-
nové degenerace plynu, řídícího se Fermi-Diracovou statistikou. Vzniká tzv. bí-
lý trpaslík. Hvězda se tedy odhozením obálky a kolapsem jádra přesune z hor-
ní části HR diagramu do oblasti bílých trapslíků, vlevo pod hlavní posloupnos-
tí. Při gravitačním hroucení narostla teplota hvězdy, a proto bílý trpaslík stále
září. Po vychladnutí se z něj stává černý trpaslík.

Pokud je hmotnost zbytku hvězdy větší než 1, 4 M�, znamená to, že hvězda
měla hmotnost při dosednutí na hlavní posloupnost nejméně osmkrát větší
než Slunce a odhození horních vrstev proběhlo ve formě exploze, označované
jako supernova typu II. Supernova typu I vzniká v binárních hvězdných sys-
témech složených z bílého trpaslíka a červeného obra (podrobněji viz kap. 4).
Zbytek hvězdy se začne gravitačně smršt’ovat a mohou nastat dva případy.
Pokud je hmotnost zbytku menší než 3 M�, zastaví kolaps tlak neutronového
plynu, vzniklého inverzním rozpadem beta z protonů a elektronů, vtlačených
do sebe gravitačním smršt’ováním. Tato konečná fáze hvězdy se nazývá ne-
utronová hvězda. Pokud je však zbytek po explozi hmotnější než 3 M�, neza-
staví gravitační smršt’ování ani tlak neutronového plynu a dojde ke gravitač-
nímu kolapsu až po vznik černé díry. (SVOBODA 2006, s. 489-492)

2.3 Měření vzdáleností pomocí HRD

Jedním ze způsobů, kterým lze určit vzdálenost hvězd v Galaxii z HR dia-
gramu je tzv. metoda spektrální paralaxy. Tato metoda zcela nesouvisí s trigo-
nometrickým určováním vzdálenosti; metoda byla takto pojmenována z dů-
vodu společné vlastnosti s trigonometrickou paralaxou – určení vzdálenosti.
Určování vzdálenosti metodou spektrální paralaxy spočívá v proměření spek-
tra hvězdy. Z něj lze vyčíst spektrální třídu hvězdy, kterou lze určit z typu
a mohutnosti spektrálních čar, a luminozitní třídu, kterou můžeme určit ze šíř-
ky spektrálních čar. Fotometrickým měřením určíme zdánlivou magnitudu
a z umístění hvězdy v HR diagramu určíme absolutní magnitudu hvězdy. Po-
loha na vodorovné ose je určena spektrální třídou, případně barevným inde-
xem, a oblast grafu, ve které hvězda leží (hlavní posloupnost, oblast obrů,...)
je dána luminozitní třídou, která určuje, v jaké fázi vývoje se hvězda nachází.
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Pomocí absolutní a zdálnivé magnitudy lze z modulu vzdálenosti (vztah (1.7))
vypočíst vzdálenost hvězdy. Při takovémto určení vzdálenosti však vzniká
značná chyba, která je dána nejistotou grafického určení absolutní magnitudy
a která se pohybuje mezi 0, 7 a 1, 25 mag. Chyba určení vzdálenosti tedy mů-
že dosáhnout až desítek procent11. Tato metoda tedy slouží spíše k řádovému
odhadnutí vzdálenosti, nežli k jejímu přesnému určení.

Další metodou je tzv. metoda fitování hlavní posloupnosti, kterou lze apli-
kovat pouze na hvězdokupy, ve kterých mají všechny hvězdy vůči nám zhruba
stejnou vzdálenost. Do HR diagramu se vyznačí hvězdy v hvězdokupě o ne-
známé vzdálenosti, na vertikální ose pak bude zdánlivá magnituda. Tento di-
agram porovnáme se standardizovaným HR diagramem, obě hlavní posloup-
nosti mají stejný sklon (musí splňovat relace (2.3)), a modul vzdálenosti lze pak
odečíst z jejich vertikálního odstupu12. Metoda měření je znázorněna na obráz-
ku 2.3, kde na vodorovné ose je vynesena teplota hvězd a na svislé absolutní
a zdánlivá magnituda.

Obrázek 2.3: Znázornění metody fitování hlavní posloupnosti. Odstup me-
zi standardizovanou linií hlavní posloupnosti a hlavní posloupností měře-
né hvězdokupy udává modul vzdálenosti(http://astro.unl.edu/naap/
distance/cluster_fitting.html, navštíveno dne 23. 3. 2014).

Vzdálenost lze takto určit s přesností na několik procent13.

11Spectroscopic Parallax (ATNF) [online], navštíveno dne 22. 3. 2014
12Main Sequence Fitting [online], navštíveno dne 23. 3. 2014
13Finding the Distance [online], navštíveno dne 23. 3. 2014
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2.4 HRD a družice HIPPARCOS

V současné době je nejúplnější verze HR diagramu vytvořena z hvězd, je-
jichž parametry byly změřeny družicí HIPPARCOS v letech 1989-1993. Tuto
verzi lze vidět na obrázku 2.6. Na vodorovné ose je vynesen barevný index
(V − I) a na svislé ose magnituda MHP

. V diagramu je vyneseno 41 453 hvězd,
což je téměř polovina hvězd, které družice proměřovala. Barevná škála (v dia-
gramu vlevo dole) znázorňuje počet hvězd v okruhu 0, 01 mag na vodorovné
ose a 0, 05 mag na svislé ose v daném bodě. Tyto hodnoty značí přesnost mě-
ření družice HIPPARCOS.

Obrázek 2.4: Nejúplnější současná verze HRD s daty z družice HIPPARCOS
(http://www.rssd.esa.int/index.php?%20project=HIPPARCOS&
page=HR_dia, navštíveno dne 23. 3. 2014).
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3. Cefeidy
Cefeidy jsou pulzující proměnné hvězdy, které periodicky mění svou jas-

nost. Tato perioda se pohybuje v rámci jednotek až desítek dnů. Díky vztahu
mezi periodou a luminozitou, který objevila Henrietta Swan Leavittová, lze
pomocí cefeid zjišt’ovat vzdálenosti hvězdokup i galaxií, které nejsou dále než
asi 3× 1010 pc1. Pokud změříme periodu proměnnosti zkoumané cefeidy, mů-
žeme určit její absolutní magnitudu a porovnáním se zdánlivou magnitudou
této cefeidy lze její vzdálenost vypočítat pomocí modulu vzdálenosti. Cefeidy
se proto používají jako standardní svíčky.

Nejbližší cefeidou je Polárka (α UMi), která je od nás vzdálena asi 130 pc2.
Polárka je pětinásobnou hvězdou, nejjasnější složkou je velebobr α UMi Aa,
který je cefeidou s periodou asi 4 dny3. O málo více než ve dvojnásobné vzdá-
lenosti se nachází hvězda δ Cephei ze souhvězdí Cefea, která byla první ob-
jevenou cefeidou (v dubnu roku 1784 John Goodricke objevil její proměnnost)
a podle které byl také tento druh proměnných hvězd pojmenován.

Cefeidy byly rozčleněny do několika skupin: cefeidy typu I (či klasické ce-
feidy, cefeidy typu δ Cephei) – hvězdy populace I4, jasnější hvězdy, jejichž pe-
rioda se pohybuje v rozmezí dnů až měsíců, a cefeidy typu II – méně hmotné
a méně jasné hvězdy populace II s podobným intervalem period. Cefeidy ty-
pu II se podle délky periody dělí dále na hvězdy typu BL Herculis s periodou
1 − 4 dny, W Wirginis s periodou 10 − 20 dní a RV Tauri s periodou delší než
20 dní. Dále existují trpasličí krátkoperiodické cefeidy s periodou v rozmezí
od 30 min do 8 hod a proměnné typu RR Lyrae s periodou pohybující se me-
zi 9 a 17 hodinami5. Na obrázcích 3.1, 3.2 a 3.3 lze porovnat světelné křivky
(na vodorovné ose je vynesena fáze periody či čas v JD6, na svislé zdánlivá
magnituda) cefeidy typu I, cefeidy typu II (RV Tauri) a cefeidy typu RR Lyrae,
které byly sestrojeny z dat družice HIPPARCOS.

1Determining Distances to Astronomical Objects [online], navštíveno dne 27. 3. 2014
2Co nejzajímavějšího přinesl Hipparcos? [online] 1997, navštíveno dne 27. 3. 2014
3Jak se měří vzdálenosti ve vesmíru? [online], navštíveno dne 27. 3. 2014
4Hvězdy lze rozdělit do tří populací: hvězdy populace I jsou nejmladší hvězdy s největší

metalicitou (relativním počtem těžších prvků); sem patří naše Slunce. Hvězdy populace II jsou
středně staré hvězdy chudé na těžší prvky a hvězdy nejstaršípopulace III jsou hypotetické
hvězdy s nulovou metalicitou a velmi vysokou hmotností.

5Cepheid Variable [online] 2002, Hvězdy typu RR Lyrae [online] 2006, navštíveno dne
28. 3. 2014

6JD – juliánské datum – datování, ve kterém se počítají dny nepřetržitě od 1. 1. 4713 př. n. l.;
20. 3. 2014 v 0 hodin bylo JD=2456736,5; celá čísla udávají počet uběhlých dnů, desetinná čísla
pak části dne. BJD na obrázku 3.2 pak značí barycentrické juliánské datum.
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Obrázek 3.1: Světelná křivka δ Cep – cefeidy typu I s periodou 5, 37 dní
(http://www.rssd.esa.int/index.php?project=HIPPARCOS&
page=variables, navštíveno dne 28. 3. 2014).

Obrázek 3.2: Světelná křivka cefeidy typu II (HIP36521), podtypu RV Tau-
ri, s periodou 91, 32 dne (http://www.rssd.esa.int/index.php?
project=HIPPARCOS&page=c_example2, navštíveno dne 27. 3. 2014).

Obrázek 3.3: Světelná křivka cefeid typu RR Lyrae s periodou 0, 57 dne(http:
//www.rssd.esa.int/index.php?project=HIPPARCOS&page=
variables, navštíveno dne 28. 3. 2014).
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3.1 Fyzikální podstata

Cefeidy jsou většinou veleobři spektrálních tříd F, G a K, kteří se v HR di-
agramu nacházejí v pásu nestability. K pulzacím cefeid nejčastěji dochází díky
tzv. κ-mechanizmu, kde κ značí opacitu, neboli neprůhlednost či schopnost po-
hlcovat záření. Pokud se hvězda začne smršt’ovat, vzroste její teplota a hustota
a tím pádem klesá opacita v její atmosféře, záření pak rychleji uniká a vzniká
tak rovnováha. V případě cefeid však opacita s rostoucí teplotou roste, nebot’
obsahují částečně ionizované helium. S rostoucí teplotou roste i ionizace a tím
i opacita helia. V tom případě po smrštění hvězdy vzroste opacita a záření po-
maleji uniká z hvězdy, zvýší se tedy tlak, hvězda se rozepne, teplota klesá a tím
i opacita. Záření pak rychleji uniká z hvězdy, čímž se opět sníží tlak, hvězda
se smrští a probíhají tak cyklické pulzace7.

Pulzujícími hvězdami jsou např. i proměnné hvězdy miridy s méně pra-
videlnou periodou pulzací v řádu 100 – 1000 dní. Pulzace mirid však nemají
původ v κ-mechanizmu, nýbrž ve slučování helia na kyslík a uhlík ve vyšších
vrstvách hvězdy, která je červeným obrem.

3.2 Vztah perioda-luminozita (P-L)

Vztah mezi periodou a svítivostí u cefeid prokázala v roce 1912 americká
astronomka Henrietta Swan Leavittová. Od roku 1893 pracovala na Harvard
College Observatory v Massachusetts, kde na základě pozorování proměn-
ných hvězd učinila svůj objev8.

V roce 1908 vydala katalog 1777 nově objevených proměnných hvězd, které
nalezla porovnáváním mnoha fotografií Velkého a Malého Magellanova obla-
ku (trpasličí nepravidelné galaxie (KLEZCEK 2002, s. 532, 260) od nás vzdálené
asi 50 a 60 kpc9) pořízených 24palcovým (61centimetrovým) refraktorem Bru-
ce. Teleskop byl v Harvardu nainstalován v roce 1893, v roce 1897 byl přemís-
těn do Peru, v roce 1929 do jižní Afriky a v roce 1950 byl vyřazen z provozu10.
Leavittová do katalogu zařadila 969 proměnných hvězd z Malého Magella-
nova oblaku a 808 z Velkého Magellenicova oblaku. Do katalogu také uvedla
periody 16 proměnných hvězd z Malého Magellenicova oblaku, které byly vy-
fotografovány mezi lety 1893 a 1906. Již v roce 1908 si Leavittová všimla, že
jasnější hvězdy mají delší periodu. (LEAVITT 1908, s. 87-107)

7Kappa mechanism [online] 2011, navštíveno dne 29. 3. 2014
8Henrietta Swan Leavitt [online] 2004, navštíveno dne 30. 3. 2014
9NED [online], navštíveno dne 30. 3. 2014

10A Series: The 24 inch Bruce Doublet [online] 2013, navštíveno dne 30. 3. 2014
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Objev vztahu mezi periodou a svítivostí Henrietty Leavittové publikoval
v roce 1912 Edward Charles Pickering, ředitel Harvard College Obseratory.
Ten v článku poznamenává, že hvězdy, jejichž periodu publikovala Leavitto-
vá v roce 1908, jsou zřejmě stejného typu jako proměnné hvězdy pozorované
v kulových hvězdokupách, jedná se tedy o cefeidy11. Navíc po srovnání svě-
telných křivek s hvězdou UY Cygni, která je cefeidou typu RR Lyrae12, autor
tvrdí, že se u většiny hvězd jedná o stejný typ. V tabulce 3.1 jsou periody 25
cefeid, z nichž 16 bylo publikovaných již v článku z roku 1908; v tabulce jsou
označeny tučně.

H. max[mag] min[mag] perioda[dny]
1505 14.8 16.1 1.25336
1436 14.8 16.4 1.6637
1446 14.8 16.4 1.7620
1506 15.1 16.3 1.87502
1413 14.7 15.6 2.17352
1460 14.4 15.7 2.913
1422 14.7 15.9 3.501
842 14.6 16.1 4.2897

1425 14.3 15.3 4.547
1742 14.3 15.5 4.9866
1646 14.4 15.4 5.311
1649 14.3 15.2 5.323
1492 13.8 14.8 6.2926
1400 14.1 14.8 6.650
1355 14.0 14.8 7.483
1374 13.9 15.2 8.397
818 13.6 14.7 10.336

1610 13.4 14.6 11.645
1365 13.8 14.8 12.417
1351 13.4 14.4 13.08
827 13.4 14.3 13.47
822 13.0 14.6 16.75
823 12.2 14.1 31.94
824 11.4 12.8 65.8
821 11.2 12.1 127.0

Tabulka 3.1: 25 cefeid, pro které byl nalezen vztah perioda-svítivost v roce 1912
(PICKERING 1912, s. 2).

První sloupec značí harvardské označení hvězdy, v dalších dvou sloupcích
jsou maxima a minima jasnosti hvězd v magnitudách a v posledním periody
hvězd ve dnech. Již z tabulky 3.1 je patrné, že pro rostoucí jasnost roste i pe-

11V kulových hvězdokupách jsou pozorovány cefeidy typu II.
12SIMBAD [online], navštíveno dne 30. 3. 2014
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rioda. Závislost byla vynesena do grafu na obrázku 3.4. V levém obrázku je
znázorněn graf závislosti hvězdné velikosti v maximu a minimu na délce peri-
ody ve dnech. Horní křivka znázorňuje závislost pro minimum, dolní pro ma-
ximum. Pravý obrázek pak zobrazuje graf závislosti magnitudy na logaritmu
periody, opět se dvěma křivkami příslušnými maximu a minimu jasnosti.

Obrázek 3.4: Závislost magnitudy na délce periody (vlevo), resp. logaritmu
periody (vpravo) (PICKERING 1912, s. 3).

V pravém obrázku lze vynést přímku mezi dvěma vyznačenými, ta pak bu-
de znázorňovat vztah mezi periodou a střední svítivostí u cefeid. Logaritmus
periody vzroste o 0, 48 při vzrůstu jasnosti o 1 mag. Autor uvádí, že odchyl-
ka od vynesené závislosti by byla menší, pokud by místo zdánlivé magnitudy
byla použita absolutní. Protože však všechny měřené hvězdy mají od Země
přibližně stejnou vzdálenost (leží v jedné oblasti, jejíž rozměr je zanedbatelný
vůči vzdálenosti od Země), lze vynesenou závislost interpretovat jako závis-
lost svítivosti na periodě, resp. jejím logaritmu. Autor v závěru článku píše, že
je možné doufat, že bude změřená paralaxa blízké cefeidy pro kalibraci vzta-
hu perioda-luminozita a klade dosud nevyřešené otázky týkající se rozdělení
cefeid podle délky periody (PICKERING 1912, s. 1-3).

Je vhodné poznamenat, že ačkoli označení cefeidy bylo poprvé použito
v roce 1903 v knize Agnes M. Clerkové (HEARNSHAW 2014 s. 104; CLERKE
1903, s. 31913), ve výše citovaných článcích (LEAVITT 1908, s. 87-111; PICKE-
RING 1912, s. 1-3) tento název použit nebyl. Navíc, jak se lze dočíst v kap. 4.2,
počátkem 20. století nebylo známo, že Magellanova oblaka jsou galaxiemi; by-
la stále považovaná za galaktické mlhoviny.

13„The first has δ Cephei (. . . ) for its head, and their members may conveniently be designated Ce-
pheid (. . . ).“ („První [skupina proměnných hvězd] má v čele δ Cephei a jejich členové by se mohly
vhodně nazývat cefeidy.“)

22



3.3 Vývoj oprav kalibrace vztahu perioda-luminozita

První, kdo se začal po H. Leavittové zabývat cefeidami, byl Ejnar Hertz-
sprung, který v roce 1913 stanovil vzdálenost 13 cefeid pomocí metody sta-
tistické paralaxy. Zjistil, že cefeidy s periodou 6, 6 dne jsou o (7, 0 ± 0, 5) mag
jasnější než Slunce ve vizuální magnitudě. Protože Leavittová měřila fotogra-
fickou magnitudu, převedl Hertzsprung fotografickou magnitudu na vizuál-
ní pomocí barevného indexu (mpg −mvis), který předpokládal roven 1, 5 mag
pro všechny cefeidy. S takto definovaným nulovým bodem a sklonem přímky
definovaným Leavittovou kalibroval Hertzsprung vztah na:

〈MV 〉 = −0.6− 2.1 logP, (3.1)

kde 〈MV 〉 je střední vizuální absolutní magnituda a P je perioda pulzace (HER-
TZSRPUNG 1913, s. 201-210).

Zajímavé je, že profesor John Donald Fernie ve svém článku (FERNIE 1969,
s. 708) píše, že Hertzsprung ve své publikaci v roce 1913 (HERTZSRPUNG
1913, s. 201) poprvé užil slovo cefeida, což je ale v rozporu s faktem, že toto
označení bylo použito již A. Clerkovou v roce 1903.

Hertzsprung ve svém výpočtu ignoroval mezihvězdnou absorpci, která
však již v té době byla známa. Navíc nerozlišoval dvě populace cefeid, které
byly rozpoznány až v roce 1956. Na základě své kalibrace Hertzsprung vypo-
četl vzdálenost Malého Magellanova oblaka jako 900 pc, Fernie (FERNIE 1969,
s. 709) uvádí, že se jednalo o chybu ve výpočtu či chybu v tisku, nebot’ šlo
o 10×menší vzdálenost, než která se předpokládala v roce 1969.

Na výsledky Hertzsprunga navázal Harlow Shapley, který své výpočty pu-
blikoval v roce 1918. Shapley ke kalibraci použil Hertzsprungova data, ale vy-
řadil dvě hvězdy, jejichž světelné křivky se od ostatních lišily. Cefeidě s perio-
dou 5, 95 dne přiřadil absolutní jasnost o (−2, 35 ± 0, 19) mag. S takto defino-
vaným nulovým bodem pak uvedl kalibraci:

C.I. = −0.55 + 1.5 logP, (3.2)

kde C.I. je barevný index (mpg − mvis). Tímto vztahem se Shapley vyhnul
nutnosti transformace mezi Hertzsprungovou vizuální a Leavittové fotogra-
fickou magnitudou. Stále však nepočítal s mezihvězdnou absorpcí a rozděle-
ním cefeid dle populací. Tuto Shapleyovu kalibraci užil Hubble při určová-
ní vzdálenosti galaxie M31, kterou umístil za hranice naší Galaxie a potvrdil
tak, že se jedná o samostatný hvězdný systém, nikoliv o mlhovinu v Galaxii
(viz kap. 4.2).

Během dvacátých let dvacátého století se mimo jiné řešily otázky týkající
se příčiny proměnnosti cefeid. Počátkem tohoto období panovaly názory, že
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se jedná o binární systémy, tedy zákrytové hvězdy, až v roce 1926 Arthur Ed-
dington vytvořil teorii hvězdných pulzací. V roce 1928 však James Hopwood
Jeans navrhl model rotující kapalné hvězdy blížící se k bodu svého rozštěpení.
O tomto tématu se vedly rozpory, dokonce i ve čtyřicátých letech byla ještě teo-
rie pulzující hvězdy odmítána. Místo toho byl obhajován model dvou kompo-
nent rotujících pod společnou obálkou. Tuto hypotézu podporoval např. Fred
Hoyle.

V roce 1931 napsal Boris Petrovič Gerasimovič článek, kde rozlišil skupi-
nu klasických cefeid od atypických cefeid, jako je např. W Vir a vyčlenil rov-
něž hvězdy typu RR Lyrae. Gerasimovič počítal pouze s klasickými cefeida-
mi a dospěl k závěru, že nulový bod definovaný Shapleyem by měl být asi
o 1 mag slabší; navíc Gerasimovič již nezanedbával mezihvězdnou absorpci.
Nicméně později svůj odhad odvolal a za správnou považoval Shapleyovu ka-
libraci (3.2), která pak ještě několik let byla přijímána za korektní.

Koncem třicátých let se problémem kalibrace P-L relace začali zabývat také
ruští astronomové. Například Boris Vasiljevič Kukarkin ve svém článku v roce
1949 ukázal, že hvězdy typu RR Lyrae leží na jiné křivce než klasické cefeidy,
klasické cefeidy jsou jasnější. Nicméně jeho článek nebyl dostatečně oceněn.

V roce 1940 se Shapley vrátil ke svým výsledkům. Nulový bod zanechal
ze své původní definice, ale tvar P-L relace upravil na nelineární:

Mpg = −0.36− 1.38 logP − 0.28(logP )2, P > 1 den. (3.3)

Tento vztah však obsahuje chyby způsobené použitím pouze několika hvězd
a zanedbáním mezihvězdného zčervenání, což je jev, kdy se maximum pozo-
rovaného spojitého spektra posune v důsledku mezihvězdné extinkce k del-
ším vlnovým délkám. Jeho chyba rovněž spočívala v tom, že nerozlišoval ce-
feidy populace I a II. Až s příchodem 200palcovým (5metrovým) dalekohle-
dem Hale na Mt. Palomar, který měl dvojnásobný průměr než dosud největší
dalekohled, byly tyto dvě populace rozlišeny; pro danou periodu se hvězd-
ná velikost cefeidy populace I liší od cefeidy populace II o 1, 5 mag (BAADE
1956, s. 5-16), (FERNIE 1969, s. 707-731). Grafické znázornění vztahu perioda-
luminozita pro cefeidy I. a II. populace a pro cefeidy typu RR Lyrae lze vidět
na obrázku 3.5, kde na svislé ose je vynesena luminozita v jednotkách lumino-
zity Slunce a na vodorovné ose je vynesena perioda ve dnech v logaritmické
škále.

V dalším jsou již proto kalibrovány klasické cefeidy.
V padesátých letech se upustilo od výpočtu tzv. statistické paralaxy meto-

dou pohybové hvězdokupy a rozvinula se tzv. metoda semiteoretického pří-
stupu, které se věnoval Allan Sandage ve svém článku v roce 1958. Do P-L
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Obrázek 3.5: Grafické znázornění relace perioda-luminozita pro tři druhy
cefeid; (http://www.atnf.csiro.au/outreach/education/senior/
astrophysics/variable_cepheids.html#cephpl, navštíveno dne
2. 4. 2014).

relace Sandage zavedl další parametr, barvu, vzniká tak P-L-C relace14. Semi-
teoretický přístup se zakládá na rovnici pulzace cefeid:

P
√
ρ̄ = Q, (3.4)

kde ρ̄ značí střední hustotu, P periodu a Q strukturní konstantu. Sandage po-
užil vztahy:

ρ̄ =
M

R3
, L = 4πR2σT 4

eff ,Mbol = −2.5 logL+ const, (3.5)

kde M je hmotnost, R poloměr, L luminozita hvězdy a Mbol je bolometrická
magnituda (magnituda integrovaná přes všechny vlnové délky), dále vztah
mezi hmotností a luminozitou cefeid, bolometrickou korekci, která převádí
bolometrickou magnitudu na vizuální pomocí barevného indexu a vztah mezi
efektivní teplotou a barevným indexem. Tím získal rovnici představující P-L-C
relaci (SANDAGE 1958, s. 515):

logP − 1.051(B − V ) + 0.23〈MV 〉 = logQ+ 0.588. (3.6)

Sandage ve svých úvahách však stále ignoruje mezihvězdnou extinkci.
Semiteoretickým přístupem se poté zabýval především Robert Paul Kraft.

14Period-Luminosity-Colour.
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Počátkem šedesátých let. J. D. Fernie v roce 1967 rekalibruje tento vztah a
dostává se k rovnici:

MV = −2.55− 2.85 logP + 2.73(B − V )− 1.60(B − V )2, (3.7)

ve které je již s extinkcí počítáno. Po dosazení dříve definované relace barva-
perioda:

(B − V ) = 0.24 + 0.49 logP (3.8)

do rovnice (3.7) získá Fernie P-L relaci:

MV = −1.99− 1.89 logP − 0.38(logP )2. (3.9)

Fernie dodává, že P-L-C relaci lze před P-L relací upřednostnit v případě, že je
extrémně dobře známa skutečná barva cefeid a pokud je požadována nejvyšší
přesnost (FERNIE 1967, s. 1327-1333).

Dalšími, kdo se zabývali kalibrací P-L, respektive P-L-C relace, byli např. Al-
lan Sandage a Gustav Andreas Tammann, kteří v roce 1968 kalibrovali vztah
pomocí cefeid nacházejících se v místní skupině galaxií, jejichž luminozitu de-
finovali metodou fotografické paralaxy, která spočívá v měření absolutní mag-
nitudy pomocí spektrálního typu (SANDAGE, TAMMAN 1968, s. 531). Dále
vztah kalibrovali v roce 1978 W. L. Martin, P. R. Warren a M. W. Feast (MWF)
pomocí pozorování cefeid ve Velkém Magellanově oblaku fotoelektrickou me-
todou s filtry BV I . (MARTIN, WARREN, FEAST 1978, s. 139).

V poslední je době lze vztah P-L díky nově dostupným technikám, jako
jsou např. CCD detektory, určovat se stále větší přesností. Např. v roce 1993
T. G. Barnes, W. P. Gieren a T. J. Moffett kalibrovali vztah pomocí metody fluk-
tuací jasnosti povrchu. Metoda se používá pro galaxie, jejichž hvězdy nelze již
od sebe rozlišit. Tyto hvězdy v galaxii mají Poissonovo rozdělení, což způso-
buje fluktuace jasností mezi jednotlivými pixely v obrazu galaxie zachyceným
např. CCD detektorem. Vzdálenost galaxie pak může být určena z faktu, že
odchylka jasností je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti (BISCARDI,
RAIMONDO, CANTIELLO, BROCATO 2008, s. 168). Barnes a kol. pak kalib-
rovali vztah na (BARNES, GIEREN, MOFFETT 1993, s. 907):

MV = −(1.371± 0.095)− (2.986± 0.094) logP. (3.10)

V roce 1997 M. W. Feast a R. M. Catchpole kalibrovali vztah pomocí trigo-
nometrických paralax 223 galaktických cefeid typu I získaných družicí HIP-
PARCOS a získali tak vztah (FEAST, CATCHPOLE 1997, s. L1):

〈MV 〉 = −(1.43± 0.10)− 2.81 logP. (3.11)
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Další používanou metodou určování vzdáleností cefeid je například inter-
ferometrická verze Baadeho-Wesselinkovy metody, která využívá radiálních
pulzací cefeid: pomocí Dopplerova jevu se spektroskopicky změří změny polo-
měru ∆R a interferometricky se změří změny úhlového průměru ∆Θ hvězdy.
Vzdálenost hvězdy v parsecích se pak určí ze vztahu:

d =
9.305∆R

∆Θ
. (3.12)

Úhlový průměr lze velice dobře měřit interferometrem VLTI observatoře ESO15

(MARENGO A KOL. 2003, s. 265).
Dále byla použita fotoelektrická metoda s použitím filtrů B – K (FOU-

QUÉ A KOL. 2007) či metoda Baadeho-Wesselinkova v blízkém infračerveném
spektru (STORM A KOL. 2012).

Publikací na téma rekalibrace vztahu perioda-luminozita je nesčetně a zřej-
mě budou vydávány i další, kde bude tato relace stále zpřesňována. Současné
kalibrace se pohybují kolem hodnot (viz např. TAMMAN, SANDAGE, RE-
INDL 2003, s. 423-448; BENEDETTO 2013, s. 546-557):

MV = −(1.440± 0.075)− (2.769± 0.073) logP. (3.13)

Nejpřesnějších hodnot však dosáhneme kalibrováním obecného vztahu:

MV = a+ b logP + c log

(
M

M�

)
+ d(B − V ) + e log

(
L

L�

)
, (3.14)

který obsahuje všechny parametry, na kterých magnituda závisí. Protože však
obsahuje mnoho konstant, které je potřeba určit (a, b, c, d, e), je kalibrace obtíž-
nější, nebot’ je k ní potřeba získat co nejvíce měřených dat.

15VLTI – The Very Large Telescope Interferometer (interferometr složen ze soustavy telesko-
pů VLT v Chile), ESO – European Southern Observatory (Evropská jižní observatoř); ESO,
The Very Large Telescope Interferometer [onlne], navštíveno dne 1. 4. 2014, Observation Tech-
niques of the Baade-Wesselink Method [online], navštíveno dne 19. 5. 2014
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4. Supernovy typu Ia
Supernovou se nazývá hvězda, která prochází stadiem exploze, postihující

prakticky celý její objem. Podle světelné křivky a vlastností spektra se super-
novy dělí na dva základní typy. Světelná křivka supernovy typu I má ostřejší
maximum, které dosahuje luminozity až 1010 L�, poté jasnost postupně klesá.
Světelná křivka supernovy typu II má maximum asi na 109 L�, průběh křiv-
ky během pohasínání není tak hladký jako u supernovy typu I. Tyto křivky
lze porovnat na obrázku 4.1, kde luminozita na levé svislé ose je v jednotkách
luminozity Slunce, na pravé svislé ose je vynesena absolutní magnituda a jed-
notka vodorovné osy je den; maximum je v nule a kladné hodnoty na této ose
pak značí počet dnů po maximu.

Obrázek 4.1: Světelná křivka supernovy typu I a II
(http://www.cliffsnotes.com/sciences/astronomy/
final-end-states-of-stars/type-ii-supernovae, navštíveno
dne 5. 4. 2014).

Spektra supernovy typu I neobsahují vodík, naopak spektra supernovy ty-
pu II vykazují jasné vodíkové čáry. Typ I se dále dělí na podtypy Ia, Ib, Ic.
Ve spektru typu Ia lze najít jasné čáry křemíku, ve spektru typu Ib jsou vidět
zřetelné čáry helia a ve spektru typu Ic naopak heliové čáry chybí.

Supernova typu Ia (SN Ia) je poslední vývojovou etapou v binárních sys-
témech složených z bílého trpaslíka a červeného obra. V momentě, kdy se obr
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rozpíná a ztrácí svou obálku, začne se tato hmota přelévat na bílého trpas-
líka, který se po překročení Chandrasekharovy meze zhroutí do neutronové
hvězdy, v celém objemu se začne přeměňovat kyslík a uhlík na nikl a uvolněná
energie se projeví jako exploze. Červeným obrem se stává hvězda po spotře-
bování většiny vodíku; protože supernova typu Ia vzniká pouze v systémech
složených z červeného obra a bílého trpaslíka, který vznikl rovněž z červené-
ho obra, neobsahuje spektrum supernovy typu Ia vodíkové čáry. Supernova
typu Ib je závěrečným stádiem hmotné hvězdy, která ztratila obálku z vodí-
ku a zůstala jí obálka helia. Supernova typu Ic je závěrečným stadiem hmotné
hvězdy, která odhodila obálku z vodíku i helia. Jádro se po explozi superno-
vy typu Ib a Ic zhroutí do černé díry. Supernova typu II je závěrečným sta-
diem velmi hmotné hvězdy, po jejíž explozi se jádro zhroutí do neutronové
hvězdy či černé díry (KULHÁNEK 2012). Supernovy typu II nejsou pozoro-
vány v eliptických galaxiích, které jsou složeny ze starších hvězd, proto jsou
zřejmě hvězdami populace I. Supernovy typu Ib a Ic jsou pozorovány pouze
ve spirálních galaxiích, zatímco supernovy typu Ia jsou pozorovány ve všech
typech galaxií. Tímto a příčinou vzniku se supernovy Ia odlišují od ostatních
typů supernov. Protože množství uvolněné energie je vždy přibližně stejné, je
i jejich absolutní magnituda podobná a tak lze tento druh použít jako stan-
dardní svíčku. Protože se však světelné křivky supernov typu Ia obecně tro-
chu liší, je nutno je standardizovat k výpočtu jejich absolutní magnitudy (viz
kap. 4.6.1.)1.

Používání supernov typu Ia k určování vzdáleností předcházelo několik
zajímavých historických událostí, které značně ovlivnily vývoj této metody
i pohled na vesmír jako celek. Proto zde budou některé z těchto události po-
psány.

4.1 Supernova S Andromedae

Supernova S Andromedae (S And) byla první supernovou typu Ia pozo-
rovaná mimo naši Galaxii. Byla pozorována v mlhovině v Andromedě (M31)
v létě roku 1885, kdy panovalo všeobecné přesvědčení, že Mléčná dráha před-
stavuje celý vesmír. Tehdy pozorované mlhoviny spirálního i jiného tvaru,
později identifikované jako galaxie, byly proto považovány za součást Mléčné
dráhy. Podle spektra se mlhoviny dělily na plynné s emisními čarami několi-
ka prvků na tmavém pozadí a mlhoviny se spektrem podobným jako u hvězd
a Slunce – s absorpčními čarami na světlém pozadí. Tyto mlhoviny byly pozdě-
ji identifikovány jako hvězdokupy a galaxie, ale do té doby se převážně věřilo,

1Supernovae [online], navštíveno dne 5. 4. 2014
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že jsou součástí Mléčné dráhy (viz kap. 4.2).
Dokonce ani pojem supernova nebyl ještě znám; jev byl označován jako no-

va neboli nová hvězda. Termín super-nova začali používat Walter Baade a Fri-
tz Zwicky v roce 1931 na svých přednáškách na Kalifornském technologickém
institutu2 a pak na veřejnosti v roce 1933 na shromáždění Americké fyzikál-
ní společnosti. Na základě studia nov na Mt. Wilson Observatory se nejdří-
ve domnívali, že S And představovala dosud neznámý druh nov, odlišující
se od ostatních fyzikálními parametry, zejména vysokým zářivým výkonem,
protože v té době již byla přibližně známa skutečná vzdálenost galaxie M31
v Andromedě. Od roku 1938 se termín supernova píše bez spojovníku, klasifi-
kační schéma pro supernovy3 pak rozvinuli Rudolph Minkowski a Fritz Zwic-
ky v roce 1941. Je třeba podotknout, že v tu dobu byl pro statistiku k dispozici
jen chudý materiál – zvlášt’ jasná nová hvězda byla zaznamenána Číňany v ro-
ce 185, další vzplanuly v letech 1006 (v souhvězdí Vlka) a 1054 (v souhvězdí
Býka, nyní Krabí mlhovina M1), a poslední dvě pozorovali Tycho Brahe v Kasi-
opeji v r. 1572 a Johannes Kepler v noze Hadonoše v r. 1604 (MURDIN 2000,
s. 1846-1856, OSTEBROCK 2001, s. 1330; viz kap. 4.5). S And tak byla první su-
pernova zaznamenaná v jiné galaxii a rozpoznání její podstaty významně při-
spělo k novému chápání vesmíru – je mnohem větší, než se doposud myslelo.
Dokud byla považována za novu s typickým zářivým výkonem nov, vychá-
zela poloha mlhoviny M31 logicky do naší Mléčné dráhy a to představovalo
významný argument ve prospěch domněnky, že všechny mlhoviny jsou sou-
částí naší Galaxie. Proto je zajímavé podívat se podrobněji na její historii.

V době vzplanutí S And nebyla ještě technologie fotografování v astro-
nomii rozvinuta natolik, aby pomohla k objektivním záznamům jasnosti té-
to hvězdy. Pozorování byla konána pouhým okem a odtud pramení mnohé
rozdíly v subjektivním hodnocení jasnosti. Za objevitele je považován Ernst
Hartwig, který „novou hvězdu“ pozoroval 20. srpna 1885 v observatoři v Dor-
patu v Estonsku. Supernovu S And nezávisle na sobě pozorovalo více astrono-
mů, profesionálů či amatérů, Ernst Hartwig však objev publikoval jako první.
Při nejbližší možné příležitosti, 31. srpna, informoval CBAT4 v Kielu v Němec-
ku. Přestože Měsíc mohl ovlivnit pozorovatelnost objektu, nebot’ 25. srpna byl
úplněk, Hartwig byl přesvědčen, že se jedná o novou událost. Skutečnost byla
potvrzena až 31. srpna, kdy už Měsíc pozorování ovlivnit nemohl.

2California Institute of Technology
3Rozdíl mezi novou a supernovou spočívá v tom, že v případě novy v binárním systému

po přesunu hmoty z červeného obra blílý trpaslík nedosáhne Chandrasekharovy meze, ter-
monukleární reakce se zažehnou, ale hvězda se nezhroutí a září jako „nová hvězda,“ tedy
nova.

4Central Bureau for Astronomical Telegrams, česky Ústředna astronomických telegramů
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Další významnou pozorovatelkou byla například baronka de Podmanicz-
ky, rozená baronka Bertha de Degenfeld, která datovala vzplanutí supernovy
na dobu mezi 13. a 22. srpnem.

Za prvního pozorovatele supernovy je však považován Ludovic Gully, pro-
fesor matematiky a astronomie v Rouenu ve Francii, který si při testování no-
vého Foucaultova teleskopu 17. srpna všiml, že mlhovina v Andromedě září
více než jindy.

Na druhou stranu byly provedeny observace, kdy ve zmíněné době v ml-
hovině zjasnění zpozorováno nebylo: především Max Wolf v Heidelbergu, Ernst
Tempel ve Florencii a Friedrich Engelmann v Leipzigu se shodli na faktu, že
16. srpna před 22. hodinou nebylo v M31 zpozorováno nic zvláštního. Ani
britský amatér P. H. Silcock v observatoři v Brixtonu 17. a 18. srpna neviděl
nic zvláštního, ten však sám sobě připisoval možnou chybu, nebot’ tvrdil, že je
„začátečník“ (SILCOCK 1885, s. 332).

Na druhé straně zde byla brzká pozorování zjasnění mlhoviny M31: již
2. července amatérský astronom K. J. Tarrant v Londýně zpozoroval, že střed
mlhoviny M31 je neobvykle jasný. Neobvyklé jasnosti si 6. srpna všiml i S. H. Sa-
xby, tehdy známý amatérský astronom, když na dovolené ve Švýcarsku ukazo-
val přátelům tuto mlhovinu. Saxby však tvrdil, že je možné, že tato jasnost byla
způsobena výbornou čirostí horského vzduchu. Další takovéto pozorování by-
lo provedeno ve Francii dvěma amatérskými astronomy při sledování meteorů
10. srpna. Jejich odhad jasnosti mlhoviny však pravděpodobně ovlivnil Měsíc.
Dne 13. srpna Joseph Gledhill při prezentaci dalekohledu v Halifaxu v Kana-
dě byl září M31 tak oslněn, že si v počátku myslel, že objevil kometu; hvězdu
však v jádru mlhoviny neviděl. Podobný omyl s kometou zažil i C. L. Prince
v Anglii 15. srpna. První pozorování samotné hvězdy však bylo provedeno až
Gullym 17. srpna.

Poslední observace zjasněné mlhoviny před dnem objevení Hartwigem po-
chází od irského amatérského astronoma I. W. Warda v Belfastu z 19. srpna.
Ten odhadl hvězdnou velikost (jasnost) „nové hvězdy“ na 9, 5 mag, což je po-
někud v rozporu s pozorováním provedeným profesorem Gullym, kdy byla
jasnost odhadnuta na 8− 9 mag a s pozorováním Hartwigovým, který jasnost
odhadl na 6− 6, 5 mag.

Po Hartwigově objevu z 20. srpna již všichni další pozorovatelé hlásí patr-
né zjasnění mlhoviny. Hvězdu sledoval například 1. září Laurence Richradson,
žák yorkshirské školy, což byl první pozorovatel S And v Anglii. Ve Francii
byla událost pozorována především amatéry, jejichž nasbíraná data shromaž-
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d’oval budoucí zakladatel a prezident Francouzské astronomické společnosti5

Camille Flammarion. Srpnová pozorování včetně odhadů jasnosti jsou shrnuta
v tabulce 4.1. První sloupec tabulky značí den pozorování v roce 1885, druhý
obsahuje jméno pozorovatele, ve třetím sloupci je typ dalekohledu, kde r značí
refraktor, R reflektor6, a průměr apertury v cm. Ve čtvrtém sloupci je obsaže-
na informace, zda hvězda byla v mlhovině rozlišena, kde n značí ne a a ano
a v posledním sloupci je odhadovaná hvězdná velikost jádra mlhoviny v mag-
nitudách. Údaje je však třeba brát orientačně, nebot’ v některých případech
nejsou hodnoty zcela jisté, což značí symbol otazníku v tabulce. Neurčitost
hodnot magnitud je dána především rozporem s jinými daty.

Datum Pozorovatel Typ dalekohledu, průměr[cm] Hvězda? mag
1.-15.8. Různí r, 7.5-25; R, 15 n -

16.8. Wolf r, 15 n -
16.8. Engelmann r, 20 n -
16.8. Tempel r, 24 n >8-9
17.8. Silcock r, 9 n -
17.8. Gully R, 20 a -
18.8. Silcock r,9 n -

19.8. (?) Lihou r, 7.5-25; R, 15 a 7
19.8. Ward r, 11 a 9.5 (?)
20.8. Hartwig r, 23 a 6-6.5 (?)
22.8. Podmaniczky r, 9 a -
25.8. Wolf r, 15 a 6 (?)
27.8. Wolf r, 15 a -
27.8. Hartwig r, 8.3 a <7 (?)
29.8. McClure ? a -
29.8. Olsen r, 35 a -
29.8. Hrtwig r, 23 a 7.1
30.8. Různí r, 7.5-10 a 5.7-6.7 (?)
31.8. Růzmí r, 9-23 a 5.5-7.4 (?)

Tabulka 4.1: Srpnoví pozorovatelé S And (VAUCOULEURS, CORWIN 1985,
s. 289).

Barvu hvězdy pozorovatelé hodnotili velmi různorodě. Počátkem srpna
někdo viděl hvězdu žlutě, někdo nažloutle či žluto-oranžově. Například as-
tronom E. L. Trouvelot hvězdu viděl jako červeno-oranžovou 8. září a lehce
namodralou 16. září, po tomto datu byla již údajně stále bělavá.

Vedly se rovněž spekulace o tvaru nového objektu. Někdo ho viděl jako
plochý disk, kouli, či naopak jako objekt s nedefinovaným tvarem.

5Société astronomique de France, byla založena roku 1887 (Société astronomique de France
[online] 2010, navštíveno dne 25. 3. 2014)

6Refraktor je čočkový dalekohled, reflektor zrcadlový.
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Byla také provedena spektroskopická měření. V roce 1936 Cecilia Payne-
Gapochkinová přezkoumala dostupná měření a došla k závěru, že spektrální
vlastnosti objektu jsou víceméně neidentifikovatelné, až na dvě spektrální čáry,
které souhlasí se spektrem novy. Později však byla data znovu přezkoumána
a bylo zjištěno, že spektrální vlastnosti souhlasí spíše se supernovou typu I.

Mimoto se vedly spekulace o tom, zda je mlhovina v Andromedě extraga-
laktický systém, či zda leží v naší Galaxii. V roce 1888 astronom Isaac Roberts
mlhovinu M31 vyfotografoval a z fotografií bylo jasné, že má spirální tvar, po-
dobně jako některé jiné mlhoviny, které objevil již dříve lord Rosse7. V roce
1889 popularizátorka astronomie Agnes M. Clerková spočítala, že pokud ml-
hovina v Andromedě je galaxie podobná té naší a leží v minimální mezigalak-
tické vzdálenosti, která činí 25 galaktických průměrů, přičemž průměr mlhovi-
ny v Andromedě odhadla na 13 000 světelných let, pak světlo emitované z M31
k nám dorazí o 325 000 let později a skutečná jasnost S And je 50 000 000× vět-
ší než jasnost našeho Slunce (CLERKE 1890, s. 369-370). V době pozorování
S And, v roce 1885, C. Flammarion řekl, že mlhovina v Andromedě je sesku-
pení hvězd a hvězda, která je nyní pozorována, je jedno ze sluncí, které náhle
vzplanulo, leč toto slunce je řádově 1 000× větší než to naše. Poznamenal, že
nebesa jsou obrovská a člověk v porovnání s nimi nepatrný (FLAMMARION
1885, s. 366-367).

Supernova postupně zmizela z dohledu; naposledy byla pozorována 7. úno-
ra 1886, kdy měla hvězdnou velikost asi 16 mag.

Z dostupných hodnot hvězdné velikosti byla sestavena světelná křivka.
Hlavním problémem bylo, jak extrapolovat či interpolovat maximum z do-
stupných dat, kterých bylo kolem této fáze poskromnu. Gaposchkinová ve své
rekonstrukci světelné křivky použila pouze sedm měření od Hartwiga a jeden
odhad od Wolfa a extrapolovala maximum na 17. srpna, kdy supernovu po-
zoroval Gully. Z křivky sestrojené Gaposchkinovou pak vychází, že maximum
supernovy bylo 17. nebo 18. srpna, kdy jasnost S And byla 5, 4 mag.

Další problém vznikl se získáním reálných hodnot hvězdné velikosti, kte-
ré byly určovány různými fotometrickými metodami. Například 9. září jeden
astronom získal hodnotu 8, 45 mag, zatímco ten samý den jiný astronom na-
měřil 9, 6 mag. 11. září pak další z pozorovatelů získal pomocí Argelanderovy
metody 8, 3 mag. Tato data jsou neslučitelná.

Nakonec byla sestrojena světelná křivka s maximem mezi 18. a 19. srpnem,
kdy jasnost byla 5, 7 mag. Tuto křivku lze vidět na grafu na obrázku 4.2, kde

73. hrabě z Rosse, William Parsons, byl irsko-anglický astronom, který na svém 72palcovém
(72 palců je asi 1,8 metru) dalekohledu Leviathan v polovině 19. století objevil spirální struk-
turu některých mlhovin, o kterých dnes víme, že to jsou spirální galaxie (William Parsons,
3rd Earl of Rosse [online] 2004, navštíveno dne 9. 3. 2014).
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na svislé ose je vyznačena zdánlivá magnituda a na vodorovné ose čas. Různá
označení naměřených dat patří různým pozorovatelům, uvedeným v grafu.
Před maximem jsou dvě křivky, nebot’ z doby před 20. srpnem, kdy superno-
vu pozoroval Hartwig, jsou k dispozici pouze data od Gullyho ze 17. srpna,
kdy jasnost byla odhadnuta na 5 až 6 mag a data z 10. srpna, kdy byla jasnot
jádra M31 odhadnuta na 7 mag. Tato data byla extrapolována zvlášt’, čercho-
vaná křivka náleží pozorování z 10. srpna a čárkovaná Gullyho pozorování
ze 17. srpna. Po Hartwigově pozorování již bylo naměřených dat poměrně
mnoho, a proto je tato část světelné křivky spolehlivější.

Obrázek 4.2: Světelná křivka S And (JONES 1976, s. 37).

Z hodnoty jasnosti v maximu, 5, 7 mag, a ze vzdálenosti M31 od Galaxie
lze vypočíst, že absolutní magnituda supernovy S Andromedae je −18, 5 (vzo-
rec (1.7)). Podobnou absolutní magnitudu má např. Velké Magellanovo oblako
(JONES 1976, s. 37).

Neobvyklé výsledky samotné nerozhodly, zda se jedná o extragalaktickou
supernovu typu I či o novu v naší Galaxii. Přestože nyní je známo, že super-
nova S And vybuchla v M31 mimo naši Galaxii, nejsou bez zajímavosti fakta,
která podporovala názor, že se jedná o galaktickou novu. Předně velice rychlý
nárůst do maxima, který je vidět i v grafu na obrázku 4.2, i rychlé zmizení,
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jsou typické spíše pro galaktickou novu. Až zhruba do 20. let 20. století toto
přesvědčení převažovalo. Vzdálenost mlhoviny M31 byla proto počítána po-
mocí absolutní magnitudy novy a nikoli supernovy, a proto výsledná vzdále-
nost byla menší než průměr naší Galaxie. Z toho důvodu byla Mléčná dráha
ještě poměrně dlouho považována za celý vesmír a vzdálenosti mlhovin byly
proto dlouho podceňovány. Skutečnost byla objasněna až čtyřicet let po pozo-
rování S Andromedae, kdy na základě pozorování cefeid v M31 byla reálně
stanovena vzdálenost této galaxie (viz kap. 4.3.1). S And tak byla první su-
pernovou pozorovanou mimo naši Galaxii; její historie nejdříve zdržela vývoj
kosmologie o čtyřicet let, ale pak naopak vedla k objevu vlastností supernov,
nové kategorie objektů vyznačujících se mimořádně vysokým zářivým výko-
nem srovnatelným se zářivostí celé mateřské galaxie. (JONES 1976, s. 27-40;
VAUCOULEURS, CORWIN 1985, s. 287-304)

4.2 Velká debata mezi Curtisem a Shapleyem

26. dubna 1920 proběhlo každoroční shromáždění Národní akademie věd
ve Washingtonu, během něhož se odehrála slavná Velká debata mezi Herbe-
rem D. Curtisem a Harlowem Shapleyem. Hlavním cílem debaty bylo určit,
zda spirální mlhoviny (jako je např. právě M31 v Andromedě) patří do naší
Galaxie, či zda jsou samostatnými vesmírnými ostrovy8 a zda je Mléčná dráha
relativně malým systémem, jedním z mnoha, či jediným vesmírným systémem
mnohem větším než bylo dosud předpokládáno. Jak uvedly New York Times
hned následující den, jednalo se o debatu, která řešila otázku, zda žijeme v „jed-
nom velkém hvězdném vesmíru desetkrát větším než se předpokládalo,“ či na jednom
z „milionu vesmírných ostrovů podobných naší Galaxii“ (HETHERINGTON 1970,
s. 313).

Návrh uskutečnění debaty vznesl zakladatel a ředitel observatoře na Mount
Wilson v Kalifornii George Ellery Hale na zasedání Rady Národní akademie
věd na konci roku 1919. Téma by se mohlo týkat teorie relativity či vesmír-
ných ostrovů. Tajemník C. G. Abbot souhlasil, za téma vybral vesmírné ostro-
vy, které považoval za zajímavější, a navrhl Haleovi, aby se pokusil pro debatu
sehnat Harlowa Shapleye a Williama W. Camballa, ředitele Lickovy observa-
toře v Kalifornii, kde pracoval Herber Doust Curtis. Nicméně vědecké práce
vhodné pro téma debaty byly pracemi Curtise, který se proto nakonec účast-
nil debaty místo Camballa. Po rozhodování, formou korespondence, o délce

8Vesmírným ostrovem se označoval samostatný systém svými vlastnostmi podobný Mléč-
né dráze (Astronomy Picture of the Day: Andromeda Island Universe [online] 2002, navštíve-
no dne 9. 3. 2014)
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debaty, formě a jiných detailech bylo nakonec rozhodnuto pro čtyřicetiminu-
tovou debatu, která se uskutečnila 26. 4. 1920 ve 20:15. Debata dostala název
Škála vesmíru9. (HOSKIN 1976)

Zastáncem názoru, že spirální mlhoviny jsou vesmírnými ostrovy, galaxie-
mi nezávislými na naší Galaxii, byl H. D. Curtis. Do roku 1920 pracoval na Lic-
kově observatoři, kde se zabýval především spirálními mlhovinami, v roce
1920 se stal ředitelem Alleghenské observatoře v Pensylvánii10, později pra-
coval jako ředitel observatoře v Michiganu (STRUVE 1960, s. 398). Curtis byl
konzervativní, opatrný člověk, který pečlivě zvážil každý výsledek před zve-
řejněním (STRUVE 1960, s. 398).

Pravým opakem byl jeho oponent H. Shapley, který byl mladší a odvážněj-
ší, nebál se dělat závěry i na základě intuitivních předpokladů. Shapley pra-
coval na observatoři na Mount Wilson, kde se zabýval především kulovými
hvězdokupami, později se stal ředitelem na Harvardské observatoři (STRUVE
1960, s. 398). Shapley zastával názor, že spirální mlhoviny jsou plynná oblaka
v naší Galaxii, která je celým vesmírem.

Oba protagonisté sepsali své názory do článků, které vyšly v roce 1921 v ča-
sopise Bulletin of the National Research Council (SHAPLEY, CURTIS 1921).
Před plánovanou debatou svá tvrzení sepsali a vyměnili si je, na základě če-
hož si pak mohli připravit své argumenty.

Shapley se zabýval především kulovými hvězdokupami. Vypočetl, že Vel-
ká kulová hvězdokupa v souhvězdí Herkula, M13, je od nás vzdálená asi 36 000

světelných let. Předpokládal, že všechny kulové hvězdokupy mají stejnou ve-
likost a na základně porovnání jejich úhlového rozměru s hvězdokupou M13
vypočetl jejich vzdálenosti. Tvrdil, že kulové hvězdokupy tvoří kostru naší Ga-
laxie, která je symetrická dle svého středu, který umístil do souhvězdí Střelce,
50 000 světelných let od Slunce. Pomocí kulových hvězdokup pak odhadl prů-
měr Galaxie na 300 000 světelných let, což je asi desetkrát větší hodnota, než
se doposud myslelo (HETHERINGTON 1970, s. 314).

Dálším předmětem Shapleyho výzkumu byly spirální mlhoviny. Tvrdil, že
pokud to jsou hvězdné systémy s podobnou strukturou a velikostí jako Mléčná
dráha, musely by být extrémně vzdálené, například mlhovina M31 by musela
být asi 10 000 000 světelných let daleko. Navíc novy pozorované v mlhovi-
ně v Andromedě by musely být mnohem jasnější než novy v Mléčné dráze.
Z toho důvodu úvahu o spirálních mlhovinách jako hvězdných systémech vy-
loučil. Tvrdil, že spirální mlhoviny jsou nedaleké objekty, které nepatří do naší
Galaxie, ale jsou kolem ní rovnoměrně rozmístěny. Vlivem vlastního pohybu

9The Scale of Universe
10Herbert Doust Curtis [online] 2004, navštíveno dne 15. 3. 2014
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Galaxie na mlhoviny působí odpuzující silou, a proto je nepozorujeme v rovině
Mléčné dráhy, nebot’ je v tomto směru odvrhla pryč.

Shapley při debatě poukázal na to, že se on i Curtis shodnou na následu-
jících faktech: na relativních vzdálenostech kulových hvězdokup, na tom, že
hvězdy v hvězdokupách a vzdálené hvězdy v Galaxii jsou stejného typu jako
ty v blízkosti Slunce a na tom, že kulové hvězdokupy jsou součástí Mléčné
dráhy, tudíž její velikost nemůže být menší než vzdálenost dvou nejodlehlej-
ších hvězdokup.

Curtis tvrdil, že pokud jsou relativní vzdálenosti kulových hvězdokup od-
hadnuté Shapleyem správné, pak by všechny vzdálenosti měly být 10×menší.
Hvězdokupa M13 by pak měla být od nás vzdálená pouze 3 600 světelných let.
Shapley oponoval následujícím: Zaprvé v případě, že by M13 byla vzdálena
36 000 světelných let, střední absolutní fotografická magnituda hvězd spekt-
rální třídy B11 v kulových hvězdokupách by byla nulová, zatímco v případě
desetkrát menší vzdálenosti by tato magnituda měla velikost asi +5. Nedaleké
hvězdy třídy B měly však absolutní magnitudu nulovou. V současné době je
však již známo, že pozorované modré hvězdy v kulových hvězdokupách nelze
ztotožnit s hvězdami třídy B v našem okolí, nebot’ hvězdy třídy B v kulových
hvězdokupách jsou staré hvězdy, které již vyčerpaly zásoby vodíku. Naopak
hvězdy třídy B v našem okolí jsou hvězdy mladé; jsou tedy v jiné fázi vývoje,
a proto nemají obecně stejnou absolutní magnitudu.

Druhý bod Shapleyovy obhajoby se týkal absolutní fotografické magnitudy
nejjasnějších hvězd v M13: v případě větší vzdálenosti by se magnituda pohy-
bovala do −1 do −2, v případě vzdálenosti menší by magnituda byla kolem
+3, 2. Shapley správně odhadl, že z důvodu velké vzdálenosti lze v hvězdoku-
pě pozorovat pouze jasné obry a velebobry, nikoli trpaslíky12. Právě tito obři
mají v Mléčné dráze absolutní magnitudu asi −1.

Zatřetí, pokud by hvězdokupa M13 měla větší zmíněnou vzdálenost, střed-
ní absolutní fotovizuální magnituda dlouhoperiodických cefeid by byla −2,
v případě kratší vzdálenosti by tato magnituda byla kolem +3. Magnituda po-
zorovaných cefeid však souhlasila s větší vzdáleností M13.

Poslední bod Shapleyovy obhajoby se týkal vlastních pohybů kulové hvězdo-
kupy. V případě větší vzdálenosti hvězdokupy M13 by zdánlivý vlastní pohyb
odpovídal asi 0, 004 úhlové vteřiny za rok, v případě menší vzdálenosti by roč-
ní pohyb byl asi desetkrát větší, což bylo zjištěno z radiální rychlosti určené

11Spektrální třída B odpovídá modrým hvězdám.
12Obři jsou hvězdy nacházející se v části H-R diagramu, která přísluší chladnějším a jasněj-

ším hvězdám, naopak trpaslíci se nacházejí v oblasti teplejších a méně jasných hvězd; zde jsou
ale trpaslíky míněny hvězdy z hlavní posloupnosti, pro něž se označení trpaslík používalo
dříve.
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ze spektra hvězdokupy: 150 km.s−1. Pozorování však potvrzovala větší vzdá-
lenost hvězdokupy, nebot’ byly naměřeny malé vlastní pohyby.

V současné době víme, že hodnoty týkající se především kulových hvězdo-
kup odhadnuté Shapleyem se více či méně liší od skutečnosti, řádově však
většinou odpovídají: vzdálenost hvězdokupy M13 od naší Galaxie není 36 000

světelných let, ale asi 25 000. Průměr Mléčné dráhy je asi třikrát menší než od-
hadoval Shapley, má tedy asi 100 000 světelných let (cca 28 000 pc). Shapley,
na rozdíl od Curtise, zastával názor, že Slunce neleží ve středu Galaxie, ný-
brž blíže okraji. Vzdálenost Slunce od středu Galaxie, kterou určil jako 50 000

světelných let (HETHERINGTON 1970, s. 314), je ve skutečnosti asi 30 000 svě-
telných let. Nepřesnosti Shapleyových výpočtů byly, mimo jiné, způsobeny
ignorací pohlcování světla mezihvězdnou hmotou. Tuto chybu dělalo mnoho
astronomů v této době, včetně Curtise.

Co se týče Curtisových názorů, chybně předpokládal, že žluté a červené
hvězdy v kulových hvězdokupách jsou nutně trpaslíci podobající se našemu
Slunci. To vedlo i k nesprávnému odhadu vzdálenosti M13. Curtis se však
ve svém výzkumu nezabýval primárně kulovými hvězdokupami, nýbrž spi-
rálními mlhovinami. Při debatě Curtis upozornil na Shapleyovo chybné změ-
ření úhlového rozměru spirálních mlhovin, který činil u nejbližších jeden nebo
dva stupně. Curtis však u těchto mlhovin naměřil rozměr kolem 5 úhlových
vteřin; za přijetí Shapleyových předpokladů by pak vzdálenost nejbližší spi-
rální mlhoviny byla 20 000 000 světelných let, nikoliv 20 000, jak tvrdil Shapley.

Dále Curtis měřil spektra spirálních mlhovin, která ztotožnil se spektry
hvězd spektrální třídy F a G, a proto jsou spirální mlhoviny hvězdné objek-
ty, nikoliv plynné, jak tvrdil Shapley.

Navíc Curtis vysvětlil, proč nepozorujeme spirální mlhoviny v rovině Ga-
laxie. Na snímcích spirálních mlhovin pozoroval pás neznámé tmavé hmoty.
Protože předpokládal, že spirální mlhoviny jsou podobné systémy, jako je naše
Galaxie, tvrdil, že kolem naší Galaxie je rovněž tato hmota, přes kterou spirál-
ní mlhoviny pozorovat nelze. Tato hypotéza je blíže skutečnosti než Shapleyho
vysvětlení pomocí neznámé odpudivé síly.

Curtis se také zabýval mlhovinou M31 v Andromedě. Její vzdálenost ur-
čil na 500 000 světelných let, asi pětkrát méně než ve skutečnosti je13. Novy
v mlhovině v Andromedě, kterých bylo v předchozích letech pozorováno asi
16 (HOSKIN 1976), by pak měly absolutní magnitudu asi −4, což souhlasilo
s hvězdnou velikostí pozorovaných nov v Mléčné dráze. Pokud by však M31
byla vzdálena pouze 20 000 světelných let, jak tvrdil Shapley, absolutní magni-
tuda nov v mlhovině by se pak musela pohybovat kolem +3. (STRUVE 1960,

13Distance to Andromeda [online] 2009, navštíveno dne 16. 3. 2014
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s. 398-401)
O tom, kdo měl pravdu, se nerozhodlo ihned, nicméně v současné době ví-

me, že každý z protagonistů měl v některých argumentech pravdu a v jiných
se mýlil. Například co se týče velikosti Galaxie, Curtisova byla mnohem men-
ší než skutečná a Shapleyova naopak větší; Shapley měl však pravdu v tom,
že Slunce leží na okraji Galaxie, nikoli uprostřed, jak tvrdil Curtis. V hlavním
tématu debaty měl však pravdu Curtis; jeho předpoklady o tom, že ve vesmí-
ru existuje mnoho galaxií, potvrdil ještě ve dvacátých letech Edwin Hubble,
když ve stopalcovém dalekohledu na Mount Wilson pozoroval cefeidy v M31,
pomocí nichž určil skutečnou vzdálenost mlhoviny v Andromedě. Cefeidy po-
zoroval i v jiných spirálních mlhovinách, čímž bylo prokázáno, že tyto mlho-
viny jsou skutečně galaxiemi. Výsledek byl publikován v roce 1924 (TRIMBLE
1995, s. 1142; viz kap. 4.3.1). Curtis na potvrzení skutečnosti, že spirální ml-
hoviny jsou samostatnými hvězdnými systémy, reagoval slovy: „Vždycky jsem
zastával tento názor, a zdá se, že poslední výsledky Hubblea týkající se proměnných
hvězd ve spirálních mlhovinách činí teorii dvojnásobně nepochybnou.“ (BEREND-
ZEN 1976, s. 138) Naopak Shapley po přečtení dopisu od Hubblea s nejnověj-
šími výsledky řekl: „Zde je dopis, který zničil můj vesmír.“ (HARAMUNDANIS
1986, s. 227)

Přesto, že v okamžiku debaty, či bezprostředně po ní, problém nebyl vy-
řešen, zapsala se tato debata do dějin astronomie a stala se poměrně známou.
Nicméně po několika letech upadla načas v zapomnění. Shapley ve své auto-
biografii z roku 1969 píše, že debata nadlouho zmizela z jeho paměti. Ani na
úmrtním oznámení o Curtisově smrti v roce 1942 nebyla zmínka o Velké deba-
tě. Od padesátých let dvacátého století, kdy se začaly psát články na toto téma,
se debata vrátila do povědomí lidí, kde zůstala až dodnes. Snad proto, že de-
bata byla předzvěstí významného objevu, a sice že Galaxie, v níž žijeme, není
celým naším vesmírem, je naopak jedním z mnoha, což v několika ohledech
změnilo chápání světa. (TRIMBLE 1995, s. 1142)

4.3 Objevy Edwina Hubblea

4.3.1 Cefeidy v M31

Edwin Hubble byl americký astronom narozen v roce 1889 v Missouri. Dva
roky po získání doktorátu, v roce 1919, byl zaměstnán v Mt. Wilson Observato-
ry v Pasadeně v Kalifornii, kde pracoval s novým 100palcovým (2,5metrovým)
Hookerovým reflektorem a s o něco starším 60palcovým (1,5metrovým) reflek-
torem. Na rozdíl od H. Shapleye, který pracoval rovněž v Pasadeně, Hubble
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věřil, že spirální mlhoviny jsou samostatnýmí hvězdnými systémy, což také
potvrdil v roce 1923, kdy detekoval cefeidy v mlhovině M31 a na základě vzta-
hu perioda-svítivost vypočetl její vzdálenost jako 900 000 světelných let, čímž
ji umístil za hranice naší Galaxie, která měla podle Shapleye průměr 300 000

světelných let14. Tato skutečnost pak byla zveřejněna na 33. Setkání Americké
astronomické společnosti v roce 1924 ve Washingtonu.

V roce 1925 Hubble poprvé publikoval své poznatky o cefeidách v galaxi-
ích M31 a M33 (Galaxie v souhvězdí Trojúhelníku): Pomocí dvou dalekohle-
dů na Mt. Wilson bylo pozorováno v M33 44 a v M31 36 proměnných hvězd,
které byly podle světelné křivky identifikovány jako cefeidy. Pro 22 cefeid
v M33 a 12 cefeid v M31 byla určena perioda a fotografická magnituda, ostatní
hvězdy, které nebyly do výpočtu zahrnuty, byly zřejmě cefeidy jiného typu.
Pomocí relace perioda-luminozita podle Shapleye (3.2) určil Hubble vzdále-
nost obou galaxíí jako 0, 285 Mpc a podotýká, že největší neurčitost je zřejmě
v určení nulového bodu Shapleyovy kalibrace P-L relace. Hubble pro svůj vý-
počet použil předpoklady, že pozorované proměnné leží skutečně v měřených
mlhovinách, dále že mezihvězdná absorpce je zanedbatelná a že variace cefeid
je uniformní. Třetí předpoklad zřejmě činí největší podíl na rozdílu Hubbleo-
vy a současné hodnoty, nebot’ existuje několik druhů cefeid. Současné hodnoty
se pohybují pro M31 mezi 0, 7 a 0, 8 Mpc a pro M33 mezi 0, 8 a 0, 9 Mpc15.

Závěrem autor uvádí, že mlhoviny M31 a M33 nejsou jedinečné, nebot’
cefeidy byly nalezeny i v jiných spirálních mlhovinách. (HUBBLE 1925, s. 252-
255)

V roce 1929 Hubble publikoval další článek, ve kterém diskutuje vzdále-
nost galaxie M31 pomocí 350 snímků z dalekohledů na Mt. Wilson získaných
za posledních 18 let, z nichž dvě třetiny získal Hubble v letech 1923-1928. Po-
mocí 40 cefeid upravuje hodnotu vzdálenosti M31 na 0, 275 Mpc. (HUBBLE
1929, ApJ, s. 103)

4.3.2 Hubbleův zákon

Po Hubbleovi je pojmenován zákon, který říká, že všechny galaxie se od té
naší vzdalují, a to tak, že vzdálenější galaxie se on nás vzdalují rychleji, což
poukazuje na to, že se vesmír rozpíná, protože díky konečné rychlosti světla
pohled do vzdálenějších míst vesmíru znamená pohled do vzdálenější minu-
losti. Hubble však nikdy tento závěr nepřijal (BARROW 2011, s. 72).

Konstanta úměrnosti se nazývá Hubbleova konstanta. Zákon lze vyjádřit

14Edwin Hubble [online], navštíveno dne 5. 4. 2014
15SIMBAD [online], navštíveno dne 6. 4. 2014
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vztahem:
v = H0r, (4.1)

kde v je radiální rychlost, neboli rychlost vzdalování, r je vzdálenost galaxie
a H0 Hubbleova konstanta. Radiální rychlost lze vypočíst z tzv. rudého posu-
vu, což je Dopplerův efekt aplikovaný na světelné vlny: v důsledku vzdalová-
ní galaxie se vlnová délka světelných vln, které jsou k nám z galaxie vysílány,
prodlužuje a spektrum se tak posouvá k červené barvě. Pokud by se galaxie
přibližovala, vlnová délka by se zkracovala a spektrum by se posunulo k mod-
rému konci. Posuv vlnových délek můžeme vyjádřit formulí:

z =
λo − λe
λe

=

√√√√1 + v
c

1− v
c

− 1 ≈ v

c
, (4.2)

kde c je rychlost světla, λo je pozorovaná vlnová délka a λe je vlnová délka emi-
tovaná zdrojem. Tento jev pozoroval a publikoval Hubble v roce 1929, nicméně
již v roce 1927 Georges Lemaître, belgický kněz a profesor fyziky, publikoval
článek, ve kterém mimo jiné uvádí vzorec, který odvozuje pomocí obecné re-
lativity:

v

c
=
R2 −R1

R1

r, (4.3)

kde R1 a R2 jsou hodnoty škálovacího faktoru (resp. funkce expanze) vesmíru
ve dvou různých časech (LEMAÎTRE 1927, s. 55). Rovnice (4.3) vyjadřuje Dop-
plerův efekt vzniklý změnou poloměru vesmíru a je formálně shodná s rovnicí
(4.1). Lemaître narozdíl od Hubblea věřil, že pozorování červeného posuvu je
důkazem expanze (BARROW 2011, s. 72), avšak jeho článek byl do angličtiny
přeložen až v roce 1931 (LEMAÎTRE 1931, MNRAS, s. 483-490), dva roky poté,
co publikoval svůj článek Hubble, a zřejmě z tohoto důvodu nebyl Lemaîtreův
objev rozpínání vesmíru do té doby znám. Nicméně prvním, kdo předpověděl
expanzi vesmíru, byl holandský matematik Willem de Sitter, který již v roce
1917 řešením Einsteinových rovnic obecné relativity předpověděl, že se vesmír
rozpíná (BARROW 2011, s.64).

Hubble ve svém článku z roku 1929 uvádí tabulku 24 extragalaktických ml-
hovin, jejichž vzdálenost byla vypočtena na základě cefeid, nov či jinou meto-
dou a jejichž radiální rychlosti byly získány měřením červeného posuvu. Z dat
v tabulce lze vyčíst lineární korelaci mezi radiální rychlostí a vzdáleností, kte-
rou můžeme vidět i v grafu závislosti radiální rychlosti na vzdálenosti, viz
obrázek 4.3, kde na svislé ose je vynesena radiální rychlost v km.s−1 a na vo-
dorovné ose je vynesena vzdálenost mlhovin v parsecích. Plná kolečka a plná
čára znázorňují řešení korekce na sluneční pohyb v případě, že bylo počítáno
s jednotlivými mlhovinami, prázdná kolečka a přerušovaná čára znázorňují

41



korekci na sluneční pohyb v případě, že bylo s mlhovinami počítáno ve skupi-
nách, křížek pak znázorňuje střední radiální rychlost 22 mlhovin, jejichž rych-
lost nemohla být počítána individuálně (HUBBLE 1929, PNAS, s. 168-173)

Obrázek 4.3: Grafické znázornění Hubbleova zákona (HUBBLE 1929, PNAS,
s. 172).

V současné době se projevuje snaha o získání co nejpřesnějších hodnot
Hubbleovy konstanty, nebot’ její převrácená hodnota udává dobu, po kterou
se galaxie od sebe oddalují, tedy délku života vesmíru, viz kap. 4.6.3.

Když v roce 1915 Albert Einstein sestavil rovnice obecné teorie relativity,
zjistil, že z nich plyne, že vesmír by se měl rozpínat. Protože však, stejně ja-
ko většina populace, věřil, že vesmír je statický, uměle do svých rovnic vložil
tzv. kosmologickou konstantu, která kompenzovala rozpínání vesmíru. Finální
podobu svých rovnic, s přidanou kosmologickou konstantou, získal Einstein
v roce 1917. Když však slyšel o Hubbleově objevu, označil kosmologickou kon-
stantu jako největší omyl svého života. George Gamow ve své knize Moje svě-
točára píše: „Když jsem (. . . ) s Einsteinem diskutoval o kosmologických problémech,
poznamenal, že zavedení kosmologického členu byl největší omyl, jehož se v životě do-
pustil.“ (GAMOW 2000, s. 43) Nicméně v současné době hraje kosmologická
konstanta důležitou roli v kosmologii, viz kap. 4.6.3.
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4.3.2.1 Rudý posuv

Frekvenční posuv poprvé popsal v roce 1842 rakouský fyzik Christian Dop-
pler ve svém pojednání „O barevném světle dvojhvězd a určitých jiných hvěz-
dách na nebesích,“ které bylo vydáno v Praze roku 1842 a podruhé v roce 1903.
Doppler nesprávně tímto jevem vysvětluje původ různých barev hvězd, avšak
popis jevu samotného je správný. (DOPPLER 1903)

Dopplerův jev byl testován a potvrzen pro zvukové vlny v roce 1845 ho-
landským vědcem C. B. Ballotem (HUGGINS 1868, s. 531). V roce 1848 fran-
couzský fyzik H. Fizeau poprvé teoreticky popsal červený posuv elektromag-
netických vln (HELLEMANS, BUNCH 1988, s. 317). Červený posuv byl ve spek-
tru poprvé pozorován v roce 1864 anglickým astronomem W. Hugginsem, kte-
rý pozoroval spektra mlhovin, o nichž dnes víme, že se jedná o extragalaktické
mlhoviny, tedy galaxie (HUGGINS W., HUGGINS M. L. 1909, s. 109). V ro-
ce 1868 Huggins publikuje článek s ukázkami pozorovaných spekter mlhovin
i samotných hvězd či komet (HUGGINS 1868, s. 529-564). V roce 1899 astro-
nom J. Schneiner publikuje článek, ve kterém popisuje svůj výzkum spektra
mlhoviny M31. Na základě pozorovaných spektrálních čar usuzuje podobnost
s Mléčnou dráhou a píše, že mlhovina M31 je pravděpodobně hvězdný systém
(SCHNEINER 1899, s. 149-150). Supernova v mlhovině již v této době byla po-
zorována, avšak Velká debata se uskutečnila až o 20 let později, a proto lze
považovat Schneinerův názor v té době za nadčasový.

Radiální rychlost byla ze spektra určena poprvé v roce 1912 Vestem Melvi-
nem Slipherem, který stanovil rychlost mlhoviny M31 jako −300 km.s−1. Sli-
pher píše, že mlhovina se přibližuje k hvězdnému systému, z čehož lze usou-
dit, že zastával názor, že se jedná o extragalaktickou mlhovinu. Autor uvá-
dí, že tento výsledek naznačuje možnost setkání mlhoviny s jakousi temnou
hvězdou, která zapříčinila vznik novy, jež byla pozorována v mlhovině v ro-
ce 1885. (SLIPHER 1912, s. 19-21) Databáze SIMBAD16 uvádí stejnou hodnotu
radiální rychlosti, jako naměřil Slipher. Přestože se vesmír rozpíná a všechny
galaxie by se měly od Mléčné dráhy oddalovat, Galaxie v Andromedě se k nám
přibližuje, nebot’ se nachází v místní skupině galaxií, kde převažuje přitažlivá
gravitační síla.

4.3.3 Hubbleova klasifikace galaxií

Hubble mimo jiné v roce 1936 klasifikoval extragalaktické mlhoviny; toto
rozdělení galaxií se používá dodnes. Podle tvaru, zřetelného z fotografií ně-
kolika set mlhovin, rozdělil Hubble galaxie na pravidelné, které jsou rotačně

16SIMBAD [online], navštíveno dne 7. 4. 2014
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symetrické podle jasného jádra, a nepravidelné, které nejsou rotačně symetric-
ké a nemají ani dominující jádro. Jako příklad nepravidelných mlhovin uvádí
Hubble Velké a Malé Magellanicovo oblako.

Pravidelné galaxie se pak dělí na eliptické a spirální. Eliptické, při pohle-
du ve směru kolmém na rovinu galaxie, můžeme rozlišit podle poměru hlav-
ní a vedlejší osy. Mohou tedy být kulové s poměrem 1 či čočkovité s pomě-
rem až 3. Při vyšším poměru je již řeč o spirálních mlhovinách. Spirální ml-
hoviny mohou být normální či s příčkou. Hubble dokládá rozdělení obráz-
kem, znázorňující sekvenci, která by mohla představovat evoluci galaxií. Podle
Hubblea se tedy spirální galaxie vyvinuly z eliptických, jak je vidět na obráz-
ku 4.4.

Obrázek 4.4: Hubbleova sekvence extragalaktických mlhovin (HUBBLE 1958,
s. 45).

Eliptické mlhoviny mají označení En, kde n představuje stupeň elipticky. Ten
je dán vztahem:

n =
a− b
a

, (4.4)

kde a je hlavní a b vedlejší poloosa elipsy. Stupeň elipticity může nabývat hod-
not 1 – 7, vyšší hodnoty již odpovídají spirální mlhovině. Normální spirální
mlhoviny se značí Sa, Sb či Sc podle stáří a stupně vývoje, kde index c předsta-
vuje nejstarší mlhovinu. Spirální galaxie s příčkou se podobně označují SBa,
SBb a SBc. V obrázku lze vidět i hypotetickou mlhovinu S0 označující pře-
chod z eliptické ke spirální větvi.

Hubble předpokládal, že naše Galaxie je typu Sc, tedy normální pozdní spi-
rála, jedná se však o galaxii typu SBb, tedy středně vyvinutou spirální galaxii
s příčkou17. (HUBBLE 1958, s. 36-57)

17Hubble Sequence [online] 2002, navštíveno dne 9. 4. 2014
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4.4 Hubbleův vesmírný teleskop

Na počest Edwina Hubblea byl pojmenován Hubbleův vesmírný teleskop
vynesený na oběžnou dráhu kolem Země v roce 1990. S nápadem vesmírné-
ho dalekohledu přišel americký teoretický fyzik a astrofyzik Lyman Spitzer již
v roce 1946. V roce 1969 Národní akademie věd18 vydala článek s názvem „Vě-
decké využití velkého vesmírného teleskopu“ a projekt schválila. Roku 1971
byla založena Skupina řízení velkého vesmírného teleskopu, která získala po-
volení k práci na projektu od správce NASA19 Georga Lowa. K projektu se při-
pojila v roce 1975 Evropská kosmická agentura ESA, která vznikla v tomto roce
sjednocením Evropské organizace pro výzkum vesmíru ESRO a Evropské or-
ganizace pro vývoj startovacích zařízení ELDO. Průměr zrcadla 2, 4 metru byl
odsouhlasen z důvodu přijatelné ceny (200 milionů dolarů) a především z pro-
storových důvodů (zrcadlo muselo mít takové rozměry, aby se celá satelitní
observatoř vešla do nákladového prostoru raketoplánu). V roce 1977 Kongres
Spojených států Amerických schválil financování tohoto projektu. Následující-
ho roku byla zahájena konstrukce. V roce 1983, kdy měl být teleskop vypuštěn
na oběžnou dráhu, dostal jméno po Edwinu Hubbleovi. Z důvodu zpoždění
při dokončování konstrukce bylo vynesení teleskopu odloženo na rok 1986.
Kvůli tragédii raketoplánu Challenger v tomto roce, při které zahynula sed-
mičlenná posádka, bylo vypuštění Hubbleova teleskopu opět odloženo. Dne
24. 4. 1990 byl pomocí raketoplánu Discovery Hubbleův vesmírný teleskop
(HST20) konečně vynesen na oběžnou dráhu kolem Země.

Po pořízení prvních snímků bylo zjištěno, že primární zrcadlo má vadu,
která vznikla špatným vybroušením, a snímky nejsou zcela ostré. V roce 1993
byla chyba opravena; od té doby bylo provedeno několik dalších servisních
misí, které zdokonalily fungování dalekohledu. Teleskop poskytuje detailní
snímky řady vzdálených objektů, jako jsou mlhoviny či galaxie. Hubbleův te-
leskop také přispívá k řešení kosmologických otázek, jako je rozpínání vesmí-
ru, pomocí měření vzdáleností cefeid a supernov typu Ia21.

V roce 2018 bude Hubbleův teleskop zřejmě nahrazen Vesmírným telesko-
pem Jamese Webba (JWST22) s primárním zrcadlem o průměru 6, 5 metru23.

18NAS – National Academy of Science
19National Aeronautics and Space Administration (Národní úřad pro letectví a kosmonau-

tiku)
20 Hubble Space Telescope
21A Brief History of the Hubble Space Telescope [online], The Telescope´s Journey: From

Fact to Fact [online], navštíveno dne 9. 4. 2014
22James Webb Space Telesope
23About the Webb [online], navštíveno dne 9. 4. 2014
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4.5 Pozorování supernov typu Ia

Observace supernov samotných sahá až do počátku našeho letopočtu, kdy
v roce 185 čínští astronomové pozorovali novou jasnou hvězdu, která zářila
po 8 měsíců. Supernovy byly zřejmě pozorovány i dříve, avšak zápis o SN185
je první doložená observace supernovy lidstvem. V roce 393 byla pozorová-
na opět čínskými astronomy další supernova, v současném souhvězdí Štíra,
s označením SN393. Další supernova vzplanula v roce 1006 v souhvězdí Vl-
ka. Supernova SN1006 byla viděna v několika různých zemích (Egypt, Čína,
Švýcarsko. . . ). V roce 1054 byla v Číně, Japonsku a na Arabském poloostrově
pozorována supernova SN1054, po které zůstala dnes známá Krabí mlhovi-
na v souhvězdí Býka. Roku 1181 vybuchla v souhvězdí Kasiopeji supernova
SN1181, která byla spatřená opět čínskými a japonskými astronomy. Dánský
astronom Tycho Brahe pozoroval v roce 1572 v souhvězdí Kasiopeji supernovu
SN1572. O rok později své observace publikoval v díle „De nova et nullius aevi
memoria prius visa stella, iam pridem anno a nato Christo 1572, mense No-
vembri primum conspecta, contemplatio mathematica“ („Matematická úvaha
o nové a nikdy předtím nepozorované hvězdě, spatřené prvně v listopadu leta
Páně 1572“), ve kterém se také zřejmě poprvé objevilo pojmenování nova24.
Doposud poslední pozorovanou supernovou v naší Galaxii byla SN1604 spat-
řená německým astronomem Johannesem Keplerem v roce 1604 v souhvězdí
Hadonoše. Supernova byla pochopitelně pozorovaná více astronomy, avšak
Kepler supernovu systematicky popsal a observace publikoval v Praze v roce
160625.

V současné době lze pomocí spektra mlhoviny, která zůstala po výbuchu
supernovy, zjistit, o který typ supernovy se jednalo. V případě SN1006 a SN1604
se jednalo o supernovy typu Ia26.

Všechny do této doby pozorované supernovy vybuchly v naší Galaxii. Po pří-
chodu dalekohledu, který pro astronomické účely poprvé použil Galileo Ga-
lilei v roce 1609, bylo již možné pozorovat vzdálenější objekty, a tedy i různé
galaxie a supernovy v nich. Bylo tak spatřeno několik supernov, jakou byla
např. SN1885A (S Andromedae), o které je známo, že se jedná o supernovu
typu I26.

V roce 1938 německý astronom Walter Baade poukázal na to, že supernovy
typu Ia by mohly sloužit k určování velkých vzdáleností a tím i k zkoumání

24Supernovas: Making Astronomical History, Tycho and Kepler [online], navštíveno dne
10. 4. 2014).

25History of Supernova Observation [online], navštíveno dne 13. 4. 2014
26SIMBAD [online], navštíveno dne 13. 4. 2014
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expanze vesmíru. Supernovy Ia mají zářivost srovnatelnou se zářivostí jejich
mateřské galaxie a tak jsou nalézány i v nejvzdálenějších pozorovaných gala-
xiích. Počátkem 80. let 20. století švýcarský astronom Gustav Tammann a jeho
student Bruno Leibengut jako první oznámili, že zaznamenali uniformitu su-
pernov typu Ia, což tyto supernovy kvalifikovalo jako spolehlivé standardní
svíčky vhodné pro kosmologické vzdálenosti. V té době už byl také všeobecně
přijat dvojhvězdný model SN Ia – hmota přetékající z červeného obra na bílého
trpaslíka zvýší jeho hmotnost nad Chandrasekharovu mez, což má za násle-
dek kolaps bílého trpaslíka doprovázený explozí o celkové energii řádu 1044 J,
s maximem zářivého výkonu odpovídajícím magnitudě kolem −20.

To vedlo k cílenému hledání těchto supernov za účelem určení Hubbleo-
vy konstanty a tím i rychlosti expanze vesmíru (PERLMUTTER 2003, s. 53-54).
V roce 1984 byl založen tým BASS27, který pomocí třicetipalcového (75centime-
trového) dalekohledu na Leuschnerově observatoři patřící Univerzitě v Berke-
ley v Kalifornii hledal supernovy typu Ia. Tým tvořil Saul Perlmutter, Carlton
Pennypacker, Richard Muller a několik univerzitních studentů, později se k tý-
mu připojili další astronomové. Tým si počátkem 90. let začal říkat tým SCP28.
Používali i jiné dalekohledy, mezi nimiž byl i HST. Jejich výsledky publikované
v roce 1998 jednoznačně prokázaly zrychlování expanze vesmíru. Svůj objev
zveřejnili nezávisle na týmu High-z, který vznikl v roce 199429 za podobným
účelem jako SCP: hledání supernov typu Ia a pomocí jejich vzdálenosti kvan-
tifikovat expanzi vesmíru. Název High-z znamená velké z, neboli velký rudý
posuv, což naznačuje, že tým se snažil nalézt co nejvzdálenější supernovy. Tým
založili americko-australský astrofyzik Brian Schmidt a Nicholas Suntzeff, za-
městnanec v observatoři CTIO30 v Chile. Tyto dva týmy spolu v průběhu 80.
a 90. let 20. století soupeřily v hledání supernov a později i v hledání odpovědí
na klíčové otázky kosmologie, jako je např. expanze vesmíru – vesmír se mů-
že bud’ navždy rozpínat, nebo se naopak jednoho rozpínání zastaví a vesmír
se zhroutí (viz kap. 4.6.3.). Z praktické stránky spolu tyto týmy tvrdě soupeřily
i v získávání pozorovacích časů na velkých dalekohledech, např. na čtyřmet-
rovém dalekohledu v CTIO či na HST. (PANEK 2011, s. 73, 100, 109) Nakonec
však zvítězily oba týmy, nebot’ Nobelovu cenu za objev expanze vesmíru zís-
kal v roce 2011 jak Saul Perlmutter z SCP týmu, tak Brian Schmidt a Adam
Riess z High-z týmu31.

27Berkeley Automatic Supernova Search (Berkeleyské automatické vyhledávání supernov)
28Supernova Cosmology Project
29High-Z Supernova Search Team [online] 2006, navštíveno dne 13. 4. 2014
30Cerro Tololo Inter-American Observatory
31Brian Schmidt [online] 2006, navštíveno dne 13. 4. 2014
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Bez zajímavosti není ani moderní historie pozorování supernov. Například
v roce 2003 byla pozorována supernova odpovídající typu Ia, SN2003fg, avšak
bylo zjištěno, že se bílý trpaslík nezhroutil při dosažení Chandrasekharovy me-
ze 1, 4 M�, ale zhroutil se až při dosažení hmotnosti 2 M�, což může znamenat
objev nového druhu supernovy. Supernova byla objevena v rámci projektu
SNLS32 dalekohledy na Mauna Kea na Havajských ostrovech (HOWELL a kol.
2006, s. 308-309).

Dalším zajímavým objevem moderní doby je supernova SN2006gy pozoro-
vaná v roce 2006 v McDonald Observatory v Texasu. Jedná se zřejmě o nejjas-
nější supernovu, která byla kdy pozorovaná, její vizuální absolutní magnituda
je MV = −22 mag. Spektroskopická měření ukazují, že se jedná o hybridní su-
pernovu, jejíž některé vlastnosti souvisí s typem Ia a některé s typem II. Byla
zřejmě pozorovaná exploze extrémně hmotné hvězdy, s hmotností větší než
100 M� (OFEK a kol. 2007, s. 13-16).

Počátkem roku 2011 se stala desetiletá Kanad’anka Kathryn Aurora Gray
nejmladším člověkem, který kdy objevil supernovu, když společně se svým
otcem Paulem Grayem pozorovala supernovu SN2010lt v Abbey Ridge Ob-
servatory v Kanadě33.

V létě roku 2011 byla automatickým vyhledávačem přechodných jevů ve ves-
míru PTF34 na Mt. Palomar v Kalifornii objevena supernova typu Ia, SN2011fe,
která byla pozorovaná přímo při výbuchu. Díky pozorování v rané fázi lze po-
drobněji popsat vlastnosti supernov typu Ia35.

Poslední pozorovanou supernovou typu Ia (ke dni 8. 5. 2014) je SN2014at,
která byla pozorovaná v galaxii NGC 7119 dne 20. 4. 2014 členem australského
amatérského týmu BOSS36 S. Parkerem37.

32SuperNova Legacy Survey
3310-Year-Old Girl Discovers a Supernova [online] 2011, navštíveno dne 13. 4. 2014
34Palomar Transient Factory
35Possible Type-Ia Supernova in M101 [online], navštíveno dne 13. 4. 2014
36Backyard Observatory Supernova Search (BOSS – Backyard Observatory Supernova

Search[online], navštíveno dne 8. 5. 2014)
37List of Supernovae [online], navštíveno dne 8. 5. 2014
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4.6 Určování vzdáleností SN Ia a určování Hubble-
ovy konstanty

4.6.1 Určení absolutní magnitudy supernov typu Ia

K měření Hubbleovy konstanty je potřeba znát radiální rychlost galaxie,
která se určí pomocí červeného posuvu ze spektra, a vzdálenost galaxie, kterou
je nutno určit pomocí standardní svíčky; nejvhodnější jsou v tomto případě su-
pernovy typu Ia kvůli poměrné spolehlivosti určování jejich absolutních mag-
nitud. Metod hledání absolutních magnitud supernov je několik. M. M. Phil-
lips z High-z týmu vyvinul metodu založenou na korelaci mezi absolutní mag-
nitudou a rychlostí poklesu zdánlivé magnitudy, která platí pro všechny typy
supernov. Vztah mezi těmito dvěma veličinami určil pomocí supernov o zná-
mých vzdálenostech a získal tak lineární vztah mezi absolutní magnitudou
v maximu Mmax a hodnotou poklesu magnitudy v B-filtru za 15 dní ∆m15(B):

Mmax = a+ b∆m15(B), (4.5)

kde hodnoty konstant a a b jsou pro filtry B, V a I uvedeny v tabulce 4.2:

Filtr a b
B −21.726± 0.498 2.698± 0.359
V −20.883± 0.417 1.949± 0.292
I −19.591± 0.415 1.076± 0.273

Tabulka 4.2: Hodnoty konstant určujících závislost mezi absolutní magnitudu
a hodnotou poklesu magnitudy (PHILIPS 1993, s. 107).

V roce 1996 členové z High-z týmu vztah překalibrovali. Střední absolutní
magnituda supernov, pomocí nichž byl vztah kalibrován, je pro B, V a I fil-
tr MB = (−19, 05 ± 0, 38) mag, MV = (−19, 12 ± 0, 26) mag a MI = (−18, 91 ±
0, 20) mag. (PHILIPS 1993, s. 105-108; HAMUY a kol. 1996, s. 2396)

Jinou možnou metodou je tzv. metoda MLCS38, kterou vyvinul A. Riess
a kol. z High-z týmu. Metoda využívá korelace mezi tvarem světelné křiv-
ky měřeným v různých barevných filtrech a absolutní magnitudou v maximu.
Absolutní magnitudu pak lze získat porovnáním s vzorovými světelnými křiv-
kami. Touto metodou Riess a kol. získali kalibraci světelné křivky standardní
supernovy typu Ia, jejíž absolutní magnituda v maximu je (RIESS a kol. 1996,
s. 88-109)

MV = (−19.36± 0.10) mag. (4.6)

38Multi-color Light Curve Shape (tvar světelné křivky ve více barvách)
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Další metodou, která je v kosmologii poměrně hojně užívaná, je tzv. „stretch“
metoda, kterou vyvinul Saul Perlmutter. Ta je založená na tom, že celou škálu
světelných křivek lze reprezentovat jedinou světelnou křivkou, která vznikla
roztažením či stažením na časové škále a ke které všechny světelné křivky su-
pernov typu Ia konvergují. Bylo totiž pozorováno, že křivka jasnějších super-
nov klesá pomaleji než křivka méně jasných supernov. Pomocí natažení nebo
stažení světelné křivky tak, aby souhlasila se standardní světelnou křivkou,
a přeškálováním časové osy tak získáme její absolutní magnitudu. Metoda je
naznačena na obrázku 4.5. Absolutní magnituda standardní supernovy typu
Ia získaná touto metodou pak podle obrázku leží mezi −19 a −20 mag, což
odpovídá předchozím metodám. (PERLMUTTER 2003, s. 54)

Obrázek 4.5: Metoda „stretch“ – natažení či stažení světelné křivky do tvaru
standardní křiky, čímž lze získat absolutní magnitudu supernovy (PERLMUT-
TER 2003, s. 54).

Jednou z nejnovějších hodnot absolutní magnitudy supernov typu Ia je
MV = (−19, 27 ± 0, 07) mag. Hodnota byla získána I. S. Jangem a M. Leeem
(LEE, JANG 2013, s. 1) metodou TRGB39, která spočívá v měření jasnosti nej-

39Tip of the Red Giant Branch (vrchol větve červených obrů)
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jasnějších obrů ve filtru I . Jang a Lee tak vypočetli vzdálenosti třech blízkých
supernov pomocí dat z HST a výslednou hodnotu získali jako průměrnou hod-
notu absolutních magnitud těchto třech supernov.

4.6.2 Určování Hubbleovy konstanty

Pomocí získaných vzdáleností a změřených radiálních rychlostí lze pak zís-
kat Hubbleovu konstantu jako směrnici přímky v Hubbleově diagramu, kte-
rý znázorňuje závislost radiální rychlosti na vzdálenosti. Tato konstanta, jejíž
jednotkou je km.s−1Mpc−1, tedy jednotka rychlosti na jednotku vzdálenosti,
vyjadřuje rychlost rozpínání vesmíru.

První hodnotu Hubbleovy konstanty získal Lemaître v roce 1927, jeho od-
had činil 625 km.s−1 Mpc−1 (BARROW 2011, s. 72). Hubble v roce 1929 zís-
kal hodnotu kolem 500 km.s−1Mpc−1: (465 ± 50) km.s−1Mpc−1 pro 24 gala-
xií, se kterými bylo počítáno jednotlivě a (513± 60) km.s−1Mpc−1 pro galaxie,
se kterými bylo počítáno po skupinách, kterých bylo 9. (HUBBLE 1929, PNAS,
s. 170) Hubble tyto hodnoty získal pomocí cefeid, avšak nerozlišoval cefeidy
populace I a II. Hvězdy populace I a II rozlišil až Walter Baade v roce 1952
(IAU 1952, s. 171), což vedlo k rozlišení cefeid na tyto dvě populace (BAA-
DE 1956, s. 12-13). Hubbleův vztah tak byl překalibrován a např. Humason
a kol. získal hodnotu 180 km.s−1Mpc−1 s relativní chybou 20% (HUMASON
a kol. 1956, s. 161). První hodnotu shodnou s hodnotami získanými z moder-
ních pozorování získal Allan Sandage v roce 1958, kdy pomocí měření cefeid
odhadl, že Hubbleova konstanta leží mezi 50 a 100 km.s−1Mpc−1 (SANDAGE
1958, s. 525). High-z tým získal pomocí supernov typu Ia v roce 1998 hodno-
tu (65 ± 5) km.s−1Mpc−1 (FILIPPENKO, RIESS 1998, s. 42). Hodnotu Hubble-
ovy konstanty určilo nezávisle na sobě několik astronomů či týmů, většina
z nich se pohybovala kolem 70 km.s−1Mpc−1 s rozpětím asi 10 km.s−1Mpc−1

(PERLMUTTER, SCHMIDT 2003, s. 204). Současná nejpřesnější hodnota, zís-
kaná družicí Planck (viz kap. 4.7.) je rovna (67.15± 1.2) km.s−1Mpc−1.40

4.6.3 Objev temné hmoty a temné energie

Pokud by se vesmír rozpínal stále stejnou rychlostí, všechny galaxie by
po vynesení do Hubbleova diagramu ležely na přímce, jejíž sklon je dán Hub-
bleovou konstantou. Po pozorování supernov s vysokým červeným posuvem
však členové z High-z týmu a z týmu SCP zjistili, že se body příslušné těmto
galaxiím od přímky odchylují. Vzhledem k tomu, že dominantní silou ve vesmí-
ru je gravitace, která působí vždy přitažlivě, dalo by se očekávat, že expanze

40Planck Mission Brings Universe Into Sharp Focus [online] 2013, navštíveno dne 19. 4. 2014
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vesmíru se bude zpomalovat. Hubbleovy diagramy obou týmů však nasvěd-
čovaly faktu, že vesmír svou expanzi zrychluje. Na obrázku 4.6 je Hubbleův
diagram s výsledky SCP týmu, High-z týmu a výsledky publikované Hamu-
yem a kol. v roce 1993 a 1995 (HAMUY a kol. 1993, s. 2392-2407; HAMUY a kol.
1995, s. 1-13), podstatná část autorů však také byla členy High-z týmu. Na svis-
lé ose je vynesena zdánlivá magnituda, která odpovídá relativním vzdálenos-
tem mezi galaxiemi, a na vodorovné ose je vynesen červený posuv (červenému
posuvu o hodnotě 0, 1 odpovídá vzdálenost asi 108 pc). Pro vzdálené galaxie
je zobrazen detail (spodní graf). V modré části grafu leží galaxie odpovídají-
cí zrychlující expanzi, v růžové části pak leží galaxie odpovídající zpomalující
expanzi. Většina bodů leží v modré části grafu, z čehož lze vyvodit, že vesmír
expanduje zrychleně.

Obrázek 4.6: Hubbleův diagram High-z a SCP týmů, který naznačuje zrychle-
nou expanzi (PERLMUTTER 2003, s. 56).

Míra původně předpokládané decelerace (zpomalování) expanze vesmíru, a tím
i jeho zakřivení a budoucí osud, závisí na hustotě hmoty ve vesmíru. Pokud
je hustota vesmíru rovna jisté kritické hustotě ρc, která je rovněž znázorně-
na ve spodním grafu, je vesmír plochý a bude se rozpínat navždy. Pokud je
hustota větší, křivost je kladná41 a rozpínání vesmíru se jednou zastaví a ob-

41Kladná křivost je například na povrchu sféry, zápornou křivost si lze představit na pro-
storu tvaru sedla.
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rátí se ve smršt’ování vesmíru, který skončí tzv. velkým křachem; mluvíme
o tzv. uzavřeném vesmíru. Pokud je hustota vesmíru menší než kritická hod-
nota, křivost je záporná, vesmír se bude rozpínat navždy a skončí tzv. velkým
chladem; jedná se o tzv. otevřený vesmír. Tyto tři modely vesmíru jsou známy
jako Friedmannovy modely, které plynou z Friedmannových rovnic, jež od-
vodil ruský fyzik, matematik a meteorolog Alexandr A. Friedmann z Einstei-
nových rovnic obecné relativity za předpokladu homogenního a izotropního
vesmíru.

Einstein, aby dosáhl statického modelu vesmíru, vložil v roce 1917 do svých
rovnic z roku 1915 člen s kosmologickou konstantou Λ. Pro její určitou hodno-
tu se modelový vesmír nerozpíná ani nesmršt’uje; pro jiné hodnoty (kromě
nuly) se získají modely odlišné od modelů Friedmannových. Po objevu expan-
ze vesmíru v r. 1929 Einstein od vkládání členu s kosmologickou konstantou
upustil. Většina kosmologů v letech 1929 až cca 1990 považovala kosmologic-
kou konstantu za nulovou. Po důkazu urychleného rozpínání vesmíru z r. 1998
na základě pozorování SN Ia ve vzdálených galaxiích se kosmologie obrátila
opět k modelům s nenulovou kosmologickou konstantou. Nejvíce přijímaný
je dnes tzv. ΛCDM model, který je v souladu se všemi pozorováními – SN Ia
ve vzdálených galaxiích, mikrovlnné reliktní záření, statistiky galaxií s velkým
červeným posuvem. Podle modelu ΛCDM42 vesmír obsahuje cca 70% temné
energie, 26% chladné temné hmoty a 4% normální baryonové hmoty43 Červe-
né křivky v grafu na obrázku 4.6 odpovídají vesmíru s nulovou energií va-
kua, tedy s nulovou kosmologickou konstantou, modré křivky pak odpovídají
vesmíru s nenulovou kosmologickou konstantou.

Kosmologická konstanta se na velkých měřítcích projevuje jako odpudivá
síla, což je v souladu se skutečností, že supernovy v galaxiích s vysokým čer-
veným posuvem jsou slabší než by odpovídalo Friedmannovu modelu. Jsou
totiž dále než by se očekávalo, a rozpínání vesmíru se tedy zrychluje.

Výsledky SCP a High-z týmu tak potvrdily zrychlování expanze. High-z
tým své výsledky publikoval o osm měsíců dříve než tým SCP, Nobelovou
cenou v roce 2011 za „objev zrychlující expanze vesmíru pomocí pozorování
vzdálených supernov“44 však byli oceněni členové z obou týmů. Článek High-
z týmu byl publikován v září roku 1998 (RIESS a kol. 1998, s. 1009-1038) a člá-
nek SCP týmu byl publikován v červnu roku 1999 (PERLMUTTER a kol. 1999,
s. 565-586).

42Λ je asociovaná s temnou energií; CDM – Cold Dark Matter (chladná temná hmota)
43Současné nejpřesnější hodnoty, získané družicí Planck v r. 2013, jsou 68, 3% temné energie,

26, 8% chladné temné hmoty a 4, 9% baryonové hmoty.
44All Nobel Prizes [online], navštíveno dne 19. 4. 2014
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Protože rychlost expanze se s časem mění, není konstantní ani Hubbleova
konstanta; z historických důvodů se však tento název stále používá. Součas-
nou hodnotu Hubbleovy konstanty lze tedy měřit pouze z blízkých galaxií,
které leží v Hubbleově grafu na přímce (ale jsou již mimo místní skupinu ga-
laxií).

Z převrácené hodnoty Hubbleovy konstanty lze získat věk vesmíru, tzv. Hub-
bleův čas. Pro přesnou hodnotu je však nutno provést korekci na zrychlo-
vání expanze. Tým SCP získal pro předpokládaný plochý vesmír hodnotu
H−1

0 = 14, 9+1,4
−1,1 × 109 let (PERLMUTTER a kol. 1999, s. 565), High-z tým získal

H−1
0 = 14, 2±1, 7×109 let (RIESS a kol. 1998, s. 1009). Hodnota získaná z měření

družice Planck činí H−1
0 = 13, 8× 109 let45. (PERLMUTTER 2003, s. 53-60)

Zrychlování expanze způsobuje temná energie, jejíž název poprvé použil
Michael Turner v roce 199846. Temnou energií nazýváme souhrnně energie,
jejichž hustota při expanzi klesá pomaleji než hustota baryonové hmoty. Pod-
statnou složkou temné energie je vakuová energie, která se s expanzí nemění,
pro ni je podle stavové rovnice tlak úměrný záporně vzaté hustotě hmoty.

Kromě temné energie existuje ve vesmíru temná hmota, na jejíž existenci
poukázal švýcarsko-americký astronom Fritz Zwicky již v roce 1933, kdy po-
zoroval, že rotační rychlosti galaxií jsou vyšší než rychlosti, které by odpoví-
daly pozorované hmotě. V galaxiích tedy musí existovat nepozorovaná skrytá
hmota, jíž dal Zwicky název temná, nebot’ temnou hmotu nelze pozorovat
běžnými způsoby pomocí elektromagnetického záření, protože částice temné
hmoty s tímto zářením neinteragují. Po objevu důkazu zrychlování expanze
se rozběhlo opět větším tempem pátrání po temné hmotě. Hypotetickými čás-
ticemi temné hmoty jsou například částice WIMP47 – slabě interagující hmot-
né částice – či axiony – málo hmotné bosony. Detekovat částici temné hmoty
lze například zachycováním médiem, v němž částice temné hmoty interaguje
s atomovým jádrem, které vyzáří elektromagnetické záření, a to již detekovat
lze, či měřením energie, kterou předala částice atomovému jádru. Doposud
však žádné částice temné hmoty detekovány nebyly48.

Pro zjišt’ování relativního množství temné energie, temné hmoty a baryo-
nové (viditelné) hmoty ve vesmíru byl zaveden parametr ΩΛ, ΩDM , resp. ΩB,
který vyjadřuje poměr hustoty temné energie ku kritické hustotě, poměr hus-
toty temné hmoty ku kritické hustotě, resp. poměr hustoty baryonové hmoty
ku kritické hustotě. Díky gravitačnímu působení lze pak proměřovat množ-

45Planck Mission Brings Universe Into Sharp Focus [online] 2013, navštíveno dne 19. 4. 2014
46Dark Energy: The Biggest Mystery in the Universe [online] 2010, navštíveno dne 19. 4. 2014
47Weakly Interacting Massive Particles
48Současná kosmologie [online], navštíveno dne 19. 4. 2014
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ství temné hmoty a pomocí expanze lze získat množství temné energie, čímž
lze parametry Ω získat. Tým SCP pak za předpokladu plochého vesmíru, kde
platí Ω = ΩΛ + ΩDM + ΩB = 1, tedy kde hustota vesmíru je přesně rovna kritic-
ké hustotě, získal hodnotu ΩM = ΩDM + ΩB = 0, 28+0,10

−0,09 (PERLMUTTER a kol.
1999, s. 565). High-z tým získal několik hodnot různými metodami, za stejné-
ho předpokladu plochého vesmíru získal tým např. metodou MLCS hodnotu
ΩM = 0, 28±0, 10, která se shoduje s hodnotou SCP týmu; střední hodnoty zís-
kané jinými metodami se pohybují od 0, 16 do 0, 40 (RIESS a kol. 1998, s. 1025).
Současné hodnoty získané z dat naměřených družicí Planck jsou ΩΛ = 0, 683,
ΩDM = 0, 268 a ΩB = 0, 04949, což odpovídá procentuálním hodnotám uvede-
ným v poznámce na straně 53.

Zrychlování expanze tedy nezávisí jen na hmotě obsažené ve vesmíru, ale
i na temné energii, konkrétně na jejím tlaku prostřednictvím veličiny w, která
je rovna poměru tlaku energie k její hustotě.

4.7 Teorie vzniku vesmíru

V současné době uznávanou teorií vzniku vesmíru je teorie velkého třesku,
která tvrdí, že vesmír vznikl jakousi explozí, která nastala v celém prostoru na-
jednou, a od té doby se rozpíná. První, kdo publikoval tuto teorii, byl George
Lemaître v roce 1931, když v časopise Nature popsal vznik stále se rozpínající-
ho vesmíru ze singularity, kterou nazval prvotním atomem (LEMAÎTRE 1931,
Nature, s. 706). Lemaîtreovu teorii nazval velkým třeskem anglický astronom
Fred Hoyle ve vysílání Třetího programu BBC rádia 28. 3. 194950. Toto označe-
ní propagoval americký fyzik George Gamow, avšak údajně nesprávně tvrdil,
že Hoyle označení použil s účelem výsměchu, nebot’ byl zastáncem statického
vesmíru a tudíž odpůrce vzniku vesmíru expanzí. Nicméně dle autora Hoyle-
ova životopisu S. Mittona Hoyle označení použil z důvodu, aby posluchačům
tuto teorii přiblížil (MITTON 2011, s. 129).

Důkaz velkého třesku přišel v roce 1964, kdy američtí fyzikové Arno Allan
Penzias a Robert Woodrow Wilson detekovali mikrovlnné záření přicházející
ze všech stran, které pochází z raných fází vesmíru. Signál zachytili náhodou
v Bellových laboratořích v New Jersey anténou, která byla určena pro radio-
astronomická měření, a považovali ho za šum, který však nebylo možné od-
stranit. Penzias a Wilson byli za objev tzv. reliktního záření odměněni v roce
1978 Nobelovou cenou. Existenci tohoto záření však předpověděli a pokoušeli
se zachytit astronomové Robert Dicke a Phillip Peebles, kteří svůj experiment

49Planck Mission Brings Universe Into Sharp Focus [online] 2013, navštíveno dne 19. 4. 2014
50Who Coined the Term Big Bang? [online] 2012, navštíveno dne 20. 4. 2014
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prováděli v nedalekém Princetonu. Své články pak publikovaly oba týmy v ro-
ce 1965 v The Astrophysical Journal vedle sebe; Dicke s Peeblesem objasnili
fyzikální podstatu a Penzias s Wilsonem popsali detekci záření (COLES 2007,
s. 70).

Dalšími, kdo se zabývali teorií velkého třesku, byli G. Gamow a jeho žák
Ralph Alpher, kteří řešili mimo jiné tvorbu prvků při velkém třesku a určili
procentuální zastoupení vodíku a helia ve vesmíru. Článek zabývající se touto
problematikou vydali Alpher a Gamow v roce 1948. Mezi autory je podepsaný
i německo-americký fyzik Hans Bethe, kterého k úkonu přiměl Gamow z dů-
vodu jeho smyslu pro humor, nebot’ jména autorů tak připomínají první tři
písmena řecké abecedy (ALPHER, BETHE, GAMOW 1948, s. 803-804). Gamow
předpověděl existenci reliktního záření jako záření, které pochází z období asi
380 000 let po velkém třesku, kdy se oddělilo záření od látky, a které by mělo
mít teplotu asi 6 K. Teplota detekovaného záření je rovna asi 2, 7 K, Gamowova
předpověd’ byla tedy poměrně přesná.

Reliktní záření, značené také CMBR51, zkoumaly družice COBE, WMAP
a Planck. Družice COBE52 jako mise NASA startovala v roce 1989 a měla za úkol
proměřit reliktní záření v celém prostoru. Výsledkem bylo změření teploty mi-
krovlnného záření, které odpovídá záření černého tělesa, jako asi 2, 73 K s přes-
ností na tisíciny kelvinu a zjištění, že záření je izotropní, což potvrzuje model
plochého vesmíru. Rovněž byly objeveny teplotní fluktuace záření v rozsahu
10−5 K, které odrážejí rozdílné hustoty v době oddělení záření od hmoty, které
vedly ke vzniku galaxií. V roce 2006 získali autoři experimentu George Smoot
a John Mather Nobelovu cenu. Sonda WMAP53 je rovněž misí NASA, která
odstartovala v roce 2001 a měla podobný úkol jako sonda COBE, avšak měřila
s větší přesností. Teplotní citlivost družice byla 20 µK a úhlové rozlišení měla
0, 3o, což je více než o řád lepší než u družice COBE, která měřila s přesností
7o. Sonda Planck, mise ESA, odstartovala v roce 2009. Teplotu reliktního záření
měřila s přesností 2 µK a její úhlové rozlišení bylo 5′.

Tyto družice také podaly informace o složení či stáří vesmíru, v současné
době nejpřesnější parametry jsou získané sondou Planck, některé hodnoty by-
ly uvedeny v předchozích odstavcích54.

Díky těmto sondám nyní víme, že hodnota Ω je blízká 1, náš vesmír je tedy
pravděpodobně plochý, což potvrzuje i homogenita reliktního záření. Podle
standardní teorie velkého třesku je však velice nepravděpodobné, že by husto-

51Cosmic Microwave Baground Radiation (kosmické pozadí mikrovlnného záření)
52Cosmic Background Explorer (průzkumník kosmického pozadí)
53Wilkinson Microwave Anizotropy Probe (Wilinsonova sonda mikrovlnné anizotropie)
54Standardní kosmologický model [online], navštíveno dne 20. 4. 2014
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ta hmoty ve vesmíru byla rovna právě kritické hodnotě, nebot’ v raných fázích
by tato hodnota musela být nastavena velice přesně (s přesností na 59 desetin-
ných míst), malé odchylky v počátcích vesmíru by pak vedly k velkým rozpty-
lům v současné fázi existence vesmíru. Tento problém se nazývá problémem
plochosti a řeší ho teorie inflace, kterou popsal již v roce 1981 americký kos-
molog Alan Guth. Během inflační fáze, která nastala velice krátce po velkém
třesku, se vesmír v krátkém čase rozepnul mnohem rychleji, než předpovídala
klasická teorie, kterou lze získat zpětným procesem pozorovaného rozpíná-
ní. Během inflace nastal stav podobný fázovému přechodu druhého druhu,
kdy se skokem mění některé vlastnosti látky, příkladem může být přechod
feromagnetika v paramagnetikum při dosažení Curieovy teploty. Parametr Ω

se během inflace neodklání od hodnoty 1, jak by to bylo v případě klasického
modelu během raného rozpínání, naopak se k ní přibližuje; proto inflace řeší
problém plochosti.

Před inflací byla hmota vysoce koncentrována, všechny částice měly stej-
nou teplotu, a proto je nyní detekované reliktní záření homogenní. Pouze malé
teplotní fluktuace jsou zřejmě odrazem vzniku vesmírných struktur z galaxií
a jejich kup55. (COLES 2007, s. 99-101)

Současná pozorování tedy potvrzují přibližnou plochost vesmíru, hustota
však může být i o málo větší či menší než kritická hodnota; v důsledku ne-
nulových chyb měření však nelze zatím tuto skutečnost zjistit se stoprocentní
jistotou.

55Inflační vesmír a PBB [online], navštíveno dne 21. 4. 2014
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5. Přehled standardních svíček a
metod měření vzdáleností

Metod měření vzdáleností ve vesmíru existuje mnoho, v předchozích kapi-
tolách byly podrobněji probrány pouze nejzákladnější a nejpoužívanější z nich.
Na obrázku 5.1 je znázorněn přehled většiny používaných metod včetně rozsa-
hu jejich použitelnosti (horní část diagramu) a některých objektů, jejichž vzdá-
lenosti lze příslušnými metodami určovat (spodní část). Na vodorovné ose,
společné oběma částem diagramu, je vynesen v logaritmické škále červený po-
suv a jemu příslušná vzdálenost v parsecích. Přerušované čáry v horní části
obrázku značí ukotvení metody absolutní kalibrací.

Metodou, kterou je možné aplikovat na nejbližší objekty od 1 do 103 pc,
je trigonometrická paralaxa, nastíněná v Úvodu. Spodní úsečka značí rozsah
měření vzdáleností ze Země, horní pak měření družicí HIPPARCOS. Pomocí
roční paralaxy lze měřit vzdálenost např. galaktického centra.

Pro objekty vzdálené asi 102 pc lze použít metodu pohybové hvězdokupy,
popsané v kapitole 1.2. Metoda má však velice malý rozsah. Pomocí ní lze určit
vzdálenost např. hvězdokupy Hyády.

Další metodou s rozsahem asi od 102 do 103 pc je metoda statistické parala-
xy. Jedná se o statistické zpracování trigonometrické paralaxy skupiny hvězd.

Metodou s o málo větším rozsahem je metoda fitování hlavní posloupnosti
popsaná v kapitole 2.3.

Poměrně veliký rozsah, zhruba od 102 do 106 pc, má Baade-Wesselinkova
metoda, popsaná v kapitole 1.4. Na této škále lze použít metodu pro měření
vzdáleností hvězd.

Pro stanovení vzdálenosti v podobném rozsahu lze použít cefeidy typu
RR Lyrae.

V úseku asi od 102 do 105 pc lze k měření vzdáleností využít vlastních po-
hybů objektů měřených pomocí interferometrie.

Největší rozsah má měření pomocí vztahu perioda-luminozita u cefeid, po-
drobně popsané v kapitole 3, kterým lze měřit například vzdálenost Magella-
nicových oblak, Velké galaxie v Anromedě či jiných galaxií z Místní skupiny.
Metoda má rozsah asi 102 až 108 pc.

Rozsah od 106 do 107 pc má metoda měření pomocí závislosti luminozity
na počtu mlhovin dané luminozity v Galaxii, tzv. metoda luminozitní funkce
planetárních mlhovin, a metoda použití nov jako standardních svíček.

O málo větší rozsah má metoda fluktuací jasnosti povrchu galaxie popsaná
v kapitole 3.3. Touto metodou byla určena vzdálenost Kupy galaxií v Panně
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(MEI a kol. 2007, s. 144) či kupy galaxií ve Vlasech Bereniky (THOMSEN a kol.
1997, s. 37).

Poměrně veliký rozsah, od 104 do 108 pc má metoda luminozitní funkce
kulových hvězdokup, která, podobně jako v případě planetárních mlhovin,
využívá závislosti absolutní magnitudy na počtu hvězdokup dané luminozity.

Rozsah od 105 do 109 pc má Baade-Wesselinkova metoda pro supernovy.
Rozsahu 106 až 109 pc jsou metody využívající pohyby spirálních a eliptic-

kých galaxií. Pohyby spirálních galaxií popisuje Tully-Fisherova relace. Ta udá-
vá závislost luminozity na amplitudě rotační křivky, která udává závislost
rychlosti rotace hvězd v galaxii na jejich vzdálenosti od středu galaxie. Z po-
zorování rotace hvězd v galaxii tak lze určit její absolutní magnitudu. Tully
a Fisher touto metodou určili vzdálenost kupy galaxií v Panně (TULLY, FISHER
1977, s. 661-673).

Supernovy typu Ia, podrobně rozebírané v kapitole 4, mohou pomoci k ur-
čování vzdáleností mezi 107 a 1010 pc. Pomocí těchto standardních svíček se pro-
měřuje Hubbleův zákon, resp. Hubbleova konstanta.

Objekty v tzv. kosmologických vzdálenostech, které sahají zhruba od 109 pc
dále, měříme pomocí Sunjajevova-Zeldovičova jevu, či pomocí gravitačních
čoček. Díky Sunjajevově-Zeldovičově jevu pozorujeme změny ve spektru re-
liktního záření, jehož nízkoenergetické fotony získají energii od vysokoenerge-
tických elektronů inverzním Comptonovým jevem. Jev umožňuje pozorování
tak vzdálených objektů, jejichž světlo již nejsme schopni detekovat (HAVLÍ-
ČEK 2010). Metoda gravitačních čoček pak využívá ohybu světla v blízkosti
masivních objektů.
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Obrázek 5.1: Přehled metod měření vzdáleností ve vesmíru (http://www.
phy.olemiss.edu/~cavaglia/courses/Astr_325/complementary.
html, navštíveno dne 21. 4. 2014).

60

http://www.phy.olemiss.edu/~cavaglia/courses/Astr_325/complementary.html
http://www.phy.olemiss.edu/~cavaglia/courses/Astr_325/complementary.html
http://www.phy.olemiss.edu/~cavaglia/courses/Astr_325/complementary.html


Závěr
Práce podává přehled o metodách určování vzdáleností ve vesmíru. Po za-

vedení používaných jednotek, veličin a termínů se stručně věnuje některým
metodám užívajícím Hertzsprung-Russellův diagram a dalším způsobům ur-
čení vzdálenosti a podrobněji se práce zabývá metodami využívajícími nej-
používanějších standardních svíček, kterými jsou proměnné hvězdy cefeidy
a supernovy typu Ia.

Cílem práce bylo podání přehledu vývoje těchto metod. Byl popsán vývoj
z historického hlediska, to znamená historické souvislosti některých význam-
ných objevů, především byla objasněna historie vývoje Hertzsprung-Russellova
diagramu, objevu relace perioda-luminozita u cefeid a vývoj oprav její kalib-
race, dále pak byly zdůrazněny významné události, které předcházely objevu
supernov typu Ia a jejich použití jako standardních svíček, tedy pozorování
supernovy S Andromedae, které podstatně změnilo náhled na velikost vesmí-
ru, a detaily Velké debaty mezi Shapleyem a Curtisem, mezi zastáncem faktu,
že Galaxie je celým vesmírem a zastáncem faktu, že tato Galaxie je pouze jed-
nou z mnoha tzv. vesmírných ostrovů. Byla také připomenuta některá histo-
rická fakta, která nejsou běžně v povědomí fyziků, jako například informace,
že první Hertzsprung-Russellův diagram nebyl poprvé sestrojen Hertzsprun-
gem ani Russellem, ale německým fyzikem Rosenbergem, či fakt, že s objevem
rozpínání vesmíru na základě červeného posuvu galaxií předběhl Hubblea Le-
maître.

Informace o historickém vývoji byly průběžně podkládány fyzikálními as-
pekty, byla tedy osvětlována fyzikální podstata některých věcí, jako příčina
vzniku supernov typu Ia, popis vývoje hvězd podle HR diagramu, či popis
rudého posuvu. Samozřejmě byly také dokládány průběžné výsledky získané
během vývoje a nejnovější hodnoty.

V závěru práce jsou nastíněny kosmologické důsledky objevu zrychlování
expanze vesmíru pomocí supernov typu Ia, jako je existence temné energie.
Stručně je popsána teorie velkého třesku a historie jejího vývoje.

Práci doplňuje rozšířená bibliografie klíčových publikací.
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[4] BARROW, J. D.: Kniha vesmírů, Paseka, Praha, 2011, ISBN 978-80-7432-
290-7

[5] di BENEDETTO, G. P.: Towards a Fundamental Calibration of the Cos-
mic Distance Scale by Cepheid Variable Stars, Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society, 430: 546-557, 2013

[6] BERENDZEN, R. a kol.: Man Discovers the Galaxies, Science History
Publications, New York, 1976, ISBN 0-88202-023-4

[7] BISCARDI, I.; RAIMONDO, G.; CANTIELLO, M.; BROCATO, E.: Opti-
cal Surface Brightness Fluctuations of Shell Galaxies toward 100 Mpc,
The Astrophysical Journal, 678: 168-178, 2008

[8] van BUEREN, H. G.: Note on the Evaluation of the Eensity Integral
in Globular and Open Clusters, Bulletin of the Astronomical Institutes of
the Netherlands, 11: 390, 1952

[9] CLERKE, A. M.: Problems in Astrophysics, A.&C. Black, London, 1903

[10] CLERKE, A. M., The System of the Stars, London, 1890
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feid; (http://www.atnf.csiro.au/outreach/education/
senior/astrophysics/variable_cepheids.html#cephpl,
navštíveno dne 2. 4. 2014). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
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4.3 Grafické znázornění Hubbleova zákona (HUBBLE 1929, PNAS,
s. 172). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4.4 Hubbleova sekvence extragalaktických mlhovin (HUBBLE 1958,
s. 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4.5 Metoda „stretch“ – natažení či stažení světelné křivky do tvaru
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kých telegramů)
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tectví a kosmonautiku)
NIST – National Institute of Standards and Technology (Národní institut stan-
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