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Úvod 
 
Populácia malých telies slnečnej sústavy zahŕňa komplex telies rôznych 

fyzikálnych vlastností. Patria medzi ne asteroidy, kométy a medziplanetárny 
prach. Škála veľkostí týchto telies je pomerne veľká, od niekoľkých 
mikrometrov (prachové častice) až po niekoľko tisíc kilometrov (najväčšie 
transneptunické objekty). Dostatočné veľké objekty sme schopní detekovať 
teleskopicky, skúmať ich dráhy a fyzikálne vlastnosti; 7 asteroidov a 5 komét 
bolo skúmaných zblízka kozmickými sondami, pričom ďalšie misie sú 
plánované. Menšie telesá pozorujeme nepriamo, napr. kozmický prach ako 
zodiakálne svetlo, meteoroidy ako zanikajúce meteory v zemskej atmosfére. 
Zber prachových častíc stratosferickými zariadeniami a kozmickými sondami 
a meteority nájdené na povrchu Zeme nám poskytujú materiál k priamemu 
výskumu. V posledných desaťročiach stúpol význam výskumu telies, ktorých 
dráhy sa približujú k dráhe Zeme. Práve najväčšie telesá (rádovo kilometrový 
priemer) z kategórie tzv. blízkozemských telies predstavujú reálnu a priamu 
hrozbu pre našu planétu a ich prítomnosť dáva nízku, ale nenulovú 
pravdepodobnosť kolízie so Zemou. Preto sa v poslednom období budujú 
automatické robotické pozorovacie systémy, ktoré sú schopné vyhľadávať 
všetky väčšie blízkozemské telesá a kompletizovať ich populáciu. Tento pokrok 
posunul hranice teleskopickej detekcie asteroidov v tesnej blízkosti Zeme do 
rozmerov niekoľko metrov, hoci v prípade objavov najmenších telies ide stále 
o súhru viacerých pozorovacích faktorov.  
 

Menšie telesá sme schopní zatiaľ detekovať iba pri ich zániku v atmosfére 
Zeme. V tomto prípade ide o priamu interakciu asteroidných a kometárnych 
telies s našou planétou. Práve medzi najmenšími blízkozemskými telesami, 
ktoré sme schopní pozorovať ďalekohľadmi a meteoroidnými časticami, existuje 
škála veľkostí telies, ktoré zatiaľ nie sme schopní pozorovať a vieme o nich 
veľmi málo. Ide o telesá s rozmermi rádovo od 1m do 100m. Neznámy je ich 
pôvod, nevieme, aká časť ich populácie má kometárny a asteroidálny pôvod. 
Nevieme, aký je ich počet, rozloženie hmoty v závislosti od počtu, ako vyzerajú 
ich dráhy, ako zanikajú a akým spôsobom dopĺňajú priestor v blízkosti dráhy 
Zeme.  

 
1. Ciele dizertačnej práce 

Cieľom dizertačnej práce je nájdenie odpovede na niekoľko otázok 
problematiky malých blízkozemských telies. Predovšetkým skúmame vzťah 
medzi kolíznou frekvenciou a kumulatívnou početnosťou populácie, význam 
slapového rozpadu asteroidu po tesnom prelete okolo Zeme ako zdroj dopĺňania 
populácie malými asteroidmi, vplyv slapových rozpadov na zmenu kumulatívnej 
početnosti malých asteroidov, podiel zložky vzniknutej slapovým rozpadom ku 
celkovej populácií (telesá 1 m- 200 m), možnosť vzniku asteroidálneho 
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meteoroidného roja a jeho pozorovateľnosť so Zeme, možnosť príslušnosti 
meteoroidov Příbram a Neuschwanstein k slapovému rozpadovému javu 
materského telesa. Zaujíma nás podiel asteroidálnych meteoroidov 
(centimetrové častice) medzi populáciou sporadických meteorov, pričom ich 
vlastnosti sú podobné, ako keby vznikli slapovým rozpadom rubble-pile 
asteroidu podobnému Itokawe. Úlohou je určiť zdanlivé polohy radiantov 
asteroidálnych meteorov,  nájdenie takýchto meteorov existujúcej databáze 
pozorovaní a zistenie rozdielu medzi modelovými a pozorovanými asteroidmi, 
najmä čo sa týka populačného indexu, a fyzikálnych parametrov súvisiacich 
s ich zánikom v atmosfére. Dôležitým cieľom je zistiť schopnosť prototypu 
prehliadkového ďalekohľadu Pan-STARRS hľadať asteroidy na priamych 
impaktných dráhach so Zemou, ak impakt nastane do 100 rokov od začiatku 
prehliadky, skúmať dráhové vlastnosti impaktnej populácie a ich zdanlivé 
polohy na nebeskej sfére v závislosti od rôznych časov, ktoré ostávajú do 
impaktu.  
 
2. Členenie dizertačnej práce 

Dizertačná práca je členená na štyri kapitoly. Prvá kapitola (Populácia 
blízkozemských telies) je zhrnutím súčasných predstáv o početnostnom 
a dráhovom rozdelení blízkozemských objektov, obsahuje prepojenie početnosti 
s kolíznou frekvenciou telies o danom priemere so Zemou. Popisuje 
mechanizmy, ktorými populácia týchto telies vzniká a spôsoby transportu 
blízkozemských telies do blízkozemskej oblasti, nakoľko táto populácia nie je 
pôvodná, na časovej škále existencie Slnečnej sústavy má krátku životnosť a je 
neustále doplňovaná zo zdrojových oblastí. Jeden mechanizmus vzniku 
a fragmentácie populácie, slapový rozpad nekompaktných asteroidov, 
analyzujeme a odvádzame. Skúmame, ako by vyzerala početnosť telies bez 
príspevku slapových rozpadov asteroidov po prelete okolo Zeme vo vnútri 
Rocheho polomeru. Druhá kapitola (Slapový rozpad asteroidu počas preletu 
okolo Zeme a asteroidálne prúdy meteorov) sa venuje slapovému rozpadu 
modelového asteroidu, možného progenitora meteoritov Příbram 
a Neuschwanstein, vzniku asteroidálnych meteoroidných prúdov, aktivity 
prúdov pozorovaných zo Zeme a dráhovému vývoju prúdu. V tretej kapitole 
(Asteroidálne meteory) skúmame pozorovateľnosť meteorov a bolidov 
pochádzajúcich z asteroidálnych zdrojov a modelujeme prelet meteorov 
atmosférou pozorovateľných z lokalizovanej bolidnej siete v strednej Európe. 
Teoretické výsledky porovnávame s meteormi pozorovanými japonskou 
detekčnou sieťou SonotaCo. Pokúsili sme sa odvodiť, ako v skutočnosti vyzerá 
populácie asteroidálnych meteoroidov, bez výberových efektov a akú časť 
populácie sporadických meteorov tvoria meteoroidy pochádzajúce z asteroidov. 
Štvrtá kapitola (Pan-STARRS a hľadanie impaktorov) sa venuje prototypu 
prehliadkové ďalekohľadu Pan-STARRS, ktorý v roku 2010 začal svoju činnosť 
na Havajských ostrovoch, na vrchole Haleakala. Naša teoretická analýza 
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skúmala schopnosť automatického systému objavovať a správne určovať dráhy 
telies, ktoré sa nachádzajú na priamej impaktnej dráhe so Zemou. Predovšetkým 
skúmame schopnosť teleskopu hľadať malé blízkozemské objekty. 

 

3.   Metodika práce 

3.1. Slapový rozpad asteroidu a vznik prúdu meteoroidov 
 

Uvažovali sme modelový prípad slapového rozpadu nesúdržného asteroidu 
(typu rubble-pile) po tesnom prelete okolo Zeme, vo vzdialenosti úmernej 
Rocheho medzi. Sférický asteroid mal hmotnosť, hustotu a porozitu Itokawy. 
Problém sme riešili ako dvojrozmerný prípad, častice rozmiestnené po rovníku 
asteroidu opúšťali rotujúci asteroid, os jeho rotácie bola kolmá na rovinu jeho 
pohybu na hyperbolickej dráhe voči Zemi. Menili sme minimálnu vzdialenosť 
počas priblíženia, až pokiaľ častice na povrchu asteroidu nedosiahli únikovú 
rýchlosť z jeho povrchu, tiež v závislosti od rýchlosti rotácie telesa. Materské 
teleso sme umiestnili na dráhu meteoritu Příbram, resp. 2004 FU162 a skúmali 
sme vektory rýchlosti a polôh uvoľnených častíc z asteroidu. Sférický asteroid 
sa počas priblíženia (keď nastáva únik častíc) predĺži pozdĺž línie asteroid Zem 
na dĺžku 700 m (Richardson a kol., 1998). Únikové rýchlosti meteoroidov 
v závislosti od typu dráhy a minimálnej vzdialenosti preletu RL sú 6 m/s 
(10m/s), resp. 7 m/s (11 m/s), RL =13000 (Příbram), resp. RL  = 22800 km (2004 
FU162). Dráhový vývoj týchto meteoroidov sme riešili integrátorom Adam-
Bashforth-Moulton-ovho typu dvanásteho rádu s premenným časovým krokom 
(Montenbruck a kol., 1998). Dynamický vývoj dráh častíc ukázal, že meteoroidy 
sa rozmiestnia okolo celej dráhy za cca 1000 rokov, pričom ostávajú veľmi 
blízko dráhy materského telesa, kvôli nízkym počiatočným únikovým 
rýchlostiam. Rozpadovú udalosť sme umiestnili do obdobia pred 4200 a 3300 
rokmi, keď sa uzly dráh meteoritov Příbram a Neuschwanstein dostali veľmi 
blízko k dráhe Zeme. Keď sme hustotu prúdu zvýšili spôsobom, ako by sa 
v ňom nachádzal rozpadnutý asteroid Itokawa podľa distribúcie kameňov na 
jeho povrchu ( 103,58 0,18 10M kg= ± ⋅ , -31950 140 kg.mρ = ± , 7 31,84 0,09.10V m= ± , 

R=163 m, Abe a kol., 2006), skúmali sme profil hustoty prúdu v priereze 
meteoroidného prúdu kolkom na dráhu Zeme (obr. 1). Overovali sme aj aktivitu 
meteorov počas doby, keď cez prúd prechádzala Zem. Vypočítali sme aj polohy 
radiantov modelových častíc (DOSMETH, Neslušan a kol., 1998), ktoré sa 
zhodovali s radiantmi Příbramu a Neuschwansteinu, pre ekvinokcium 2000.0 

 
192,8 0,73( 17,79 )

18,3 0,51( 17,79 )

RA L

DC L

= + − °
= + − °

⊙

⊙  
 

 Analyzovali sme možnosť, že ak oba meteority vznikli slapovým rozpadom 
toho istého telesa, aká by bola jeho hmotnosť, ak meteority dopadli na danú 
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plochu raz za cca 50 rokov. Pri uvážení fyzikálnych vlastností rubble-pile 
asteroidu by muselo ísť o cca 5 km teleso, resp. minimálne 680–970 m teleso. 

 
Obrázok 1: Profil prúdov meteoroidných častíc uvoľnených slapovým rozpadom v rovine 
rovnobežnej s okamžitým smerom rýchlosti Zeme v mieste, kde prúd pretína dráhu Zeme. 
Častice zobrazené tak, ako by sa premietli do roviny, keby ňou prešli všetky častice v prúde. 
Prúd častíc uvoľnený pred 4200 rokmi. 
 
 Slapový rozpad asteroidov môže byť zdrojom malých fragmentov. Zo 
známej kolíznej frekvencie telies so Zemou sme odhadli frekvenciu, s akou sa 
tieto asteroidy dostanú do vzdialenosti od Zeme, v ktorej sa rozpadnú. V modeli 
sme uvažovali aj s rotáciou asteroidu, ktorá efektívne zväčšuje Rocheho medzu 
(obr. 2). Ak poznáme prítok asteroidov o priemere D do oblasti NEO za čas t, 
vieme zistiť, koľko asteroidov sa rozpadne a aké množstvo fragmentov je 
dodaných do NEO oblasti. Asteroidy s D>200m nerotujú rýchlejšie ako 2,2 
hodiny (rotačná bariéra, slabá súdržnosť) a naopak, menšie telesá môžu rotovať 
výrazne rýchlejšie (sú kompaktné). Celková rozpadnutá hmota v steady-state 
modeli NEO populácie by bola 15(1 0,5).10±  kg, čo je iba malá časť pozorovanej 
populácie asteroidov D<200m. Odvodili sme aj tvar kumulatívnej funkcie 
početnosti, ako by vyzerala bez príspevku slapových rozpadov asteroidov od 
Zeme. Ak je jej sklon 2,7, slapové rozpady ho zmenia iba na 2,66 (resp. 2,68) 
v závislosti od najmenších fragmentov po rozpade (1m, 1cm).  
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Obrázok 2: Rocheho polomer ako funkcia rotačnej periódy asteroidov. 

3.2. Asteroidálne meteory 
 

Prelet meteoru atmosférou sme modelovali podľa fyzikálneho modelu 
publikovaného v práci Pecina a Ceplecha, 1983, s použitím modelu atmosféru 
U.S. Standard Atmosphere,1973. Model opisuje zánik  nefragmentujúce 
sférickej častice v atmosfére. Zjednodušenie predstavovalo nastavenie 
konštantných parametrov Γ (koef. odporu)=0,7, A (koef. tvaru-guľa)=1,21. 
Z rovníc sme tak dostali maximálnu zdanlivú jasnosť meteoru ako závislosť od 
jeho geocentrickej rýchlosti vg, hmotnosti m, hustoty dρ , ablačného koeficientu 
σ , zenitovej vzdialenosti z. vzdialenosti od pozorovateľa r. Zdanlivá jasnosť V 
závisí od absolútnej jasnosti M podľa vzťahu 

2

2
2,5log

100

r
V M ext

 
= + + 

   
kde ext je extinkcia závisiaca od z, nadmorskej výšky a vzdušnej hmoty. 
Absolútna jasnosť sa vypočíta ako: 

2,5log( )M I= −  
53

2

2

1
vmKI n ρτσ=

 
kde τn (vg) (koef. svietenia), m(τn,σ,vg), ρ(τn,σ,vg,z,K-koef.tvaru,m) sú závislé 
premenné. Rýchlosť, v ktorej meteory dosahujú maximálnu jasnosť, sme 
počítali Newtonovou iteračnou metódou aplikovanou na nasledujúcu rovnicu, 
ktorá vychádza z riešenia rovníc fyziky preletu meteoru atmosférou: 

( ) ( )2 2 2 21 1
6 6

2 1
5 . 2exp 0

3 6
n n

i n i
mn

v d
v E v E v v

dV

τσ σ σ σ
τ

     + + − − =            
V danej rovnici sa vyskytujú exponenciálne integrály Ei, ktoré riešime rozvojom 
do radov. Iterácia sa zastaví, keď presnosť určenia hľadanej rýchlosti dosiahne 
hodnotu 0,05 km/s, s maximálnym počtom krokov 500. Týmto spôsobom sme 
vypočítali nielen jasnosť, ale aj výšku, v ktorej meteor dosiahol maximálnu 
jasnosť. Korektnosť vzťahov bola overená výpočtom výpočtom jasností a výšok 



 9 

horenia meteorov s vypočítanými geofyzikálnymi parametrami EN140407A, 
EN120208 (Európska bolidná sieť, Spurný, 2008 – osobná kom.) a meteorov 
z práce Pecina a Ceplecha, 1983. Ako vstupný súbor dráh sme použili 130 000 
dráh priamych impaktorov na Zem odvodených z blízkozemských asteroidov, na 
dráhy sme rozmiestnili meteoroidy o priemeroch 1-10cm, 2-20cm, 4-40cm, so σ 
a hustotami podľa štatistiky dopadov meteoritov na Zem (tab. 1), ich rozdelenie 
priemerov bolo zostrojené podľa distribúcie kameňov na asteroide Itokawa. 
Simulácia sledovala, koľko z týchto meteorov by za rok zachytila lokalizovaná 
celooblohová video stanica so súradnicami AGO Modra (obr. 3). Simulované 
asteroidálne meteory sme porovnali s pozorovaniami video meteorov 
zaznamenaných japonskou sieťou SonotaCo v rokoch 2007 a 2008 (SonotaCo, 
2009).  

 
 

Obrázok 3: Diagram hustoty dopadov simulovanej populácie 130 000 meteoroidov 
asteroidálneho pôvodu na povrch Zeme. Na grafe je vyznačená oblasť s polomerom 1000 km, 
v ktorej strede sa nachádza AGO Modra. 
 

Typ meteoritu Hustota ( 3/g cm ) Ablačný koef. ( 2 2s km− ) Štat. pádov 

kamenný 3,23 0,2±  0,05
0,010,014+

−  90% 

železný 7,5 0,5±  0,07 0,05±  5% 

uhlíkatý ch. 2,0 0,1±  0,042 0,02±  5% 

Tabuľka 1 Fyzikálne vlastnosti meteoritov použité v simulácii. Ablačné koeficienty a hustoty 
meteoritov s rozptylmi hodnôt odvodené podľa prác Pecina a Ceplecha, 1983 a Ceplecha 
a kol., 1998. Pre porovnanie, krehký kometárny materiál máva hustotu ~ 0,75-1 g/cm3, 

2 20,1s kmσ −= . 

 
Sporadické meteory boli vybrané zo zúženej vzorky meteorov databázy 

podľa kvalitatívnych parametrov (Vereš a Tóth, 2010) a na základe separácie 
sporadických meteorov od 16 najaktívnejších rojov počas roka podľa 
Southworth-Hawkinsovho kritéria (Dsh<0,25m; roje QUA, LYR, PPU, ETA, 
ARI, HYD, JBO, SDA, PER, DRA, ORI, STA, NTA, LEO, GEM, URS, stredné 
dráhy podľa Jenniskens, 2006). Výber bol stále kontaminovaný zrejme širokým 
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komplexom Tauríd, tieto meteory sme odstránili s použitím Asher-Steelovho 
kritéria DAS<0,2 (platí pre meteory aktívne + dní od maxima aktivity NTA). 
46% meteorov video databázy je potom sporadických. V rozložení radiantov 
sporadických meteorov sú zreteľné hlavné smery: apexový zdroj, antiheliónový 
zdroj a náznak toroidálneho zdroja. Každý zo zdrojov obsahuje meteory na 
špecifických dráhach, napr. apexový zdroj obsahuje výlučne kometárne dráhy, 
antiheliónový aj kometárne (ekliptikálne), aj asteroidálne. Výšky horenia 
modelových častíc a sporadických meteorov SonotaCo v atmosfére sú 
znázornené na obrázku 4, polohy radiantov sporadických meteorov SonotaCo na 
obrázku 5. Na základe modelu sme sa pokúsili z databázy SonotaCo oddeliť 
meteory asteroidálneho pôvodu. Ako výberové kritériá slúžili ich dráhové 
elementy q>0,3 AU, i<40°, Tisserand. invariant Tj>3, výška horenia v atmosfére 
45-80 km a vg < 40km/s). Oddelenej asteroidálnej a kometárnej zložke 
sporadického pozadia sme určili populačný index χ, hmot. exponent s a sklon 
kumulat. početnosti a (tabuľka 2). Ak majú domnelé asteroidálne meteoroidy 
rozmery 2-20 cm, kometárna zložka sporadických meteorov porovnateľnej 
jasnosti má menšie rozmery (predpoklad nižšej hustoty, obrázok 6). Radianty 
sporadických asteroidálnych a modelových meteorov sme porovnali na obrázku 
7. 

 
Obrázok 4: Hore - Výšky, v ktorých simulované meteory dosahujú max. svietivosť ako 
funkcia vstupnej rýchlosti do atmosféry, farebná škála zobrazuje σ (s2km-2). Dole- farebná 
škála predstavuje absolútnu jasnosť, body sporadické meteory SonotaCo. 
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Obrázok 5: Polohy radiantov sporadických meteorov video databázy SonotaCo 
v ekliptikálnych súradniciach. Ekliptikálna dĺžka je redukovaná na zemský apex. Farebná 
škála znázorňuje vstupné atmosférické rýchlosti meteorov. 

 
Obrázok 6: Distribúcia priemerov sporadických kometárnych meteorov databázy SonotaCo, 
vypočítané pre strednú hustotu 750kg/m3 , σ=0,10s2km-2. 
 

 
 
Obrázok 7: Polohy radiantov modelových asteroidálnych meteorov (vľavo) a separovaných 
sporadických asteroidálnych meteorov z databázy SonotaCo (vpravo) v ekliptikálnych 
súradniciach vzhľadom na zemský apex. Farebná škála znázorňuje sklony dráh. 
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 model SonotaCo aster. SonotaCo komet. 

χ 2,36 1,81+0,1 3,0+0,2 
s 1,93 1,64+0,06 2,20+0,06 
a 2,8 1,92+0,2 3,6+0,2 

 
Tabuľka 2: Populačný index, hmotový exponent a strmosť kumulatívnej početnosti modelovej 
populácie a asteroidálnej a kometárnej zložky sporadických meteorov databázy SonotaCo. 

3.3. Pan-STARRS a hľadanie impaktorov 
 

Na simuláciu impaktorov sme použili umelú populáciu 130 000 telies na 
priamych kolíznych dráhach so Zemou (Chesley a Spahr, 2004) odvodenú 
z blízkozemskej populácie asteroidov, pričom dopady sa mali odohrávať počas 
100 rokov (2010-2110). Dráhy sme do vhodného tvaru a epochy upravili 
pomocou JPL integrátora (DE 406, poruchové pôsobenie Slnka, planét, Mesiaca, 
trpasličích planét, relat. efekty) a integrátora OpenOorb (Granvik a kol., 2008). 
Tento súbor dát sme rozdelili do 6 skupín, každá obsahovala telesá s tým istým 
priemerom (20m, 50m, 100m, 200m, 500m, 1km), všetko sférické modelové 
asteroidy s albedom 0,14 (Stuart a Binzel, 2004). Ukázalo sa, že MOID 
(vzhľadom na Zem) sa pre jednotlivé dráhy mení, spravidla zmenšuje, ak klesá 
hodnota času do impaktu na Zem. Sklon kumulatívnej početnosti objektov 
s MOID<10-4 AU je rovný 0,88+0,01, čo je hodnota menšia, ako našli 
predchádzajúce práce (Tancredi, 1998, m~1,23). To môže byť spôsobené 
gravitačnou atrakciou Zeme. Skúmali sme zdanlivé polohy impaktorov na 
nebeskej sfére vzhľadom na ich zdanlivé jasnosti a priemery. 20 rokov pred 
dopadom sú impaktory rozložené blízko ekliptiky, väčšina leží do +20°. Tesne 
pred impaktom (1, 3, 5, 10 dní) pred impaktom zdanlivé polohy impaktorov 
pripomínajú pohohy antiheliónového a heliónového zdroja sporadických 
meteorov. Na simuláciu samotnej prehliadky prototypu Pan-STARRS (PS1) sme 
použili balík MOPS pracujúci na clusteri počítačov, ktoré počítajú polohy 
pohybujúcich sa objektov a určujú ich dráhy, na základe minimálne 6 známych 
polôh z 3 nocí. Simulovaná prehliadka pokrývala oblasti v blízkosti opozície 
(3600° štvorcových) a v elongáciach 60-90 stupňov od Slnka (600° štvorcových 
na rannej a nočnej oblohe). Taktiež zahŕňala vplyv počasia (80%), fill factor 
(neaktívna plocha poľa CCD čipov), limitnú mag. 22,7, minimálny pomer signál 
šum 5, a maximálnu uhlovú rýchlosť objektu na oblohe 12°/deň. Simulovaná 
prehliadka trvala 4 roky (2010-2014), počas ktorej dopadali na Zem impaktory. 
Efektivita prehliadky je zobrazená na obrázku 8. Pravdepodobnosť objavu 
impaktora klesá s jeho klesajúcim priemerom a časom ostávajúcim do zrážky. 



 13 

 
Obrázok 8: Efektívnosť simulovanej prehliadky PS1 ako funkcia nájdených impaktorov (v 
závislosti od ich priemeru) od trvania prehliadky (vľavo). Albedo impaktorov A=0,14. 
Efektívnosť je daná ako relatívny počet a znamená pravdepodobnosť nájdenia impaktora 
daného priemeru. Efektívnosť nájdenia impaktora, ktorý dopadne počas štvorročnej 
prehliadky je zobrazená vpravo. Lineárna extrapolačná krivka pre priemer impaktora D<20 m 
bola odvodená z posledných troch bodov grafu vpravo. 
 
Obrázok 9 znázorňuje počet nájdených impaktorov v závislosti od modelu ich 
skutočného počtu (Brown a kol., 2002).  

 
Obrázok 9 krivka predstavuje počet väčších impaktorov (>20 m), ktoré sa zrazia so Zemou 
počas nasledujúcich 100 rokov a sú pozorované minimálne 3 noci počas simulovanej 4 ročnej 
prehliadky PS1. Prerušovaná krivka predstavuje počet objavených malých impaktorov, ktoré 
sú pozorovateľne bezprostredne pred impaktom (niekoľko dní). Vyšrafovaná oblasť 
zodpovedá priemeru telesa 2008 TC3. 
 

Ukázalo sa, že niektoré dokonca veľké impaktory by nebol schopný zachytiť 
ani počas 4 rokov. Išlo o telesá na dráhach typu Aten s obežnými dobami blízko 
1. Tie by boli schopné objavovať jedine ďalekohľady na obežnej dráhe Zeme, 
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sledujúce menšie elongácie od Slnka. Pravdepodobnosť, že PS1 objaví malý 
impaktor tesne pred zrážkou (priemer cca metre) je 25%. 
 
4.   Záver 

V dizertačnej práci sme skúmali asteroidálnu zložku populácie malých 
blízkozemských telies z hľadiska jej početnosti, dráhového rozloženia 
a mechanizmov vzniku. Autori modelov kumulatívnej početnosti NEO sa pri 
približne 10 metrových objektoch rozchádzajú o viac ako jeden rád 
( 7 810 2,6.10− ), v prípade 1cm častíc sa líšia až o 6 rádov (12 1810 10− ). Autori však 
väčšinou početnosť odvádzali na základe rôznych vstupných dát a predpokladov 
ovplyvnených rôznymi výberovými efektmi (počítanie kráterov na Mesiaci, 
Marse, Zemi, asteroidoch; pozorované počty asteroidov a komét; počet 
detegovaných bolidov) a pre objekty väčších rozmerov (počty centimetrových 
a metrových objektov sú extrapolované). Za smerodajné údaje početnosti sme 
považovali početnosti odvodené z prítoku meteoroidnej hmoty (Ceplecha a kol., 
1998; Werner a kol., 2002; Brown a kol., 2002), kolízne frekvencie podľa týchto 
autorov sú pre 1 cm a väčšie meteory 615 50.10−  meteorov/rok/Zem. Aj napriek 
tomu, že odhady početností a kolíznych frekvencií väčšinou nie sú publikované 
s odchýlkami, ich presnosť odhadujeme na jeden rád. Podiel medzi početnosťou 
celej NEO populácie a kolíznou frekvenciou malých (centimetrových až 
metrových telies) odhadujeme na rádovo 108.  

 
(1) Zistili sme, že slapové rozpady nesúdržných asteroidov väčších ako 200m 
v dôsledku ich preletu vo vnútri Rocheho medze Zeme neprispievajú výrazne do 
populácie blízkozemských objektov. Rozpady nastávajú približne 7 krát 
častejšie ako dopady na povrch Zeme. Efektívna Rocheho medza narastá 
s rýchlosťou rotácie asteroidu. Predpokladali sme, že asteroid typu „rubble-pile“ 
sa rozpadne na fragmenty podľa kumulatívneho rozdelenia kameňov 
pozorovanom na asteroide Itokawa (a=2,8). Rozpady kamenných asteroidov na 
monolity s priemermi nad 1 cm by prispeli hmotou maximálne 151,0 0,5.10  kg± . 
Sklon pôvodnej populácie a=2,7 by sa bez príspevku slapových rozpadov zmenil 
na a=2,66–2,68. Podiel asteroidálnej populácie vzniknutej slapovým rozpadom 
závisí od skutočnej početnosti NEO a od sklonu jej kumulatívnej početnosti 
závisí, či sa bude podiel zväčšovať alebo zmenšovať s priemerom. Podľa dvoch 
modelov (Werner a kol., 2002; Brown a kol., 2002) by podiel objektov 
o rozmere ~1m v celej populácii bol medzi 5-28%. Väčšina populácie tak musí 
byť dopĺňaná inými mechanizmami (ak ju tvoria asteroidy), alebo je tvorená 
kometárnymi fragmentmi. 

 
(2)   Slapový rozpad nekompaktného asteroidu môže iniciovať vznik 
asteroidálneho meteoroidného prúdu. Rozpad a evolúciu prúdu častíc sme 
odvádzali od zjednodušeného modelového telesa s fyzikálnymi vlastnosťami 
Itokawy, pričom inšpiráciou boli pády dvoch meteoritov na veľmi podobných 
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dráhach (Příbram, Neuschwanstein). Únikové rýchlosti častíc sú iba niekoľko 
cm/s. Meteoroidné častice sa rozptýlia pozdĺž celej dráhy za rádovo tisíc rokov, 
pričom rozptyl v dráhových elementoch (a, e, i) ostáva malý (∆a=0,05 AU, 
∆e=0,04; ∆i=5°).  Ak materské teleso Příbramu a Neuschwansteinu bolo na 
dráhe Příbramu, slapový rozpad mohol nastať pred 4200 a 3300 rokmi. 
V súčasnosti by mohla byť aktivita meteorov z tohto zdroja v maxime pri dĺžke 
Slnka 17,79°, s radiačnou plochou širokou 2°x4°. Radiačná plocha meteorov 
uvoľnených pred tisíckami rokov zodpovedá polohám radiantov Příbramu 
a Neuschwansteinu. Aktivitu meteorického roja sme na základe hmotnosti telesa 
určili na veľmi nízku – po započítaní výberových efektov by sme jeden meteor 
z lokálnej bolidnej siete pozorovali raz za sedem rokov.  
 
(3) Materské teleso oboch meteoritov by muselo mať aspoň 5km, ak by 
meteority dopadali na plochu a s frekvenciou, ako sme to pozorovali pri 
Příbrame a Neuschwansteine. Aktivita meteorov by však bola na úrovni stoviek 
meteorov za hodinu v maxime, čo nepozorujeme. Ak by bola zachovaná 
frekvencia dopadov a plocha by sa zväčšila na celú Zem, minimálny priemer 
kamenného materského telesa by bol 680–970 m, aktivita v maxime by bola 0,6-
0,8 meteorov/hodinu.  

 
(4) Z modelovej populácie blízkozemských asteroidov sme vytvorili 
populáciu asteroidálnych meteoroidov o rozmeroch niekoľko cm, ktoré sme 
nechali v simulácii dopadať na Zem a vytvorili sme umelé meteory. Početnostné 
rozdelenie bolo zhodné s kameňmi na Itokawe. Počítali sme ich jasnosti, 
rýchlosti, výšky horenia a pozorovateľnosť z lokálnej siete video staníc. Tieto 
meteory majú pomalé geocentrické rýchlosti (v atmosfére 11-40 km/s), zanikajú 
nízko v atmosfére (45-80km). Ich radianty sa sústredia v dvoch smeroch – 
antiheliónovom a heliónovom. Simulovanú populáciu sme porovnali 
s pozorovaniami japonskej video siete detekcie meteorov SonotaCo (dvojročné 
viacstaničné pozorovania). Po separácii kvalitných dát sme porovnávali náš 
model so sporadickými meteormi.  

 
 

(5) Na základe kritérií podľa nášho modelu (dráhové elementy, výšky horenia 
v atmosfére, jasnosti, radianty) sme zistili, že iba 4,5% sporadických video 
meteorov môže mať asteroidálny pôvod. Ich radianty súhlasili s modelovanými 
radiantmi. Na základe známych výberových efektov pri simulovanej populácii 
sme sa pokúsili tieto efekty odstrániť z pozorovanej zložky asteroidálnej 
populácie. Rozdelenie výstredností a sklonov dráh bolo zhodné s našim 
modelom, naopak, veľká poloos pozorovaných asteroidálnych meteorov mala 
maximum posunuté ku 2AU (1AU model). Rozpor vo veľkej polosi môže byť 
spôsobený procesmi, ktoré menia dráhy meteoroidov (negravitačné efekty, iné 
rozdelenie dráh malých NEA, ako udáva model). Pri porovnaní s modelmi 
populácií (Ceplecha a kol., 1998; Werner  a kol., 2002; Brown a kol., 2002) sme 
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zistili, že asteroidálnych meteorov bude ešte minimálne o rád menej. 
Dominantnú populáciu tak tvoria kometárne meteoroidné častice. Na určenie 
presnejšieho podielu reálnej populácie treba presnejšie dáta, konkrétne dráhy 
a fyzikálne parametre meteorov, na čo je potrebná niekoľkoročná systematická 
prehliadka rovnakou pozorovacou technikou a rovnaká metodika spracovania 
viacstaničných pozorovaní.  

 
(6) Populáciu umelých impaktorov na Zem sme použili za účelom určenia 
rozloženia ich polôh na nebeskej sfére, ich pozorovateľnosti a efektívnosti 
hľadania pomocou prototypu prehliadkového ďalekohľadu novej generácie Pan-
STARRS PS1. Z dlhodobého hľadiska, s veľkým časovým odstupom pred 
impaktom sú impaktory sústredené v malých elongáciach od Slnka (ako ukázali 
Chesley a Spahr, 2004), ich časovo závislé rozloženie na nebeskej sfére 
vykazuje zaujímavé správanie, ako sa blíži čas impaktu. Tieto vlastnosti 
populácie môžu pomôcť pri zostavovaní stratégií pre objavovanie potenciálne 
nebezpečných asteroidov, ktoré sú na kolíznej dráhe so Zemou. Ak je teleso na 
kolíznej dráhe a zrážka nastane do 100 rokov, s 98% pravdepodobnosťou bude 
tento objekt identifikovaný ako PHO (MOID<0,05 AU), zvyšok objektov síce 
nemá nízku hodnotu MOID, ale tá sa dokáže rýchlo znížiť pri tesnom priblížení 
objektu najmä k Jupiteru. Každopádne, súčasné numerické systémy včasného 
varovania dokážu na niekoľko desaťročí dopredu určiť vývoj parametra MOID 
a eliminovať alebo potvrdiť impakt v dostatočnom predstihu. Určenie parametra 
MOID na základe detekcie objektu počas jednej lunácie je veľmi presné. Model 
populácie impaktorov je v dobrej zhode s dráhou telesa 2008 TC3, ktoré zaniklo 
v atmosfére Zeme a bolo objavené tesne pred udalosťou impaktu. V čase objavu 
sa nachádzal objekt v zóne detekcie prehliadky Pan-STARRS (okolie opozície).  
 
(7) Prehliadky oblohy novej generácie majú veľkú šancu (>90%) nájsť 
väčšinu prípadných impaktorov s priemermi > 140 m počas desaťročnej 
prehliadky. Varovný čas v prípade objavu impaktora môže byť desiatky rokov. 
V prípade malých impaktorov (desiatky metrov) je varovný čas limitne blízky 
nule. Prehliadka novej generácie s veľkou pravdepodobnosťou objaví malý 
impaktor krátko predtým (rádovo dni alebo desiatky hodín), ako teleso zanikne 
v atmosfére. Najzložitejšie sa budú hľadať objekty s dlhými synodickými 
periódami vzhľadom na Zem. Prehliadka typu PS1 bude efektívna v hľadaní 
najmä veľkých impaktorov, ak zrážka nastane za viac ako 2 roky. Technické 
obmedzenie systému detegovať objekty s uhlovou rýchlosťou nad 12 stupňov za 
hodinu dáva šancu na vznik malého vyhľadávacieho optického systému, ktorý 
plánujeme vybudovať na observatóriu AGO UK v Modre a  ktorý bude schopný 
objavovať malé, okolo Zeme letiace objekty. 
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Abstract 
 
 

The dissertation thesis deals with the asteroidal component of the small 
Near-Earth objects. The orbital and cumulative distribution of bodies with 
diameters in the range of centimeters to tens of meters was investigated by 
several authors in the past but their count estimates differ in order of magnitudes 
(Rabinowitz et al., 1994; Bottke et al., 2002; Stuar and Binzel, 2004). We 
studied the fraction of asteroidal and cometary component in the population, the 
size-frequency distribution of the NEA population and the relation between size-
frequency and Earth collisional frequency distributions.The thesis examined the 
portion of the small NEA fragments that originated in the tidal disruption of 
rubble-pile like parent bodies during their close fly-bies within the Roche limit 
of the Earth. The mechanism of the tidal disruption and fragment size-frequency 
distribution in the simulation model was based on the data from the asteroid 
Itokawa. We also dealt with the model describing the origin and dynamical 
evolution of the asteroidal meteoroid stream that originated in such tidal 
disruption and the activity of such stream. The model was applied for the case of 
Příbram and Neuschwanstein meteorites with very similar orbits. The number of 
the smallest bodies in the population was derived from modelled artificial 
meteors that orbits were derived from the NEA population (Chesley and Spahr, 
2004) and we examined their observability from the localized bolide network 
observing in the video regime. Calculated meteor parameters (radiant 
coordinates, altitude of meteor disintegration, brightness, atmospheric velocity) 
were compared with the real meteor data obtained by the Japanese TV meteor 
network SonotaCo in years 2007 and 2008, in which case real meteors had 
similar properties as the modeled population. The comparison revealed orbital 
and size-frequency distribution of the asteroidal component of the sporadic 
background supposing that the modeled population was similar to the real 
population. We found out that sporadic meteors dimmer than +3mag detected by 
the video network consist mostly of the cometary matter and only 0,2-1% might 
be asteroidal particles. We also analyzed the efficiency of the new survey 
telescope Pan-STARRS (PS1) in searching for the Earth impactors on the direct 
impact orbits with the Earth. The orbits of impactors are changing in time but 
the impactors would be identified as hazardous objects event 100 years before 
the impact event. 
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