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1 Atmosféry horkýh hv¥zd

1.1 Popis zá°ení ve hv¥zdnýh atmosféráh

V podstat¥ v²ehny informae, které o hv¥zdáh máme, získáváme studiem jejih elektromag-

netikého zá°ení. Proto je znalost p°esného fyzikálního stavu oblasti, ze které k nám elek-

tromagnetiké zá°ení hv¥zdy p°ihází, klí£ová k pohopení d¥j·, které ve hv¥zd¥ probíhají, i

k pohopení jejího p°edhozího i budouího vývoje. Oblast, z níº k nám elektromagnetiké

zá°ení hv¥zdy p°ihází, se nazývá hv¥zdná atmosféra. A£koliv hmotnost hv¥zdné atmosféry

p°edstavuje jen velmi malou £ást hmotnosti elé hv¥zdy, je její studium stejn¥ d·leºité, jako

studium vnit°ní struktury hv¥zdy.

Proto byla také vypraována velie podrobná teorie, které popisuje ²í°ení elektromagneti-

kého zá°ení v atmosfé°e hv¥zdy a jeho interaki s látkou. Základy této teorie si nyní ukáºeme.

Jednou z nejd·leºit¥j²íh veli£in pouºívanýh pro popis hv¥zdnýh atmosfér je spei�ká in-

tenzita zá°ení I(r,n,ν,t). Ta se de�nuje pomoí mnoºství energie dE , pro²lé jednotkovou

plohou dS v bod¥ r ve sm¥ru n do prostorového úhlu dω v intervalu frekvení (ν,ν + dν)
v £ase t za £as dt. Tedy

dE = I(r,n,ν,t) dScosθ dω dν dt, (1)

kde θ je úhel mezi sm¥rem n a normálou k plo²e dS (viz. obr. 1). P°i zavád¥ní dal²íh veli£in

budeme pro jednoduhost p°edpokládat, ºe studovaná atmosféra je staionární (ale ne nutn¥

statiká) a sfériky symetriká nebo planparalelní. V takovémto p°ípad¥ závisí intenzita zá°ení

pouze na polom¥ru r, úhlu θ a frekveni ν. V astrofyzie je zvykem ozna£ovat prom¥nnou, ke

které je daná veli£ina vztaºena, prost°ednitvím indexu, tedy nap°íklad Iν ≡ I(r,ν). St°ední
intenzita zá°ení J(r,ν) (nultý moment intenzity) se zavádí vztahem

Jν ≡ J(r,ν) =
1

2

∫ 1

−1

I(r,µ,ν) dµ. (2)

Zde je zavedena, jak je v astrofyzie b¥ºným zvykem, prom¥nná µ vztahem µ = cos θ. Je
moºné ukázat, ºe st°ední intenzita zá°ení souvisí s hustotou zá°ivé energie E

R

(r),

E
R

(r) =
4π

c

∫ ∞

0

J(r,ν) dν. (3)

d

n

dS

S

Iν

Obrázek 1: K de�nii spei�ké intenzity zá°ení I(r,n,ν,t)
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Dále zavedeme tok zá°ení F (r,ν) tak, aby veli£ina F · dS vyjad°ovala mnoºství energie,

protékajíí plo²kou dS za jednotku £asu v jednotkovém intervalu frekvení. V p°ípad¥ sfériky

symetrikého prost°edí je nenulová pouze radiální sloºka vektoru toku zá°ení,

F (r,ν) ≡ Fr(r,ν) = 2π

∫ 1

−1

I(r,µ,ν)µ dµ. (4)

Vidíme, ºe tok zá°ení je prvním momentem intenzity zá°ení. P°i výpo£teh je téº d·leºitý

integrál vektoru toku zá°ení p°es frekvene,

F (r) ≡
∫ ∞

0

F (r,ν) dν. (5)

Podíl F /c2 je hustota hybnosti, svázaná s polem zá°ení.

1.2 Opaita a emisivita v atmosféráh horkýh hv¥zd

B¥hem pr·hodu foton· hv¥zdnou atmosférou dohází k jejih pohlování a op¥tovnému vy-

za°ování, p°ípadn¥ k jejih rozptylu. Tyto proesy se jako elek ozna£ují jako p°enos zá°ení.

Je rozumné proesy vedouí k pohlování zá°ení a proesy vedouí k emisi zá°ení popisovat

odd¥len¥. Proto se zavádí extink£ní koe�ient

1 χ(r,µ,ν) a emisní koe�ient η(r,µ,ν). Budeme

sledovat elementární objem, omezený plohou dS a tlou²´kou ds. �ást energie δE pohlené

tímto elementem za £as dt ze zá°ení o intenzit¥ I(r,µ,ν) v intervalu frekvení dν, dopadajíího
ve sm¥ru normály k dS v elementu t¥lesného úhlu dω je rovna

δE = χ(r,µ,ν) I(r,µ,ν) dS ds dω dν dt. (6)

Dále tento element vyza°uje energii δE v intervalu frekvení dν do t¥lesného úhlu dω ve sm¥ru

n za £as dt, pro kterou platí:

δE = η(r,µ,ν) dS ds dω dν dt. (7)

P°i popisu pohlování zá°ení látkou se obvykle rozd¥luje extink£ní koe�ient na dva £leny.

Zavádí se absorp£ní koe�ient χa(r,µ,ν) pro �pravou absorpi�, p°i které dohází k pohlování

jednotlivýh foton· a na koe�ient χr(r,µ,ν) popisujíí rozptyl. P°itom platí vztah

χ(r,µ,ν) = χa(r,µ,ν) + χr(r,µ,ν). (8)

V p°ípad¥ nepohyblivé atmosféry je £asto koe�ient χa(r,µ,ν) izotropní. Naopak v pohybujíím
se prost°edí absorp£ní koe�ient díky Dopplerovu jevu závisí na velikosti projeke vektoru

ryhlosti látky ve sm¥ru pozorovatele, ztráí tedy svoji izotropii. Podobn¥ emisní koe�ient

zp·sobený tepelným zá°ením je v nepohyblivýh prost°edíh izotropní. P°ísp¥vek zap°i£in¥ný

rozptylem v²ak není izotropní ani ve statikém prost°edí. Pro jednoduhost v²ak v dal²ím

textu prostorovou závislost koe�ient· absorpe a emise zanedbáme.

Pokud v dané atmosfé°e je elkem N proes·, v d·sledku kterýh je atmosféra shopna

absorbovat a rozptylovat zá°ení, pak je elkový absorp£ní koe�ient dán sou£tem p°ísp¥vk·

χi(r,µ,ν) jednotlivýh proes·

χ(r,µ,ν) =
N
∑

i=1

χi(r,µ,ν) =
N
∑

i=1

σi(r,µ,ν)ni(r), (9)

1

Ozna£ovaný také jako absorp£ní koe�ient.
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kde ni(r) je konentrae £ásti shopnýh absorbovat zá°ení v d·sledku i-tého proesu a σi je

ú£inný pr·°ezem tohoto proesu. Pokud je nap°íklad extink£ní koe�ient dán pouze rozptylem

zá°ení na volnýh elektroneh, pak

χ(r,µ,ν) = σThne

, (10)

kde n
e

je konentrae volnýh elektron· a σTh je ú£inný pr·°ez Thomsonova rozptylu. Ex-

tink£ní koe�ient v d·sledku absorpe zá°ení v £á°e vznikajíí p°i zá°ivé exitai z hladiny i
na hladinu j je dán vztahem

χ(r,µ,ν) = αijgi

(

ni

gi
− nj

gj

)

φ(ν) =
πe2

m
e

c
gifij

(

ni

gi
− nj

gj

)

φ(ν), (11)

kde fij je tzv. síla osilátoru dané £áry, ni, nj jsou konentrae atom· v jednotlivýh hladináh

a gi, gj jsou jejih statistiké váhy. Funke φ(ν) udává pro�l spektrální £áry.

Jednotlivé zdroje opaity v atmosféráh hv¥zd je moºné rozd¥lit na vázan¥�vázané (p°e-

hody mezi energiovými hladinami daného iontu), vázan¥�volné (p°ehody vedouí k ionizai),

voln¥�volné (interake mezi ionty a volnými elektrony, p°i kterýh dohází k absorpi £i emisi

fotonu) a rozptyl zá°ení. Vázan¥�vázané p°ehody vedou ke vzniku spektrálníh £ar, vázan¥�

volné, voln¥�volné p°ehody a rozptyl tvo°í spojité spektrum (kontinuum).

Mezi nejd·leºit¥j²í zdroje £arového spektra horkýh hv¥zd ve viditelné oblasti pat°í p°ede-

v²ím proesy spojené s vodíkem a heliem a t¥º²ími prvky v oblasti ultra�alové. Pro vytvá°ení

spojitého spektra horkýh hv¥zd jsou rozhodujíí rovn¥º vázan¥�volné a voln¥�volné p°ehody

vodíku a helia. U zvlá²´ horkýh hv¥zd je významný i rozptyl zá°ení na volnýh elektroneh.

1.3 Rovnie p°enosu zá°ení a její °e²ení

Rovnie p°enosu zá°ení je analogií Boltzmannovy rovnie pro p°ípad fotonového plynu. V ne-

relativistikém p°ípad¥ nabývá pro sfériky symetrikou staionární atmosféru tato rovnie

tvar (v ineriální vztaºné soustav¥)

µ
∂

∂r
I(r,µ,ν) +

1− µ2

r

∂

∂µ
I(r,µ,ν) = η(r,ν)− χ(r,ν)I(r,µ,ν). (12)

Ozna£íme-li zdrojovou funki (vydatnost) S(r,ν) jako podíl koe�ientu emise a absorpe

S(r,ν) =
η(r,ν)

χ(r,ν)
, (13)

pak je moºné rovnii p°enosu zá°ení p°epsat téº jako

µ
∂

∂r
I(r,µ,ν) +

1− µ2

r

∂

∂µ
I(r,µ,ν) = −χ(r,ν) [I(r,µ,ν)− S(r,ν)] . (14)

Pro p°ípad planparalelní staionární atmosféry má rovnie p°enosu zá°ení tvar

µ
∂

∂z
I(z,µ,ν) = η(z,ν)− χ(z,ν)I(z,µ,ν). (15)

4



Zavedeme-li optikou hloubku τ jako elkovou absorpi zá°ení látkou podél normály, pak za

p°edpokladu izotropnosti absorp£ního koe�ientu

dτ(z,ν) = −χ(z,ν)dz, τ(z,ν) =

∫ zmax

z

χ(z′,ν)dz′, (16)

kde zmax zna£í povrh atmosféry, na kterém je optiká hloubka rovna nule. Záporné znaménko

ve vzori (16) vyjad°uje, ºe optiká hloubka s rostouí vý²kou v atmosfé°e klesá. S pouºitím

této optiké hloubky a de�nie vydatnosti (13) je moºné p°epsat rovnii p°enosu zá°ení (15)

jako

µ
∂Iν
∂τν

= Iν − Sν . (17)

P°ipome¬me, ºe indexy ν, p°ípad¥ λ ozna£ují veli£iny vztaºené k jednote frekvene (ν) nebo
vlnové délky (λ).

Zá°ivá síla (na jednotku objemu) je zp·sobena p°edáváním hybnosti foton· láte hv¥zdné

atmosféry p°i proeseh absorpe a rozptylu, a je dána integrálem

f
zá°

=
1

c

∫ ∞

0

χ(r,ν)F (r,ν)dν. (18)

P°íklad: Zá°ení v neabsorbujíím prost°edí za p°edpokladu sfériké symetrie

Budeme studovat p°enos zá°ení v neabsorbujíím a nevyza°ujíím prost°edí (v oblasti nad atmo-

sférou hv¥zdy) za p°edpokladu sfériké symetrie. Nejprve si v²imn¥me, ºe z rovnie p°enosu zá°ení (12)

plyne, ºe intenzita zá°ení je na daném paprsku konstantní a nezávisí tedy na vzdálenosti od hv¥zdy,

∂

∂r
I(r,µ,ν) = 0 pro µ = konst. (19)

Pokud sledujeme zá°ení hv¥zdy o polom¥ru R∗ proházejíí pr·hledným prost°edím, pak p°i výpo£tu

st°ední intenzity (2) není nutné integrovat p°es v²ehny úhly µ ale pouze od úhlu µc, pod kterým

vidíme polom¥r hv¥zdy

µc =

√

1−
(

R∗

r

)2

. (20)

Vzore (2) je tedy moºné p°epsat jako

J(r,ν) =
1

2

∫ 1

µc

I(r,µ,ν) dµ. (21)

Ve zjednodu²eném p°ípad¥ kdy spei�ká intenzita I(r,µ,ν) nezávisí na úhlu µ, je moºné s uºitím

nezávislosti intenzity zá°ení na vzdálenosti od hv¥zdy p°edhozí vzore p°epsat jako

J(r,ν) = WI(R∗,ν), (22)

kde koe�ient z°ed¥ní W popisuje oslabení zá°ení vlivem vzdálenosti od zdroje

W =
1

2







1−
[

1−
(

R∗

r

)2
]1/2







. (23)

Obdobn¥ lze v na²em p°ípad¥ zjednodu²it vzore (4) pro tok zá°ení jako

F (r,ν) = 2π

∫ 1

µc

I(r,µ,ν)µdµ = π

(

R∗

r

)2

I(R∗,ν). (24)
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Vidíme, ºe sou£in r2F (r,ν) z·stává konstantní. Protoºe tok zá°ení udává mnoºství energie pro²lé

jednotkovou plohou, proto p°edhozí vzore znamená, ºe elková zá°ivá energie se zahovává. To

platí v atmosféráh horkýh hv¥zd, kde jediným d·leºitým mehanizmem p°enosu energie je p°enos

energie zá°ením. O takovýhto atmosféráh °íkáme, ºe se naházejí v zá°ivé rovnováze. Protoºe sou-

£in r2F (r,ν) nezávisí na polom¥ru, je výhodné zavést zá°ivý výkon hv¥zdy pomoí toku zá°ení (5)

jako elkové mnoºství energie vyzá°ené hv¥zdou

L ≡ 4πr2F (r) . (25)

S pomoí zá°ivého výkonu hv¥zdy je moºné zavést efektivní teplotu hv¥zdy Tef jako

T 4
ef =

L

4πσRR2
∗

, (26)

kde σR je Stefanova�Bolzmannova konstanta,

σR =
2π5k4

15h3c2
= 5,67051 . 10−5 erg cm−2 s−1K−4 = 5,67051 . 10−8 Wm−2 s−1 K−4. (27)

P°íklad: Zá°ení v termodynamiké rovnováze

Hustota energie zá°ení v termodynamiké rovnováze je E
R

= a
R

T 4
, kde a

R

= 8π5k4/
(

15h3c3
)

.

St°ední intenzita zá°ení integrovaná p°es frekvene je tedy podle (3) J =
∫∞

0 J(ν) dν = c/(4π)a
R

T 4
.

Vzhledem k tomu, ºe pole zá°ení v termodynamiké rovnováze je izotropní, je také integrální intenzita

zá°ení I = c/(4π)a
R

T 4
. Tok zá°ení odházejíí do poloprostoru F = 2π

∫ 1
0 Iµ dµ = πI = c

4aRT
4 =

σRT
4
odpovídá toku zá°ení vystupujíímu z povrhu absolutn¥ £erného t¥lesa.

P°íklad: Zá°ení ve velkýh hloubkáh

Popis p°enosu zá°ení ve velkýh optikýh hloubkáh je nepom¥rn¥ jednodu²²í neº v oblasteh,

ze kterýh zá°ení uniká do mezihv¥zdného prost°edí. Ve velkýh optikýh hloubkáh m·ºeme p°ed-

pokládat, ºe intenzitu zá°ení lze popsat funkí odpovídajíí termodynamiké rovnováze, Plankovou

funkí. Tyto vrstvy ale nejsou zela ve stavu termodynamiké rovnováhy: existuje zde tok zá°ení od

vrstev s vy²²í teplotou k vrstvám s teplotou niº²í. Tok zá°ení tedy z°ejm¥ souvisí s gradientem teploty

a na²ím ílem bude tento vztah zjistit.

Vyjdeme z rovnie p°enosu (17), kterou vynásobíme kosinem úhlu µ a provedeme integrai p°es

v²ehny prostorové úhly a p°es v²ehny frekvene,

dK

dτ
=

1

4π
F. (28)

V prvním £lenu se objevuje druhý moment intenzity zá°ení, K = 1
2

∫∞

0

∫ 1
−1 µ

2I(r,µ,ν) dµ dν, τ je

st°ední optiká hloubka, integrální tok zá°ení je de�nován vztahy (4) a (5) a £len obsahujíí zdrojovou

funki p°i integrai p°es úhly vypadává z d·vodu izotropie. Ve velkýh optikýh hloubkáh je pole

zá°ení tém¥° izotropní, intenzita zá°ení proto jen velmi slab¥ závisí na úhlu. Intenzitu zá°ení tedy

m·ºeme aproximovat prvními dv¥ma £leny Taylorova rozvoje v úhleh, I(µ) = I0 + I1µ, p°i£emº

oba koe�ienty rozvoje jsou funkí polohy. Za t¥hto p°edpoklad· je druhý moment intenzity zá°ení

K = 1
3I0 = 1

3J = 1
3πσRT

4
, kde jsme vyuºili vztahy z p°edhozího p°íkladu. Provedením derivae

získáme po transformai (16) rovnii zá°ivé rovnováhy

dT

dr
= − 3

16σ
R

χ

T 3
F ≡ − 1

χ
r

F. (29)

Tato rovnie je velmi d·leºitá zejména pro studium hv¥zdné stavby. Ur£uje, jaký gradient teploty se

musí ve hv¥zd¥ ustavit, aby prost°edí bylo shopno p°enést daný tok zá°ení.
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z =D

= 0τ ττ=   (D)
z = 0 z

I0

Obrázek 2: Homogenní planparalelní vrstva

P°íklad: Homogenní planparalelní vrstva

Pro p°ípad homogenní planparalelní vrstvy (obr. 2), ve které zdrojová funke nezávisí na vý²e z,
je moºné rovnii p°enosu zá°ení (17) jednodu²e integrovat. Budeme p°edpokládat, ºe na vrstvu v bod¥

z = 0 dopadá zá°ení o intenzit¥ Iν(0), geometriká hloubka vrstvy je D a optiká hloubka vrstvy je

τ(D) ≡ τD. Za t¥hto p°edpoklad· je intenzita zá°ení vystupujíího z vrstvy rovna

Iν(D) = Iν(0)e
−τD + Sν

(

1− e−τD
)

. (30)

Vrstva, která je optiky tlustá, má velkou optikou hloubku, τD > 1, intenzita vystupujíího zá°ení

z takovéto vrstvy je dána funkí zdroje této vrstvy,

Iν(D) ≈ Sν . (31)

Naopak vrstva s malou optikou hloubkou, τD < 1, se nazývá optiky tenká a pro intenzitu vystupujíí

z vrstvy platí

Iν(D) ≈ Iν(0) + [Sν − Iν(0)] τD. (32)

R·zné typy °e²ení rovnie p°enosu zá°ení (30) jsou uvedeny na obr.3.

1.4 Termodynamika látky hv¥zdné atmosféry

Interake elektromagnetikého zá°ení je v teorii hv¥zdnýh atmosfér popisována extink£ním

a emisním koe�ientem. Tyto koe�ienty jsou sloºit¥ závislé na poloze ve hv¥zdné atmosfé°e,

na frekveni zá°ení a jsou ur£eny obsazením energiovýh hladin a stupn¥m ionizae atom· a

iont·. Proto pro popis atmosfér hv¥zd musíme znát termodynamiký stav jejih látky.

Látka v atmosféráh horkýh hv¥zd je v¥t²inou siln¥ ionizována. P°i výpo£tu termody-

namikého stavu atmosféry tedy v¥t²inou m·ºeme zanedbat vliv molekul a prahu a sta£í

uvaºovat pouze proesy ionizae, exitae a opa£né proesy.

Pro popis ioniza£ní a exita£ní rovnováhy ve hv¥zdnýh atmosféráh se nej£ast¥ji pouºí-

vají dva odli²né p°ístupy. P°i popisu atmosfér hv¥zd nem·ºeme z prinipu p°edpokládat, ºe

se tyto atmosféry naházejí ve stavu termodynamiké rovnováhy, protoºe pak by ve hv¥zdné

atmosfé°e nesm¥l existovat nenulový tok zá°ení. Pro mnohé hv¥zdy je v²ak vhodný p°edpo-

klad tzv. lokální termodynamiké rovnováhy (LTE), v rámi které p°edpokládáme, ºe obsazení

hladin a jednotlivýh ioniza£níh stup¬· je dáno stejnými vztahy jako v p°ípad¥ termodyna-

miké rovnováhy (pro plazma s danou hustotou a hemikým sloºením tedy závisí pouze na

lokální hodnot¥ teploty T ). V p°ípad¥ LTE v²ak jiº nep°edpokládáme, ºe i zá°ení je v tepelné

rovnováze a proto teoretiké spektrum atmosféry v LTE jiº neodpovídá Plankov¥ funki.
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ν (D) >> 1

ν
0

I ν

S ν

0
ν ν

0

I ν

S ν

0
ν

τν (D) < 1

I  (0) = 0ν

ν
0

I ν

S ν

I ν(0)
0

ν

I  (0) < Sν ν

τν (D) < 1

τ

ν
0

S ν

I ν(0)
I ν

0
ν

τν (D) < 1

I  (0) > Sν ν

Obrázek 3: Vystupujíí zá°ení z homogenní planparalelní vrstvy pro r·zné hodnoty optiké

hloubky a zdrojové funke vrstvy spo£tené podle v zore (30). Vlevo naho°e: V p°ípad¥ optiky

tlusté homogenní vrstvy ºádné spektrální £áry nepozorujeme. Tento p°ípad v astrofyzie b¥ºn¥

nenastává, protoºe optiky tlustou látku v astrofyzie ve v¥t²in¥ p°ípad· nelze povaºovat za

homogenní. Vpravo naho°e: Pokud na optiky tenkou vrstvu nedopadá ºádné zá°ení v daném

intervalu frekvení, pak pozorujeme ve spektru emisní £áry. Tento obrázek dob°e ilustruje

nap°íklad vznik emisníh £ar planetárníh mlhovin. Vlevo dole: Pokud na optiky tenkou

vrstvu dopadá zá°ení s intenzitou men²í neº je zdrojová funke vrstvy, pak op¥t pozorujeme

emisní £áru. Tento obrázek ilustruje vznik emisníh £ar ve hv¥zdném v¥tru. Vpravo dole:

Pokud na optiky tenkou vrstvu dopadá zá°ení s intenzitou v¥t²í neº je zdrojová funke

vrstvy, pak pozorujeme absorp£ní £áru. Obrázek ilustruje vznik absorp£níh £ar ve hv¥zdnýh

atmosféráh.
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P°edpoklad LTE je obvykle spln¥n v p°ípad¥, kdy obsazení hladin a ionizae jsou ur£eny

p°edev²ím sráºkami atom· a iont· s elektrony.

Ioniza£ní rovnováha v p°ípad¥ LTE je ur£ena tzv. Sahovou rovnií. V takovémto p°ípad¥

pro podíl konentraí iont· ioniza£níh stup¬· j a j + 1 platí vztah

Nj

Nj+1
= ne

Uj(T )

Uj+1(T )

1

2

(

h2

2πmekT

)3/2

exp
(χI,j

kT

)

, (33)

kde ne je konentrae volnýh elektron·, Uj(T ) a Uj+1(T ) jsou parti£ní funke jednotlivýh

ioniza£níh stup¬·,me je hmotnost elektronu a χI,j je ioniza£ní poteniál. Exita£ní rovnováha

v p°ípad¥ LTE je dána Bolzmannovým rozd¥lením

nij

Nj
=

gij
Uj(T )

exp
(

−χij

kT

)

, (34)

kde nij je obsazení i hladiny iontu j, gij je statistiká váha dané hladiny a χij je její exita£ní

poteniál. V p°ípad¥ LTE naví platí, ºe pom¥r koe�ientu emise a absorpe je roven Plankov¥

funki Bν ,

Sν = Bν =
2hν3

c2
1

exp
(

hν
kT

)

− 1
. (35)

Pro mnohé hv¥zdy v²ak ani p°edpoklad LTE nesta£í. Pokud je ioniza£ní nebo exita£ní

rovnováha ur£ena spí²e zá°ivými proesy neº proesy sráºkovými (nepruºnými sráºkami mezi

atomy, ionty a elektrony) a pole zá°ení je nerovnováºné, pak je nutné pouºít p°edpoklad

tzv. kinetiké (statistiké) rovnováhy, £asto nep°íli² vhodn¥ ozna£ované jako NLTE (non-

LTE). To se týká nej£ast¥ji práv¥ horkýh hv¥zd, jejihº intenzivní pole zá°ení podstatn¥

ovliv¬uje proesy ionizae a exitae. Exita£ní a ioniza£ní rovnováha pak nezávisí pouze

na teplot¥ a hustot¥ plazmatu, ale také na st°ední intenzit¥ zá°ení. Rovnováha tedy závislá

pouze na lokálníh vlastnosteh látky. P°i zápisu rovni kinetiké rovnováhy je nutné pro

kaºdou studovanou hladinu zapo£ítat £etnosti v²eh proes·, které ovliv¬ují obsazení dané

hladiny,

∑

j 6=i

njPji − ni

∑

j 6=i

Pij = 0, (36)

kde Pji je £etnost
2

p°ehodu z hladiny j do hladiny i. Celková £etnost p°ehodu mezi hladinami

i a j je sou£tem £etnosti zá°ivýh a sráºkovýh proes·, Pij = Rij+Cij. �etnost zá°ivé exitae

je dána vztahem

Rij = 4π
αij

hνij

∫ ∞

0

φij(ν)Jνdν, (37)

£etnost zá°ivé deexitae je

Rji = 4π
gi
gj

αij

hνij

(

2hν3
ij

c2
+

∫ ∞

0

φij(ν)Jνdν

)

. (38)

První £len ve vztahu odpovídá spontánní deexitai, druhý vynuenému p°ehodu. Podobn¥

£etnost ioniza£níh proes· je dána vztahem

Rij = 4π

∫ ∞

νi

αi(ν)

hν
Jν dν, (39)

2

�asto ozna£ovaná jako rejt.
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kde αi(ν) je ú£inný pr·°ez ionizae a £etnost proes· zá°ivé rekombinae je

Rji = 4π

(

ni

nj

)∗ ∫ ∞

νi

αi(ν)

hν

[

2hν3

c2
+ Jν

]

e−
hν

kT dν. (40)

Ve vztahu ozna£uje hv¥zdi£ka p°íslu²ný pom¥r spo£tený za p°edpokladu LTE. Dále je nutné

zapo£ítat sráºkovou exitai a deexitai (v p°ípad¥ horkýh hv¥zd p°edev²ím vliv sráºek

s volnými elektrony) a samoz°ejm¥ odpovídajíí p°ehody pro ionizai a rekombinai. �etnost

p°íslu²nýh proes· je

Cij = neΩij(T ), (41)

Cji = neΩji(T ) = ne

(

ni

nj

)∗

Ωij(T ), (42)

kde Ωij(T ) je integrální sráºkový ú£inný pr·°ez. P°íslu²né atomární koe�ienty vystupujíí

v t¥hto vztazíh je nutné získat v tabulkáh atomárníh dat.

Je moºné p°ímo£a°e ukázat, ºe pokud jsou obsazení jednotlivýh hladin ur£ována p°ede-

v²ím sráºkovými proesy, potom rovnie kinetiké rovnováhy vedou k týmº výsledk·m jako

rovnie popisujíí LTE (za p°edpokladu, ºe rozd¥lení ryhlostí volnýh elektron· je dáno

Maxwellovým rozd¥lením). Podobn¥ pokud je st°ední intenzita zá°ení dána Plankovým roz-

d¥lením je obsazení hladin stejné jako v p°ípad¥ LTE. Odhylky od LTE se proto objevují

v p°ípad¥, kdy má prost°edí nízkou hustotu a pole zá°ení neodpovídá termodynamiké rov-

nováze. Takovým prost°edím jsou typiky vn¥j²í £ásti atmosfér hv¥zd nebo okolohv¥zdné pro-

st°edí. V t¥hto p°ípadeh je proto nutné získat obsazení hladin °e²ením soustavy lineárníh

algebraikýh rovni (36).

1.5 Modely atmosfér horkýh hv¥zd

Rovnii p°enosu zá°ení spolu s rovniemi popisujíími obsazení hladin, rovnií hydrostatiké

rovnováhy a rovnií popisujíí tok energie prost°ednitvím zá°ení £i konveke (konveke se

v²ak v²ak v povrhovýh vrstváh horkýh hv¥zd na²t¥stí p°íli² neuplat¬uje) je moºné vyu-

ºít pro výpo£et model· hv¥zdnýh atmosfér. Modelem atmosféry se rozumí pr·b¥h r·znýh

fyzikálníh veli£in a parametr· (hustoty látky a elektron·, elektronové teploty, obsazení energi-

ovýh hladin a dal²í) v atmosfé°e hv¥zdy. Parametry pro výpo£et model· hv¥zdnýh atmosfér

jsou efektivní teplota, velikost gravita£ního zryhlení na povrhu hv¥zdy, hemiké sloºení

atmosféry a p°ípadn¥ polom¥r hv¥zdy v p°ípad¥ sfériky symetrikýh model· atmosfér.

Modely hv¥zdnýh atmosfér d¥líme na dva druhy. Pokud pro výpo£et obsazení pouºí-

váme p°edpoklad LTE, pak se tyto modely nazývají LTE modely hv¥zdnýh atmosfér, pokud

v²ak pouºíváme oben¥j²í rovnie kinetiké rovnováhy pak získáváme tzv. NLTE modely. Pro

horké hv¥zdy p°edev²ím spektrálníh t°íd OB se £asto pouºívají NLTE planparalelní modely

TLUSTY (Hubený). V p°ípad¥ hladn¥j²íh horkýh hv¥zd se £asto m·ºeme setkat s LTE

modely ATLAS9 (Kuruz).

Krom¥ zahrnutí p°ehod· vytvá°ejííh kontinuum je pro výpo£et v¥rohodnýh model·

atmosfér klí£ové zapo£tení absorpe v £aráh t¥º²íh prvk· (p°edev²ím ºeleza). V d·sledku

£arové absorpe dohází k zahyení £ásti zá°ení proházejíího atmosférou hv¥zdy a k jeho

zp¥tnému vyzá°ení do hlub²íh vrstev atmosféry. V hlub²íh vrstváh je toto zá°ení op¥t

absorbováno, p°i£emº vázan¥-volná a voln¥-volná absorpe vede k oh°evu hlub²íh vrstev

10



atmosféry. Tento mehanizmus se nazývá pokrývkový jev. Protoºe elkové mnoºství energie

proházejíí atmosférou se zahovává, je víe energie vyzá°eno ve spektrálníh oblasteh, ve

kterýh nejsou spektrální £áry. D·sledkem pokrývkového jevu je tedy také p°erozd¥lení energie

ve spektru.

Na základ¥ spo£teného modelu atmosféry je moºné spo£ítat podrobné teoretiké (synte-

tiké) spektrum hv¥zdy. Syntetiká spektra je pak moºné porovnat s pozorovanými. Lze je

p°ípadn¥ vyuºít pro ur£ování parametr· hv¥zdnýh atmosfér (efektivní teploty hv¥zdy, gravi-

ta£ního zryhlení na povrhu, hemikého sloºení).
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2 Spektroskopiká diagnostika horkýh hv¥zd

2.1 Spektrum horkýh hv¥zd

Hv¥zdné spektrum je zobrazení zá°ení hv¥zdy jako funke vlnové délky. Veli£ina, kterou p°i

kreslení spektra obvykle zobrazujeme, je intenzita zá°ení I(λ) (ta je v²ak odli²ná od spei�ké

intenzity Iν), p°ímo úm¥rná zá°ivému toku Fλ. Z praktikýh d·vod· se odli²ují dv¥ sloºky

spektra, spojité spektrum a £arové spektrum. Spojité spektrum (kontinuum) se obvykle m¥ní

relativn¥ pomalu s vlnovou délkou, pro jeho vznik jsou d·leºité vázan¥�volné a voln¥�volné

p°ehody a rozptyl zá°ení na volnýh elektroneh, tedy proesy, které nejsou na vlnové déle

p°íli² závislé. Naopak £arové spektrum vznikajíí jako d·sledek vázan¥�vázanýh p°ehod·

(viz. obr. 4) se podstatn¥ víe m¥ní s vlnovou délkou.

λ0

in
te
n
zi
ta

vlnová délka

jádro

modré křídlo červené křídlo

I (λ)

kontinuum Ic(λ)

Obrázek 4: Spojité spektrum a spektrální £ára

V mnohýh p°ípadeh se spektrum z praktikýh d·vod· nezakresluje jako závislost inten-

zity zá°ení (£i zá°ivého toku) na vlnové déle, ale jako intenzita zá°ení pod¥lená pomyslnou

intenzitou zá°ení v kontinuu, tedy I(λ)/Ic(λ).
Pro popis ²í°ky £áry se pouºívá velikost ²í°ky £áry v míst¥ polovi£ní entrální hloubky

£áry. Pro vyjád°ení síly £áry se pouºívá ekvivalentní ²í°ka £áry de�novaná jako

Wλ =

∫ ∞

−∞

Ic(λ)− I(λ)
Ic(λ)

dλ ≈
∫ ∞

−∞

Ic(λ0)− I(λ)
Ic(λ0)

dλ, (43)

kde Ic(λ) je intenzita v kontinuu a λ0 je vlnová délka st°edu £áry. Název ekvivalentní ²í°ka je

odvozen od faktu, ºeWλ zna£í ²í°ku obdélníku vý²ky Ic(λ), který odpovídá stejnému mnoºství

energie jaké odebrala ze zá°ení spektrální £ára.

2.2 Typy pro�l· spektrálníh £ar

Jedním z nejroz²í°en¥j²íh pro�l· spektrálníh £ar je absorp£ní pro�l (obr. 7). Typiky vzniká

v atmosféráh, ve kterýh teplota (zdrojová funke) klesají s rostouí vý²kou v atmosfé°e

(viz. obr. 3). Protoºe absorp£ní koe�ient je nejv¥t²í v jád°e £áry, proto v jád°e £áry pozo-

rujeme zá°ení, které vzniká ve vy²²íh vrstváh atmosféry hv¥zdy neº zá°ení ve k°ídleh £ar.

V d·sledku poklesu teploty s vý²kou klesá zdrojová funke a tedy také klesá intenzita zá°ení

v dané £á°e.
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Obrázek 5: Pozorované a normované spektrum hv¥zdy HD 37776 získané 2m dalekohledem

v Ond°ejov¥ (pozorovatel M. Netoliký). Na obrázku jsou patrné téº £etné teluriké £áry,

vznikajíí v zemské atmosfé°e.
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Obrázek 6: Ekvivalentní ²í°ka £áry

Ve spektreh horkýh hv¥zd se také £asto objevuje emisní pro�l spektrálníh £ar (obr. 7).

Oben¥ vzniká v atmosféráh, ve kterýh zdrojová funke roste s vý²kou (viz. obr. 3). To m·ºe

zna£it p°ítomnost obálky v okolí hv¥zdy. Emisní pro�l v²ak m·ºe vznikat také jako d·sledek

místního nár·stu teploty s vý²kou v atmosfé°e hv¥zdy. P°ipome¬me si, ºe také absorp£ní pro�l

vzniká jako d·sledek závislosti teploty na vý²e, ale v atmosfé°e, ve které naopak teplota klesá
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Obrázek 7: (a) Absorp£ní pro�l spektrální £áry. (b) Emisní pro�l spektrální £áry.

in
te

nz
ita

λ [Å]

 0,5

 1

 1,5

 2

 2,5

 3

 3,5

 6500  6520  6540  6560  6580  6600

Obrázek 8: Pro�l spektrálníh £ar typu Be (κ Dra (B6IIIpe), 2m dalekohled v Ond°ejov¥,

Saad a kol. 2004)

s vý²kou.

N¥které z hv¥zd spektrálního typu B mají tzv. pro�l spektrálníh £ar typu Be. Tento emisní

pro�l vzniká v rotujíím disku v blízkosti hv¥zdy (viz. obr. 8). Skládá se z emisního pro�lu

£asto doprovázeného entrální absorpí. Poslední z význa£nýh druh· pro�l· spektrálníh £ar,

které jsou typiké pro n¥které horké hv¥zdy, je pro�l spektrálníh £ar typu P Cygni (obr. 9).

Tento spektrální pro�l se skládá z absorp£ní sloºky v modré oblasti £áry a z emisní sloºky

v £ervené oblasti. Vzniká v rozsáhlé rozpínajíí se obále, ve hv¥zdném v¥tru. Vznik obou

zmi¬ovanýh pro�l· si podrobn¥ji vysv¥tlíme pozd¥ji.
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Obrázek 9: Pro�l spektrálníh £ar typu P Cygni (hv¥zda HD 163758, pozorováno HST)

2.3 Roz²í°ení spektrálníh £ar

Pro�l £ar, které pozorujeme ve hv¥zdném spektru, je zpravidla ur£en souhrou n¥kolika proes·.

Obsahuje informae o fyzikálním stavu oblastí, kterými zá°ení prohází a o obsahu daného

prvku v atmosfé°e hv¥zdy. Existuje n¥kolik mehanizm·, které jsou shopny zv¥t²it neostrost

jednotlivýh hladin atomu. To se pak projeví roz²í°ením spektrálníh £ar. �í°ku £ar také m·ºe

ovlivnit pohyb £ásti v·£i pozorovateli.

Atom v exitovaném stavu, který není ovliv¬ován ºádnými vn¥j²ími vlivy, z·stává kone£n¥

dlouhou dobu. Tato doba v d·sledku Heisenbergova prinipu neur£itosti ur£uje p°irozenou

²í°ku spektrální £áry. Ta je obvykle velmi malá a v p°ípad¥ atmosfér horkýh hv¥zd ji m·ºeme

zanedbat. P°irozený pro�l spektrální £áry je dán Lorentzovým pro�lem

φ(ν) =
γ

4π2

(ν − ν0)2 +
(

γ
4π

)2 , (44)

kde ν0 je frekvene st°edu £áry a parametr γ, který udává ²í°ku £áry, souvisí s £etností p°e-

hodu z exitovaného stavu.

Sráºkové roz²í°ení spektrálníh £ar vzniká díky p°ítomnosti dal²íh £ásti v okolí atomu,

který vyza°uje. Okolní nabité £ástie prost°ednitvím Coulombovy interake ovliv¬ují atom,

který vyza°uje a v zásad¥ zkraují dobu po niº je atom v exitovaném stavu. Sráºkové roz²í°ení

spektrálníh £ar roste s rostouí konentraí £ásti a je tedy v¥t²í pro látku s vy²²í hustotou

(s vy²²ím tlakem). V prvním p°iblíºení je pro�l £áry roz²í°ený pouze v d·sledku sráºek dán

Lorentzovým pro�lem

φ(ν) =
Γ

4π2

(ν − ν0)2 +
(

Γ
4π

)2 , (45)

kde Γ je parametr, který udává ²í°ku £áry.

Dopplerovo roz²í°ení spektrálníh £ar vzniká jako d·sledek Dopplerova jevu p°i neuspo-

°ádaném tepelném pohybu £ásti. Je tedy d·leºité pro látku s nízkou hustotou a vysokou

teplotou. Pokud je daná £ára roz²í°ena p°edev²ím v d·sledku Dopplerova roz²í°ení, pak je její
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Obrázek 10: Porovnání roz²í°ení £áry ur£eného sráºkovým roz²í°ením (dáno Lorentzovým

pro�lem) a Dopplerovým roz²í°ením (dáno Gaussovým pro�lem)

pro�l dán Gaussovou funkí

φ(ν) =
1√

π∆ν
D

exp

[

−(ν − ν0)
2

∆ν2
D

]

, (46)

kde polo²í°ka rozd¥lení souvisí s teplotou látky T vztahem

∆ν
D

= v
tep

ν0
c
, v

tep

=

√

2kT

m
, (47)

kde m je hmotnost absorbujííh £ásti (atom·, iont·).

Pro�l mnohýh £ar není ur£en pouze Dopplerovým, nebo sráºkovým roz²í°ením. V takovém

p°ípad¥ je pro�l £áry dán konvoluí Lorentzovy a Gaussovy funke. Výsledkem je tzv. Voigt·v

pro�l £áry, popsaný Voigtovou funkí

φ(ν) =
1√

π∆ν
D

Γ

4π2

∫ ∞

−∞

exp
[

− (ν′−ν0)
2

∆ν2
D

]

(ν − ν ′)2 +
(

Γ
4π

)2 dν
′. (48)

V limitníh p°ípadeh, kdy je sráºkové nebo Dopplerovo roz²í°ení zanedbatelné, p°ehází tato

funke v Gaussovu nebo Lorentzovu funki.

Mikroturbulentní roz²í°ení spektrálníh £ar je zp·sobeno neuspo°ádaným pohybem jed-

notlivýh £ástí hv¥zdné atmosféry. V p°ípad¥ hladn¥j²íh hv¥zd je mikroturbulentní roz²í°ení

d·sledkem konvektivníh pohyb· v atmosféráh, p°í£iny mikroturbulentního roz²í°ení £ar hor-

kýh hv¥zd nejsou stále p°íli² jasné.

Rota£ní roz²í°ení spektrálníh £ar je d·sledkem rotae hv¥zdy. Protoºe se k nám díky rotai

jedna £ást atmosféry hv¥zdy p°ibliºuje a druhá vzdaluje, dohází v jejím d·sledku k roz²í°ení

spektrální £áry. Pro mnohé £áry horkýh hv¥zd se jedná o dominantní druh roz²í°ení. Z jeho

velikosti nejsme ale shopni ur£it p°ímo rota£ní ryhlost hv¥zdy (na rovníku) vrot, ale pouze
její pr·m¥t vrot sin i, kde i je úhel sklonu mezi osou rotae a sm¥rem k pozorovateli. Pokud

osa rotae je kolmá na sm¥r k pozorovateli, pak sin i = 1 a rota£ní roz²í°ení je nejv¥t²í. Po-

kud naopak osa rotae mí°í p°ímo k pozorovateli, pak sin i = 0 a my ºádné rota£ní roz²í°ení

nepozorujeme. Vliv rotae na pro�l spektrálníh £ar je znázorn¥n na obr. 11. V prvním p°i-

blíºení platí, ºe pro�l £áry ovlivn¥ný rotaí je dán konvoluí pro�lu £áry nerotujíího hv¥zdy

a rota£ního pro�lu, který závisí pouze na velikosti vrot sin i.
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Obrázek 11: Vliv rotae na pro�l spektrálníh £ar. Nakresleno je p°edpov¥zené (synteti-

ké) spektrum hv¥zdy hlavní posloupnosti s T
ef

= 22 000K, získané programem SYNSPEC

(Hubený 2000).

2.4 Ur£ování hv¥zdnýh parametr· ze spekter

Porovnáním pozorovaného hv¥zdného spektra s jeho teoretikou p°edpov¥dí je moºné od-

hadnout základní parametry atmosfér horkýh hv¥zd, efektivní teplotu hv¥zdy Tef , gravita£ní

zryhlení na povrhu hv¥zdy g (obvykle se pouºívá logaritmus jeho hodnoty v jednotkáh CGS,
log g) a hemiké sloºení atmosféry hv¥zdy. Analýzou hv¥zdného spektra je také moºné ur£it

pr·m¥t rota£ní ryhlosti vrot sin i, induki magnetikého pole, rozloºení prvk· na povrhu aj.

Efektivní teplota hv¥zdy Tef a gravita£ní zryhlení na povrhu hv¥zdy log g jsou u velmi

horkýh hv¥zd obvykle ur£ovány spole£n¥ �továním dvou vybranýh skupin spektrálníh £ar

z nihº jedny jsou itlivé p°edev²ím na efektivní teplotu a druhé na gravita£ním zryhlení

(viz. obr. 12). Pokud byhom ve spektru pozorovali spektrální £áry jejihº roz²í°ení by bylo

dáno pouze jedním druhem roz²í°ení (Dopplerovým nebo sráºkovým), pak by bylo ur£ování

parametr· hv¥zdnýh atmosfér bylo jednoduhé. Z £ar, které jsou roz²í°eny Dopplerovým roz-

²í°ením v d·sledku neuspo°ádaného tepelného pohybu £ásti byhom ur£ili teplotu atmosféry

hv¥zdy, z £ar roz²í°enýh sráºkovým roz²í°ením hustotu atmosféry a následn¥ také povrhové

gravita£ní zryhlení. Ve skute£nosti tomu tak ale nikdy není, pro�l spektrálníh £ar v¥t²inou

závisí jak na teplot¥, tak na hustot¥ a naví se ob¥ veli£iny m¥ní s vý²kou v atmosfé°e. Proto

se pro ur£ení efektivní teploty hv¥zdy Tef a gravita£ního zryhlení na povrhu log g pouºívá

sloºit¥j²í postup. V rovin¥ (Tef , log g) se zakreslují k°ivky, pro které teoretiké pro�ly £ar r·z-

nýh ioniza£níh stup¬· a Balmerovýh £ar odpovídají pro�l·m pozorovaným. Pro ur£ování

se pouºívají obvykle vy²²í Balmerovy £áry, protoºe ty jsou mén¥ ovlivn¥ny hv¥zdným v¥trem.

Bod, ve kterém se jednotlivé k°ivky protínají, ur£uje hledané parametry hv¥zdy.
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Obrázek 12: Shematiké vysv¥tlení ur£ování Tef a log g pomoí dvou sad £ar, z nihº jedna

závisí p°edev²ím na Tef (ioniza£ní rovnováha, pro horké hv¥zdy se typiky pouºívá ioniza£ní

rovnováha mezi He I a He II, Si II, Si III a Si IV, Mg I a Mg II) a druhá na log g (vy²²í

Balmerovy £áry).

Obrázek 13: P°íklad ur£ení efektivní teploty pomoí porovnání pozorovaného (vyzna£eného

v grafu silnou £árou a body) toku a toku spo£teného pro dv¥ r·zné hodnoty efektivní teploty

(tenká £ára a £árkovaná £ára) pro hv¥zdu β CMa (Cassinelli a kol. 1996).

Jednou z dal²íh moºností ur£ení efektivní teploty hv¥zdy je p°ímé porovnání pozorova-

ného toku zá°ení a toku zá°ení spo£teného na základ¥ model· atmosfér (nap°. obr. 13). Tímto

zp·sobem je moºné získat vysoe spolehlivou hodnotu efektivní teploty. Získání v¥rohodného

pozorovaného toku zá°ení v²ak je velie obtíºné, protoºe zá°ení hv¥zdy bývá ovliv¬ováno me-

zihv¥zdnou extinkí. Naví p°esná kalibrae p°ístroj· v r·znýh oblasteh elektromagnetikého

zá°ení je vysoe náro£ná.

Chemiké sloºení hv¥zdy je moºné ur£it porovnáním pozorovaného a modelového spektra

pro r·zné velikosti obsahu jednotlivýh prvk· v atmosfé°e hv¥zdy. Pro toto porovnání není

nutné sledovat elý pro�l jednotlivýh £ar, který je poznamenán r·znými druhy roz²í°ení, ale je
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moºné s výhodou porovnávat ekvivalentní ²í°ky jednotlivýh £ar. D·leºitým údajem je obsah

helia Y , který udává hmotnostní podíl atom· helia, Y = mHeN(He)/ (mHN(H) +mHeN(He)),
kdemHe amH jsou hmotnosti atom· helia a vodíku. Celkový hmotnostní podíl ostatníh prvk·

t¥º²íh neº bor (£asto ozna£ovanýh jako kovy) se ozna£uje jako Z. Tuto hodnotu obvykle vzta-
hujeme ke slune£nímu hmotnostnímu podílu prvk· Z⊙, £asto se tedy m·ºeme setkat s obsahem

kov· udávaným jako podílZ/Z⊙. P°i spektroskopiké analýze v²ak obvykle ur£ujeme hemiký

obsah jednotlivýh prvk· � abundani. V takovém p°ípad¥ pak bývá obsah prvku A vyjád°en

pomoí slune£ního hemikého sloºení, [A/H℄=log(N(A)/N(H))− log(N(A)/N(H))⊙. Pokud
je veli£ina [A/H℄ kladná, pak abundane daného prvku ve hv¥zdné atmosfé°e je v¥t²í neº abun-

dane slune£ní, pokud je naopak veli£ina [A/H℄ záporná, pak je abundane daného prvku ve

hv¥zdné atmosfé°e men²í neº abundane slune£ní. Abundane se také £asto vyjad°ují v loga-

ritmiké ²kále vzhledem k vodíku, log ǫ(A) = log(N(A)/N(H))+12. V²imn¥me si, ºe z de�nie

platí ǫ(H) = 12.
Jak jsme se jiº jsme zmi¬ovali, pro�l £áry ovlivn¥ný rotaí je v prvním p°iblíºení dán

konvoluí pro�lu £áry nerotujíí hv¥zdy a rota£ního pro�lu. Toho je moºné vyuºít pro ur£ení

hodnoty pr·m¥tu rota£ní ryhlosti vrot sin i. Je nutné si v²ak uv¥domit, ºe ve skute£nosti

zejména pro vysoké rota£ní ryhlosti je tento výpo£et pouze p°ibliºný, protoºe v d·sledku

rotae hv¥zda p°estává být sfériky symetrikou a efektivní teplota atmosféry hv¥zdy na póleh

je v¥t²í neº efektivní teplota na rovníku.

2.5 Spektrální klasi�kae v optiké oblasti

Hv¥zdy byly klasi�kovány podle vzhledu svého spektra do jednotlivýh spektrálníh t°íd. Hlav-

ním parametrem, který ur£uje za°azení hv¥zdy do jednotlivýh spektrálníh t°íd, je efektivní

teplota hv¥zdy. Základní posloupnost spektrálníh t°íd ur£ená klesajíí efektivní teplotou je

°ada O�B�A�F�G�K�M. Základní harakteristiky spekter jednotlivýh spektrálníh t°íd hor-

kýh hv¥zd jsou uvedeny v tabule 1. Ukázky spekter horkýh hv¥zd, na kterýh jsou patrné

tyto spektrální harakteristiky jsou nakresleny na obr. 14.

Tabulka 1: Spektrální t°ídy horkýh hv¥zd

Spektrální t°ída Nejnápadn¥j²í harakteristiky spektra

O horké hv¥zdy pouze s n¥kolika £arami, silné absorp£ní (n¥kdy emisní)

£áry He II

B absorp£ní £áry He I, u pozd¥j²íh typ· zesiluje H

A velmi silné £áry H, u pozd¥j²íh typ· slab²í, nar·stají £áry Ca II, £áry

He nanejvý² velmi slabé

F siln¥j²í Ca II, slab²í H, objevují se £áry kov· (Fe I, Cr I)

Jednotlivé spektrální t°ídy jsou dále rozd¥leny na podt°ídy 0�9, známe tedy nap°íklad

hv¥zdy spektrální t°ídy B0, B1, atd. V n¥kterýh p°ípadeh se naví pouºívá i podrobn¥j²í

d¥lení, nap°. O9.5, B0.5. Pro hv¥zdy t°ídy O se pouºívá klasi�kae do podt°íd podle pom¥ru

ekvivalentníh ²í°ek £ar ionizovaného a neutrálního helia (nap°. He II 4541Å/He I 4471Å).

Pro klasi�kai hv¥zd spektrálního typu B se vyuºívá podílu ekvivalentníh ²í°ek £ar Si IV

a Si III pro rané podtypy a £ar Si III a Si II pro pozd¥j²í podtypy. Pro hv¥zdy typu A se

pro d¥lení do podt°ív vyuºívá síly £ar vodíku, vápníku (£ára Ca II K) a £ar dal²íh t¥º²íh

prvk· (Ca I 4226Å, Fe I 4271Å a dal²íh). Podobn¥ je moºné pro podrobnou klasi�kai
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Obrázek 14: Spektra horkýh hv¥zd jednotlivýh spektrálníh typ· horkýh hv¥zd hlavní

posloupnosti získaná spektrografem UVES (ESO, Bagnulo a kol. 2005). Je patrný nár·st

ekvivalentní ²í°ky jednotlivýh spektrálníh £ar vodíku od nejran¥j²íh hv¥zd ke spektrálnímu

typu A0, dále pak ekvivalentní ²í°ka £ar op¥t klesá. Patrné je také zesilování spektrálníh £ar

kov· (Ca, Mg) u hv¥zd pozd¥j²íh spektrálníh typ·.

hv¥zd spektrálního typu F vyuºít zejmána £ar vodíku, £áry vápníku Ca II K (pouze pro rané

podtypy) a £ar dal²íh t¥º²íh prvk· (Fe I 4046Å a 4383Å, Ca I 4226Å).

Nejd·leºit¥j²ím parametrem, který ur£uje rozd¥lení hv¥zd do jednotlivýh spektrálníh

t°íd je efektivní teplota hv¥zdy. S klesajíí teplotou v atmosfé°e pro pozd¥j²í spektrální typy

hv¥zdy klesá stupe¬ ionizae v atmosfé°e hv¥zdy. Pro hv¥zdy pozd¥j²íh spektrálníh t°íd

(pro hv¥zdy hladn¥j²í) se objevují ionty s niº²ím stupn¥m ionizae. Sou£asn¥ také s klesajíí

teplotou klesá obsazení vy²²íh exitovanýh hladin. Jako p°íklad si uvedeme vysv¥tlení toho,

pro£ pro hv¥zdy spektrální t°ídy A pozorujeme nejsiln¥j²í Balmerovy £áry vodíku. Intenzita

Balmerovýh £ar je ur£ena obsazením druhé hladiny atomu vodíku. Vodík v atmosféráh

ranýh hv¥zd spektrálního typu O je p°eváºn¥ ionizovaný, tedy jeho spektrální £áry Balmerovy
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Obrázek 15: Relativní obsazení druhé hladiny hladiny atomu vodíku NB/N (kde N je elková

konentrae atom· H) za p°edpokladu platnosti Sahova a Boltzmannova rozd¥lení spo£tené

pro konentrai elektron· ne = 1014 cm−3
. S rostouí teplotou roste podle Boltzmannova

rozd¥lení obsazení první exitované hladiny aº dosahuje svého maxima. P°i dal²ím nár·stu

teploty se podle Sahova rozd¥lení za£íná vodík ionizovat.

série jsou nevýrazné. Pro hladn¥j²í hv¥zdy roste zastoupení neutrálního vodíku a tedy i

obsazení první exitované hladiny vodíku. Pro hladn¥j²í hv¥zdy (nap°íklad spektrální t°ídy

F) v²ak jiº klesá obsazení první exitované hladiny ve prosp¥h hladiny základní. Výsledkem

je, ºe obsazení první exitované hladiny vodíku je nejvy²²í pro hv¥zdy blízké spektrálnímu typu

A0, kde také pozorujeme nejsiln¥j²í £áry H I. Výpo£et relativního obsazení první exitované

hladiny atomu vodíku za p°edpokladu termodynamiké rovnováhy je uveden na obr. 15.

K ozna£ení spektrální t°ídy se naví p°idává °ímská £íslovka pro luminositní t°ídu. Jednot-

livé luminositní t°ídy jsou uvedeny v tabule 2. Oben¥ platí, ºe pro hv¥zdy téhoº spektrálního

typu nalézáme obvykle uº²í £áry u hv¥zd s vy²²ím zá°ivým výkonem, jak je patrné nap°íklad

z obrázku 16. D·vodem je to, ºe hv¥zdy s vy²²ím zá°ivým výkonem mají v¥t²í polom¥ry, men²í

povrhové gravita£ní zryhlení a tedy °id²í atmosféry. Díky tomu je u hv¥zd s vy²²ím zá°ivým

výkonem men²í sráºkové roz²í°ení £ar. Praktiky se pro klasi�kai vyuºívají nap°. pom¥ry £ar

Si IV 4116Å/He I 4121Å nebo Si III 4552Å/He I 4387Å pro hv¥zdy t°íd O a B, ²í°ka £ar

vodíku pro hv¥zdy typu A a podíl síly £ar ionizovanýh a neutrálníh kov· (nap°. Fe II a Ti II

4172�4179Å, 4500Å) pro pozdní hv¥zdy typu A a F.

Tabulka 2: Luminositní t°ídy

Luminositní t°ída Ozna£ení

veleob°i Ia, Ib

nadob°i (jasní ob°i) II

ob°i III

podob°i IV

hv¥zdy hlavní posloupnosti (trpaslíi) V

Pro ozna£ení n¥kterýh zvlá²tníh vlastností hv¥zdného spektra se dále uºívají malá la-

tinská písmena. Mezi nejd·leºit¥j²í z nih pro horké hv¥zdy pat°í e, které ozna£uje p°ítom-

nost emisníh £ar, f, které se pouºívá pro hv¥zdy spektrálního typu O s emisními £arami
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Obrázek 16: Roz²i°ování spektrálníh £ar hv¥zd téhoº spektrálního typu s klesajíím zá°ivým

výkonem hv¥zdy. Spektra byla získána spektrografem UVES (ESO, Bagnulo a kol. 2005).

He II 7686Å a N III 4634Å, 4640Å a 4642Å(t°ídy f, (f) a ((f)) s rostouím zá°ivým výko-

nem), p ozna£ujíí pekuliární spektrum a s ostré £áry. Spektrální typy n¥kterýh známýh

horkýh hv¥zd jsou uvedeny v tabule 3.

Obdobnou spektrální posloupnost je moºné de�novat také pro Wolfovy�Rayetovy hv¥zdy.

Pro tyto hv¥zdy jsou harakteristiké pouze nanejvý² slabé vodíkové £áry a £asto také emisní

£áry CNO prvk·. P Cyg pro�ly £ar ve spektreh jsou d·kazem hv¥zdného v¥tru. Wolfovy�

Rayetovy hv¥zdy (WR hv¥zdy) rozd¥lujeme na dv¥ hlavní skupiny, WN a WC hv¥zdy a na

mén¥ po£etnou skupinu WO hv¥zd. Ve spektru WN hv¥zd je dominují emisní £áry vodíku a

dusíku, zatímo u hv¥zd WC typ· p°evaºují £áry helia, uhlíku a kyslíku. WO hv¥zdy mají velmi

silné kyslíkové £áry. Ve spektrální podposloupnosti WN hv¥zd klesá ioniza£ní stupe¬ dusíku,

ve spektrální podposloupnosti WC hv¥zd klesá ioniza£ní stupe¬ uhlíkovýh £ar viditelnýh ve

spektru.

Spektrální klasi�kae bílýh trpaslík· je odvozena od výskytu vodíkovýh £ar ve spektru.
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Obrázek 17: Spektra vybranýh WR hv¥zd (SDSS)
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Obrázek 18: Spektrální t°ídy bílýh trpaslík· (SDSS)

Tabulka 3: Spektrální typy n¥kterýh známýh horkýh hv¥zd

Hv¥zda Spektrální typ

ζ Pup O4 If

τ So B0 V

γ Cas B0 IVe

Vega (α Lyr) A0 V

Sírius (α CMa) A1 V

CQ UMa A4pV

Bílí trpaslíi s výraznými vodíkovými £arami ve spektru tvo°í spektrální typ DA (analogie

hv¥zd spektrálního typu A). Efektivní teploty t¥hto bílýh trpaslík· leºí v elém intervalu tep-

lot bílýh trpaslík· � od t¥h nejteplej²íh s T
ef

> 100 000K odpovídajííh po£átku ohlazo-

vání bílýh trpaslík· k velmi hladným bílým trpaslík·m. Bílí trpaslíi s výraznými heliovými

£arami tvo°í posloupnost DO (analogie hv¥zd spektrálního typu O, T
ef

> 45 000K s výraznými
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£arami He ii), DB (analogie hv¥zd spektrálního typu B, 11 000K < T
ef

< 30 000K s výraz-

nými £arami He i) a DC (T
ef

< 11 000K, spektrum bez nápadnýh £ar). Bílí trpaslíi typu

DO s patrnými £arami t¥º²íh prvk· se ozna£ují jako DOZ. Nenalézáme ºádné bílé trpaslíky

typu DO £i DB v intervalu efektivníh teplot 30 000K− 45 000K. Tento jev, ozna£ovaný jako

�DB gap�, se doposud nepoda°ilo uspokojiv¥ teoretiky vysv¥tlit.

Tabulka 4: Spektrální klasi�kae bílýh trpaslík·

Spektrální t°ída Nejnápadn¥j²í harakteristiky spektra efektivní teplota

DA £áry H i

DO £áry He ii T
ef

> 45 000K
DOZ £áry He ii, t¥º²í prvky T

ef

> 45 000K
DB £áry He i 11 000K < T

ef

< 30 000K
DC spektrum bez nápadnýh £ar T

ef

< 11 000K

2.6 Balmer·v skok

Ioniza£ní energie elektronu s hlavním kvantovým £íslem n = 2 v atomu vodíku je E2 = 3,40 eV.
To znamená, ºe foton musí mít energii alespo¬ 3,40 eV aby mohl ionizovat atom vodíku s elek-

tronem naházejíím se v první exitované hladin¥. Fotony s energií men²í neº je 3,40 eV (vlno-

vou délkou v¥t²í neº 364,7 nm) nejsou shopny tento atom ionizovat. V d·sledku toho opaita

hv¥zdného materiálu pro vlnové délky krat²í neº λ ≤ 364,7 nm prude nar·stá. Ve spektreh

hv¥zd jejihº spojité spektrum je formováno vodíkem proto pozorujeme tzv. Balmer·v skok

(obr. 19). Obdobné skoky je moºné pozorovat i pro mnohé dal²í exitované hladiny p°edev²ím

vodíku a helia. Skok zp·sobený nár·stem absorpe v d·sledku ionizae základní hladiny vo-

díku n = 1 (odpovídajíí ioniza£ní energii 13,6 eV a vlnové déle fotonu 91,2 nm) se nazývá

Lyman·v skok. Spojité spektrum s vlnovými délkami men²ími neº je vlnová délka Lymanova

skoku se nazývá Lymanovo kontinuum. Podobn¥ se Balmerovo kontinuum ve spektru nahází

mezi Lymanovým a Balmerovým skokem. Je²t¥ se zmíníme o Pashenov¥ kontinuu, které se

ve spektru nahází mezi Pashenovým a Balmerovým skokem.
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Obrázek 19: Balmer·v skok spo£tený pomoí HHe modelu hv¥zdné atmosféry hv¥zdy spekt-

rálního typu B9 (J. Kubát 2003).
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Obrázek 20: D·sledek Inglisova�Tellerova vztahu. Spektra byla získána spektrografem UVES

(ESO, Bagnulo a kol. 2005).

Pokud by spektrální £ára nebyla roz²í°ená, pak by se v blízkosti ur£itého skoku m¥l nahá-

zet nekone£ný po£et spektrálníh £ar. Ni takového v²ak nepozorujeme ani pomoí spektro-

grafu s vysokou rozli²ovaí shopností. D·vodem je to, ºe tato úvaha platí pouze pro nekone£n¥

úzké spektrální £áry, ale ve skute£nosti jsou jednotlivé spektrální £áry roz²í°ené. V p°ípad¥

£ar Balmerovy série je nejd·leºit¥j²ím typem roz²í°ení sráºkové roz²í°ení díky Starkovu jevu.

Starkovo roz²í°ení pro kvantové £íslo horní hladiny p°ehodu n je úm¥rné n2
. Naopak roz-

díl energií mezi jednotlivými hladinami v atomu vodíku je úm¥rný 1/n3
. Díky tomu je pro

ur£itou hladinu s kvantovým £íslem nu roz²í°ení £áry v¥t²í neº rozdíl vlnovýh délek mezi

následujíími Balmerovými £arami. Dal²í £áry splývají a není je moºné odli²it. Protoºe Star-

kovo roz²í°ení závisí na konentrai elektron· ne je £íslo nejvy²²í pozorované £áry moºné uºít

k výpo£tu konentrae elektron· pomoí tzv. Inglisova�Tellerova vztahu

log ne = 23,26− 7,5 lognu. (49)
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Obrázek 21: �ást ultra�alového spektra hv¥zdy HD 64740 pozorovaná dalekohledem HST.

Spektrum je tvo°eno stovkami £ar t¥º²íh prvk·, p°edev²ím ºeleza.

Je patrné, ºe pokud je moºné pozorovat v¥t²í po£et Balmerovýh £ar, pak je konentrae

elektron· v atmosfé°e hv¥zdy men²í.

2.7 Horké hv¥zdy v ultra�alové oblasti

Vzhledem ke své vysoké efektivní teplot¥ vyzá°í horké hv¥zdy v ultra�alové oblasti velkou £ást

svého zá°ení. Proto nám ultra�alová oblast spektra poskytuje neoenitelné informae o t¥hto

hv¥zdáh, v mnoha ohledeh se jedná o informae, které byhom z jiné £ásti spektra nezískali.

Bohuºel je ale podstatná £ást ultra�alového zá°ení hv¥zd absorbována zemskou atmosférou,

proto je hv¥zdná spektroskopie v ultra�alovém oboru v plném rozsahu moºná pouze z druºi.

První ultra�alová spektra hv¥zd byla získána na koni ²edesátýh let minulého století pomoí

spektrograf· na palub¥ balistikýh raket, nejslavn¥j²í éra ultra�alové spektroskopie ale p°i²la

s nástupem druºie IUE (International Ultraviolet Observer). Tato druºie b¥hem tém¥° dva-

eti let své £innosti zaznamenala mnohé významné objevy, z nihº se podstatná £ást týkala

horkýh hv¥zd. V sou£asnosti je jediným dalekohledem shopným pozorovat v ultra�alové

oblasti dalekohled HST. Výhodou pozorování v ultra�alové oblasti je mimo jiné to, ºe pozo-

rované toky bývají obvykle absolutn¥ kalibrované, oº dovoluje získat odhad efektivní teploty

nebo vzdálenosti hv¥zdy.

Spektroskopie v ultra�alové oblasti se tém¥° výhradn¥ omezuje na oblast Balmerova kon-

tinua s vlnovými délkami v rozsahu 91,2 nm � 364,7 nm. A£koliv horké hv¥zdy vyza°ují zá°ení

i v oblasti Lymanova kontinua, takové zá°ení je v podstat¥ nepozorovatelné. Zá°ení Lyma-

nova kontinua je totiº shopno ionizovat mezihv¥zdný vodík, proto je mezihv¥zdným vodíkem

absorbováno a vyzá°eno p°i �uoresen£níh p°ehodeh v del²íh vlnovýh délkáh. Zá°ení Ly-

manova kontinua je tedy pozorovatelné pouze pro výjime£n¥ blízké horké hv¥zdy naházejíí

se v oblasteh hudýh na mezihv¥zdný vodík.

V ultra�alové oblasti klasiké d¥lení spektra na kontinuum a £áry ztráí smysl. Spekt-

rální £áry t¥º²íh prvk· (p°edev²ím ºeleza) jsou zde natolik £etné, ºe kontinuum v podstat¥

nepozorujeme a £etné £áry navzájem splývají (obr. 21). Výrazn¥j²í bývají typiky pouze re-

zonan£ní £áry leh£íh prvk· (zejména uhlíku £i k°emíku), tedy £áry vznikajíí p°ehodem

mezi základní a exitovanou hladinou (obr. 22). Výrazn¥j²í jsou také £áry rezonan£ní série

vodíku, Lymanovy série, které ov²em vznikají absorpí zá°ení v mezihv¥zdném prost°edí.

3

3

V n¥kterýh p°ípadeh m·ºeme naví v absorp£níh pro�leh £ar Lymanovy série pozorovat slabou emisi
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Stejným zp·sobem vznikají dal²í £etné interstelární £áry, ty nejsiln¥j²í z nih jsou nápadné

svým hlubokým a úzkým pro�lem. V ultra�alovém spektru horkýh hv¥zd spektrální t°ídy O

a veleobr· spektrálníh t°íd B a A pozorujeme nápadné pro�ly typu P Cygni, vznikajíí ve

hv¥zdném v¥tru. O t¥hto pro�leh se podrobn¥ji zmíníme v následujíí kapitole.

Doporu£ená literatura

Gray, R. O., Corbally, C. J.: Stellar Spetral Classi�ation, 2009, Prineton University Press

Hubeny, I., Mihalas, D.: Theory of Stellar Atmospheres, 2014, Prineton University Press

vznikajíí v okolí Zem¥ v tzv. geokorón¥.
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Obrázek 22: Ultra�alové spektrum vybranýh horkýh hv¥zd. Ve spektru hv¥zdy α Cam

jsou patrné pro�ly £ar typu P Cygni. Absorp£ní £ára Lyα vzniká £áste£n¥ v mezihv¥zdném

prost°edí, emise v této £á°e ve spektru hv¥zdy HD 101065 vzniká v geokorón¥.
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3 Hv¥zdný vítr

3.1 Pro�l spektrálníh £ar typu P Cyg

Ve spektreh hv¥zd typu O a B hlavní posloupnosti a obr· a veleobr· typ· OBA nalézáme u

n¥kterýh £ar tzv. pro�ly typu P Cyg. Pro�l spektrální £áry typu P Cyg se skládá z absorp£ní

£ásti v modré (krátkovlnné) oblasti £áry a z emisní £ásti v £ervené (dlouhovlnné) oblasti £áry

(viz. obr. 25, 26). Tyto pro�ly bývají typiky velie ²iroké. Dopplerovské ryhlosti odpoví-

dajíí hran¥ absorp£ní £ásti pro�lu typu P Cyg dosahují aº 4000 km s−1
. Tyto ryhlosti jsou

n¥kolikanásobn¥ vy²²í neº jsou únikové ryhlosti z povrhu hv¥zdy. P°ítomnost takovéhoto

pro�lu ve spektru je neklamným d·kazem toho, ºe se v okolí hv¥zdy nahází rozpínajíí se

obálka, která uniká z její gravita£ního p·sobnosti � hv¥zdný vítr

4

.

B

C

B

A

A B

vlnová délka

tok

vlnová délka vlnová délka

tok

vlnová délka vlnová délka
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Obrázek 23: Vysv¥tlení vzniku P Cygni pro�lu

Vznik pro�lu typu P Cyg je vysv¥tlen na obrázku 23. P°edpokládejme, ºe se v okolí hv¥zdy

nahází sfériky symetriký hv¥zdný vítr, jehoº ryhlost roste se vzdáleností od hv¥zdy. Vzhle-

dem k danému pozorovateli je moºné hv¥zdný vítr rozd¥lit do t°í oblastí. První z oblastí A

zakrývá povrh hv¥zdy, v oblasti B pozorujeme pouze hv¥zdný vítr a oblast C je zakrytá

hv¥zdou. Sledujeme-li hv¥zdné spektrum v £á°e, ve které hv¥zdný vítr absorbuje, pak spek-

trum oblasti A vytvá°í ²irokou absorp£ní £áru. Její ²í°ka odpovídá Dopplerovu posunu pro

ryhlosti (0,vmax), kde vmax je maximální ryhlost, kterou hv¥zdný vítr dosahuje. Protoºe se

k nám vítr v této oblasti p°ibliºuje, pozorujeme absorpi pouze v modré £ásti £áry. Z oblasti

B sledujeme pouze rozptýlené zá°ení, tato oblast má tedy emisní pro�l. Protoºe se k nám

vítr na p°ivráené polokouli v¥tru p°ibliºuje a na odvráené se od nás vzdaluje, pozorujeme

z oblasti B symetriký emisní pro�l. Z oblasti C samoz°ejm¥ ºádné zá°ení nepozorujeme. Slo-

ºením symetrikého emisního pro�lu spolu s absorp£ním pro�lem v modré oblasti £áry vzniká

P Cyg pro�l.

4

Rozeznáváme n¥kolik základníh druh· hv¥zdnýh v¥tr·.Koronální hv¥zdný vítr, který je d·sledkem rozpí-

nání se hv¥zdné koróny, pozorujeme u hladnýh hv¥zd (nap°íklad u na²eho Slune). Chladní veleob°i a hv¥zdy

asymptotiké v¥tve obr· mohou mít vítr uryhlovaný absorpí zá°ení na prahovýh £ástiíh. P°i vzniku to-

hoto druhu hv¥zdného v¥tru hrají nezastupitelnou roli také hv¥zdné pulzae. Dal²ím druhem hv¥zdného v¥tru

je hv¥zdný vítr horkýh hv¥zd, kterým se zabýváme zde.
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Obrázek 24: Pro�l £áry Hα hv¥zd λ Cep, α Cam a P Cyg. Spektra byla získána ond°ejovským

dvoumetrovým dalekohledem (pozorovatel J. Kubát).
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Obrázek 25: N V dublet hv¥zd ζ Pup a τ So (Lamers a Cassinelli 2000).
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Obrázek 26: P°íklad UV spektra vybranýh horkýh hv¥zd, v jejihº spektru nalézáme pro�ly

£ar typu P Cyg. Spektra byla získána Hubbleovým vesmírným dalekohledem a druºií IUE.

V p°ípad¥ hv¥zdy τ So je patrná pouze absorp£ní £ást pro�lu typu P Cyg.

Spektrální £áry vznikajíí ve hv¥zdném v¥tru ale nemusí mít vºdy nutn¥ pro�l typu P Cyg.

Ten vzniká v p°ípad¥, kdy bezprost°edn¥ po absorpi fotonu je dal²í foton vyzá°en v téºe £á°e

a atom (iont) se vraí do p·vodního stavu. Tak tomu ale vºdy být nemusí. Emise v dané

£á°e m·ºe vznikat také v d·sledku rekombinae, kdy se rekombinovaný atom nahází ve

vy²²í exitované hladin¥, poté dojde k vyzá°ení fotonu v dané £á°e a k op¥tovné ionizai

atomu. Emisním £arám vznikajíím tímto zp·sobem se n¥kdy °íká rekombina£ní £áry. Tímto
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Obrázek 27: Pro�l £áry Hα supernovy SN2004dj pozorovaný ond°ejovským dvoumetrovým

dalekohledem (Kor£áková a kol. 2005) v r·znýh £asovýh okamºiíh. Je vynesen relativní tok

v závislosti na vlnové déle, jednotlivá spektra jsou posunuta a ozna£ena Juliánským datem

expozie (JD-2453200).

zp·sobem vzniká nap°íklad emisní £ára Hα, kterou pozorujeme ve spektru hv¥zd spektrálního

typu O (viz. obr. 24).

P°ipome¬me si, ºe pro�l typu P Cyg mohou mít také n¥které £áry ve spektreh nov

a supernov, jak je patrné z obrázku 27. P°ítomnost pro�lu typu P Cyg ve spektru t¥hto

objekt· také ukazuje na ryhlou expanzi obálky, která má ov²em zela jinou astrofyzikální

p°í£inu.

3.2 Co uryhluje hv¥zdný vítr horkýh hv¥zd?

Jak jsme si ukázali, v okolí zá°ivýh horkýh hv¥zd existuje tok hmoty od hv¥zdy do me-

zihv¥zdného prostou � hv¥zdný vítr. Otázkou ale z·stává, jaká síla je shopna uryhlit látku

z atmosféry hv¥zdy na ryhlosti n¥kolikanásobn¥ p°evy²ujíí ryhlost únikovou. Protoºe se

spodní vrstvy atmosféry nepohybují, musí být hledaná síla v t¥hto oblasteh men²í neº síla

gravita£ní. Naopak ve vn¥j²íh vrstváh atmosféry musí být tato síla v¥t²í, neº je síla gravi-

ta£ní, aby byla shopná uryhlit látku na ryhlosti p°evy²ujíí ryhlost únikovou.

Horké hv¥zdy mají vysoký zá°ivý výkon a proto síla uryhlujíí hv¥zdný vítr horkýh hv¥zd

by mohla být spojena s intenzivním polem zá°ení. Podívejme se tedy nejd°íve na tu nejjed-

nodu²²í sílu spojenou se zá°ením, sílu zp·sobenou rozptylem zá°ení na volnýh elektroneh.
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Uºitím vztah· (18), (10) a (5) je zá°ivé zryhlení zp·sobené tímto rozptylem dáno vztahem

gel =
f
zá°

ρ
=

L

4πr2c

σTh

µe

, (50)

kde L je zá°ivý výkon, r je vzdálenost od hv¥zdy, σTh je ú£inný pr·°ez Thomsonova rozptylu,

σTh = 6,65 10−24 cm−2
a µe je podíl hustoty látky ρ a konentrae volnýh elektron· ne,

µe = ρ/ne. Tuto sílu zp·sobenou rozptylem na volnýh elektroneh porovnáme s gravita£ním

zryhlením, g = −GM/r2,

Γ = −gel
g

=

σTh

µe
L

4πGMc
. (51)

Vidíme, ºe pom¥r t¥hto sil Γ (Eddington·v parametr) je ve hv¥zdné atmosfé°e tém¥° kon-

stantní a proto síla zp·sobená rozptylem zá°ení na volnýh elektroneh nem·ºe zp·sobovat

uryhlování hv¥zdného v¥tru. P°esto v²ak m·ºe být v p°ípad¥ horkýh hv¥zd pom¥rn¥ d·le-

ºitá, protoºe je shopna podstatným zp·sobem sníºit velikost gravita£ní síly. Pro parametry

odpovídajíí na²emu Sluni je Γ ≈ 10−5
a tedy zá°ivá síla zp·sobená rozptylem elektron· je

pro atmosféru Slune zanedbatelná. Av²ak pro typiké hv¥zdy spektrální t°ídy O se zá°ivými

výkony L ≈ 106L⊙ a hmotnostmi M ≈ 10M⊙ je Γ . 1 a tedy síla zp·sobená rozptylem

zá°ení na volnýh elektroneh je sie men²í, ale srovnatelná se silou gravita£ní. Rozptyl zá°ení

na volnýh elektroneh se pak projeví sníºením efektivního gravita£ního zryhlení na povrhu

hv¥zdy,

g
ef

= g + gel = −GM (1− Γ)

r2
(52)

a sníºením únikové ryhlosti pro ionizovanou látku

v
únik

=

√

2GM (1− Γ)

r
. (53)

Pokud se v²ak podíváme na £arové p°ehody, pak ú£inný pr·°ez £arovýh p°ehod· je

aº o n¥kolik °ád· vy²²í neº je ú£inný pr·°ez Thomsonova rozptylu. Podrobné výpo£ty se

zapo£tením desetitisí· spektrálníh £ar ukazují, ºe pro p°ípad typikýh v¥tr· horkýh hv¥zd

je £arový ú£inný pr·°ez σ
£áry

≈ Q̄σTh, kde Q̄ ≈ 103 a tedy zá°ivá síla zp·sobená absorpí

zá°ení v £aráh m·ºe být aº zhruba 103× v¥t²í neº je síla gravita£ní. To v²ak platí pouze

pro zá°ivou sílu v prost°edí, které je optiky tenké, v reálném hv¥zdném v¥tru horkýh hv¥zd

jsou mnohé £áry optiky tlusté a proto zá°ivá síla je pouze n¥kolikanásobn¥ vy²²í neº síla

gravita£ní.
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Obrázek 28: Rozptyl zá°ení ve v¥treh horkýh hv¥zd

Zá°ení absorbované v £aráh je tém¥° okamºit¥ znovu emitováno. Zdálo by se tedy, ºe po

uryhlení iontu po absorpi je atom znovu zbrzd¥n po emisi a ºe tedy ionty nemohou být

zá°ením uryhlovány. Tak tomu v²ak není, jak napovídá obrázek 28, který elý jev dokresluje.

Vidíme, ºe iont nejd°íve absorbuje foton. S velkou pravd¥podobností tento foton p°iletí ze

sm¥ru od hv¥zdy, proto dohází k uryhlení iontu sm¥rem od hv¥zdy. Foton je následn¥ op¥t
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Obrázek 29: Sobolevova aproximae

vyzá°en v podstat¥ se stejnou vlnovou délkou. Sm¥r, do kterého je absorbovaný foton vyzá-

°en, v²ak jiº není nijak korelovaný se sm¥rem, ze kterého se foton p·vodn¥ ²í°il. Se stejnou

pravd¥podobností m·ºe být foton vyzá°en sm¥rem ke hv¥zd¥ i sm¥rem od hv¥zdy. Pravd¥po-

dobnost, ºe bude vyzá°en v podobném sm¥ru z jakého se ²í°il (a tedy pravd¥podobnost toho,

ºe nedojde k uryhlení iontu) je velie malá. V d·sledku toho dohází k uryhlování látky

hv¥zdného v¥tru.

3.3 Zá°ivá síla v Sobolevov¥ aproximai

P°esný výpo£et zá°ivé síly v pohybujíím se prost°edí je pom¥rn¥ sloºitá proedura, kterou

je naví moºné v obenosti provést pouze numeriky. Museli byhom °e²it rovnii p°enosu

zá°ení a se znalostí spei�ké intenzity pak aplikovat vzore (18) pro výpo£et zá°ivé síly. Zde

si nazna£íme jednodu²²í postup výpo£tu zá°ivé síly v tzv. Sobolevov¥ aproximai, kterou je

moºné s výhodou pouºít pro p°ibliºný výpo£et zá°ivé síly a pro pohopení základ· fyziky

hv¥zdného v¥tru horkýh hv¥zd.

Zá°ivá síla zp·sobená absorpí v optiky tenké £á°e je dána mnoºstvím energie, kterou je

daná £ára shopna absorbovat. Zá°ivá síla optiky tenké £áry je podle (18) rovna

f
tenká

≡ ρg
tenká

=
χFν

c
, (54)

kde g
tenká

je zá°ivé zryhlení (síla na jednotku hmotnosti) a χ je koe�ient absorpe v dané

£á°e integrovaný p°es frekvene, χ =
∫∞

0
χνdν.

Výraz pro zá°ivou sílu v optiky tlusté £á°e je v²ak sloºit¥j²í, pro její obený výpo£et je

t°eba znát °e²ení rovnie p°enosu zá°ení. Její °e²ení je komplikované zvlá²t¥ pro p°ípad pohy-

bujíího se prost°edí. Pokud je v²ak gradient ryhlosti v pohybujíím se prost°edí dostate£n¥

velký, je moºné výpo£et zá°ivé síly podstatn¥ zjednodu²it vyuºitím Sobolevovy aproximae.

Její prinip je znázorn¥n na obrázku 29, kde je znázorn¥na typiká závislost ryhlosti na po-

lom¥ru ve hv¥zdném v¥tru horkýh hv¥zd. Budeme-li ve vztaºné soustav¥ nepohybujíí se
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vzhledem ke hv¥zd¥ sledovat jednu vybranou £áru, pak p°i uryhlování hv¥zdného v¥tru do-

hází k posunu frekvene, na které je daný atom shopen absorbovat (emitovat). Proto je

na ypsilonové ose krom¥ ryhlosti vynesena také frekvene odpovídajíí Dopplerovu posunu

spektrální £áry pro danou ryhlost. Zvolíme-li si pevný polom¥r ve hv¥zdném v¥tru, pak ²edá

oblast v grafu odpovídá intervalu frekvení, na kterýh je hv¥zdný vítr v dané £á°e shopen

absorbovat zá°ení. Vzhledem k tomu, ºe ryhlost hv¥zdného v¥tru je mnohem vy²²í neº tepelná

ryhlost (ur£ujíí Dopplerovo roz²í°ení £áry), je ²edá oblast relativn¥ tenká. Sledujeme-li v²ak

tuto ozna£enou oblast pro konstantní frekveni, pak získáme interval polom¥r·, na kterýh je

hv¥zdný vítr shopen pohlovat zá°ení v dané frekveni. Pokud tedy °e²íme rovnii p°enosu

zá°ení pro danou frekveni, pak ji nemusíme °e²it mimo vyzna£enou oblast, protoºe mimo

²edou oblast je intenzita zá°ení v dané frekveni konstantní. Pokud je tato oblast dostate£n¥

�úzká�, pak intenzita zá°ení v daném bod¥ závisí pouze na lokálníh vlastnosteh hv¥zdného

v¥tru. P°esn¥ji, pokud je polo²í°ka daného pro�lu ∆νD dána teplotním roz²í°ením, pak ha-

rakteristiká délka na ose x, na které dohází ke zm¥n¥ intenzity, je dána tzv. Sobolevovou

délkou

LS ≡ vtep
(

dv
dr

) ,

kde vtep je tepelná ryhlost. Aby bylo moºné pouºít Sobolevovu aproximai, pak musí být

harakteristiká délka, na které se m¥ní parametry v¥tru, podstatn¥ del²í neº LS. Vybereme-li

konkrétn¥ harakteristikou délku ve v¥tru jako vzdálenost, na které se m¥ní hustota ρ, pak

H ≡ ρ
(

dρ
dr

) ≈ v
(

dv
dr

) ≫ vtep
(

dv
dr

) ≡ LS.

V uvedeném p°iblíºení platí, ºe Sobolevovu aproximai lze pouºít v p°ípad¥, kdy je ryhlost

v¥tru v (v sou°adné soustav¥ spojené s hv¥zdou) podstatn¥ v¥t²í neº tepelná ryhlost vtep.
Protoºe v²ak ryhlosti hv¥zdnýh v¥tr· horkýh hv¥zd (∼ 1000 kms

−1
) jsou typiky o n¥kolik

°ád· vy²²í neº je tepelná ryhlost (tepelná ryhlost proton· je v prost°edí hv¥zdnýh v¥tr·

v
tep

≈ 10−30 kms

−1), je moºné s výhodou pouºít Sobolevovu aproximai pro výpo£et model·

hv¥zdnýh v¥tr· horkýh hv¥zd.

Optiká hloubka vrstvy hv¥zdného v¥tru v radiálním sm¥ru je dána tzv. Sobolevovou

optikou hloubkou

τS =

∫

χν dr ≈
1

∆νD
χLS =

c

ν0

χ
(

dv
dr

) , (55)

kde ν0 je klidová frekvene £áry a kde jsme uºili vztahu ∆νD = ν0vtep/c a kde jsme aproxi-

movali extink£ní koe�ient χ =
∫∞

0
χνdν ≈ χν∆νD. Integrae se provádí pouze v oblasti, kde

je extink£ní koe�ient nezanedbatelný a která mé délku LS. Vidíme, ºe Sobolevova optiká

hloubka τS je nep°ímo úm¥rná gradientu ryhlosti dv/dr hv¥zdného v¥tru. To je moºné po-

m¥rn¥ lehe vysv¥tlit znovu s pouºitím obrázku 29. Pokud je gradient ryhlosti v¥tru malý,

pak je k°ivka ryhlosti víe sklon¥ná a pro danou frekveni je ²edá oblast (vyzna£ujíí interval

polom¥r·, na kterém vítr absorbuje) ²ir²í. Zá°ení je tedy v dané frekveni absorbováno na

v¥t²ím intervalu polom¥r· a optiká hloubka prost°edí je v¥t²í. Naopak pokud je gradient

ryhlosti v¥tru velký, pak je k°ivka ryhlosti strm¥j²í a pro danou frekveni je interval polo-

m¥r·, na kterém vítr absorbuje, men²í. Zá°ení je absorbováno na men²ím intervalu polom¥r·

a optiká hloubka prost°edí je men²í.

Se znalostí optiké hloubky hv¥zdného v¥tru jiº m·ºeme spo£ítat zá°ivé zryhlení zp·so-

bované optiky tlustou £arou. B¥hem pr·hodu zá°ení optiky tlustou £arou ubývá tok zá°ení
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v £á°e F £ára

ν úm¥rn¥ e−τ
, kde τ je optiká hloubka v dané £á°e, tedy F £ára

ν = Fνe
−τ
, kde Fν je

dopadajíí tok zá°ení. Zá°ivé zryhlení v optiky tlusté £á°e je dáno vztahem

g
tlustá

=
f
tlustá

ρ
=

1

cρ

∫

χνF
£ára

ν dν =
ν0
ρc2

dv

dr
Fν

∫ τS

0

e−τdτ =
ν0Fν

ρc2
dv

dr

(

1− e−τS
)

. (56)

Ve vzori jsme vyuºili transformae dν = ν0
c
dv = ν0

c
dv
dr
dr. Pro p°ípad optiky tlusté £áry

τS ≫ 1 je moºné p°edhozí vzore nahradit p°ibliºným vyjád°ením ve tvaru

g
tlustá

≈ ν0Fν

ρc2
dv

dr

(

=
g
tenká

τS

)

. (57)

Doházíme k záv¥ru, ºe zá°ivá síla zp·sobovaná absorpí zá°ení v optiky tlustýh £aráh je

úm¥rná gradientu ryhlosti hv¥zdného v¥tru. M·ºeme si také v²imnout, ºe tato síla nezávisí

na opait¥ £áry.

3.4 Ryhlost ztráty hmoty

P°edpokládejme, ºe ve hv¥zdném v¥tru existují pouze optiky tlusté £áry. Zá°ivé zryhlení

zp·sobované absorpí v optiky tlusté £á°e je v takovém p°ípad¥ dáno vztahem (57).

Nejd·leºit¥j²í harakteristikou hv¥zdného v¥tru je mnoºství hmoty, které za jednotku £asu

opou²tí hv¥zdu, tedy ryhlost, s jakou hv¥zda ztráí svou hmotnost. Budeme-li p°edpokládat,

ºe vítr je staionární a sfériky symetriký, pak díky platnosti rovnie kontinuity je tato

hmotnost dána vztahem

Ṁ = 4πr2ρv. (58)

Sou£asn¥ pouºijeme hrubý odhad pro tok zá°ení Fν ≈ F/ν0 = L/ (4πr2ν0). S pomoí tohoto

vztahu je moºné upravit vyjád°ení pro zá°ivé zryhlení optiky tlusté £áry (57) jako

g
tlustá

=
L

Ṁc2
v
dv

dr
. (59)

Z hydrodynamiky víme, ºe pohybová rovnie tekutiny, jejíº ryhlost nezávisí na £ase, je dána

vztahem (je-li gradient tlaku zanedbatelný)

v
dv

dr
= g, (60)

kde g zna£í v²ehny p·sobíí síly. Zanedbáme-li sílu gravita£ní, pak pohybová rovnie hv¥zd-

ného v¥tru uryhlovaná elkem N
tlustá

optiky tlustými £arami má tvar

v
dv

dr
= N

tlustá

L

Ṁc2
v
dv

dr
. (61)

Z této rovnie m·ºeme jednodu²e vyjád°it ryhlost ztráty hmoty zá°ením uryhlovaného v¥tru

jako

Ṁ = N
tlustá

L

c2
. (62)

Podíl L/c2 je hmotnost, která podle relativistikého vztahu hmotnost-energie odpovídá ener-

gii vyzá°ené hv¥zdou. Zjistili jsme, ºe ryhlost ztráty hmoty zá°ením uryhlovaného v¥tru je

úm¥rná �fotonové ryhlosti ztráty hmoty� a po£tu optiky tlustýh £ar. Podle vztahu (62)
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je ryhlost ztráty hmoty hv¥zdného v¥tru úm¥rná zá°ivému výkonu hv¥zdy. Proto nejmohut-

n¥j²í hv¥zdné v¥try nalézáme u hv¥zd spektrální t°ídy O a u obr·, zatímo hv¥zdy hlavní

posloupnosti spektrální t°ídy B mají nanejvý² pouze velie slabý hv¥zdný vítr.

A£koliv byl vztah (62) pro ryhlost ztráty hmoty zá°ením uryhlovaného v¥tru odvozen

s pouºitím mnoha p°iblíºení, uhovává si svou platnost i pro sloºit¥j²í modely a s jeho pomoí

jsme shopni alespo¬ kvalitativn¥ popsat vlastnosti hv¥zdného v¥tru.

3.5 CAK teorie hv¥zdného v¥tru

Skute£ný vítr horkýh hv¥zd v²ak není uryhlován pouze optiky tlustými £arami. Hv¥zdný

vítr m·ºe absorbovat zá°ení v mnoha £aráh, z nihº n¥které jsou optiky tenké a jiné optiky

tlusté. Pro výpo£et realistikýh model· hv¥zdnýh v¥tr· v²ak pot°ebujeme znát p°esnou

hodnotu zá°ivé síly. Proto je vhodné parametrizovat zá°ivou zá°ivou sílu podle d·leºitosti

optiky tenkýh a optiky tlustýh £ar. Castor, Abbott a Klein (1975) pro parametrizai

zá°ivé síly zvolili dva parametry, parametr α, který je v podstat¥ podílem zá°ivé síly v optiky

tlustýh £aráh na elkové zá°ivé síle a parametr k, který ur£uje velikost zá°ivé síly. Zá°ivá

síla v tzv. CAK aproximai pak má tvar

g
zá°

=
fΓGMk

r2

(

1

σThρvtep

dv

dr

)α

, (63)

Místo parametru k je moºné pro výpo£et zá°ivé síly pouºít parametr Q̄, který má význam

velikosti zá°ivé síly (v jednotkáh zá°ivé síly zp·sobené rozptylem volnýh elektron·) za p°ed-

pokladu, ºe jsou v²ehny £áry optiky tenké,

g
zá°

=
fQ̄L

r2

(

1

4πρQ̄

dv

dr

)α

. (64)

Faktor f je oprava na kone£ný disk hv¥zdy. Vidíme, ºe také v p°ípad¥ zá°ivé síly velkého

po£tu optiky tlustýh a optiky tenkýh £ar je zá°ivá síla p°ímo úm¥rná gradientu ryhlosti

v¥tru. Pohybová rovnie zá°ením uryhlovaného v¥tru se zanedbáním tlaku plynu má tvar

(s pouºitím de�nie (58) ryhlosti ztráty hmoty)

v
dv

dr
= −GM(1 − Γ)

r2
+

fQ̄L

r2

(

vr2

ṀQ̄

dv

dr

)α

. (65)

Je patrné, ºe závislost zá°ivé síly na gradientu ryhlosti v¥tru vytvá°í velie zajímavou zp¥t-

nou vazbu, protoºe gradient ryhlosti je ur£en zá°ivou silou, která sama závisí na gradientu

ryhlosti. Tato zp¥tná vazba ve svém d·sledku vede k moºnosti vzniku nového druhu vln

v prost°edí hv¥zdného v¥tru, k tzv. Abbottovým vlnám. T¥mito vlnami se v²ak jiº zabývat

nebudeme.

Pro danou hv¥zdu existuje nekone£n¥ mnoho °e²ení rovnie (65), které se li²í velikostí

ryhlosti ztráty hmoty Ṁ . Podrobným rozborem rovnie (65) je v²ak moºné ukázat, ºe pro

danou hv¥zdu existuje pouze jedno °e²ení rovnie (65), pro které ryhlost v¥tru v blízkosti

hv¥zdy se blíºí k nule a které je moºné prodlouºit do libovoln¥ velké vzdálenosti od hv¥zdy.

Naví je moºné ukázat, ºe toto °e²ení je stabilní, ºe Abbottovy vlny z velkýh vzdáleností od

hv¥zdy nejsou shopny proniknout aº ke hv¥zdnému povrhu. Toto °e²ení jednozna£n¥ ur£uje

ryhlost ztráty hmoty Ṁ .
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Pr·b¥h ryhlosti ve hv¥zdném v¥tru je moºné s velkou p°esností aproximovat jako

v(r) = v∞

(

1− R∗

r

)β

, (66)

kde v∞ ozna£uje kone£nou, limitní ryhlost hv¥zdného v¥tru (limr→∞ v(r) = v∞), R∗ je po-

lom¥r hv¥zdy a parametr β je obvykle roven β = 0,8 − 1,0. �e²ením rovnie (65) je moºné

ukázat, ºe kone£ná ryhlost hv¥zdného v¥tru je p°ímo úm¥rná únikové ryhlosti z povrhu

hv¥zdy,

v∞ ∼

√

2GM(1− Γ)

R∗

(67)

a ryhlost ztráty hmoty je úm¥rná zá°ivému výkonu hv¥zdy,

Ṁ ∼ L
1

α , α ≈ 0.5 (68)

3.6 Hv¥zdný vítr hv¥zd typu O, B, A a WR hv¥zd

Pro uryhlování hv¥zdného v¥tru hv¥zd O, B a A není d·leºitá absorpe zá°ení v £aráh

nejhojn¥ji zastoupenýh prvk· vodíku a helia, ale naopak je d·leºitá absorpe v £aráh prvk·,

které mají jen pom¥rn¥ malé zastoupení, typiky uhlíku, dusíku, kyslíku nebo ºeleza. Hlavním

d·vodem je to, ºe tyto prvky mají mnohem víe £ar, ve kterýh mohou absorbovat, neº

zmi¬ovaný vodík £i helium. Naví zá°ivé zryhlení v optiky tlustýh £aráh (57) nezávisí na

opait¥ v £á°e, tedy nezávisí na relativním zastoupení daného prvku.

Hv¥zdné v¥try WR hv¥zd jsou v²ak podstatn¥ sloºit¥j²í neº hv¥zdné v¥try OB hv¥zd.

Ukazuje se, ºe hv¥zdný vítr t¥hto hv¥zd je uryhlován jiº v atmosfé°e hv¥zdy.

Tabulka 5: Parametry hv¥zdnýh v¥tr· vybranýh veleobr· typu OBA, horkýh hv¥zd hlavní

posloupnosti, WR hv¥zd a entrálníh hv¥zd planetárníh mlhovin (Kudritzki a kol. 1999,

Lamers a Cassinelli 2000, Pauldrah a kol. 2004)

Hv¥zda Spektrální typ L [L⊙] Ṁ [M⊙/rok] v∞ [km/s]

ζ Pup O4 I (f) 7,9 · 105 6 · 10−6 2200
λ Cep O6 I 6,8 · 105 5 · 10−6 2250
ǫ Ori B0 Ia 4,6 · 105 4 · 10−6 1500
P Cyg B1 Ia

+ 7,2 · 105 2 · 10−5 210
HD 12953 A1Iae 1,3 · 105 4 · 10−7 150
HD 93250 O3V 1,9 · 106 5 · 10−6 3250
HD 15629 O5 V 8,9 · 105 8 · 10−7 3000
τ So B0 V 3,2 · 104 7 · 10−9 2000
WR 1 WN5 1,0 · 105 6 · 10−5 2000
WR 111 WC5 2,8 · 105 1 · 10−5 2200
NGC 3242 3,2 · 103 4 · 10−9

2400

IC 418 1,6 · 104 7 · 10−8
800

He 2-131 3,2 · 104 4 · 10−7
450

Hlavní parametry pro popis zá°ením uryhlovanýh v¥tr· horkýh hv¥zd jsou ryhlost

ztráty hmoty Ṁ a kone£ná ryhlost hv¥zdného v¥tru v∞. Typiké hodnoty t¥hto parametr·

pro vybrané horké hv¥zdy jsou uvedeny v tabule 5.
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Pro hv¥zdu samotnou je nejd·leºit¥j²í hodnota ryhlosti ztráty hmoty. Z tabulky 5 je

patrné, ºe mnohé hv¥zdy ztráí prost°ednitvím v¥tru °ádov¥ n¥kolik hmotností Slune b¥hem

miliónu let. Vzhledem ke svým hmotnostem ztráí mnohé horké hv¥zdy °ádov¥ jednu desetinu

své hmoty b¥hem jednoho miliónu let. Je jasné, ºe takto mohutný hv¥zdný vítr zásadním

zp·sobem ovliv¬uje jejih vývoj.

Hv¥zdný vítr horkýh hv¥zd je d·leºitým £initelem, který ovliv¬uje mezihv¥zdné prost°edí.

Prost°ednitvím hv¥zdného v¥tru se podstatná £ást hmoty hv¥zdy vraí do mezihv¥zdného

prost°edí a ovliv¬uje tak (vzhledem k nadzvukové ryhlosti v¥tru) podstatn¥ i jeho dynamiku.

Naví zejména v pozd¥j²íh fázíh vývoje se jedná o látku obohaenou produkty jaderného

ho°ení. Zahrnutí hv¥zdného v¥tru je také d·leºité pro výpo£et mnoºství ionizujíího zá°ení

vystupujíího z povrhu horkýh hv¥zd.

Hv¥zdný vítr ovliv¬uje zá°ení hv¥zdy v r·znýh spektrálníh oboreh:

• Rentgenové zá°ení: V¥t²ina látky hv¥zdného v¥tru horkýh hv¥zd má teplotu srovnatel-

nou s efektivní teplotou hv¥zdy. Vzhledem k tomu, ºe hv¥zdný vítr horkýh hv¥zd je siln¥

nadzvukový (ryhlost zvuku ∼ v
tep

), mohou se v n¥m vyskytovat rázové vlny. Vzhledem

k ryhlosti hv¥zdného v¥tru má prost°edí za rázovou vlnou teplotu ∼ 106 − 107K a

tedy siln¥ zá°í v rentgenovém oboru. Rentgenové zá°ení samostatnýh horkýh hv¥zd

tedy pohází z hv¥zdného v¥tru. Zá°ivý výkon horkýh hv¥zd v rentgenovém oboru je o

n¥kolik °ád· men²í neº elkový zá°ivý výkon hv¥zdy, L
x

∼ 10−7L.

• Ultra�alové zá°ení: Hv¥zdný vítr horkýh hv¥zd se v ultra�alové oblasti spektra proje-

vuje typiky pro�ly £ar typu P Cyg (£áry uhlíku, dusíku, k°emíku...). Z analýzy t¥hto

spektrálníh £ar je moºné získat v∞ a Ṁ .

• Viditelné zá°ení: Ve viditelné oblasti spektra se hv¥zdný vítr p°íli² neprojevuje, výjimkou

jsou nap°. pro�ly vodíkovýh £ar (emisní pro�l, pro�l typu P Cyg). Z analýzy t¥hto

spektrálníh £ar je moºné získat Ṁ .

• Radiové zá°ení: Obálka horkýh hv¥zd tvo°ená v¥trem je nepr·hledná pro radiové zá°ení,

naopak sám hv¥zdný vítr zá°í v radiovém oboru. Pozorováním mnoºství vyzá°eného

radiového zá°ení je moºné získat Ṁ .

Existuje n¥kolik dal²íh typ· horkýh hv¥zd a dvojhv¥zd, jejihº astrofyzikální harak-

teristiky jsou spojeny s hv¥zdným v¥trem. Mezi nejzajímav¥j²í pat°í rentgenové dvojhv¥zdy

s hmotnou sloºkou. Tyto dvojhv¥zdy se skládají z hmotné horké hv¥zdy a kompaktní sloºky

(bílého trpaslíka, neutronové hv¥zdy nebo £erné díry). U n¥kterýh z t¥hto dvojhv¥zd je £ást

v¥tru horké sloºky zahyena gravita£ním polem kompaktní sloºky, dohází k akrei látky na

kompaktní sloºku. Dopadajíí látka je silným zdrojem rentgenového zá°ení, rentgenový zá°ivý

výkon je moºné odhadnout tak, ºe p°edpokládáme, ºe ve²kerá poteniální energie dopadajíí

látky se p°em¥ní v rentgenové zá°ení, tedy LX = GMXṀakr/RX. Zde je MX hmotnost a RX

polom¥r kompaktní sloºky, Ṁakr je hmotnost látky dopadajíí za jednotku £asu. Mezi tyto

objekty pat°í nap°íklad rentgenový pulzar Vela X-1.
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4 Hv¥zdy typu Be

4.1 De�nie hv¥zd typu Be

Jako hv¥zdy typu Be se ozna£ují horké hv¥zdy spektrálního typu B v²eh luminozitníh t°íd

mimo veleobr·, u nihº alespo¬ jednou m¥la n¥která z jejih Balmerovýh £ar emisní pro�l.

V £eské terminologii se tyto hv¥zdy n¥kdy ozna£ují jako hv¥zdy se závojem. Emisní £áry hv¥zd

typu Be se nazývají pro�ly typu Be. P°íklady n¥kolika takovýh pro�l· jsou nakresleny na

obr. 30. Pokud se naví ve st°edu emisní £áry vodíku objevuje úzká absorp£ní sloºka, pak

se takovýmto hv¥zdám °íká �shell� hv¥zdy. P°íklad typikého �shell� spektra je uveden na

obrázku 31. P°estoºe jsou hv¥zdy typu Be známy jiº víe neº jedno století, je p°í£ina vzniku

tohoto jevu jedním z mála dosud nevy°e²enýh základníh problém· hv¥zdné astrofyziky.
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Obrázek 30: P°íklady typikýh emisníh £ar hv¥zd typu Be získané ond°ejovským dvoume-

trovým dalekohledem (pozorovatel: M. �lehta). Vlevo: Spektrum β Lyr v okolí £áry Hα, je
patrná nejen emise v této £á°e, ale také v sousední heliové £á°e. Vpravo: Spektrum hv¥zdy

ζ Tau.
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Obrázek 31: P°íklady emisníh £ar Be hv¥zd získané ond°ejovským dvoumetrovým dalekohle-

dem (pozorovatelé: M. �lehta, V. Votruba). Vlevo: Tzv. shell spektrum hv¥zdy V744 Her.

Vpravo: Prostý emisní pro�l hv¥zdy FF Cam.
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4.2 Základní harakteristiky hv¥zd typu Be

Astronomové studují hv¥zdy typu Be v mnoha oboreh elektromagnetikého spektra. Nej£as-

t¥j²ím uºívaným oborem je samoz°ejm¥ viditelná oblast elektromagnetikého zá°ení. V té se,

podle de�nie, tyto hv¥zdy projevují emisí v n¥které z £ar Balmerovy série vodíku. Mnohdy

v²ak nalézáme také emisní pro�ly u heliovýh £ar i u £ar dal²íh prvk·.

Jednou z nejd·leºit¥j²íh harakteristik hv¥zd typu Be je jejih prom¥nnost. Zhruba 70%

hv¥zd se závojem má prom¥nné spektrum. Rozeznáváme t°i typy prom¥nnosti t¥hto hv¥zd.

Z°ejm¥ nejd·leºit¥j²ím typem prom¥nnosti je zm¥na harakteristiky spektra, kdy se z hv¥zdy

spektrálního typu B stává hv¥zda typu Be a z hv¥zdy typu Be �shell� hv¥zda a naopak. S tím

souvisí druhý typ prom¥nnosti, zm¥na pom¥ru intenzit emisníh £ar a sousedního kontinua,

tzv. E/C prom¥nnost. �asto se také m¥ní pom¥r intenzit �alové a £ervené sloºky dvoji-

tého pro�lu emisníh £ar, tzv. V/R prom¥nnost. Spektrální prom¥nnost Be hv¥zd je naví

provázena fotometrikými zm¥nami. Fotometriká a spektroskopiká prom¥nnost se mohou

projevovat na velie odli²nýh £asovýh ²káláh, od velie ryhlýh zm¥n (s harakteristikou

dobou ve dneh) po zm¥ny na £asové ²kále desetiletí.

Z pozorování v r·znýh £ásteh elektromagnetikého spektra vyplývá, ºe v rovin¥ rovníku

hv¥zd typu Be se nahází emitujíí disk. Elektronová teplota tohoto disku se pohybuje okolo

10 000K, hustota elektron· v disku se odhaduje na 1012 m−3
. Bohuºel ze spektroskopikýh

pozorování není moºné jednodu²e zjistit velikost tohoto disku. Pro jeho zm¥°ení byly vyuºity

zákryty hv¥zd typu Be M¥síem a také interferometriké tehniky. Z t¥hto m¥°ení vyplývá,

ºe se disk rozprostírá do vzdálenosti n¥kolika hv¥zdnýh polom¥r·.

Tok zá°ení v infra£ervené oblasti spektra hv¥zd typu je vy²²í neº by odpovídalo hv¥zdám

stejného spektrálního typu bez závoje. Zdrojem tohoto nadm¥rného infra£erveného zá°ení

je práv¥ obálka v okolí hv¥zd typu Be. V ultra�alové oblasti spektra hv¥zd se závojem se

pozorují absorp£ní £áry odpovídajíí z°ejm¥ hv¥zdnému v¥tru. Mnohé hv¥zdy typu Be jsou

naví sloºkami rentgenovýh dvojhv¥zd, ve kterýh rentgenové zá°ení vzniká interakí látky

disku druhou sloºkou dvojhv¥zdy, neutronovou hv¥zdou.

4.3 Vlastnosti emisníh pro�l· hv¥zd typu Be

Emisní pro�ly £áry Hα hv¥zd typu Be lze popsat dv¥ma základními parametry, velikostí

projeke rota£ní ryhlosti vrot sin i a ekvivalentní ²í°kou £áry. Ze studie v¥t²ího mnoºství t¥hto

hv¥zd je moºné nalézt následujíí obené vlastnosti emisníh pro�l· typu Be (Dahs a kol.

1986, viz. obr. 32):

• s rostouí ekvivalentní ²í°kou £áry se dvojité maximum spojuje v jediné maximum,

• pro danou hodnotu vrot sin i klesá polo²í°ka £áry s rostouí ekvivalentní ²í°kou,

• pro danou hodnotu ekvivalentní ²í°ky £áry roste polo²í°ka £áry s rostouí hodnotou

vrot sin i.

Tyto vlastnosti emisníh £ar disk· je moºné popsat za p°edpokladu, ºe ryhlost £ásti

v disku klesá s rostouí vzdáleností od hv¥zdy. Na základ¥ pozorování mnozí astronomové

usuzují (nap°. Dahs a kol. 1986), ºe ryhlosti £ásti v disku odpovídají pohybu £ásti po

keplerovskýh ob¥ºnýh draháh. Proto k°ídla pro�lu typu Be vznikají paradoxn¥ ve vnit°níh

oblasteh disku, kde £ástie obíhají s vy²²í ryhlostí, zatímo emisní píky vznikají spí²e ve

vn¥j²íh oblasteh disku. V d·sledku toho
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Obrázek 32: Vlevo: Vypl¬ování dvojitého pro�lu £áry Hα hv¥zd typu Be s rota£ní ryh-

lostí 200 − 300 km s

−1
. Uprost°ed: Pokles polo²í°ky s rostouí ekvivalentní ²í°kou pro tytéº

hv¥zdy. Vpravo: R·st polo²í°ky pro�lu pro rostouí vrot sin i. Spektra byla získána z atlasu

�The spetrosopi Be stars atlas� http://www.astrosurf.om/buil/us/beat.htm.

• s rostouím polom¥rem disku vzniká víe pozorovaného zá°ení ve vn¥j²íh oblasteh

disku, které v d·sledku své men²í ryhlosti p°ispívají k intenzit¥ zá°ení p°edev²ím ve

st°edu £áry, proto se s rostouí ekvivalentní ²í°kou £áry dvojité maximum spojuje v je-

diné

• a proto také pro danou hodnotu vrot sin i klesá polo²í°ka £áry s rostouí ekvivalentní

²í°kou

• a kone£n¥ r·st polo²í°ky £áry s rostouí hodnotou vrot sin i je moºné vysv¥tlit pokud

si uv¥domíme, ºe velikost vrot sin i závisí také na tom, jak je hv¥zda obráena sm¥rem

k pozorovateli. Hv¥zda, která má malou hodnotu vrot sin i, je k nám pravd¥podobn¥

obráena polární oblastí. Proto je rovina disku naklon¥na tém¥° kolmo sm¥rem k po-

zorovateli a proto pozorujeme pouze relativn¥ úzkou emisní £áru Hα. Naopak hv¥zda

s vysokou hodnotou vrot sin i je k nám obráena spí²e rovníkovými oblastmi. Pozorovatel

se nahází v blízkosti roviny disku a proto pozorujeme relativn¥ ²irokou emisní £áru Hα.

D·leºitým faktorem, který ovliv¬uje pozorovaný tvar pro�lu emisníh £ar hv¥zd typu Be,

je také sm¥r, ze kterého disk pozorujeme (obr. 33). Pozorujeme-li hv¥zdu ve sm¥ru kolmém

na rovinu disku (i = 0◦), pozorujeme jednoduhý emisní pro�l. Se vzr·stajíím úhlem i se
objevuje dvojitý emisní pro�l, který se postupn¥ prohlubuje, aº pro úhel i ≈ 90◦ vzniká

tzv. shell spektrum hv¥zdy.

4.4 Fyzika ryhle rotujííh hv¥zd

Struve v t°iátýh leteh minulého století správn¥ odvodil, ºe emisní £áry hv¥zd typu Be

jsou zp·sobeny diskem, který se nahází v jejih okolí. Domníval se, ºe tyto hv¥zdy rotují

tak ryhle, ºe dohází k uvol¬ování materiálu hv¥zdy na rovníku, který pak vytvá°í disk.

Podívejme se podrobn¥ji, jakým zp·sobem ovliv¬uje rotae fyziku hv¥zdy.
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Obrázek 33: Jedním z faktor·, ur£ujííh tvar pro�lu £ar Be hv¥zdy, je také sm¥r, ze kterého

disk pozorujeme

Parametrem, který ur£uje vliv rotae na stav hv¥zdy, je úhlová ryhlost rotae Ω. Pokud
hv¥zda rotuje jako tuhé t¥leso (oº znamená, ºe úhlová ryhlost Ω jednotlivýh element·

je stejná), je tvar hv¥zdy dán ekvipoteniálními plohami odpovídajíími poteniálu vrstev

hv¥zdy

Φ(r,θ) = −GM

r
− 1

2
s2Ω2, (69)

kde s = r sin θ je vzdálenost od osy rotae a θ je úhel mezi osou rotae a sm¥rem k danému

místu na povrhu hv¥zdy. Poteniál (69) je zapsaný v neineriální vztaºné soustav¥ rotujíí

s hv¥zdou a dává správné hodnoty sloºek zryhlení g = −∇Φ,

gr =− ∂Φ

∂r
= −GM

r2
+ Ω2r sin2 θ, (70a)

gθ =− 1

r

∂Φ

∂θ
= Ω2r sin θ cos θ. (70b)

Poteniální plohy jsou nakresleny na obrázku 34. Povrh hv¥zdy je dán p°íslu²nou ekvi-

poteniální plohou. Je-li polární polom¥r hv¥zdy R
p

, potom je povrh hv¥zdy dán rovnií

Φ(R
p

,0) = Φ(R(θ),θ), neboli

1− R
p

R(θ)
− w sin2 θ

R2(θ)

R2
rov

= 0, (71)

kde w =
v2
rot

R
p

2GM
a Ω = vrot/Rrov

. Se znalostí R
p

tato rovnie umoº¬uje ur£ení polom¥ru hv¥zdy

pro daný úhel θ. Rovníkový polom¥r hv¥zdy je tedy pro θ = π/2 (R(π/2) ≡ R
rov

)

R
rov

=
R

p

1− w
. (72)

V²imneme si, ºe radiální sloºka zryhlení (70a) m·ºe být nulová, pokud je velikost gravita£ního

zryhlení na rovníku rovna velikosti odst°edivého zryhlení. Rovníkový polom¥r, p°i kterém

je velikost gravita£ního zryhlení na rovníku rovna velikosti odst°edivého zryhlení, nazveme

kritiký polom¥r R
kr

. Z rovnie (70a) pro gr = 0 vyplývá ºe tzv. kritiká rota£ní ryhlost, kdy

je rovníkový polom¥r hv¥zdy roven kritikému polom¥ru

v
kr

=

√

GM

R
kr

, (73)
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Obrázek 34: Pr·b¥h ekvipoteniálníh ploh pro idealizovaný p°ípad hv¥zdy sloºené z ideál-

ního plynu se silnou konentraí látky ke st°edu, rotujíí jako tuhé t¥leso. Sou°adnie jsou

zakresleny relativn¥ vzhledem k R
kr

= (GM/Ω2)1/3. Obrázek p°edstavuje pouze °ez v rovin¥,

v níº leºí rota£ní osa (splývá s osou y), ve skute£nosti jsou ekvipoteniální plohy trojroz-

m¥rné, válov¥ symetriké. V blízkosti st°edu hv¥zdy není tvar ekvipoteniálníh ploh nijak

podstatn¥ ovlivn¥n rotaí, blíºí se tak kulové plo²e. S nar·stajíí vzdáleností od osy rotae

v²ak roste ú£inek odst°edivé síly, ekvipoteniální plohy se proto zplo²´ují. V oblasteh, které

jsou relativn¥ daleko od rota£ní osy odst°edivá síla p°evládá a tvar ekvipoteniálníh ploh zde

je ur£en p°edev²ím rotaí. Pakliºe se hv¥zda nahází v hydrostatiké rovnováze, pak místa v

nitru hv¥zdy se stejnou hustotou leºí na téºe ekvipoteniální plo²e a hv¥zda samotná zaujímá

tvar daný ekvipoteniálními plohami (p°íklad oblasti, kterou by hv¥zda mohla zaujímat, je

vyzna£en ²edou barvou). Vrstvy leºíí v blízkosti st°edu hv¥zdy je tedy moºné povaºovat za

sfériky symetriké, rotaí jsou nejvíe ovlivn¥ny vrstvy blízko povrhu hv¥zdy. V oblasteh

mimo uzav°ené ekvipoteniální plohy se ºádné t¥leso sloºené z ideálního plynu v hydrosta-

tiké rovnováze naházet nem·ºe.

je rovna ob¥ºné (Keplerov¥) ryhlosti pro polom¥r R
kr

. V takovém p°ípad¥ je prom¥nná w =
v2
rot

R
p

2GM
= R

p

2R
kr

a z rovnie (72) vyplývá vztah mezi polárním polom¥rem a kritikým polom¥rem,

R
kr

=
3

2
R

p

. (74)

Kritiká rota£ní ryhlost je tedy dána vztahem

v
kr

=

√

2GM

3R
p

. (75)

Jak je patrné z obrázku 34, vede rotae hv¥zdy k jejímu zplo²t¥ní. Pokud je v²ak rota£ní

ryhlost hv¥zdy na rovníku vrot rovna kritiké ryhlosti vkr, pak i malý nár·st kinetiké energie

látky na rovníku vede k jejímu uvol¬ování z atmosféry hv¥zdy. Pokud byhom se snaºili
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je²t¥ víe roztá£et hv¥zdu, jejíº rovníková rota£ní ryhlost je rovna vkep, pak by doházelo

k uvol¬ování látky do jejího okolí, vznikal by disk v rovníkové rovin¥ hv¥zdy. V²imn¥me si

ale, ºe látka z povrhu kritiky rotujíí hv¥zdy se nem·ºe z hv¥zdy uvolnit do mezihv¥zdného

prost°edí, protoºe kritiká rota£ní ryhlost je men²í neº úniková ryhlost v
ún

,

v
kr

=

√

GM

R
kr

< v
ún

=

√

2GM

R
kr

. (76)

V d·sledku ryhlé rotae hv¥zdy není efektivní teplota na povrhu konstantní, závisí na

hv¥zdné ²í°e. Tento jev se nazývá gravita£ní ztemn¥ní. Souvisí s tím, ºe ve hv¥zdnýh nitreh

je tok zá°ení úm¥rný gradientu teploty, F = −χr∇T . Pro barotropn¥

5

rotujíí hv¥zdy je ale

teplota i hustota látky (a také χr) funkí pouze poteniálu Φ, tedy F = −χr(Φ)∇T (Φ) =
−χr(Φ)dT/dΦ∇Φ = χr(Φ)dT/dΦ g. Protoºe velikost toku úm¥rná £tvrté monin¥ efektivní

teploty, F ∼ T 4
ef

, je efektivní teplota úm¥rná T
ef

∼ g1/4. Proto je také tok zá°ení v polárníh

oblasteh (vysoké g) vy²²í neº v rovníkovýh oblasteh a také efektivní teplota na póleh je

vy²²í neº na rovníku.

Existuje n¥kolik dal²íh jev· spojenýh s hv¥zdnou rotaí. V d·sledku rotae a gravita£ního

ztemn¥ní vznikají uvnit° hv¥zdy poledníkové (meridionální) proudy, které p°ená²ejí moment

hybnosti mezi jádrem a povrhem hv¥zdy. Hv¥zdy také £asto nerotují jako tuhá t¥lesa, v

takovém p°ípad¥ °íkáme, ºe mají hv¥zdy difereniální rotai. V takovém p°ípad¥ dohází ke

smýkání vrstev s r·znou úhlovou rotaí, oº vede ke vzniku turbulene a promíhávání hv¥zdy.

4.5 P°í£iny jevu Be hv¥zd

Klasiká teorie vzniku Be hv¥zd

Nabízí se tedy moºnost, ºe hv¥zdy typu Be jsou kritiky rotujíí hv¥zdy, které mají disk

v d·sledku uvol¬ování látky ze svého rovníku roviny do okolohv¥zdného prost°edí. Tento

model by m¥l být pom¥rn¥ jednodu²e ov¥°itelný pouhým m¥°ením ryhlosti rotae hv¥zd.

V p°edhozíh kapitoláh jsme ov²em do²li k záv¥ru, ºe studium roz²í°ení spektrálníh £ar

hv¥zdy v d·sledku rotae nedovoluje zm¥°it p°ímo rovníkovou rota£ní ryhlost na povrhu

hv¥zdy vrot, ale pouze její pr·m¥t vrot sin i. Pokud v²ak zm¥°íme pr·m¥ty velkého po£tu hv¥zd,

pak (za z°ejm¥ spln¥ného p°edpokladu, ºe sm¥ry rota£ní osy hv¥zd jsou v prostoru rozloºeny

náhodn¥), m·ºeme zjistit rozloºení rota£níh ryhlostí dané skupiny hv¥zd. Z t¥hto m¥°ení

vyplývá (Porter 1997, Chauville a kol. 2001), ºe rota£ní ryhlost Be hv¥zd je podstatn¥ vy²²í

neº rota£ní ryhlost ostatníh B hv¥zd, dosahuje 70�80% kritiké rota£ní ryhlosti.

Pro ur£ení rota£ní ryhlosti jsou nejd·leºit¥j²í oblasti blízko rovníku hv¥zdy. Jak jsme si ale

ukázali, v p°ípad¥ ryhle rotujííh hv¥zd je látka na rovníku hv¥zdy v d·sledku gravita£ního

ztemn¥ní hladn¥j²í neº na póleh, oº by ur£ení rota£ní ryhlosti mohlo podstatn¥ ztíºit

(Townsend, Owoki a Howarth 2004). Je tedy moºné, ºe Be hv¥zdy rotují podstatn¥ ryhleji

neº jsme se aº dosud domnívali, a ºe je jejih rota£ní ryhlost velmi blízká kritiké rota£ní

ryhlosti. Tím by bylo moºné p°irozen¥ vysv¥tlit vznik disku v okolí Be hv¥zd.

M·ºe v²ak b¥hem vývoje hv¥zdy doházet ke zm¥n¥ její povrhové rota£ní ryhlosti?

V d·sledku zákona zahování momentu hybnosti z·stává v p°ípad¥, ºe hv¥zda neztráí látku

do okolí, rota£ní moment hybnosti hv¥zdy nem¥nný. Proto se ryhlost rotae hv¥zd se sil-

ným v¥trem v pr·b¥hu jejih vývoje zmen²uje. Vývoj povrhové rota£ní ryhlosti je ovlivn¥n

5

Barotropní hv¥zdy jsou takové, pro které ekvipoteniály a izobary splývají, tlak je tedy jednozna£n¥ ur£en

poteniálem, p = p(Φ). V opa£ném p°ípad¥ se hv¥zda nazývá baroklinní.

46



také rozd¥lením rota£ního momentu hybnosti ve vnit°níh £ásteh hv¥zdy hv¥zdy, nap°íklad

smr²t¥ní jádra m·ºe vést ke zvý²ení povrhové rota£ní ryhlosti. Posledním proesem, který

ovliv¬uje povrhovou rota£ní ryhlost, je zm¥na polom¥ru hv¥zdy b¥hem jejího vývoje. S ros-

touím polom¥rem hv¥zdy kritiká rota£ní ryhlost klesá. Pokud povrhová rota£ní ryhlost

hv¥zdy klesá pomaleji neº kritiká rota£ní ryhlost (nebo pokud roste), pak by mohlo dojít

k tomu, ºe se povrhová rota£ní ryhlost bude blíºit ryhlosti kritiké. V d·sledku toho by se

v blízkosti hv¥zdy mohl za£ít vytvá°et disk.

Mezi odborníky ale shoda v názoru na p°í£iny vzniku disku v okolí hv¥zd typu Be nepa-

nuje. Velká £ást z nih není p°esv¥d£ena o kritiké rotai t¥hto hv¥zd. Proto ílem mnohýh

astronom·, kte°í se hv¥zdami typu Be zabývají, je nalezení takového mehanizmu, který by

byl shopen �napomoi� rotai a uvolnit materiál hv¥zdy tak, aby vytvo°il disk. Bohuºel je

v²ak t°eba zd·raznit, ºe p°es víe neº stoleté úsilí velkého mnoºství astronom· takovýto me-

hanizmus dosud nalezen nebyl. �ádná z nalezenýh teorií doposud uspokojiv¥ nevysv¥tluje

vznik disku v okolí Be hv¥zd. Stejn¥ tak je nejasný mehanizmus, v d·sledku kterého dohází

k fotometrikým a spektroskopikým zm¥nám Be hv¥zd. Je z°ejmé, ºe v této oblasti je moºné

o£ekávat mnoho novýh, zajímavýh výsledk·. Proto si alespo¬ v krátkosti nastíníme n¥kolik

model·, které se mohou zdát slibné pro vysv¥tlení fenoménu Be hv¥zd.

Dvojhv¥zdná hypotéza o p·vodu hv¥zd typu Be

K°íº a Harmane (1975) p°edloºili hypotézu, podle které je moºné výskyt disku v okolí Be

hv¥zd vysv¥tlit jako d·sledek p°enosu hmoty mezi sloºkami t¥sné dvojhv¥zdy. K p°enosu

hmoty by m¥lo dojít v d·sledku zm¥ny polom¥ru hv¥zdy b¥hem jejího vývoje. Tuto hypo-

tézu podloºili n¥kolika argumenty. Jednak mnohé Be hv¥zdy byly skute£n¥ odhaleny jako

dvojhv¥zdy, ve vhodné fázi vývoje by tedy mohlo dojít k p°etoku hmoty mezi jejih jednotli-

vými sloºkami. Naví jsou Be hv¥zdy podobné dvojhv¥zdám typu Algol, u kterýh skute£n¥

dohází k p°enosu hmoty mezi jednotlivými sloºkami. Zvý²enou rota£ní ryhlost, pozorova-

nou u Be hv¥zd, by pak bylo moºné vysv¥tlit na základ¥ uryhlení rotae hv¥zd v d·sledku

p°enosu momentu hybnosti mezi sloºkami dvojhv¥zdy.

Dvojhv¥zdná hypotéza vzniku hv¥zd typu Be v²ak naráºí na £etné problémy. A£koliv se

mnohé z t¥hto hv¥zdy skute£n¥ naházejí ve dvojhv¥zdnýh soustaváh, je vzdálenost sloºek

dvojhv¥zdy p°íli² vysoká na to, aby v soustav¥ doházelo k p°enosu hmoty. Naví v²ak existují

mnohé Be hv¥zdy, které se ve dvojhv¥zdnýh soustaváh nenaházejí. A£koliv tedy existují

n¥které Be hv¥zdy, které je moºné pomoí dvojhv¥zdné hypotézy vysv¥tlit, pro mnohé dal²í

hv¥zdy je z°ejm¥ nutné hledat dal²í hypotézy o vzniku jejih disk·.

Hv¥zdný vítr podporovaný rotaí

Zvý²ená ryhlost rotae hv¥zd typu Be vedla mnohé astronomy k p°esv¥d£ení, ºe by disk

v okolí t¥hto hv¥zd mohl být vysv¥tlen pomoí hv¥zdného v¥tru, který by byl na rovníku

hv¥zdy naví podporován zvý²enou rota£ní ryhlostí. Protoºe rotae vede ke zplo²t¥ní hv¥zdy,

je povrhové gravita£ní zryhlení na rovníku men²í neº na póleh hv¥zdy. Proto je jednodu²²í

uvolnit materiál z hv¥zdného rovníku neº z hv¥zdnýh pól·. Mohli byhom se tedy domnívat,

ºe hv¥zdný vítr na rovníku je siln¥j²í neº na póleh a ºe by tedy p°ípadn¥ mohl vést k vytvá°ení

disku v okolí Be hv¥zd. Svoji oblibu si získal model tzv. v¥trem stla£ovaného disku publikovaný

Bjorkmanem a Cassinellim (1993). V tomto modelu se hv¥zdný vítr v d·sledku ryhlé rotae

hv¥zdy soust°edí v rovníkové oblasti.
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Podrobn¥j²í numeriké modely v²ak ukázaly, ºe disk v okolí hv¥zd typu Be z°ejm¥ pomoí

hv¥zdného v¥tru vysv¥tlit nelze. Jak jsme se jiº zmi¬ovali, je efektivní teplota rotujíí hv¥zdy

na rovníku men²í neº efektivní teplota hv¥zdy na póleh (p°ipome¬me si, ºe tento jev se

nazývá gravita£ní ztemn¥ní). Men²í je také tok zá°ení a tedy i zá°ivá síla a ryhlost ztráty

hmoty, které závisí na velikosti toku zá°ení. P°estoºe je tedy snaz²í vynést materiál do okolí

hv¥zdy z rovníku neº z polárníh oblastí, je paradoxn¥ hv¥zdný vítr v d·sledku gravita£ního

ztemn¥ní siln¥j²í na póleh neº na rovníku (Owoki, Cranmer a Gayley 1996). Pohybu látky

hv¥zdného v¥tru ve sm¥ru k rovníku pak také brání neradiální sloºka zá°ivé síly. Disky v okolí

hv¥zd typu Be tedy pravd¥podobn¥ v d·sledku hv¥zdného v¥tru nevznikají.

Neradiální pulzae

Ve spektreh mnohýh hv¥zd typu Be pozorujeme ryhlé zm¥ny pro�l· £ar. Tyto zm¥ny mohou

být vysv¥tleny pomoí tzv. neradiálníh pulzaí hv¥zdy. Neradiální pulzae mohou p°ená²et

moment hybnosti z vnit°níh £ástí hv¥zdy do vn¥j²íh £ástí a p°isp¥t tak tomu, ºe rota£ní

ryhlost dosáhne kritiké rota£ní ryhlosti. To by ve svém d·sledku mohlo vézt k vytvá°ení

disku v okolí hv¥zd typu Be (Ando 1986, Cranmer 2009, Lee 2013).

I tato hypotéza vysv¥tlujíí vznik disku v okolí hv¥zd typu Be se st°etává s mnohými

obtíºemi. Zm¥ny pro�l· £ar, které mohou být zp·sobeny neradiálními pulzaemi, se z°ejm¥

nevyskytují u v²eh t¥hto hv¥zd. Naví p°enos momentu hybnosti prost°ednitvím pulzaí

není p°íli² efektivní, hv¥zda by z°ejm¥ musela rotovat s vysokou ryhlostí, aby byl tento

mehanizmus dostate£n¥ efektivní.

Hv¥zdný vítr soust°ed¥ný magnetikým polem

Ukazuje se, ºe n¥které hv¥zdy t°ídy B mají silné magnetiké pole, které je shopno ovlivnit

dynamiku hv¥zdného v¥tru. N¥kte°í astronomové se proto domnívají, ºe je moºné vysv¥tlit

vznik disku v okolí hv¥zd typu Be jako d·sledek soust°ed¥ní hv¥zdného v¥tru dipólovým mag-

netikým polem do rovníkové oblasti hv¥zdy (poslední model tohoto druhu navrhli Cassinelli

a kol. 2002).

Magnetohydrodynamiké modely hv¥zdného v¥tru (ud-Doula & Owoki 2002) v²ak uka-

zují, ºe ani hv¥zdný vítr soust°ed¥ný magnetikým polem není z°ejm¥ shopen vysv¥tlit vznik

disk· v okolí hv¥zd typu Be.

4.6 Zv¥°ine �Be� hv¥zd

Víe druh· hv¥zd spektrálního typu B m·ºe mít spektra s emisními £arami. Pro p°ehlednost

si tyto hv¥zdy vyjmenujeme.

• �Klasiké� hv¥zdy typu Be: T¥mto hv¥zdám jsme se v¥novali v této kapitole. Jedná se

o hv¥zdy v²eh luminozitníh t°íd mimo veleobr·, u nihº alespo¬ jednou m¥la n¥která

z jejih Balmerovýh £ar emisní pro�l. Tyto hv¥zdy ryhle rotují a jejih emisní £áry

vznikají v okolohv¥zdném disku.

• hv¥zdy typu B[e℄: Jedná se o hv¥zdy s emisními £arami (p°edev²ím silné Balmerovy £áry,

ale také £áry t¥º²íh prvk·), v jejihº spektru nalézáme zakázané emisní £áry (nap°.

[Fe ii℄, [O i℄). V okolí t¥hto hv¥zd se také pozoruje prah. T¥hto hv¥zd je n¥kolik druh·

(Lamers a kol. 1998):
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� veleob°i typu B[e℄: Jedná se o hv¥zdy, v jejihº okolí se nahází okolohv¥zdný disk,

jenº má také prahovou sloºku. Jedná se o pozdní stadium vývoje velmi ryhle

rotujííh hv¥zd. Hv¥zdy mají silný hv¥zdný vítr.

� Herbigovy B[e℄ hv¥zdy: Jedná se o hv¥zdy p°ed vstupem na hlavní posloupnost

(velmi mladé hv¥zdy), které se naházejí v blízkosti oblastí, ve kterýh vznikají

hv¥zdy. Ve spektreh t¥hto hv¥zd se nalézají obráené P Cyg pro�ly, vznikajíí

akreí okolní látky.

� Hv¥zdy s (nerozli²enou) planetární mlhovinou: Spektra t¥hto hv¥zd vykazují po-

dobné rysy jako spektra planetárníh mlhovin, p°i£emº samotná mlhovina se p°ímo

nepozoruje. Jedná se o hv¥zdy s malou po£áte£ní hmotností v pokro£ilém stupni

vývoje. Prah v okolí t¥hto hv¥zd je z°ejm¥ d·sledkem v¥tru uvoln¥ného b¥hem

p°edhozí fáze hv¥zdy AGB.

� Symbiotiké hv¥zdy: Jedná se o interagujíí dvojhv¥zdy sloºené z hladného obra a

horké hv¥zdy.

• veleob°i typu B: tito veleob°i pat°í k nejzá°iv¥j²ím hv¥zdám v Galaxii, v jejihº spektru

se naházejí emisní £áry (nap°. Hα), které vznikají ve hv¥zdném v¥tru. Tyto £áry mají

bu¤to typiký P Cyg pro�l, nebo prostý emisní pro�l.

• Herbigovy hv¥zdy typu Be: Jedná se o mladé hv¥zdy, v jejihº blízkosti naházíme zbytky

zárode£né mlhoviny.

• Hv¥zdy s rozsáhlou magnetosférou: Magnetiké pole udrºuje v okolí hv¥zdy okolohv¥zd-

nou látku. Látka se uvolnila z povrhu hv¥zdy prost°ednitvím hv¥zdného v¥tru a zp·-

sobuje jednak emisi v £á°e Hα a jednak prom¥nnost hv¥zdy. Zatím známe pouze n¥kolik

hv¥zd tohoto druhu (nap°. σ Ori E).
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5 Planetární mlhoviny

V okolí horkýh hv¥zd se £asto nahází velké mnoºství mezihv¥zdné látky. V p°ípad¥ hmotnýh

horkýh hv¥zd se m·ºe jednat o látku zárode£né mlhoviny, ze které hv¥zdy vznikly, v p°ípad¥

horkýh hv¥zd pozd¥j²íh vývojovýh stadií se jedná o látku odvrºenou b¥hem p°edházejíího

vývoje. Horké hv¥zdy s tímto mezihv¥zdným prost°edím interagují prost°ednitvím látky uvol-

n¥né hv¥zdnými v¥try nebo p°i výbuhu supernovy a (p°edev²ím) prost°ednitvím ionizujíího

zá°ení, které vyza°ují díky své vysoké efektivní teplot¥. V okolí horkýh hv¥zd proto nalézáme

ionizované obálky, oblasti ionizovaného vodíku v p°ípad¥ hmotnýh horkýh hv¥zd, £i plane-

tární mlhoviny v p°ípad¥ hv¥zdy, která práv¥ opustila asymptotikou v¥tev obr·. Vlastnosti

t¥hto oblastí jsou velie podobné, a´ jiº se v entru ionizované obálky nahází hmotná hv¥zda

£i entrální hv¥zda planetární mlhoviny. My se zde budeme zabývat planetárními mlhovinami,

ale m¥jme na pam¥ti, ºe na²e úvahy mohou mít mnohem oben¥j²í platnost.

5.1 Základní vlastnosti

Planetární mlhoviny jsou expandujíí plynové obálky, v jejihº entru se nahází jádro plane-

tární mlhoviny, velmi horká hv¥zda ve vývojové fázi mezi AGB hv¥zdami a bílými trpaslíky.

B¥hem svého p°edhozího vývoje se hv¥zda zbavila podstatné £ásti své hmoty a odhalila své

horké vn¥j²í vrstvy, které oza°ují látku odvrºenou v p°edhozíh vývojovýh fázíh. Jak jsme

si ukázali v p°edhozí kapitole, mají jádra planetárníh mlhovin ryhlý a relativn¥ °ídký vítr,

který interaguje s hustým a pomalým v¥trem uvoln¥ným b¥hem p°edhozího vývoje ve fázi

hv¥zdy asymptotiké v¥tve obr·. Tato interake je jedním z jev·, které ovliv¬ují tvar pla-

netárníh mlhovin. Vývoj jader planetárníh mlhovin sm¥rem k bílým trpaslík·m je velmi

ryhlý. Jedná se tedy o velmi vzáné vývojové stadium, které netrvá déle neº n¥kolik desítek

tisí let.

Hv¥zdy ve vývojové fázi mezi hv¥zdou asymptotiké v¥tve obr· a jádrem planetární ml-

hoviny se nazývají post-AGB hv¥zdy. Hv¥zdy v této vývojové fázi jsou hladn¥j²í neº jádra

planetárníh mlhovin, nevyza°ují dostatek zá°ení, které by mohlo ionizovat okolní mlhovinu.

Obálky v okolí post-AGB hv¥zd, budouí planetární mlhoviny, zá°í proto v d·sledku rozptylu

zá°ení entrální hv¥zdy.

Planetární mlhoviny mají r·zný tvar, mohou být pravidelné, ale existují i bipolární ml-

hoviny jasn¥j²í na koníh své osy, £i prstenové mlhoviny. Mnohé planetární mlhoviny si

zaslouºily i své vlastní jméno (nap°. Ko£i£í oko, Soví mlhovina apod.), které sv¥d£í nejen

rozmanitosti jejih tvar·, ale také o oblib¥ t¥hto objekt· mezi astronomy. P°í£iny tvarové

rozmanitosti nejsou zela jasné a jsou v sou£asné dob¥ p°edm¥tem astrofyzikálního výzkumu.

Není jasné, zda r·zná morfologie planetárníh mlhovin odráºí jejih vývojovou posloupnost,

nebo zda se jedná stále o stejný tvar sledovaný pod r·zným úhlem.

Hmotnosti planetárníh mlhovin se odhadují °ádov¥ na 0,01 − 0,1M⊙, typiká hmotnost

entrálníh hv¥zd je 0,6M⊙. Planetární mlhoviny se rozpínají ryhlostí °ádov¥ desítek kilo-

metr· za sekundu, která zhruba odpovídá ryhlosti v¥tru hv¥zdy asymptotiké v¥tve obr·.

Ionizovaná látka planetárníh mlhovin má hemiké sloºení odpovídajíí mezihv¥zdné láte,

ze které vznikla p·vodní hv¥zda. Krom¥ této ionizované látky ale v planetárníh mlhovináh

pozorujeme neutrální atomy, molekuly a prah poházejíí z v¥tru hv¥zdy asymptotiké v¥tve

obr·.

Planetární mlhoviny zá°í díky jádru planetární mlhoviny, transformují ultra�alové zá°ení

jádra na zá°ení s v¥t²ími vlnovými délkami. Vzhledem k tomu, ºe jádra planetárníh mlhovin
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Obrázek 35: HR diagram s vyzna£enou polohou vybranýh entrálníh hv¥zd planetárníh ml-

hovin. Pro lep²í orientai jsou nakresleny vývojové stopy hv¥zd r·znýh hmotností od hlavní

posloupnosti nulového stá°í (ZAMS) aº po fázi £erveného obra (veleobra). Stopy jsou ozna-

£eny hmotností hv¥zdy na po£átku jejího vývoje. Dále jsou na obrázku zakresleny vývojové

stopy hv¥zd po opu²t¥ní fáze obra asymptotiké v¥tve aº po bílého trpaslíka. Stopy jsou ozna-

£eny po£áte£ní hmotností hv¥zdy M0 a hmotností bílého trpaslíka M
BT

. Jádra planetárníh

mlhovin mají podobné efektivní teploty jako hmotné hv¥zdy hlavní posloupnosti nebo horí

bílí trpaslíi. Jejih zá°ivé výkony leºí mezi t¥mito skupinami hv¥zd.

jsou velmi horké hv¥zdy s efektivní teplotou 30 000K−200 000K, které vyza°ují v¥t²inu svého

zá°ení v ultra�alové oblasti, je hv¥zdná velikost planetárníh mlhovin v optiké oblasti m
n

vºdy men²í neº hv¥zdná velikost entrální hv¥zdy m∗. Rozdíl m∗ − m
n

je tedy vºdy kladný

a typiky dosahuje 3�4mag, v extrémníh p°ípadeh aº 7mag. Centrální hv¥zdy planetárníh

mlhovin jsou tedy velmi slabé objekty a není proto divu, ºe ve v¥t²in¥ p°ípad· entrální

hv¥zda není známa.

Jednou z nejharakteristi£t¥j²íh vlastností planetárníh mlhovin je jejih spektrum. Není

proto problém spektroskopiky odli²it planetární mlhoviny od jinýh objekt· se zvlá²tním

spektrem. Spektrum planetárníh mlhovin se v optiké oblasti skládá z £etnýh emisníh £ar,

p°i£emº zá°ení v kontinuu je jen velmi slabé. Mezi nejnápadn¥j²í £áry v optiké oblasti pat°í
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dublet zakázanýh £ar kyslíku

6

[O iii℄ s vlnovými délkami 4959Å a 5007Å, £áry vodíku Hα,
Hβ, Hγ a dal²í, £áry helia He ii 4686Å, He i 5411Å a 5876Å, zakázané £áry dubletu jednou

ionizovaného dusíku [N ii℄ 6548Å a 6584Å a £etné dal²í £áry.

Zatímo spektra planetárníh mlhovin jsou si navzájem siln¥ podobná, spektra jader pla-

netárníh mlhovin se li²í mnohem víe. Rozeznáváme n¥kolik základníh typ· spekter entrál-

níh hv¥zd planetárníh mlhovin, p°i£emº jejih rozd¥lení je odvozeno od spektrální klasi�kae

zá°ivýh horkýh hv¥zd:

• Wolf·v-Rayet·v typ: hv¥zdy se ²irokými emisními £arami ukazujíí na silný odtok hmoty

prost°ednitvím hv¥zdného v¥tru,

• typ Of: ve spektru entrální hv¥zdy se naházejí jak emisní, tak absorp£ní £áry,

• typ O: ve spektru se naházejí pouze absorp£ní £áry,

• kontinuální spektrum: ve spektru se nalézáme pouze kontinuum bez absorp£níh £i emis-

níh £ar. V tomto p°ípad¥ je jiº z°ejm¥ entrální hv¥zda bílým trpaslíkem s podstatn¥

vy²²ím zá°ivým výkonem neº jaký mají bílí trpaslíi bez planetárníh mlhovin.

Centrální hv¥zda bývá typiky spektroskopiky a fotometriky prom¥nnou. P°í£iny této pro-

m¥nnosti nejsou doposud zela jasné.

V na²í Galaxii známe p°es dva tisíe planetárníh mlhovin, oº je zhruba p¥tina jejih

elkového odhadovaného po£tu. V izíh galaxiíh (p°edev²ím v Místní skupin¥ galaxií) je

známo n¥kolikanásobn¥ víe moºnýh planetárníh mlhovin, z nihº ale pouze malá £ást byla

potvrzena spektroskopiky. Jedním z nejlep²íh atlas· planetárníh mlhovin v na²í Galaxii je

katalog £eskýh astronom· Perka a Kohoutka z roku 1967, který zavedl ozna£ení planetárníh

mlhovin podle galaktikýh sou°adni.

5.2 Ioniza£ní stav planetární mlhoviny

Ve²keré krátkovlnné zá°ení entrální hv¥zdy je obálkou pohleno a poté transformováno na

zá°ení s del²í vlnovou délkou (tento záv¥r se nazývá Rosseland·v teorém). To souvisí s pro-

esem �uoresene probíhajíím v planetárníh mlhovináh. Celý d¥j si m·ºeme ilustrovat na

p°íklad¥ vodíkového atomu. Vzhledem k tomu, ºe prost°edí mlhoviny má velmi nízkou hustotu,

jsou sráºky v mlhovin¥ velmi °ídké a proto se ioniza£ní stav podstatným zp·sobem odhyluje

od stavu LTE. D·sledkem je nap°íklad to, ºe se tém¥° v²ehny vodíkové atomy naházejí

bu¤to v základní hladin¥, nebo v ionizovaném stavu. Konentrae vodíkovýh atom· v ex-

itovanýh hladináh je tém¥° zanedbatelná, protoºe £etnosti zá°ivé nebo sráºkové exitae

jsou velmi malé, ale doba ºivota exitovanýh stav· je velmi krátká.

Proházejíí zá°ení Lymanova kontinua proto m·ºe interagovat p°edev²ím s atomem vo-

díku v základním stavu, dohází k ionizai vodíku. Pokud se po následné rekombinai vrátí

vodík do základního stavu, je vyzá°en foton Lymanova kontinua a elý proes se m·ºe znovu

opakovat. Pokud se ale vodík po rekombinai nevrátí do základního, ale do exitovaného stavu,

pak jsou místo jednoho energetikého fotonu vyzá°eny nejmén¥ dva fotony s niº²í energií.

Vzniklý foton Lymanovy série m·ºe být n¥kolikanásobn¥ op¥tovn¥ vyzá°en nebo absorbován

6

Tyto £áry, ozna£ované také jako N1, N2, byly p°isuzovány mytikému prvku nazývanému nebulium a

teprve Bowen v roe 1928 ukázal, ºe se jedná o zakázané £áry kyslíku.
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Obrázek 36: Fluoresene v planetární mlhovin¥

a to do té doby, neº opustí mlhovinu. Fotony vy²²íh sérií mohou ov²em tém¥° bez p°eká-

ºek opustit mlhovinu, protoºe se v mlhovin¥ v podstat¥ ºádné atomy vodíku v exitovaném

stavu nenahází. Dohází tedy k transformai p·vodn¥ vysokoenergetikýh foton· na fotony

nízkoenergetiké, £áste£n¥ i na fotony viditelné. Opa£ný proes, p°i kterém z víe nízkoenerge-

tikýh foton· vzniká jeden s vy²²í energií, je nepravd¥podobný, protoºe se v mlhovin¥ tém¥°

ºádné exitované atomy vodíku nenaházejí. Vzhledem k tomu, ºe entrální hv¥zda plane-

tární mlhoviny vyza°uje tém¥° ve²keré své zá°ení v oblasti Lymanova kontinua a pouze jen

velmi malou £ást v optiké oblasti, jsou planetární mlhoviny ve viditelném spektru podstatn¥

jasn¥j²í neº jejih entrální hv¥zdy. Celý proes �uoresene je ilustrován na obrázku 36.

Ioniza£ní a exita£ní stav látky v planetární mlhovin¥ lze spo£ítat °e²ením rovni kinetiké

rovnováhy spolu s rovnií p°enosu zá°ení. Oben¥ je °e²ení p°íslu²nýh rovni moºné pouze

numeriky, p°esto ale lze odvodit alespo¬ p°ibliºné vztahy harakterizujíí ioniza£ní rovnováhu

v mlhovin¥. Jak jsme jiº zmi¬ovali, naprostá v¥t²ina iont· se nahází v základním stavu, oº

zna£n¥ zjednodu²uje na²e dal²í úvahy. P°i výpo£teh budeme pro jednoduhost uvaºovat pouze

rekombinai na základní hladinu. Ioniza£ní stav mlhoviny je dán rovnováhou mezi zá°ivou

ionizaí a rekombinaí,

Ni 4π

∫ ∞

νi

αi(ν)

hν
Jν dν = Ni+1 4π

(

Ni

Ni+1

)∗ ∫ ∞

νi

αi(ν)

hν

[

2hν3

c2
+ Jν

]

e−
hν

kT dν. (77)

V prvním p°iblíºení m·ºeme p°edpokládat, ºe ionizujíí zá°ení odpovídá zá°ení £erného t¥lesa

o teplot¥ T∗ (která m·ºe být odli²ná od efektivní teploty hv¥zdy) opravenému o p°íslu²ný

koe�ient z°ed¥ní (23), Jν = WBν(T∗). Fotoioniza£ní ú£inný pr·°ez lze pro jednoduhost

aproximovat vztahem αi = α0/ν
3
a za p°edpokladu velké vzdálenosti od entrální hv¥zdy

zanedbat £len obsahujíí Jν v integrálu na pravé stran¥ rovnie. Kone£n¥, vezmeme-li v úvahu,

ºe pro ionizujíí zá°ení platí hν/(kT ) ≫ 1, je moºné ve jmenovateli Plankovy funke zanedbat

jedni£ku vzhledem k exponent¥ a pro ioniza£ní rovnováhu získat vztah

NiW

∫ ∞

νi

e−
hν

kT∗

dν

ν
= Ni+1

(

Ni

Ni+1

)∗ ∫ ∞

νi

e−
hν

kT

dν

ν
. (78)

Získané integrály v rovnii (78) nelze vyjád°it prost°ednitvím elementárníh funkí. Po-

kud je ale £len v exponeniále dostate£n¥ vysoký, je moºné s výhodou vyuºít p°iblíºení
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∫∞

a
e−x/x dx ≈ e−a/a a získat s uºitím Sahovy rovnie vztah

Ni

Ni+1
=

1

W

√

T∗

T
ne

Ui(T )

Ui+1(T )

1

2

(

h2

2πmekT∗

)3/2

exp

(

χI,i

kT∗

)

. (79)

V p°ípad¥ termodynamiké rovnováhy W = 1 a T = T∗ tento vztah vede k Sahov¥ rovnii.

V mlhovináh je ale situae pon¥kud odli²ná, ioniza£ní rovnováha je ur£ena Sahovou rov-

nií (pro ioniza£ní teplotu entrální hv¥zdy T∗) modi�kovanou faktorem z°ed¥ní W . Tento

faktor m·ºe být v planetárníh mlhovináh velmi malý, aº °ádu 10−14
. Na druhou stranu

je velmi malá i konentrae volnýh elektron· n
e

. V d·sledku toho je v¥t²ina atom· vodíku

v ionizovaném stavu a ioniza£ní pom¥r £iní zhruba Ni+1/N1 ≈ 1000.

Polom¥r obálky ionizovaného vodíku r
H ii

lze odhadnout za p°edpokladu, ºe po£et ionizu-

jííh foton· N1 je roven po£tu rekombinaí vodíkovýh atom· v mlhovin¥,

N1 ≡
∫ ∞

ν1

4πR2
∗Fν

hν
=

4π

3
r3
H ii

n
H ii

R
H ii

, (80)

kde R
H ii

∼ n
e

je £etnost rekombinae ionizovaného vodíku, n
H ii

, n
e

je konentrae ionizova-

ného vodíku a volnýh elektron·. Polom¥r obálky ionizovaného vodíku, Strömgren·v polom¥r,

je tedy úm¥rný r
H ii

∼ (N1/(nH ii

n
e

))1/3. V p°ípad¥ planetárníh mlhovin dosahuje typiky

desetin parseku.

OIV

OIII

OII

OI

Obrázek 37: Ioniza£ní struktura kyslíku v planetární mlhovin¥

Pro prvky obsahujíí víe elektron· je situae pon¥kud sloºit¥j²í. Tyto prvky se v mlhovin¥

mohou naházet v r·znýh stupníh ionizae. Výpo£ty ukazují, ºe v daném míst¥ mlhoviny

p°evaºuje vºdy pouze jeden z ioniza£níh stup¬·. Vzhledem k tomu, ºe polom¥r ionizované

obálky roste s klesajíím stupn¥m ionizae (integrál

∫∞

νi
Fν/ν dν v rovnii (80) roste s klesají-

ím νi), ionty s nejvy²²ím ioniza£ním stupn¥m nalézáme v blízkosti samotného jádra planetární

mlhoviny, ionty niº²íh ioniza£níh stup¬· nalézáme dále od jádra. Vnit°ní £ásti planetárníh

mlhovin mají proto slupkovitou strukturu, p°íkladem m·ºe být rozloºení ioniza£níh stup¬·

kyslíku na obrázku 37. Spektrální £áry vznikají p°i vázanýh p°ehodeh konkrétníh iont·,

proto závisí velikost planetární mlhoviny na £á°e ve které mlhovinu studujeme. �ím je v¥t²í

ioniza£ní poteniál iontu zodpov¥dného za danou spektrální £áru, tím je také men²í polom¥r

planetární mlhoviny v dané spektrální £á°e.

54



5.3 Vznik zakázanýh £ar ve spektru planetární mlhoviny

Zakázané £áry naru²ují n¥které z výb¥rovýh pravidel pro p°ehody mezi vázanými stavy

iont·. P°ehod odpovídajíí zakázané £á°e je proto velmi nepravd¥podobný, síla osilátoru

p°íslu²ného p°ehodu je o n¥kolik °ád· men²í neº v p°ípad¥ povoleného p°ehodu. Zakázané

£áry proto bývají typiky nepozorovatelné, p°esto ale v p°ípad¥ planetárníh mlhovin je emise

v zakázanýh £aráh velmi silná. Jak je to moºné?

Proto, aby intenzita dané zakázané £áry byla dostate£n¥ silná, musí být spln¥no n¥kolik

nutnýh podmínek. Pokud by existoval povolený p°ehod z horní hladiny odpovídajíí dané

zakázané £á°e, potom by se p°ehod z horní hladiny uskute£nil prost°ednitvím podstatn¥

pravd¥podobn¥j²ího povoleného p°ehodu a intenzita zakázané £áry by nikdy nedosáhla in-

tenzity povolené £áry. První podmínka pro intenzivní povolené p°ehody proto zní, ºe horní

hladina odpovídajíí danému p°ehodu musí být metastabilní.

P°ehod iontu z dané metastabilní hladiny se nemusí uskute£nit pouze zá°ivými proesy,

ale také proesy sráºkovými. Pokud budou sráºkové p°ehody £etn¥j²í, pak zakázaná £ára

nedosáhne plné intenzity. P°ehody spontánní deexitae tedy musí být £etn¥j²í neº sráºkové

p°ehody,

nj4π
gi
gj

αij

hνij

2hν3
ij

c2
≫ njneΩji(T ). (81)

Z této nerovnosti vyplývá dal²í podmínka pro intenzivní zakázané £áry, podle které musí být

prost°edí dostate£n¥ °ídké, konentrae volnýh elektron· musí spl¬ovat podmínku

ne ≪ 8π
gi
gj

(νij
c

)2 αij

Ωji

. (82)

Veli£ina na pravé stran¥ nerovnie se nazývá kritiká konentrae. Pro typiké zakázané £áry

její hodnota £iní 102 − 108 m−3
. Vzhledem k tomu, ºe konentrae volnýh elektron· v pla-

netárníh mlhovináh dosahuje zhruba 104 m−3
, je tato podmínka pro mnohé zakázané £áry

spln¥na.

Atom nebo iont naházejíí se v metastabilní hladin¥ m·ºe absorbovat zá°ení a p°ejít na

vy²²í hladinu bez vyzá°ení fotonu v zakázané £á°e. Dal²í podmínkou pro vznik zakázanýh

£ar tedy je, aby st°ední intenzita zá°ení v mlhovin¥ byla dostate£n¥ slabá.

Otázkou ale z·stává, jakým zp·sobem se iont do metastabilního stavu dostane. Jedním

z t¥hto zp·sob· je z°ejm¥ rekombinae. V mnohýh p°ípadeh se ale ukazuje, ºe rekombinae

není jediným proesem, b¥hem kterého dohází k obsazování metastabilníh hladin. Druhým

takovým proesem je sráºková exitae. V planetárníh mlhovináh se nahází dostate£né

mnoºství volnýh elektron· (vznikajííh p°edev²ím p°i ionizai vodíku), které od ultra�alo-

vého zá°ení získaly dostate£nou energii pro exitai iont· do metastabilníh hladin. Sráºky

s volnými elektrony proto musí probíhat dostate£n¥ £asto, aby byly obsazeny metastabilní

hladiny, ale ne natolik £asto, aby p°eváºila sráºková deexitae metastabilníh hladin. Pro

p°ehod do metastabilní hladiny platí rovnie kinetiké rovnováhy mezi sráºkovou exitaí a

deexitaí a spontánní deexitaí s vyzá°ením fotonu v zakázané £á°e,

nine

Ωij(T ) = njne

Ωji(T ) + njRji. (83)

S vyuºitím vztahu (42) mezi sráºkovými ú£innými pr·°ezy je moºné pro podíl konentraí

iont· v metastabilní a základní hladin¥ napsat

nj

ni
=

n
e

Ωji(T )

n
e

Ωji(T ) +Rji

(

nj

ni

)∗

. (84)
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Tento vztah v p°ípad¥, ºe sráºky dominují, n
e

Ωji(T ) ≫ Rji, vede ke vztahu odpovídajíímu

termodynamiké rovnováze, k Boltzmannovu rozd¥lení. Naopak v opa£ném p°ípad¥ zanedba-

telné sráºkové rekombinae jiº nebude exita£ní rovnováha odpovídat stavu termodynamiké

rovnováhy,

nj

ni
=

n
e

Ωji(T )

Rji

(

nj

ni

)∗

. (85)

Po£et vyzá°enýh foton· v zakázané £á°e z jednotky objemu njRji = nine

Ωij(T ) je proto

roven po£tu sráºkovýh exitaí a není závislý na síle osilátoru dané £áry. V na²em p°ípad¥

se intenzita málo pravd¥podobnýh zakázanýh £ar m·ºe vyrovnat intenzit¥ £ar povolenýh.

Vznik jednotlivýh emisníh £ar planetárníh mlhovin m·ºe být podstatn¥ sloºit¥j²í, neº

jsme zde nazna£ili, proto je moºné d·v¥ryhodn¥j²í p°edpov¥d jejih intenzity získat aº °e²ením

rovni kinetiké rovnováhy a p°ípadn¥ rovnie p°enosu zá°ení. V kaºdém p°ípad¥ jsou zakázané

£áry pro planetární mlhoviny typiké a jsou vhodným prost°edkem jak planetární mlhoviny

nalézt a sledovat.
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