
 
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverzita spektrálnych a štrukturálnych vlastností meteoroidov 

Diplomová práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 Bc. Adriana Pisarčíková 

  



 
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverzita spektrálnych a štrukturálnych vlastností meteoroidov 

Diplomová práca 

 

 

 

 

Študijný program: astronómia a astrofyzika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., 

denná forma) 

Študijný odbor: fyzika 

Školiace pracovisko: FMFI.KAFZM - Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie 

Školiteľ: RNDr. Pavol Matlovič, PhD. 

Konzultant: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. 

 

Bratislava, 2020 Bc. Adriana Pisarčíková 

 



 
 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestne vyhlasujem, ţe som diplomovú prácu vypracovala samostatne, pod vedením vedúceho 

práce doktora Pavla Matloviča, konzultanta docenta Juraja Tótha a s pouţitím literatúry 

a zdrojov uvedených v zozname. 

 

 ....................................... 

  Adriana Pisarčíková 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

 
Ďakujem vedúcemu práce a konzultantovi, doktorovi Pavlovi Matlovičovi a docentovi 

Jurajovi Tóthovi, za ochotu, odborné rady a usmernenie pri písaní diplomovej práce. 

Poďakovanie patrí aj mojej rodine a priateľovi, ktorí ma počas celého štúdia podporovali. 



 
 

Abstrakt 

Bc. PISARČÍKOVÁ, Adriana: Diverzita spektrálnych a štrukturálnych vlastností 

meteoroidov [Diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta matematiky, 

fyziky a informatiky; Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie. Vedúci diplomovej 

práce: RNDr. Pavol Matlovič, PhD.. Bratislava: 2020, 81 strán. 

Práca je zameraná na spracovanie dát meteorov pozorovaných sieťou video systému 

AMOS. Údaje na analýzu pozorovaní pochádzajú zo slovenských staníc, pričom spektrálne 

dáta sú zo spektrálnej kamery systému AMOS-Spec, umiestnenom na Astronomickom 

a geofyzikálnom observatóriu Modra. Naša analýza vychádza zo vzorky meteorov 

s absolútnou magnitúdou v rozsahu -1 aţ -12, čo zodpovedá veľkosti mm - dm meteoroidom. 

Cieľom práce je určiť atmosférické parametre a pôvodné heliocentrické dráhy meteoroidov 

a analyzovať spektrá meteorov na posúdenie diverzity spektrálnych charakteristík meteorov. 

Získané výsledky z kombinácie pozorovacích metód poskytujú informácie o distribúcií 

medziplanetárnych telies v slnečnej sústave. Zvlášť zaujímavú oblasť skúmania spektier 

meteorov predstavuje emisia vodíka, keďţe môţe naznačovať prítomnosť organickej hmoty 

v meteoroide. Vodík môţe tieţ pochádzať z vody a minerálov obsahujúcich vodík 

nachádzajúcich sa v meteoroide. V tejto práci skúmame emisiu H-alpha čiary a jej súvis 

s orbitálnymi, atmosférickými a štrukturálnymi parametrami, čo umoţňuje preskúmať 

prítomnosť vodíka z rôznych pohľadov v rôznych zdrojoch meteoroidov. 

  



 
 

Abstract 

Bc. PISARČÍKOVÁ, Adriana: Diversity in spectral and structural properties of meteoroids 

[Diploma thesis]. Comenius University in Bratislava. Faculty of Mathematics, Physics 

and Informatics; Department of Astronomy, Physics of the Earth and Meteorology. 

Supervisor: RNDr. Pavol Matlovič, PhD.. Bratislava: 2020, 81 pages. 

This work is focused on the processing of meteor data observed by the network 

of the AMOS video system. Data for the analysis of observations are from Slovak stations, 

while spectral data are from the spectral camera of the AMOS-Spec system, located 

at the Astronomical and Geophysical Observatory Modra. Our analysis is based on a sample 

of meteors with absolute magnitude in range -1 to -12, which corresponds to meteoroids 

of mm to dm sizes. Aim of this work is to determine atmospheric parameters and original 

heliocentric orbits of meteoroids and to analyze spectra of meteors to assess the diversity 

of spectral characteristics of meteors. Results obtained from a combination of observational 

methods provide information about the distribution of interplanetary bodies in the solar 

system. A particularly interesting area of study of meteor spectra is hydrogen emission, since 

it may suggest the presence of organic matter in the meteoroid. Hydrogen may also originate 

from water and hydrogen-containing minerals occurred in the meteoroid. In this work, we 

investigate the emission of H-alpha line and its relationship to orbital, atmospheric 

and structural parameters, which allows us to examine the presence of hydrogen from 

different perspectives in different sources of meteoroids. 
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Úvod 

Sieť video systému AMOS v súčasnosti pozostáva z 11 štandardných 

a z 5 spektrálnych systémov. Na Slovensku sa stanice nachádzajú na 5 miestach, v zahraničí 

sú systémy umiestnené v Čile, na Kanárskych a Havajských ostrovoch. Štandardné systémy 

poskytujú určenie atmosférickej trajektórie a pôvodnej heliocentrickej dráhy pozorovaných 

meteorov a spektrálne systémy zaznamenávajú spektroskopické pozorovania na výskum 

chemického zloţenia a fyzikálnych charakteristík meteorov. Informácie získané z kombinácie 

systémov umoţňujú nájsť prepojenie medzi meteoroidom a jeho materským telesom 

z dynamických aj fyzikálnych charakteristík. Dôleţitosť práce spočíva v získaní cenných 

informácií o rozdelení medziplanetárnych telies v slnečnej sústave či moţnom súvise 

známych meteorických rojov a potenciálnych materských komét a asteroidov. 

Hlavným cieľom práce je poskytnúť spektrálnu charakteristiku meteoroidov veľkosti 

mm - dm a orbitálne vlastnosti získané z video pozorovaní systémov AMOS umiestnenými na 

slovenských staniciach. Súčasťou práce je aj porovnanie výsledkov spektrálnej klasifikácie 

s výsledkami výskumu iných autorov zaoberajúcich sa meteoroidmi menších rozmerov. 

Oblasť nášho výskumu sa zameral aj na emisiu H-alpha čiary, ktorá môţe indikovať 

prítomnosť organického materiálu, vody a minerálov obsahujúcich vodík v meteoroidoch. 

Práca pozostáva z piatich kapitol. V prvej kapitole sa venujeme definícii základných 

pojmov meteorickej astronómie, zdrojom meteoroidov v slnečnej sústave, pohybu meteoroidu 

v atmosfére a základným rovniciam fyziky ablácie meteoroidov. V druhej kapitole 

sa zaoberáme rôznymi metódami pozorovania meteorov a podrobnejšie sa venujeme našej 

metodike spracovania, ktorá zahŕňa opis softvérov na detekciu meteorov, astrometriu, výpočet 

trajektórií a spektrálnu analýzu. Tretia kapitola je zameraná na opis a postup pri určovaní 

štrukturálnych vlastností meteoroidov, na ktoré sme sa v práci zamerali. Vo štvrtej kapitole 

sa venujeme spektroskopii meteorov a našim výsledkom spektrálnej klasifikácie. Kaţdá 

spektrálna trieda je podrobnejšie charakterizovaná. Výskum sa zaoberá aj skúmaním 

fyzikálnych podmienok v ţiariacom plyne meteoru, ktoré ovplyvňujú intenzity emisných čiar 

pozorovaných v spektre meteoru. V piatej kapitole si priblíţime doteraz známe informácie 

o detekcii H-alpha čiary v spektrách meteorov s moţnými scenármi zdrojov emisie čiary. 

Intenzitu H-alpha čiary sme skúmali vzhľadom na atmosférické, štrukturálne a orbitálne 

parametre meteoroidov a zvlášť aj v spektrách najviac zastúpeného meteorického roja 

Perzeíd.  
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1 Meteorická astronómia 

1.1 Základné pojmy 

Komisia organizácie International Astronomical Union (IAU) schválila v roku 2017 

definície základných pojmov v meteorickej astronómii
1
. Meteoroid je definovaný ako pevný 

prírodný objekt veľkosti pribliţne 30 μm - 1 m, pohybujúci sa v medziplanetárnom priestore 

alebo prichádzajúci z medziplanetárneho priestoru. Veľkostný limit nepredstavuje fyzikálnu 

hranicu, ale bol stanovený dohodou. Existuje súvislá populácia telies menších ako 30 μm 

a aj väčších ako 1 m. Telesá väčšie ako 1 meter majú tendenciu skôr dominovať 

asteroidálnym neţ kometárnym úlomkom. Telesá menšie ako 30 mikrometrov majú tendenciu 

dobre vyţarovať teplo a počas vstupu do atmosféry sa nevypariť. V súvislosti s pozorovaním 

meteorov moţno akýkoľvek objekt spôsobujúci meteor označiť ako meteoroid, bez ohľadu 

na jeho veľkosť. 

Medziplanetárny prach je jemne rozptýlený pevný materiál s veľkosťou častíc 

všeobecne menšou ako sú meteoroidy. Prachové častice sú v slnečnej sústave pozorované 

vo forme zodiakálneho prachového oblaku, vrátane zodiakálnych prachových pásov 

a kometárnych prachových chvostov. Zodiakálny prachový oblak a kometárny prachový 

chvost obsahujú väčšie častice, ktoré sa tieţ môţu nazývať meteoroidmi. Malé prachové 

častice po vstúpení do atmosféry planéty nespôsobujú svetelné efekty a postupne sedimentujú 

na zem. Takto nazhromaţdené prachové častice v atmosfére sa nazývajú medziplanetárne 

prachové častice. 

Meteor je svetelný úkaz a s ním súvisiace fyzikálne javy (teplo, ionizácia), ktoré sú 

výsledkom vysokorýchlostného vstupu pevného objektu z vesmíru do plynnej atmosféry. 

Úkaz môţe byť spôsobený meteoroidom, asteroidom, kométou alebo akýmkoľvek pevným 

materiálom s vhodnou kombináciou rýchlosti a hmotnosti v atmosfére planéty. Meteory 

sa môţu objavovať na ktorejkoľvek planéte alebo mesiaci s dostatočne hustou atmosférou. 

Pojem bolid sa pouţíva pre meteory jasnejšie ako absolútna vizuálna magnitúda -4. Absolútna 

vizuálna magnitúda je pozorovaná vizuálna magnitúda, ktorú by mal objekt, keby bol 

pozorovaný zo štandardizovanej vzdialenosti 100 km. Meteor jasnejší ako absolútna vizuálna 

magnitúda -17 je označovaný pojmom superbolid. 

                                                             
1 https://www.iau.org/static/science/scientific_bodies/commissions/f1/meteordefinitions_approved.pdf 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zdanliv%C3%A1_hviezdna_ve%C4%BEkos%C5%A5
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Meteorit je akýkoľvek prírodný pevný objekt, ktorý preţil fázu meteoru v plynnej 

atmosfére bez toho, aby sa úplne odparil. Meteoroid sa v atmosfére stáva meteoritom po tom, 

čo sa zastaví ablácia a objekt pokračuje tmavým letom, aţ dopadne na zem. Meteorit menší 

ako 1 mm sa môţe nazývať mikrometeorit. Vyznačuje sa atypickou štruktúrou čerstvého 

neovplyvneného vnútra meteoritu. Meteority sú významnou vedeckou vzorkou, poskytujúcou 

priame štúdia mineralogického a chemického zloţenia medziplanetárnej hmoty. Pády 

meteoritov sú však veľmi vzácne a väčšinou sprevádzané pomalšími meteoroidmi 

s asteroidálnym pôvodom. Práve preto sme predovšetkým odkázaní na štúdium meteoroidov 

počas fázy preletu zemskou atmosférou. Dôleţitosť populácie meteoroidov zobrazuje 

aj obrázok č. 1, kde meteoroidy zaberajú širokú oblasť medzi ostatnými vybranými objektmi 

pozorovaného vesmíru. 

 

Obrázok č. 1: Diagram veľkosti vs. hmotnosti zobrazuje niektoré známe 

objekty pozorovateľného vesmíru s dôrazom na dôleţitosť komplexu 

meteoroidov (Ceplecha et al. 1998). 
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1.2 Zdroje meteoroidov 

Začiatkom 19. stor. sa príčine a pôvodu meteoroidov začala venovať väčšia pozornosť. 

Ukázalo sa, ţe meteoroidy sú mimozemského pôvodu a sú s nimi spojené kométy. 

Do polovice 20. stor. sa dosiahol malý pokrok v porozumení pôvodu, keď sa zistilo, 

ţe ionizované stopy meteorov je moţné detegovať radarom (Williams 2011). To malo 

za následok zrod radarovej pozorovacej techniky. Whipple (1951) navrhol model, podľa 

ktorého jadro kométy obsahuje ľad (H2O, NH3) s prachovými zrnkami. Ako sa kométa 

pribliţuje k perihéliu (bod na dráhe telesa okolo Slnka, v ktorom je teleso najbliţšie k Slnku), 

zahrievanie Slnkom spôsobuje sublimáciu ľadov a následný plyn, ktorý uniká, so sebou 

odnáša malé prachové zrná, pričom väčšie z nich tvoria meteoroidy a najmenšie vytvárajú 

prachový chvost kométy. To, ţe úniková rýchlosť meteoroidov z komét je oveľa menšia 

ako orbitálna rýchlosť kométy, má za následok, ţe dochádza len k malej zmene v špecifickej 

energii a hybnosti týchto meteoroidov. Výsledkom je pohyb meteoroidov na podobných 

obeţných dráhach ako je pohyb kométy. 

Okrem toho aj katastrofické narušenie komét môţe spôsobiť produkciu sekundárnych 

jadier a veľké mnoţstvo prachových častíc a meteoroidov (Jenniskens 2006). Kométy 

predstavujú slabo zlúčené štruktúry s väzbovou energiou iba rádu 0.001 - 0.1 J/g, 

ako sa očakáva pri poréznom slabo viazanom konglomeráte ľadových zŕn. Moţné príčiny 

narušenia komét zahŕňajú zráţky s asteroidmi a meteoroidmi, tepelné napätie spôsobené 

vnútorným tlakom plynu (typicky pre dlhoperiodické kométy), napätie v blízkom kontakte 

s Jupiterom a napätie spôsobené rotáciou kométy. V prípade komét Jupiterovej rodiny sa javí 

rotácia ako jediný mechanizmus, ktorý môţe vysvetliť, prečo k narušeniam dochádza 

v akejkoľvek vzdialenosti od Slnka a nie len v perihéliu. Nedostatok známych jadier komét 

s rotačnými periódami kratšími ako 5 hodín naznačuje, ţe k rozpadu zvyčajne dochádza 

pri rotačnej perióde 5 h. 

Na klasifikáciu dynamického pôvodu komét sa pouţíva Tisserandov parameter 

vzhľadom na vplyv Jupitera (Kresak 1979), ktorý je definovaný ako: 

 
𝑇𝐽 =

𝑎𝐽
𝑎

+ 2 
𝑎

𝑎𝐽
(1 − 𝑒2) cos 𝑖 , (1)  

kde 𝑎𝐽  predstavuje hlavnú polos dráhy Jupitera (𝑎𝐽 = 5.2034 AU), a hlavnú polos dráhy 

kométy, e excentricitu a i sklon dráhy kométy. Táto klasifikácia môţe byť rovnako pouţitá 
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aj pre meteoroidy. Hodnota 𝑇𝐽  > 3 zodpovedá telesám nekriţujúcim dráhu Jupitera 

a s asteroidálnym pôvodom, typicky z hlavného pásu asteroidov (oblasť medzi Marsom 

a Jupiterom), kométy Jupiterovej rodiny majú 2 < 𝑇𝐽  < 3 a i < 45° a dlhoperiodické kométy 

Halleyho typu majú 𝑇𝐽  < 3 a i > 45°. Dlhoperiodické kométy s 𝑇𝐽  < 2 pochádzajú z Oortovho 

oblaku a nazývajú sa tieţ "takmer izotropné" kométy, pretoţe majú pomerne jednotnú 

distribúciu inklinácií (Levison 1996). V závislosti od hlavnej polosi dráhy je ich moţné 

rozdeliť na 2 skupiny: dynamicky "nové" a "vracajúce sa" kométy. Kométy s a > 10 000 AU 

sú dynamicky "nové" v zmysle, ţe je to po prvý krát, čo prešli cez planetárnu sústavu. 

"Vracajúce sa" kométy majú a < 10 000 AU. Kométy s 𝑇𝐽  > 2 pochádzajú z Kuiperovho pásu 

a nazývajú sa "ekliptické" kométy, pretoţe majú veľmi nízku distribúciu inklinácií, a moţno 

ich taktieţ rozdeliť na skupiny: Centaurs (𝑇𝐽  > 3 a a > 𝑎𝐽 ), kométy typu Encke (𝑇𝐽  > 3 

a a < 𝑎𝐽 ) a vyššie spomínané kométy Jupiterovej rodiny. 

Ďalší zdroj meteoroidov predstavujú asteroidy. Zráţky prevaţne v oblasti hlavného 

pásu asteroidov spôsobujú uvoľňovanie úlomkov z materských telies v podobe meteoroidov 

(Nesvorný et al. 2003). Veľkosť úlomkov siaha od prachových zŕn v priemere desiatok 

μm aţ po rozmerné asteroidy. Pretoţe únikové rýchlosti veľkých fragmentov sú všeobecne 

malé v porovnaní s ich orbitálnymi rýchlosťami, väčšina má takmer identické obeţné dráhy. 

Naopak, prachové častice môţu byť vytrysknuté pri vysokých rýchlostiach, ktoré môţu 

dosahovať aţ niekoľko kilometrov za sekundu. Dynamický vývoj jednotlivých fragmentov 

závisí od ich priemeru. Zatiaľ čo metrové a väčšie fragmenty sú prostredníctvom planetárnych 

porúch roztrúsené do rozptýleného toroidu okolo Slnka, u menších telies ako sú prachové 

častice veľkosti 5 - 100 μm je dynamický vývoj ovplyvnený hlavne negravitačnými efektmi 

ako sú Poyntingov-Robertsonov efekt a odpor slnečného vetra (Burns et al. 1979; Dermott 

et al. 2002). Tieto efekty nútia prachové častice k špirálovému pohybu smerom k Slnku. Časť 

prachových zŕn produkovaných zráţkami asteroidov dopadne na Slnko, časť narazí 

do atmosféry Zeme alebo je zachytená inými terestrickými planétami.  

Vzhľadom na dynamický vývoj jednotlivých fragmentov komét a asteroidov sme 

schopní rozlišovať meteoroidné prúdy, ktoré sú zvyčajne len krátku dobu oddelené 

od materských telies (niekoľko tisíc rokov), a sporadické meteoroidy neprislúchajúce 

k ţiadnemu meteoroidnému prúdu. Obeţná dráha sporadických meteoroidov je výrazne 

zmenená od dráhy materského telesa, pričom k oddeleniu mohlo dôjsť pred tisíckami 

aţ miliónmi rokov. Meteoroidné prúdy produkujú meteorické roje, keď Zem pretne ich 
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obeţnú dráhu
2
(ukáţka je na obrázku č. 2). Rojové meteory sa tak objavujú iba v určitých 

ročných obdobiach a od sporadických meteorov sa na oblohe odlišujú tým, ţe vylietajú 

z jedného smeru, ktorý sa nazýva radiant. Meteorický roj je pomenovaný podľa súhvezdia, 

v ktorom leţí jeho radiant, preto sa zdá, ţe Perzeidy vylietajú zo súhvezdia Perseus, Geminidy 

zo súhvezdia Gemini (Blíţenci) a podobne. Ak z jedného súhvezdia prúdi viacero 

meteorických rojov, tak sa roj pomenúva podľa najbliţšej hviezdy, pri ktorej sa nachádza 

radiant daného roja, ako napr. meteorický roj δ-Aquaridy pomenovaný po tretej najjasnejšej 

hviezde δ-Aquarii v súhvezdí Aquarius (Vodnár). 

 

Napriek tomu, ţe väčšina meteoroidov je produktom rozpadu asteroidov a komét, 

veľmi malá časť indikuje pôvod z povrchu inej planéty, jej satelitu alebo z medzihviezdneho 

priestoru. Laboratórnou analýzou zloţenia niektorých meteoritov sa potvrdil pôvod z Marsu 

a Mesiaca. 

1.3 Pohyb meteoroidu v atmosfére 

Meteorické javy tvoria komplex fyzikálnych javov, ktoré sprevádzajú vstup 

meteoroidov do atmosféry Zeme (alebo akejkoľvek inej planéty). Prvú fázu meteoru 

predstavuje predhrievanie, ktoré nastáva vo výške 300 - 100 km v závislosti od energie 

zráţky. Príčina predhrievania spočíva v naráţaní molekúl zloţiek plynného vzduchu 

                                                             
2 http://www.astronomyisrael.com/2017/11/geminids-meteor-shower-2017-in-israel.html 

Obrázok č. 2: Vznik meteoroidov pri obehu kométy okolo Slnka a ich 

stretnutie so Zemou za produkcie meteorického roja
2
.
 

.. 
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na povrch meteoroidu, zapríčiňujúc tak pomerne rýchly nárast povrchovej teploty telesa. 

Vnútro väčšiny meteoroidov (s výnimkou veľmi malých zŕn) zostáva prakticky nezohriate. 

Táto fáza meteoru prebieha veľmi rýchlo, v časovej škále sekúnd aţ desiatok sekúnd. 

V závislosti od rozmeru telies je fáza sprevádzaná dvomi procesmi. V prípade telies väčších 

ako 1 mm je proces riadený tepelnou vodivosťou, zatiaľ čo pri menších telesách je dôleţitý 

radiačný prenos (Ceplecha et al. 1998). Keď povrchové napätie (tangenciálna kompresia) 

dosiahne pevnosť materiálu, začne sa fragmentácia, čo zodpovedá zahriatiu na asi 900 K 

pre prípad homogénneho pevného kamenného objektu veľkosti cm a väčších rozmerov. 

Pre menšie telesá dôleţitú úlohu zohráva vnútorná kompresia. Homogénne teleso menších 

rozmerov môţe narušiť povrchová teplota o hodnote asi 500 K (prostredníctvom teplotného 

gradientu vnútri meteoroidu). 

Ďalšou fázou atmosférického preletu meteoroidu je ablácia, ktorá sa začína 

fragmentáciou pri niţších teplotách. Pri teplote asi 2500 K (vo výške asi 80 - 90 km) sa končí 

proces roztavenia a začína sa posledná fáza ablácie, ktorou je odparovanie telesa a jeho 

fragmentov, zapríčiňujúc intenzívnu stratu hmotnosti meteoroidu. Po dosiahnutí tejto teploty 

je ďalšie zvýšenie teploty malé v dôsledku vynaloţenia väčšiny kinetickej energie na samotný 

proces ablácie. Práve počas fázy odparovania pozorujeme spektrá meteorov z horúcej plazmy 

nachádzajúcej sa okolo meteoroidu. 

Keď rýchlosť meteoroidov klesne pod pribliţne 3 km/s, dochádza k zastaveniu 

tepelnej ablácie (Borovička et al. 2015). Koniec stopy bolidu sa vyskytuje, keď bola 

odstránená všetka hmota a nezostali ţiadne makroskopické fragmenty, alebo ak rýchlosť 

všetkých fragmentov klesla pod ablačný limit. V druhom prípade fragmenty pokračujú 

v klesaní cez atmosféru počas fázy nazývanej tmavým letom. Ich povrch sa postupne 

ochladzuje, nie je vyţarované ţiadne svetlo a spomaľovanie pokračuje. Rýchlosť typicky 

klesá pod ablačný limit vo výške 10 - 30 km, najmä v závislosti od začiatočnej hmotnosti 

meteoroidov a fragmentácie v atmosfére. Fragmenty nasledujú balistickú trajektóriu, ktorá 

sa mení na takmer vertikálnu a nasleduje voľný pád. Po dosiahnutí povrchu Zeme sa čerstvé 

meteority vyznačujú tmavou fúznou kôrou, ktorá predstavuje stuhnutú vrstvu roztavenej 

hmoty. V niektorých prípadoch chýba časť fúznej kôry, čo naznačuje, ţe počas tmavého letu 

ďalej dochádzalo k fragmentácii. 



18 
 

1.4 Základné rovnice ablácie meteoroidov 

Interakcia s atmosférou vedie k strate hmotnosti, spomaleniu a v mnohých prípadoch 

k fragmentácii meteoroidu. Proces ablácie je v súčasnosti relatívne dobre pochopený 

a väčšinou sa pouţíva teória "single body" (nefragmentovaného telesa) na opis spomalenia, 

straty hmotnosti meteoroidu, svietivosti a ionizácie (Bronshten 1983; Ceplecha et al. 1998). 

Teória vychádza z predpokladu, ţe prenos tepla, svietivosť, ionizácia a koeficient odporu, 

ktoré vystupujú v rovniciach, sú počas preletu meteoroidu konštantné. Táto teória je len 

zriedkavo pouţiteľná na celý let bolidu. Fragmentácia meteoroidu v atmosfére je komplexný 

proces, ktorý nie je moţné presne predpovedať. Štiepenie závisí od štrukturálnych vlastností 

kaţdého meteoroidu a vyskytuje sa v rôznych formách, ako odštiepenie malej časti telesa, 

fragmentácia na dva alebo viac fragmentov podobnej veľkosti, katastrofické narušenie 

sprevádzané veľkým mnoţstvom malých fragmentov, a podobne. Fragmentácia je často 

viacstupňový proces, pri ktorom sa fragmenty vznikajúce zo skorej fragmentácie znovu 

narušia. Ak má tento proces určitú pravidelnosť, pouţíva sa pojem progresívna fragmentácia. 

Pojem kvázi kontinuálna fragmentácia sa vzťahuje na proces, keď sa prachové úlomky 

uvoľňujú z materského telesa takmer nepretrţite. Práve tento fragmentačný proces 

je dominantný pre druh menej jasnej (veľkosťou mm) populácie meteoroidov kometárneho 

pôvodu (Borovička et al. 2007). V tejto práci sme uvaţovali, ţe dominuje tepelná ablácia, 

fragmentáciu sme nebrali do úvahy. 

Matematický základ opisujúci pohyb meteoroidu v atmosfére po prvýkrát predstavil 

Whipple (1938), ktorý pouţil Hoppeho riešenie s konštantnými koeficientmi. V druhej 

polovici 20. storočia nasledovali podrobnejšie riešenia prezentované inými autormi. V ďalšej 

časti rozoberieme základy fyziky meteoru podľa tvaru rovníc, ktoré pouţili Weryk a Brown 

(2013). Základnou úvahou je dominancia tepelnej ablácie. 

Meteoroid s hmotnosťou 𝑚, plochou prierezu 𝑆 a rýchlosťou 𝑣 prejde za časový 

interval 𝛥𝑡 vzdialenosť 𝑣𝛥𝑡. Uvaţujme, ţe meteoroid sa stretne s atmosférou o hmotnosti 

Δ𝑚𝑎 = 𝜌𝑎𝑆𝑣 𝛥𝑡, kde 𝜌𝑎 je hustota atmosféry. Plocha prierezu sa dá prepísať zavedením 

bezrozmerného faktora v tvare 𝐴 = 
𝑆

𝑉2/3 , kde 𝑉 predstavuje objem meteoroidu, ktorá závisí 

od hmotnosti a objemovej hustoty meteoroidu (𝑉 = 𝑚/𝜌𝑚). Predpokladajme, 

ţe bezrozmerný faktor 𝐴 je konštantný a pre jednoduchosť zodpovedá sfére s hodnotou 

𝐴 = 1.21. Miera hmotnosti vzduchu naráţajúca na povrch meteoroidu je definovaná vzťahom: 
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𝑑𝑚𝑎

𝑑𝑡
=

𝛥𝑚𝑎  

𝛥𝑡
=

𝐴𝜌𝑎𝑣𝑚
2
3

𝜌𝑚

2
3

. (2)  

Prenos hybnosti z atmosféry na meteoroid môţe byť vyjadrený v tvare: 

 𝑑(𝑚𝑣)

𝑑𝑡
=

𝑑𝑚 

𝑑𝑡
𝑣 +

𝑑𝑣 

𝑑𝑡
𝑚 = 𝛤𝑣

𝑑𝑚𝑎

𝑑𝑡
, (3)  

kde 𝛤 je koeficient odporu, ktorého hodnota nie je konštantná, ale mení sa v intervale 

od 0 do 2, pričom hodnota 0 zodpovedá bez prenosu hybnosti z molekúl vzduchu a hodnota 

2 zodpovedá dokonalému odrazu molekúl vzduchu od meteoroidu. V prípade malých 

meteoroidov je moţné vzťah 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
  v rovnici (3) zanedbať a nahradením 

𝑑𝑚𝑎

𝑑𝑡
 v rovnici 

(3) výrazom z rovnice (2) dostaneme rovnicu brzdenia v tvare: 

 𝑑𝑣 

𝑑𝑡
= −𝐴𝜌𝑎𝛤

𝑣2

𝑚1/3ρ
𝑚

2/3. (4)  

Z dôvodu zachovania hybnosti máme prvú základnú rovnicu fyziky meteoru, ktorá opisuje 

spomalenie meteoroidu pri prelete atmosférou. Záporné znamienko v rovnici (4) na pravej 

strane zdôrazňuje, ţe dochádza k spomaľovaniu meteoroidu. 

Druhou základnou rovnicou fyziky meteoru je rovnica straty hmotnosti. Vyplýva 

z predpokladu, ţe určitá časť kinetickej energie Λ prichádzajúceho prúdu molekúl atmosféry 

je vynaloţená na abláciu (odparovanie alebo fúziu a rozprašovanie) hmotnosti 𝑑𝑚 v čase 

Δ𝑡 (Bronshten 1983). Ak 𝜉 je latentné teplo odparovania alebo fúzie materiálu meteoroidu 

v jednotkách energie (vrátane energie, ktorá sa musí dodať hmotnosti 𝑑𝑚, aby sa zohrialo 

z pôvodnej teploty na teplotu odparovania), potom vychádzame z rovnice straty hmotnosti 

meteoroidu v tvare: 

 𝑑𝑚 

𝑑𝑡
= −

ΛEa  

ξΔt
= −

Λ𝑣2 

2ξ

𝑑𝑚𝑎

𝑑𝑡
, (5)  

kde Ea je kinetická energia interagujúcich molekúl atmosféry. Nahradením 
𝑑𝑚𝑎

𝑑𝑡
 v rovnici 

(5) výrazom z rovnice (2) dostaneme zauţívaný tvar rovnice straty hmoty meteoroidu: 
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𝑑𝑚  

𝑑𝑡
= −

Λ𝐴𝜌𝑎𝑣
3𝑚

2
3  

2ξρ𝑚

2
3

. (6)  

Koeficient tepelného prenosu Λ sa rovná alebo je menší ako 1, pretoţe energia spotrebovaná 

na abláciu nemôţe prekročiť celkovú kinetickú energiu prichádzajúceho prúdu molekúl 

atmosféry. Okrem energie pouţitej na zohrievanie a abláciu hmotnosti 𝑑𝑚 je časť energie 

naráţajúcich molekúl spotrebovaná na zohriatie samotného meteoroidu a časť sa spotrebuje 

na ţiarenie spôsobené excitáciou a ionizáciou atómov a molekúl meteoroidu a atmosféry, 

ale najvýznamnejšia časť je rozptýlená odrazenými molekulami atmosféry, molekulami pary 

a atómami. Ak sa zvaţuje aj fragmentácia meteoroidu, potom časť energie spotrebovanej 

v samotnom procese fragmentácie (t. j. pri prerušení mechanických väzieb medzi časticami) 

a energia odvádzaná oddelenými časticami sa musia brať do úvahy. Kombinovaný účinok 

všetkých týchto foriem spotreby energie je reprezentovaný koeficientom Λ. 

Tretia základná rovnica ablačnej teórie, rovnica svietivosti, je odvodená na základe 

skutočnosti stanovenej analýzou spektier meteorov, z ktorej vyplýva, ţe hlavný príspevok 

k ţiareniu meteoru pochádza z emisie odparujúcich sa atómov meteoroidu. Predpokladá 

sa, ţe mnoţstvo vyprodukovaného svetla je priamo úmerné miere zmeny kinetickej energie, 

a teda priamo úmerné aj miere ablácie (𝑑𝑚/𝑑𝑡). Svietivosť 𝐼 je opísaná rovnicou svietivosti: 

 𝐼 = −𝜏𝑙
𝑑𝐸𝑚  

𝑑𝑡
= −𝜏𝑙  

𝑣2

2

𝑑𝑚

𝑑𝑡
+ 𝑚𝑣

𝑑𝑣

𝑑𝑡
 , (7)  

kde 𝜏𝑙 je koeficient radiačnej účinnosti alebo ako sa často nazýva koeficient svietivosti, ktorý 

predstavuje mieru straty kinetickej energie meteoroidu transformovanej na ţiarenie 

vo viditeľnej časti spektra. Koeficient svietivosti môţe vo všeobecnosti závisieť od rýchlosti, 

hmotnosti, zloţenia meteoroidu a výšky v atmosfére. V prípade rýchlych a slabých meteorov 

moţno vzťah 𝑑𝑣/𝑑𝑡 zanedbať (Ceplecha et al. 1998). 

Štvrtá rovnica základnej fyziky meteoru, rovnica ionizácie, definuje počet elektrónov 

𝑞 vytvorených na jednotku dĺţky dráhy meteoru v dôsledku interakcie odparených atómov 

meteoru s molekulami a atómami atmosféry. Rovnicu ionizácie je moţné písať v tvare: 

 
𝑞 = −

𝛽 

𝜇𝑣

𝑑𝑚

𝑑𝑡
, (8)  
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kde 𝛽 je koeficient ionizácie, ktorý reprezentuje priemerný počet voľných elektrónov 

vytvorených pri zráţkach s inými časticami jedným atómom meteora a 𝜇 je priemerná 

hmotnosť atómu meteora. 

Na vyriešenie základných rovníc fyziky meteoru je potrebné poznať hodnoty veličín, 

ktoré tieto rovnice obsahujú. Hustota atmosféry 𝜌𝑎  sa určuje pomocou vhodného 

atmosférického modelu z výšky meteoru v danom bode počas preletu. Rýchlosť 𝑣, 

spomalenie 𝑑𝑣/𝑑𝑡, intenzita ţiarenia 𝐼 a 𝑞 sa môţu určiť priamo z pozorovaní. Veličina 

𝜉 je relatívne dobre známa z experimentov a je závislá od zloţenia meteoroidu. Priemerná 

hmotnosť 𝑚𝑎  atómu meteoru sa stanovuje špecifikáciou zloţenia meteoroidu. Koeficient 

odporu 𝛤, tepelného prenosu Λ a svietivosti 𝜏𝑙 sa musia určiť buď z teoretických hľadísk, 

z experimentov, alebo niekedy s odvolaním sa na pozorovacie údaje (Bronshten 1983). 

Na určenie hmotnosti meteoroidu z pozorovaného počtu fotónov a elektrónov je potrebné 

poznať hodnoty 𝜏𝑙 a 𝛽, čo je často náročné. Ionizačná hmotnosť sa obvykle získava meraním 

𝑞, ionizačnej krivky a integráciou rovnice (8). Podobným procesom sa fotometrická hmotnosť 

určuje meraním 𝐼 pozdĺţ meteorickej stopy a integráciou rovnice (7). 
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2 Metodika spracovania 

Existuje mnoho spôsobov, ako pozorovať meteory. Výsledkom rôznych pozorovacích 

metód sú však rôzne pozorovacie údaje o meteoroidoch a ich prelete atmosférou. K získaniu 

kompletnej informácie o meteoroide sú potrebné údaje zo všetkých pozorovacích metód, čo je 

však veľmi vzácne. K týmto údajom patria orbitálne dáta, ako inklinácia (sklon dráhy k rovine 

ekliptiky), excentricita (natiahnutie elipsy), veľká polos dráhy, perihélium, argument šírky 

perihélia (uhol medzi výstupným uzlom a perihéliom meraný v smere pohybu), dĺţka 

výstupného uzla (uhol medzi jarným bodom a výstupným uzlom meraný v rovine ekliptiky 

v priamom smere); geometrické dáta, ako poloha a orientácia v atmosfére Zeme; dynamické 

dáta, ako dynamická hmotnosť, výška a vzdialenosť pozdĺţ stopy meteoru ako funkcia času, 

spomaľovanie; fotometrické dáta, ako fotometrická hmotnosť a svetelná krivka; spektrálne 

dáta, ako intenzity spektrálnych čiar a molekulárnych pásov ako funkcie času a ionizačné 

dáta, ako elektrónová hustota ako funkcia času. Okrem týchto údajov sú dôleţité aj štatistické 

dáta, ako napríklad hodinová frekvencia meteorických rojov a radianty. 

2.1 Pozorovacie metódy meteorov 

Najstaršou a najjednoduchšou pozorovacou metódou je vizuálne pozorovanie, teda 

pozorovanie voľným okom. Táto metóda je najviac vyuţívaná amatérskymi pozorovateľmi 

a je významná na zaznamenávanie meniacej sa činnosti meteorických rojov a študovanie 

sporadických meteorov. Fotografická metóda v súčasnosti vyuţíva na zaznamenávanie stôp 

meteorov digitálne fotoaparáty s objektívmi typu rybie oko ("fish-eye"). Viacstaničné 

fotografické pozorovania umoţňujú získať výšky a trajektórie meteorov v atmosfére, presne 

určiť polohu radiantu jednotlivých meteorov a ich heliocentrické dráhy. Pri radarových 

pozorovaniach sa pouţívajú dva základné typy radarových systémov (Wassenhove 1991). 

Prvý systém sa skladá z tzv. "back-scatter" radaru, čo je klasický radar s vysielačom 

i prijímacou anténou umiestnenými na jednom mieste. Druhý systém tvorí tzv. "forward-

scatter" radar, ktorého prijímacia anténa zachytáva odraz signálu od meteorickej stopy 

a vysielač je vzdialený stovky km. Stopa ionizovaného plynu meteoru pri prechode zemskou 

atmosférou odráţa rádiové vlny prichádzajúce z vysielača späť na povrch zeme. Radarové 

pozorovania nie sú  na rozdiel od vizuálnych a fotografických pozorovaní ovplyvnené 

poveternostnými podmienkami s výnimkou búrky, čo umoţňuje prijímať signály 

aj od denných meteorov. Slúţia na nepretrţité pozorovanie celkovej aktivity meteorov (dennej 

aj nočnej), hlavne slabších meteorov. Jednou z najpokročilejších a najmladších pozorovacích 
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metód v meteorickej astronómii je video pozorovanie. Poskytuje meranie atmosférickej 

trajektórie a heliocentrickej dráhy meteoroidu. Spektroskopické pozorovania z video 

záznamov umoţňujú určenie chemického zloţenia a fyzikálnych parametrov meteorov. 

Spektrum meteora sa získava vyuţitím hranola alebo difrakčnej mrieţky umiestnenými pred 

objektívom kamery. 

Vizuálne pozorovanie poskytuje moţnosť pozorovať meteory do pribliţne 

+7 magnitúdy za vynikajúcich podmienok v blízkosti stredu zorného poľa. Pokročilé 

videotechniky poskytujú moţnosť detekcie meteorov do +8 magnitúdy a radarové 

pozorovania môţu detegovať meteor aţ do +11 magnitúdy
3
. Fotografická metóda pozorovania 

nedosahuje takú citlivosť, avšak  jej výhodou je vysoká presnosť v polohe meteorov. 

Vzhľadom na zvyčajne väčšie zorné pole pri video systémoch je presnosť menšia 

ako presnosť dosiahnutá fotografickými prostriedkami (Lunsford 2009). Kompenzáciou tejto 

nevýhody je skutočnosť, ţe video systém dokáţe zachytiť mnohonásobne viac meteorov 

ako obyčajná kamera. 

V tejto práci prezentujeme výsledky získané z video pozorovaní vyuţitím 

celooblohových systémov AMOS-Cam a spektrálneho systému AMOS-Spec, bliţšie 

opísaných v podkapitolách 2.2.1 a 2.2.2. Naša analýza sa sústredila na skúmanie orbitálnych 

a spektrálnych charakteristík jednotlivých meteorov a štrukturálnych parametrov v prípade 

skúmania emisie H-alpha čiary. 

2.2 All-sky Meteor Orbit System (AMOS) 

Sieť video systému AMOS bol vyvinutý kolektívom z Fakulty matematiky, fyziky 

a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave s cieľom automaticky detegovať 

krátkotrvajúce udalosti na oblohe, prevaţne meteory. V súčasnosti sieť pozostáva 

z 11 štandardných systémov AMOS-Cam a z 5 spektrálnych systémov AMOS-Spec (Tóth 

et al. 2015, 2019). Stanice sa nachádzajú na 5 miestach na Slovensku, v zahraničí sú kamery 

umiestnené v Čile, na Kanárskych ostrovoch a na Havaji. Štandardné systémy AMOS-Cam 

poskytujú nepretrţitú detekciu meteorov na celej oblohe a pouţívajú sa na určenie 

atmosférickej trajektórie a pôvodnej heliocentrickej dráhy pozorovaných meteorov. Okrem 

toho sa dajú pouţiť aj na meteorologické, geofyzikálne alebo satelitné pozorovania 

a na výskum kozmického odpadu. Spektrálny systém AMOS-Spec bol vytvorený s cieľom 

                                                             
3 https://www.imo.net/observations/methods/photographic-observation/ 
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vykonávať systematické spektroskopické pozorovania. Takto získané informácie 

zo spektrálnych a štandardných systémov nám umoţňujú nájsť prepojenie medzi 

meteoroidom a jeho materským telesom z dynamických aj fyzikálnych charakteristík. 

Na Slovensku sú AMOS systémy umiestnené na Astronomickom a geofyzikálnom 

observatóriu (AGO) v Modre, vo Vaţci (VAZ), v areáli Arboréta Tesárske Mlyňany (ARBO), 

na observatóriu v Kysuckom Novom Meste (KNM) a na observatóriu SOLAR v Senci (SEN). 

Prvou funkčnou stanicou bola AGO Modra, ktorá zaznamenáva meteory uţ od roku 2007. 

Systémy AMOS sú ovládané na diaľku a vzdialené medzi sebou od 15 do 150 km. Prevádzka 

kamier vyţaduje elektrickú energiu a pripojenie na internet. Od roku 2015 sa sieť AMOS 

v spolupráci s Institute of Astrophysics of the Canary Islands (IAC) rozšírila o 2 stanice, ktoré 

sú umiestnené na Teide Observatory na Tenerife a na Roque de los Muchachos Observatory 

na La Palma. V roku 2016 boli uvedené do prevádzky kamery na 2 staniciach v Chile 

na Paniri Caur Observatory v Chiu Chiu a na SpaceObs Observatory v San Pedro de Atacama. 

V roku 2018 v spolupráci s Institute for Astronomy (IfA) z University of Hawaii boli 

nainštalované dve stanice na observatóriu Haleakala a Mauna Kea na Havaji. V pláne je 

rozšírenie sieti video systémov AMOS na strednom a východnom Slovensku ako aj v juţnej 

Afrike (Namíbia) a Austrálii. Umiestnenie jednotlivých staníc je vyznačené na obrázku č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázok č. 3: Sieť systému AMOS. Červené kríţiky sú miesta s prevádzkovými 

kamerami a modré kríţiky sú miesta s plánovanými stanicami (Tóth et al. 2019). 
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V tejto práci analyzujeme pozorovania meteorov zo slovenských staníc s výnimkou 

stanice v Senci, pričom všetky spektrá meteorov pochádzajú zo záznamov spektrálnej kamery 

AMOS-Spec z observatória v Modre z obdobia od decembra 2013 aţ do konca roka 2018. 

Kvôli občasným zlým pozorovacím podmienkam, ktoré zahŕňajú silné mesačné svetlo, 

vysokú oblačnosť a ostrý vstupný uhol meteoru, neboli takéto prípady spektier zahrnuté 

v práci. Navyše ak nastala situácia, pri ktorej jasnosť meteoru náhle vzrástla, nazývaná tieţ 

"flare", tak v tomto prípade sa na analýzu pouţili iba snímky bez výraznej saturácie. Tento 

jav závisí od štruktúry materiálu (porozity) a nastáva pri výbuchu a fragmentácií meteoroidu. 

K ďalšiemu spracovaniu je vhodných odhadom 90 % spektier meteorov zaznamenaných 

systémom AMOS-Spec. 

2.2.1 AMOS-Cam 

All-sky Meteor Orbit System Camera (AMOS-Cam) je celooblohový meteorický 

video systém pôvodne vyvinutý pre Slovak video meteor network (SVMN) v roku 2007 

na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu Modra Univerzity Komenského (Tóth et al. 

2019; Zigo et al. 2013). Aktuálny výkon jednotlivých AMOS kamier v rámci SVMN 

predstavuje detekciu pribliţne 10 000 meteorov ročne a asi 50 dočasných svetelných udalostí, 

ako sú elektrické výboje vyskytujúce sa vysoko nad búrkami v oblakoch, a pribliţne stovky 

satelitných zábleskov. 

Štandardný systém AMOS-Cam pozostáva zo 4 hlavných zloţiek: fish-eye objektívu, 

zosilňovača obrazu, projekčnej šošovky a digitálnej videokamery. Výsledné zorné pole 

systému je 180° x 140° s rozlíšením obrazu 8.4 arcmin/pixel a s obrazovou frekvenciou videa 

15 fps (frames/s). Najnovšia verzia systému vyuţíva digitálne kamery s rozlíšením 

6.75 arcmin/pixel a snímkovú frekvenciu 20 fps. Limitná magnitúda pre hviezdy pre jednu 

snímku je pribliţne +5 mag, avšak účinnosť detekcie pre pohybujúce sa objekty je niţšia, 

pribliţne +4 mag, čo je spôsobené stratou stopy na konci dráhy meteoru. Prevádzka kamier je 

automatická a je diaľkovo ovládaná prostredníctvom internetu. Zariadenie je chránené 

vonkajšími a vnútornými krytmi a je zabezpečené environmentálnymi detektormi daţďa, 

vlhkosti, teploty a osvetlenia oblohy. Počas splnu Mesiaca je systém schopný naďalej 

automaticky pracovať, pričom spln Mesiaca nenasýti väčšinu zorného poľa, iba zvyšuje 

úroveň pozadia oblohy a zniţuje magnitúdu. Samotný systém AMOS potrebuje na svoju 

činnosť jednosmerný prúd s napätím 24 V. Astrometria systému poskytuje štandardnú 

astrometrickú neistotu 0.03° - 0.05°, ktorá sa premieta do presnosti niekoľkých desiatok alebo 
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stoviek metrov pre atmosférickú trajektóriu meteoru. Aparatúra systému AMOS-Cam je 

zobrazená na obrázku č. 4. 

 

 

2.2.2 AMOS-Spec 

Cieľom programu AMOS-Spec je študovať spektrá a fyzikálne vlastnosti meteoroidov 

v rozsahu od -1 do -12 magnitúdy, čo zodpovedá rozsahu veľkosti mm - dm. Zámer 

programov AMOS-Spec a AMOS-Spec-HR (High-resolution Spectrograph) spočíva 

v zabezpečení rovnováhy medzi dostatočným spektrálnym rozlíšením, astrometrickou 

presnosťou a štatistickou výhodou detekčnej citlivosti videa. 

Systém AMOS-Spec je poloautomatický, diaľkovo riadený video systém na detekciu 

spektier meteorov, umiestnený na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu (AGO) 

v Modre (Tóth et al. 2019; Zigo et al. 2013). K jeho hlavným komponentom patrí 30 mm f/3.5 

fish-eye objektív, zosilňovač obrazu, projekčná šošovka a digitálna kamera (DMK 51AU02). 

Táto aparatúra poskytuje 100° kruhové zorné pole (FOV) s rozlíšením 5 arcmin/pixel 

a obrazovou frekvenciu 12 fps. Prichádzajúce svetlo sa rozptyľuje na holografickej mrieţke 

s 1000 vrypmi/mm, ktorá je umiestnená nad šošovkou. Spektrálne rozlíšenie systému kolíše 

v dôsledku geometrie celooblohovej šošovky. Priemerná hodnota rozlíšenia systému je 

1.3 nm/px. AMOS-Spec pokrýva oblasť vizuálneho spektra pribliţne v rozsahu 370-900 nm. 

Typická limitná magnitúda pre meteory je pribliţne +4 mag, zatiaľ čo iba meteory jasnejšie 

Obrázok č. 4: Systém AMOS-Cam s otvoreným vonkajším krytom 

(Tóth et al. 2019). 
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ako pribliţne -1 mag je moţné zachytiť spolu so svojím spektrom. Ukáţka spektrálnej 

meteorickej udalosti zachytenej spektrálnou kamerou AMOS-Spec je zobrazená na obrázku 

č. 5. 

 

Na zabezpečenie súčasných spektrálnych pozorovaní boli inštalované nové 

spektrografy s vyšším rozlíšením, ktoré sprevádzajú existujúce stanice AMOS na Kanárskych 

ostrovoch (Tenerife), v Čile (San Pedro, Chiu-Chiu) a na Havajských ostrovoch (Mauna Kea). 

Aparatúra týchto spektrografov je zaloţená na 6 mm f/3.5 objektíve, digitálnej kamere Point 

Grey s vysokým rozlíšením, ktorá poskytuje zorné pole 60° × 45° s rozlíšením 

1.76 arcmin/pixel a obrazovú frekvenciu 15 fps. Systém s holografickou difrakčnou mrieţkou 

s 1000 vrypmi/mm poskytuje spektrálne rozlíšenie 0.5 nm/pixel. Typická limitná magnitúda 

systému je pre meteory pribliţne +3 mag a pre spektrá meteorov -1.5 mag (Tóth et al. 2019). 

Obrázok č. 5: Ukáţka meteoru M20180216_193551 zachyteného spolu so spektrom 

systémom AMOS-Spec v Modre. Meteor sa pohyboval zhora nadol. 
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2.3 Detekcia, astrometria a trajektória 

Viacstaničné pozorovania meteorov nám umoţňujú určiť atmosférické trajektórie 

a pôvodné heliocentrické obeţné dráhy meteoroidov. Najdôleţitejšou súčasťou tejto práce sú 

preto meteory zachytené viacerými stanicami spolu s ich spektrami sieťou systému AMOS. 

V tejto práci bol na nahranie videí pouţitý program UFOCapture, ktorý spolu 

s UFOAnalyzerV2 tvoria softvérový balík vyvinutý spoločnosťou SonotaCo (2009). Avšak 

na detekciu a určenie pozície meteoru a referenčných hviezd bol pouţitý softvér AMOS 

vyvinutý FMFI v spolupráci s firmou KVANT, spol. s r. o.. Plánuje sa, ţe systém AMOS 

nahradí UFOCapture aj na nahranie videí. 

Softvér Meteor Trajectory (Kornoš et al. 2015, 2018) bol vyvinutý Františkom 

Ďurišom a kolektívom na základe metódy podľa Ceplechu (1987) s cieľom zlepšiť 

astrometrickú presnosť meraní. Jeho predchodcom bol UFOAnalyzerV2, ktorý slúţil 

na astrometriu a analýzu dát. MT softvér pozostáva z 2 modulov. Prvý modul poskytuje 

redukciu, pri ktorej daným referenčným hviezdam v danom čase pridelí súradnice azimut 

a zenitovú vzdialenosť z katalógu hviezd, ktoré porovnáva s nameranými hviezdami. 

Na základe súradníc referenčných hviezd prepočíta polohu meteoru. Druhý modul umoţňuje 

výpočet atmosférickej trajektórie a orbity meteoru. 

Prvotná verzia softvéru MT vykazovala sľubné výsledky z pohľadu presnosti (Kornoš 

et al. 2015, 2018) a bola priebeţne aktualizovaná o nové funkcie. MT počíta orbitálne 

a geofyzikálne parametre meteoru spolu s ich neistotami na základe simulácie Monte Carlo 

v rámci neistoty v polohe radiantu a geocentrickej rýchlosti. Program môţe fungovať v troch 

reţimoch: reţimy dvoch staníc a viac staníc sú pre obeţné dráhy jednotlivých meteorov 

vhodné na podrobnejšiu analýzu a "batch" reţim pri spracúvaní databázy pozorovaní meteoru. 

Kaţdý meteor analyzovaný v tejto práci bol meraný manuálne. Príklad grafických výstupov 

zo softvéru MT pre meteor M20180216_193551 je zobrazený na obrázku č. 6. 

MT softvér okrem iného vykonáva aj fotometriu meteorov. Poskytuje zdanlivé 

magnitúdy a svetelné krivky. Na určenie absolútnych magnitúd meteorov sa vykonáva 

korekcia na štandardnú nadmorskú výšku 100 km pri pozorovaní v zenite a korekcia 

na atmosférickú extinkciu. Fotometria meteorov pomocou MT softvéru ţiaľ nedosahuje 

poţadovanú presnosť, ale intenzívne sa pracuje na jej zlepšení. 
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2.4 Spektrálna redukcia a intenzitný profil 

Na spektrálnu redukciu a intenzitný profil bol pouţitý softvérový balík ImageJ, ktorý 

bol vyvinutý inštitúciou National Institutes of Health (NIH)
4
. Pôvodne bol vyvinutý 

pre počítačový systém McIntosh. V súčasnosti je však k dispozícii aj pre Windows, Mac OS, 

Mac OS X a Linux a bez obmedzenia autorských práv. ImageJ pouţíva verziu Java 1.4 alebo 

                                                             
4 https://imagej.nih.gov/ij/ 

Obrázok č. 6: Príklad grafických výstupov zo softvéru MT pre meteor M20180216_193551 

zachytený dvomi stanicami systému AMOS. Horný obrázok znázorňuje rýchlostný fit, stredné 

obrázky azimut a zenitovú vzdialenosť ako funkcie času z obidvoch staníc a dolný obrázok 2D obeţnú 

dráhu meteoroidu. 
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novšiu verziu a dá sa pouţiť buď ako online aplikácia alebo ako stiahnutá aplikácia v počítači. 

Dokáţe zobrazovať, upravovať, analyzovať, spracovávať a ukladať 8, 16 a 32-bitové obrázky. 

Dokáţe prečítať rôzne obrazové formáty vrátane TIFF, GIF, JPEG, BMP, DICOM, FITS 

a „raw“. Softvér bol vyvinutý s cieľom umoţniť lepšiu analýzu obrazu. 

Prvým krokom k získaniu intenzít spektrálnych čiar je spektrálna redukcia. Všetky 

záznamy spektier meteorov sú najprv opravené o korekčné snímky dark-frame, flat-field 

a star background image (Matlovič et al. 2015). Snímka dark-frame je snímka získaná za ten 

istý expozičný čas ako surová svetlá snímka, pri tej istej teplote čipu pri uzavretej uzávierke. 

Slúţi na odstránenie elektronického šumu prístroja. Snímka flat-field je získaná z rovnomerne 

osvetleného zorného poľa. Slúţi na odstránenie variácii citlivosti jednotlivých pixelov. Reálne 

sa na snímke zobrazia nečistoty čipu, ktoré sa na výslednej svetlej snímke touto korekciou 

čiastočne potlačia. V tejto práci boli snímky dark-frame a flat-field uţ spracované mediány 

z video záznamov. Snímka star background image je medián získaný zo siedmich snímok 

pred tou snímkou, na ktorej je zaznamenaný začiatok meteoru, a slúţi na odstránenie šumu 

pozadia. Takto opravené video záznamy sú pripravené na odčítanie spektra. 

Celooblohová geometria šošoviek spektrálnej kamery spôsobuje mierne zakrivenie 

spektier zachytených blízko okraja zorného poľa, čím komplikuje merania. Keďţe zatiaľ 

nemáme vyvinutý automatický softvér na redukciu zakrivených spektier, tak odčítanie spektra 

sa vykonáva manuálne snímka po snímke v rámci kaţdého spektrálneho záznamu zvlášť. 

Odčítanie sa vykonáva v smere od meteoru po koniec zaznamenaného spektra. Šírka odčítania 

v pixeloch sa dá nastaviť na poţadovanú hodnotu a závisí od geometrie spektra. V niektorých 

prípadoch je moţné pouţiť väčšiu šírku odčítania, ale je potrebné kontrolovať, či sa umelo 

nerozširujú emisné čiary v porovnaní s odčítaním napr. pri šírke 1px. Rozdelenie na viacero 

pixelov však zlepšuje pomer signál-šum. Výsledné spektrum sa získa zosumovaním 

intenzitných profilov jednotlivých snímok. 

Následne sa pomocou skriptov v programovacom jazyku MATLAB škálujú spektrá 

meteorov na základe rozpoznaných spektrálnych čiar. Skripty pôvodne vyvinula Regina 

Rudawska (Rudawska et al. 2016), ktoré rozšíril a upravil Pavol Matlovič (Matlovič 2019). 

K spektrálnym čiaram, ktoré sa vyuţívajú na škálovanie, patria Na I - 1 (589.2 nm), Mg I - 2 

(518.2 nm), O I - 1 (777.4 nm), v niektorých prípadoch Fe I - 41 (438.4 nm). Všetky spektrá 

meteorov sa opravia o spektrálnu citlivosť systému, a to tak, ţe sú delené krivkou spektrálnej 

citlivosti. Krivka spektrálnej citlivosti systému bola získaná pomocou kalibračnej halogénovej  
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ţiarovky meranej v laboratórnom prostredí (Matlovič et al. 2019). Na obrázku č. 7 je 

vykreslená krivka spektrálnej citlivosti AMOS-Spec s niţším rozlíšením a pre porovnanie 

aj AMOS-Spec-HR s vyšším rozlíšením. Atmosférická priepustnosť na rôznych staniciach 

tieţ ovplyvňuje špecifickú spektrálnu citlivosť, hlavne v blízkej UV oblasti. Podľa modelu 

atmosférického prenosu TAPAS (Bertaux et al. 2014)
5
 sú rozdiely v priepustnosti pod 2.7% 

v rozsahu vlnových dĺţok 510 - 600 nm (oblasť pre spektrálnu klasifikáciu opísanú v kapitole 

4) a pod 5.1% v rozsahu 630 - 670 nm (oblasť H-alpha emisie opísanej v kapitole 5), a teda je 

ich moţné zanedbať v oblastiach, ktoré sme skúmali v tejto práci (obrázok č. 8). Atmosférická 

priepustnosť v skúmaných oblastiach presahuje 85%, čím takmer neovplyvňuje spektrálnu 

citlivosť. 

V spektrách meteorov je moţné vidieť menej výrazné kontinuum, ktorého pôvod nie je 

dodnes detailne objasnený. Niektorí autori potvrdili čiastočný príspevok slabých 

molekulárnych pásov ako FeO, CaO, NO2 či OH (Borovička a Jenniskens 2000; Berezhnoy 

a Borovička 2014), s veľkou pravdepodobnosťou tvoriacich kontinuum v kombinácii 

so spojitým tepelným ţiarením v okolitej plazme meteorov pochádzajúcich z voľno-voľných 

prechodov. Pred meraním relatívnych intenzít skúmaných emisných čiar je redukované 

kontinuum, ktoré je fitované Planckovou krivkou pre rôzne teploty (Matlovič et al. 2015). 

                                                             
5 http://ether.ipsl.jussieu.fr/tapas/ 

Obrázok č. 7: Krivka spektrálnej citlivosti systému AMOS-Spec s niţším rozlíšením a systému 

AMOS-Spec-HR s vyšším rozlíšením. 
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Štandardne je kontinuum dobre popísané absolútne čiernym telesom pri teplote 4500 K. 

V našej práci bolo kontinuum vo väčšine prípadov dobre fitnuté Planckovou krivkou 

pri teplote 3000 - 4000 K, v závislosti od rýchlosti a jasnosti meteoru. V tomto prípade sa teda 

nejedná o fyzikálnu interpretáciu spojitého ţiarenia, ale o snahu získať čo najpresnejší fit 

a odstrániť rušivé vplyvy prispievajúce k intenzitám skúmaných čiar meteoru. 

 

2.5 Fitovanie spektrálnych čiar 

V tejto práci bol na fitovanie spektrálnych emisných čiar pouţitý softvér Fityk 

(Wojdyr 2010)
6
. Softvér ponúka rôzne nelineárne metódy fitovania, jednoduché odčítanie 

pozadia a ďalšie spracovanie s dátovým súborom, ľahké umiestnenie a zmenu parametrov 

píkov, analýzu údajov a mnoho ďalšieho. Na výber je viacero vstavaných typov funkcií, 

napríklad Gaussian, Voigt, sigmoidná funkcia, polynomická funkcia a iné. Vyuţitie tohto 

                                                             
6 http://fityk.nieto.pl/ 

Obrázok č. 8: Atmosférická transmisia na stanici AGO Modra dňa 15.02.2020 o 22:00 pri zenitovej 

vzdialenosti 25° a rozlišovacej schopnosti AMOS-Spec. 
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softvéru bolo zaznamenané v oblasti chromatografie, fotoluminiscenčnej a fotoelektrónovej 

spektroskopie, infračervenej a Ramanovej spektroskopie a v ďalších technikách. 

Syntetické spektrum bolo namodelované najvýznamnejšími spektrálnymi čiarami 

(nízka teplota, vysoká teplota, atmosférické a slabé čiary) a atmosférickými molekulárnymi 

pásmi, ktorých intenzity a polohy boli čerpané z článku Borovička et. al. (2005) 

a prispôsobené nášmu systému (Matlovič et al. 2019). Namodelované spektrum sme potom 

fitli na zmerané a kalibrované spektrum meteora. Postup fitovania sa riadi algoritmom 

Levenberg–Marquardt, známym tieţ ako nelineárna metóda najmenších štvorcov. 

Modelované čiary majú Gaussov profil so šírkou v polovici maxima (FWHM) typicky 3 nm, 

atmosférické pásy molekúl majú typicky 10 nm. V niektorých prípadoch sme FWHM 

upravovali, a to hlavne v prípade, keď bolo spektrum zachytené pod ostrým uhlom. 

Atmosférické emisné čiary O I, N I a molekulárne pásy N2 boli fitované v syntetickom 

spektre v závislosti od rýchlosti meteoru a boli odčítané pred meraním emisných čiar. 

Intenzita všetkých príspevkov čiar bola upravená v kaţdom spektre tak, aby čo najlepšie 

vyhovovala fitu. Ukáţka fitu syntetického spektra na zmeranom a kalibrovanom spektre 

meteora M20180514_203029 je zobrazená na obrázku č. 9. Všetky excitačné energie uvedené 

v tejto práci boli vyhľadávané v databáze NIST Atomic Spectra Database Lines Data 

(Kramida et al. 2018)
7
. 

 

                                                             
7 https://physics.nist.gov/asd 

Obrázok č. 9: Fit syntetického spektra (ţltá farba) na zmeranom a kalibrovanom spektre meteora 

M20180514_203029 (zelená) ako konvolúcia hlavných emisných príspevkov (červená) v oblasti 

vlnových dĺţok 510 - 600 nm. X-ová os reprezentuje vlnovú dĺţku a y-ová os signál. 
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V tejto práci sme sa zamerali na hlavné multiplety Mg I - 2, Na I - 1 a Fe I - 15, ktoré 

tvoria základ spektrálnej klasifikácie meteorov podľa článku Borovička et al. (2005). Tieto 

multiplety sa dajú merať vo väčšine spektier meteorov a okrem toho leţia v oblasti vysokej 

spektrálnej citlivosti systému AMOS-Spec, ktorá je v tejto oblasti podobná spektrálnej 

citlivosti, ktorú pouţili Borovička et al. (2005). Relatívne intenzity týchto emisných čiar 

sa merali v nafitovanom syntetickom spektre odčítaného od ţiarenia kontinua a atmosférickej 

emisie a výsledné pomery relatívnych intenzít sa pouţili na spektrálnu klasifikáciu. V prípade 

Fe I - 15 boli všetky modelované príspevky čiar sčítané. Príspevok čiar Mg-Na-Fe nezávisí 

iba od abundancií prvkov v meteoroidoch, ale aj od fyzikálnych podmienok v ţiariacom 

plyne. 
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3 Štrukturálne vlastnosti meteoroidov 

Na určenie štrukturálnych vlastností meteoroidov sú potrebné viacstaničné 

pozorovania meteorov, ktoré umoţňujú výpočet heliocentrickej a atmosférickej dráhy 

meteoroidov. Štruktúru meteoroidu popisujú viaceré materiálové parametre ako pevnosť 

materiálu (𝐾𝐵  a 𝑃𝐸 parametre), dynamický tlak, mineralogická a objemová hustota, porozita, 

ktoré nám umoţňujú získať ucelenejší pohľad na materiál, z ktorého sú meteoroidy zloţené, 

a tým pádom aj na štruktúru materského telesa. V tejto práci sme sa zamerali na popis 

štrukturálnych vlastností meteoroidov z pohľadu pevnosti materiálu, ktoré charakterizujú 

𝐾𝐵  a 𝑃𝐸 parametre, opísané v podkapitole 3.2. Práve začiatočná a konečná výška trajektórie 

meteoru v atmosfére opisujú pevnosť meteoroidného materiálu. V budúcnosti by sme sa 

chceli venovať aj ostatným vyššie uvedeným materiálovým parametrom, pričom pri 

dynamickom tlaku je potrebné určiť výšku, v ktorej došlo ku fragmentácií, čo je vzhľadom 

na presnosť často náročné. 

3.1 Fotometrická hmotnosť meteoroidu 

Na určenie hmotnosti meteoroidov z pozorovania meteorov sa zvyčajne pouţívajú dve 

metódy, a to dynamická a fotometrická metóda. Dynamická metóda vychádza z rovnice 

brzdenia (4) a v minulosti dávala rozdielne výsledky hmotností v porovnaní s fotometrickou 

metódou (Bronshten 1983). Hlavnou príčinou bola skutočnosť, ţe dynamická metóda 

nezohľadňovala fragmentáciu meteoroidu. Hmotnosť určená pomocou fotometrickej metódy 

sa určuje pomocou svetelnej krivky meteoru. Keďţe do výpočtu dynamickej hmotnosti je 

potrebné zohľadniť aj presný fragmentačný model, čo však nie je vhodné pre video systémy 

s niţším rozlíšením, v tejto práci sme určovali hmotnosť fotometrickou metódou. 

Určovanie fotometrickej hmotnosti vychádza z rovnice svietivosti (7), ktorú moţno 

prepísať do tvaru (Bronshten 1983): 

 

𝑚∞ = 2  
𝐼

𝜏𝑙𝑣2
𝑑𝑡

𝑡𝐸

𝑡𝐵

, (9)  

kde 𝑚∞  je pôvodná fotometrická hmotnosť meteoroidu (v gramoch), 𝑣 rýchlosť meteoru, 

𝜏𝑙 koeficient svietivosti a 𝐼 je svietivosť meteoroidu, integrovaná v časovom intervale 

od začiatku svetelnej krivky 𝑡𝐵 po koniec svetelnej krivky 𝑡𝐸. Určenie svietivosti a rýchlosti 

meteoru nepredstavuje veľký problém, avšak presnosť a spoľahlivosť fotometrických 
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hmotností meteoroidov závisí na spoľahlivosti určenia koeficienta svietivosti. V tejto práci 

sme fotometrické hmotnosti potrebovali len na určenie 𝑃𝐸 parametra, kde hodnota koeficienta 

svietivosti je presne definovaná podľa Ceplechu (1988) v závislosti od rýchlosti meteoroidu. 

Jednotlivé rovnice pre dekadický logaritmus koeficientu svietivosti v závislosti od rýchlosti 

sú uvedené v tabuľke č. 1. V porovnaní s dynamickou metódou má fotometrická metóda tú 

výhodu, ţe nezávisí na fragmentačnom procese (Bronshten 1983). Podľa tohto tvrdenia 

nezáleţí na tom, ako sa meteoroid odparuje, či sa rozpadne na zhruba rovnaké úlomky alebo 

sa budú neustále oddeľovať drobné fragmenty. Vzhľadom na to, ţe produkty fragmentácie sa 

tieţ odparujú a vykazujú svetelný efekt, je postačujúce poznať rýchlosť odparovania 

v kaţdom bode dráhy, aby sa určila hmotnosť, ktorá sa vyparuje počas celej trajektórie 

meteoru alebo v ktorejkoľvek jeho časti. Avšak podľa výsledkov práce Matlovič (2019) 

s vyuţitím špecifických hodnôt koeficientu svietivosti pri výpočte 𝑃𝐸 parametra, boli 

vo všeobecnosti vypočítané fotometrické hmotnosti meteoroidov nadhodnotené v prípade 

jasnejších meteorov. Poukazuje to na to, ţe pri určovaní presnej hmotnosti meteoroidov, 

najmä pre väčšie meteoroidy, je zrejme dôleţitá aj fragmentácia telesa. 

Tabuľka č. 1: Logaritmus koeficienta svietivosti v závislosti od rýchlosti meteoroidu (Ceplecha 

1988). 

𝑙𝑜𝑔 𝜏𝑙  𝑣 [𝑘𝑚/𝑠] 

𝑙𝑜𝑔 𝜏𝑙 = −12.75 𝑣 < 9.33 

𝑙𝑜𝑔 𝜏𝑙 = −15.6 + 2.92 log𝑣 9.33 ≤ 𝑣 < 12.5 

𝑙𝑜𝑔 𝜏𝑙 = −13.24 + 0.77 log𝑣 12.5 ≤ 𝑣 < 17 

𝑙𝑜𝑔 𝜏𝑙 = −12.5 + 0.17 log𝑣 17 ≤ 𝑣 < 27 

𝑙𝑜𝑔 𝜏𝑙 = −13.69 + log𝑣 27 ≤ 𝑣 

 

3.2 Pevnosť materiálu 

Rozdiel v začiatočných výškach svetelných trajektórií meteorov v závislosti 

od vstupnej rýchlosti sa ukázal byť najdôleţitejším nástrojom na rozpoznávanie rôznych 

populácií meteoroidov. Ceplecha (1967) a Ceplecha a McCrosky (1976) zaviedli empirické 

parametre 𝐾𝐵  a 𝑃𝐸 na klasifikáciu rôznych typov materiálov meteoroidov z pozorovaní 

meteorov, predovšetkým na rozlíšenie medzi asteroidálnymi a kometárnymi zdrojmi 

meteoroidov. Klasifikácia vyplývajúca zo závislosti začiatočnej výšky a rýchlosti môţe byť 
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transformovaná do jednorozmerného 𝐾𝐵  parametra, ktorý môţe byť definovaný nasledujúcim 

vzťahom (Ceplecha 1988): 

 𝐾𝐵 = log 𝜌𝐵 + 2.5 log 𝑣∞ − 0.5 log 𝑧𝑅, (10)  

kde 𝜌𝐵 je atmosférická hustota na začiatku svetelnej trajektórie meteoru (v jednotkách 

𝑔 𝑐𝑚−3),  𝑣∞  je vstupná rýchlosť meteoru (𝑐𝑚 𝑠−1) a 𝑧𝑅 je zenitová vzdialenosť radiantu. 

   Klasifikácia vyplývajúca zo závislosti konečnej výšky, vstupnej rýchlosti 

a hmotnosti môţe byť transformovaná do jednorozmerného 𝑃𝐸 parametra, ktorý môţe byť 

definovaný v tvare (Ceplecha 1988): 

 𝑃𝐸 = log 𝜌𝐸 − 0.42 log𝑚∞ + 1.49 log𝑣∞ − 1.29 log cos 𝑧𝑅, (11)  

kde 𝜌𝐸 je atmosférická hustota na konci svetelnej trajektórie meteoru (v jednotkách 𝑔 𝑐𝑚−3), 

𝑚∞  je pôvodná (vstupná) fotometrická hmotnosť meteoroidu (v jednotkách 𝑔) vypočítaná 

z rovnice (9), 𝑣∞  je vstupná rýchlosť meteoru (𝑘𝑚 𝑠−1) a 𝑧𝑅 je zenitová vzdialenosť radiantu. 

Atmosférické hustoty pouţité v tejto práci boli získané pomocou atmosférického modelu 

MSIS-E-90 z Hedin (1991) pre zodpovedajúci čas a polohu meteoru. 

Jednotlivé skupiny materiálov meteoridov zaloţené na parametroch 𝐾𝐵  a 𝑃𝐸 sú 

zobrazené v tabuľke č. 2. 𝐾𝐵  parameter rozlišuje krehké kometárne telesá (skupina D - 

typickým príkladom sú meteory patriace roju Drakonidy), typické kometárne telesá (C), husté 

kometárne telesá (B), telesá podobné uhlíkatým chondritom (A) a pevné beţné chondritické 

telesá asteroidálneho pôvodu (ast). Podobne klasifikácia zaloţená na 𝑃𝐸 parametri rozlišuje 

meteoroidy pochádzajúce z krehkých kometárnych telies (skupina IIIB), typických 

kometárnych telies (IIIA), telies podobným uhlíkatým chondritickým telesám (II) 

a z asteroidálnych telies (I). Navyše skupiny C2 a C3, IIIA a IIIAi sa líšia v závislosti 

od orbitálnych vlastností (veľkej polosi dráhy a inklinácie). 

Pozorovania meteorov poskytli zistenie, ţe v závislosti od vstupnej rýchlosti 

a hmotnosti meteoroidov sa v prípade kometárnych telies proces ablácie začína vo vyšších 

výškach ako v prípade asteroidálnych telies (Ceplecha a McCrosky 1976; Koten et al. 2004). 

Vyplýva to prirodzene z pevnosti materiálu, pričom krehkejšie telesá majú tendenciu 

rozpadať sa uţ pri niţších tlakoch, z čoho vyplývajú vyššie začiatočné výšky meteorov 

a podobne iba pevnejšie telesá prechádzajú niţšie do atmosféry Zeme, pretoţe dokáţu 

prekonať pôsobiaci tlak. 
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Tabuľka č. 2: Skupiny materiálov meteoroidov zaloţené na parametroch KB a PE (Ceplecha 1988).  

 

Vo všeobecnosti je 𝑃𝐸 parameter spoľahlivejší ako 𝐾𝐵  parameter, pretoţe 

𝐾𝐵  parameter závisí od začiatočnej výšky (vstupuje do 𝜌𝐵), čo znamená, ţe závisí aj od 

citlivosti systému. Vzťah pre 𝐾𝐵  parameter bol odvodený empiricky z pozorovaní Super-

Schmidt kamerami (Ceplecha 1988), ktoré majú podobnú citlivosť ako kamery systému 

AMOS, ale spektrá meteorov z AMOS-Spec sú dostupné len pre jasnejšie meteory. Z pohľadu 

presnosti moţno 𝐾𝐵  parameter hodnotiť ako spoľahlivejší pre menej jasné meteory. Naopak, 

parameter 𝑃𝐸 bol definovaný pre "fireballs" (meteory jasnejšie ako -4 mag), a preto ho moţno 

povaţovať za spoľahlivejší pri klasifikácii jasnejších meteorov. Problém však nastáva 

pri určovaní pôvodnej fotometrickej hmotnosti, presnejšie pri určovaní intenzity svetla 

meteoru. Prioritou budúceho softvérového rozvoja AMOS systému je preto aj zlepšenie 

fotometrie meteorov. 

  

Material 
𝐾𝐵 

group 
𝐾𝐵 

orbital 

parameters 

𝑃𝐸  
group 

𝑃𝐸  
orbital 

parameters 

Fragile cometary D 𝐾𝐵 < 6.6 - IIIB 𝑃𝐸  ≤ -5.70 - 

Regular cometary 

long-period 

C3 6.6 ≤ 𝐾𝐵 < 7.1 
a < 5 AU 

i > 35° 
- - - 

Regular cometary 

long-period 

C2 6.6 ≤ 𝐾𝐵 < 7.1 a ≥ 5 AU IIIAi -5.70 < 𝑃𝐸  ≤ -5.25 a ≥ 5AU 

Regular cometary 

short-period 

C1 6.6 ≤ 𝐾𝐵 < 7.1 
a < 5 AU 

i ≤ 35° 

IIIA -5.70 < 𝑃𝐸  ≤ -5.25 - 

Dense cometary B 7.1 ≤ 𝐾𝐵 < 7.3 - - - - 

Carbonaceous 

chondrites 
A 7.3 ≤ 𝐾𝐵 < 8.0 - II -5.25 < 𝑃𝐸  ≤ -4.60 - 

Ordinary chondrites 

asteroids 

ast 8.0 ≤ 𝐾𝐵 - I -4.60 < 𝑃𝐸  - 
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4 Spektroskopia meteorov a výsledky 

Hlavným cieľom nášho výskumu bolo štúdium spektier najjasnejších meteorov. 

Na zaznamenanie spektier meteorov bola pouţitá spektrálne kamera AMOS-Spec v Modre, 

bliţšie technicky opísaná v podkapitole 2.2.2. Spektroskopia meteorov umoţňuje nahliadnuť 

do chemického zloţenia meteoroidov a fyzikálnych podmienok prítomných pri ich prelete 

zemskou atmosférou. Výskum sa zameriava na určenie spektrálnych a fyzikálnych rozdielov 

medzi telesami pochádzajúcimi z komét a asteroidov, ktoré vnikajú do našej atmosféry. 

Okrem toho súčasťou výskumu je aj určenie spektrálnych vlastností meteorov patriacich k 

známym rojom a sporadických meteorov. 

Ţiarenie pochádzajúce z meteorov pozorujeme z plynnej obálky obklopujúcej 

meteoroid, ktorá je zmesou vzduchu a výparov meteoroidu taveného pri vysokých teplotách. 

Spektrá meteorov indikujú, ţe za produkciu väčšiny pozorovaného ţiarenia sú zodpovedné 

atómy a ióny výparov meteoroidu. Pôvod emisných čiar je v excitačných procesoch, 

ku ktorým dochádza pri vzájomných zráţkach atómov meteoroidu s atmosférickými atómami 

a molekulami, ale aj pri rekombinácii s voľnými elektrónmi a následnými kaskádovými 

prechodmi po energetických hladinách (Bronshten 1983). Tieto prechody zodpovedajú presne 

definovaným energetickým hladinám charakteristickým pre jednotlivé chemické prvky a sú 

zvyčajne sprevádzané ţiarením zodpovedajúcej vlnovej dĺţky. Spektrá meteorov obsahujú 

2 zloţky, pričom kaţdá zvlášť spĺňa podmienku rovnováhy (Broţ a Šolc 2013). Hlavná 

nízkoteplotná zloţka (hlavné spektrum) dosahuje teplotu 3500 aţ 5000 K, pri ktorej väčšinou 

ţiaria neutrálne atómy pochádzajúce z meteoroidu. K typickým čiaram hlavného spektra 

patria najmä čiary Na I, Mg I, Fe I, Cr I, Ca I a Mn I. V tomto prípade je plyn opticky hrubý 

a hlavnými reakciami sú tepelné zráţky medzi atómami a nie priame zráţky atómov 

meteoroidu s atmosférou. Teplota vysokoteplotnej zloţky spektra, nazývanej aj druhým 

spektrom, dosahuje aţ 10 000 K. Plyn je na rozdiel od nízkoteplotnej zloţky opticky tenký. 

Druhé spektrum obsahuje len niekoľko čiar, väčšinou od ionizovaných atómov meteoroidu, 

najmä Si II, Mg II, Ca II a neutrálnych atómov atmosféry, najmä O I a N I. Druhé spektrum 

sa v prípade pomalých meteorov takmer neobjaví, avšak v prípade rýchlych a jasných 

meteorov pozorovanie druhého spektra narastá. Obrázok č. 10 znázorňuje prítomnosť 

obidvoch zloţiek ţiarenia meteoru. Navyše zloţenie výparov z meteoru zvyčajne neodráţa 

presné zloţenie meteoroidu, pretoţe niektoré ţiaruvzdorné prvky ako Al, Ca, Ti sa počas 

ablácie úplne neodparia, najmä vo výškach nad 30 km (Borovička a Spurný 1996; Borovička 

2005). Napriek tomu sa meteorická spektroskopia môţe pouţiť na rozlíšenie hlavných typov 
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meteoritického materiálu (chondrity, achondrity, ţelezné meteority) v prípadoch, keď nie je 

k dispozícii ţiadny meteorit. 

 

Naša vzorka pozostávala z 253 meteorov, ktorým bolo spektrálnou kamerou AMOS-

Spec zachytené spektrum. Zaznamenané meteory pochádzajú z rôznych zdrojov, z rôznych 

spektrálnych tried a zaberajú obdobie od decembra 2013 po koniec roka 2018. Na dráhovú 

analýzu mohli byť pouţité len tie meteory, ktoré boli zaznamenané dvoj alebo viacstanične. 

Takýchto meteorov v našej vzorke bolo 189, pričom 18 z nich vykazovalo hyperbolickú 

dráhu. Z celkovej vzorky bolo 202 meteorov uţ spracovaných v práci Matlovič et al. (2019) 

a zo zvyšných 51 meteorov (nové dáta od augusta 2017) bola dráha vypočítaná 43 meteorom, 

pričom 3 meteory mali hyperbolickú dráhu. Spektrálne a atmosférické dáta meteorov 

z rozšírenej vzorky sa nachádzajú v prílohe A a orbitálne dáta v prílohe B. 

4.1 Spektrálna klasifikácia 

Pozorované spektrá meteorov rozlišujeme vyuţitím klasifikácie (Borovička 

et al. 2005) zaloţenej na základe relatívnych intenzít troch najvýraznejších multipletov 

emisných čiar vo vizuálnej oblasti spektier meteorov: Mg I - 2, Na I - 1, Fe I - 15. Spektrálnu 

klasifikáciu moţno zobraziť v Mg-Na-Fe diagrame, tzv. ternárnom diagrame. Na obrázku 

Obrázok č. 10: Lokalizácia nízkoteplotnej zloţky (v blízkosti a za meteorom) 

a vysokoteplotnej zloţky (pred meteorom) ţiarenia meteoru (Vojáček 2017). 
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č. 11 je zobrazený ternárny diagram s meteoroidmi, ktorých spektrá boli zaznamenané 

kamerou AMOS-Spec a následne spracované. Na základe spektrálnej klasifikácie rozlišujeme 

tzv. "mainstream" a "unmainstream" triedy. Väčšina meteoroidov reprezentuje jednu 

z mainstream tried, kde okrem normal triedy patria aj Na-poor, Fe-poor a Na-enhanced 

meteoroidy, ktoré v ternárnom diagrame zaberajú oblasti blízko normal triedy, u ktorej 

sa uvaţuje zloţenie blízke primitívnym chondritom. K unmainstream meteoroidom patria 

triedy Na-free, Na-rich, Fe-rich a ţelezné meteoroidy (irons), ktoré patria k najvýznamnejším 

triedam. Tieto meteoroidy sa vyskytujú blízko okrajov diagramu, čo naznačuje, ţe jeden alebo 

dva zo študovaných prvkov v spektre takmer úplne chýbajú. Zastúpenie jednotlivých tried je 

zobrazené na obrázku č. 12. 

Obrázok č. 11: Ternárny diagram zobrazujúci spektrálnu klasifikáciu 253 meteorov 

pozorovaných pomocou systému AMOS-Spec v období 2013 - 2018. 
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V našej práci sme pouţili mierne pozmenenú fitovaciu metodiku spektrálnej 

klasifikácie, kde sme namiesto relatívnych intenzít čiar merali plochy Gaussiánov čiar. 

Dôvodom je predpoklad, ţe je to lepšia voľba pre emisnú spektroskopiu pri nízkom rozlíšení 

systému, keďţe príspevok rozšírených čiar sa v dôsledku nasýtenia pixelov alebo 

samoabsorpcii zaráta spoľahlivejšie. Vzhľadom na  pozmenenú metódu sme museli premerať 

aj staršie dáta z práce Matlovič et al. (2019), kde sme pracovali s intenzitami čiar. Zmenou 

fitovacej metódy sme zaznamenali len mierne rozdiely v klasifikácii meteorov v porovnaní 

s výsledkami tých istých meteorov získaných v práci Matlovič et al. (2019). Hlavný rozdiel 

spočíva v miernom zníţení mnoţstva Fe v niektorých meteoroidoch, čo malo za následok, 

ţe sme prehodnotili klasifikáciu niektorých meteoroidov pred tým klasifikovaných ako Fe-

poor za normal. Okrem toho sme v dôsledku zavedenia novej definície tried Na-enhanced, 

Na-rich (Matlovič et al. 2020) a podobne aj tried Na-poor, Na-free preklasifikovali 

meteoroidy pôvodne patriace do týchto tried. Nová definícia tried je bliţšie opísaná 

v nasledujúcej podkapitole (4.2.4). Do rozšírenej vzorky nám pribudli predovšetkým 

meteoroidy najviac zastúpenej triedy normal, ale aj 1 Na-enhanced, 1 Na-poor a 2 Fe-poor 

meteoroidy. 
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Obrázok č. 12: Zastúpenie jednotlivých spektrálnych tried klasifikovaných v rámci vzorky 253 

meteorov zaznamenaných v období 2013 - 2018. 
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Borovička et al. (2005) z vlastnej vzorky 97 meteorov vykreslili ternárny diagram 

a vynechaním niektorých odľahlých bodov v diagrame vyznačili očakávanú priemernú krivku 

pre chondritické telesá, pozdĺţ ktorej sa mení teplota (obrázok č. 13 (b)). Tieto teoretické 

hodnoty a výsledná priemerná krivka sa určili za predpokladu chondritického zloţenia a škály 

teplôt, hustôt a rozsahu ţiariacej plazmy. Najvyššia intenzita čiary Na sa očakáva 

pri najniţších teplotách a najniţšia pri najvyšších teplotách. To je pochopiteľné, pretoţe sodík 

má nízku hodnotu excitačného potenciálu (2.1 eV), z čoho vyplýva, ţe väčšina sodíka 

sa ionizuje pri niţších teplotách. Na druhej strane, čiara Mg je najjasnejšia pri vyšších 

teplotách, keďţe horčík má v porovnaní so sodíkom vyššiu hodnotu excitačného potenciálu 

(5.1 eV). Akýkoľvek meteor s chondritickým zloţením by mal leţať blízko tejto krivky. 

Poloha meteoru pozdĺţ krivky zodpovedá rýchlosti meteoru, pričom rýchle meteory leţia 

vľavo. 

 

Obrázok č. 13 porovnáva ternárny diagram zobrazujúci spektrálnu klasifikáciu 

253 meteorov pozorovaných systémom AMOS-Spec s magnitúdou od -1 do -12 (zodpovedá 

veľkosti mm - dm meteoroidom) s ternárnym diagramom zobrazujúcim spektrálnu 

klasifikáciu 97 meteorov s magnitúdou od +3 do -1 (zodpovedá veľkosti 1 - 10 mm 

 

Obrázok č. 13: Ternárny diagram zobrazujúci spektrálnu klasifikáciu 253 meteorov s magnitúdou 

od -1 do -12 (zodpovedajúcou veľkosti mm - dm meteoroidom) pozorovaných pomocou systému 

AMOS-Spec (a) a (b) porovnanie so spektrálnou klasifikáciou meteorov +3 aţ -1 mag (1 – 10 mm) 

na základe údajov z Borovička et al. (2005), vrátane krivky znázorňujúcej očakávaný rozsah 

chondritického zloţenia ako funkcia rýchlosti meteoru (v km/s). Diagram (b) je prevzatý z Matlovič 

et al. 2019. 

(a) (b) 
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meteoroidom) z dát Borovička et al. (2005). Porovnaním dvoch populácií meteoroidov 

si moţno všimnúť posun spektrálnych tried. Matlovič et al. (2019) zaznamenali výrazný 

rozdiel medzi dvomi populáciami meteoroidov, ktorý spočíva v nedostatku ţelezných telies, 

pričom naša rozšírená vzorka tento nedostatok ešte viac podporila. Veľký podiel ţelezných 

meteoroidov v populácii veľkosti mm by sa mohol týkať špecifického procesu formovania 

týchto telies a typických veľkostí ţelezno-niklových zŕn (Matlovič et al. 2019). Rovnaké 

rozdiely v ternárnych diagramoch sa ukazujú aj pri porovnaní s výsledkami meteoroidov 

veľkosti mm z práce Vojáček et al. (2015, 2019). 

Nadväzujúc na prácu Borovička et al. (2005) sme vykreslili relatívny pomer intenzít 

čiar Na/Mg ako funkciu rýchlosti meteoru (obrázok č. 14), kde čierna krivka predstavuje 

priemerný fit hodnôt pomeru intenzít Na/Mg meteorov klasifikovaných ako normal 

polynómom 3. rádu so štandardnou priemernou odchýlkou pre meteory tejto triedy. Tri 

meteory vyznačené zeleným plným krúţkom (vľavo hore) neboli do priemeru zarátané 

v dôsledku prvotnej úvahy ich zaradenia medzi potenciálne Na-rich meteoroidy; bliţší opis 

problematiky je uvedený v nasledujúcej podkapitole (4.2.4). V našej rozšírenej vzorke sme 

takisto potvrdili nárast Na/Mg voči populácii menších meteoroidov (Borovička et al. 2005), 

Obrázok č. 14: Pozorovaný pomer intenzít Na/Mg ako funkcia rýchlosti meteoru. Čierna krivka 

reprezentuje priemerný fit hodnôt pomeru intenzít Na/Mg meteorov klasifikovaných ako normal. 
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ktorý zaznamenali Matlovič et al. (2019) a za hlavnú príčinu tohto nárastu povaţujú 

zachovávanie väčšieho obsahu Na vo väčších meteoroidoch. V prípade menších meteoroidov 

procesy vesmírneho počasia pravdepodobne spôsobujú efektívnejšie vyčerpávanie prchavých 

látok v objeme meteoroidov. Borovička et al. (2005) zistili, ţe pomer intenzít čiar Na/Mg, 

s výnimkou meteorov so zreteľne odlišnou abundanciou Na, je po prekročení hodnoty 

40 km/s nezávislý od rýchlosti. Naše výsledky naznačujú túto nezávislosť pri podobnej 

rýchlosti. 

V tejto práci boli obeţné dráhy meteorov klasifikované na základe Tisserandovho 

parametra vzhľadom na Jupiter (rovnica (1)), ktorý rozlišuje asteroidálne obeţné dráhy 

(typicky pre telesá pochádzajúce z hlavného pásu asteroidov), obeţné dráhy typu Jupiterovej 

rodiny (z Kuiperovho pásu) a obeţné dráhy typu Halley (typicky pre dlhoperiodické 

kometárne telesá pochádzajúce z Oortovho oblaku). Celkovo bolo na obeţných dráhach typu 

Halley nájdených 88 meteoroidov, na obeţných dráhach typu Jupiterovej rodiny 

47 meteoroidov a na asteroidálnych obeţných dráhach 36 meteoroidov (obrázok č. 15). 

Matlovič et al. (2019) zaznamenali, ţe všetky Na-rich meteoroidy sú z asteroidálneho 

Obrázok č. 15: Graf inklinácie vs. Tisserandovho parametra pre meteory klasifikované rôznymi 

spektrálnymi triedami. Biela oblasť reprezentuje obeţné dráhy typu Halley, ţltá oblasť typu 

Jupiterovej rodiny a sivá oblasť asteroidálne obeţné dráhy. Hyperbolické dráhy nie sú vykreslené. 
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materiálu (TJ >> 3). Avšak po zavedení klasifikácie Na-rich triedy v tejto práci sa pozoruje 

aj kometárna obeţná dráha pre túto triedu. Navyše zaznamenali sme, ţe ţelezný a všetky Fe-

rich meteoroidy sú na asteroidálnych dráhach, z čoho vyplýva, ţe vo všeobecnosti sa vyšší 

obsah ţeleza pozoruje na asteroidálnych dráhach v porovnaní s kometárnymi dráhami. 

Rozlíšenie medzi asteroidálnymi a kometárnymi telesami v blízkosti hranice TJ = 3 je však 

náročné. V skutočnosti je prítomné veľké prekrývanie medzi asteroidmi a kométami 

Jupiterovej rodiny v blízkosti TJ = 3, a preto na rozlíšenie medzi týmito dvoma zdrojmi 

sú potrebné ďalšie spektrálne a štrukturálne údaje. 

4.2 Charakteristika jednotlivých spektrálnych tried 

4.2.1 Ţelezné meteoroidy 

Spektrá triedy ţelezných meteoroidov vyzerajú na prvý pohľad zvláštne, pretoţe nie sú 

prítomné ţiadne ostré čiary a podľa Borovička et al. (2005) sú viditeľné iba dva pásy v oblasti 

420 - 450 nm a 510 - 550 nm. Neprítomnosť atmosférických čiar môţe byť vysvetlená nízkou 

rýchlosťou meteorov. V našej vzorke bol len jeden meteor klasifikovaný ako ţelezný patriaci 

do sporadického pozadia s rýchlosťou 29.44 ± 0.13 km/s. Okrem toho v spektrách chýba 

aj Na čiara, čo je pre túto triedu meteoroidov prirodzené. Keďţe väčšinu svetla vyţarujú 

atómy Fe, nazývame tieto meteoroidy ţeleznými. 

4.2.2 Normal meteoroidy 

Meteoroidy z triedy normal sú definované ako tie, ktoré v ternárnom diagrame leţia 

blízko očakávanej polohy pre chondritické telesá alebo majú mierne niţšiu intenzitu Fe. 

Hranica medzi triedami normal a Fe-poor meteoroidov je do istej miery svojvoľná. Polohy 

meteorov triedy normal sme určili podľa najhustejšej oblasti v ternárnom diagrame. Práve táto 

trieda je v našej vzorke najviac zastúpená (aţ 79.4 % z celkovej vzorky) podobne ako 

v predchádzajúcich prácach vzorky meteoroidov veľkosti mm (Borovička et al. 2005; 

Vojáček et al. 2015, 2019). V našej vzorke sme zaznamenali 3 meteory patriace roju Leonidy 

(IAU MDC #013) s vypočítanou dráhou. Zastúpenie tohto roja sme v starších dátach 

nezaznamenali. Všetky 3 meteory sú klasifikované ako normal, čo je v súlade s výsledkami 

práce Borovička et al. (2005), kde väčšina Leoníd bola klasifikovaná ako normal. Leonidy 

majú vysokú rýchlosť (71 km/s) a sú predstaviteľmi klasického kometárneho meteorického 

roja podobne ako Perzeidy. Spektrum Leonidy M20171115_022348 (s poradovým číslom 218 

v tabuľke A č. 1 a B č. 1) je zobrazené na obrázku č. 16.  
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Medzi meteoroidmi klasifikovanými ako normal sa nachádza aj meteor 

M20181213_012640 s poradovým číslom 253, ktorý patrí k známemu meteorickému roju 

Geminidy (#004), v našej vzorke ako jediný zástupca s vypočítanou dráhou. Okrem toho 

Matlovič et al. (2019) vo vzorke 202 meteoroidov zaznamenali ďalšie 3 potenciálne 

Geminidy, avšak v dôsledku nepriaznivého počasia boli k dispozícii len jednostaničné 

pozorovania, čo znemoţnilo výpočet dráhy. Títo potenciálni kandidáti Geminíd sú 

klasifikovaní ako Na-poor. Zaujímavosťou Geminíd je pôvod materského telesa 

v blízkozemskom, potenciálne nebezpečnom asteroide 3200 Phaethon. Okrem toho, 

Borovička et al. (2005) zaznamenal široký rozsah intenzít čiary Na (od neviditeľnej aţ po 

takmer jasnú) v spektrách roja Geminíd, čo naznačuje, ţe neboli uvoľnené z ich materského 

telesa v rovnakom čase. Obsah sodíka je teda v súlade s vekom meteoroidu, to znamená 

s časom, ktorý meteoroid obieha okolo Slnka ako samostatné teleso. Mladšie meteoroidy, 

ktoré zaţili menej priblíţení k Slnku, obsahujú viac sodíka ako staršie meteoroidy, pri ktorých 

sa po viacnásobných priblíţeniach k Slnku sodík postupne vytráca. 

Okrem toho sa v našej vzorke nachádza aj Na-free zástupca roja Decembrové ρ-

Geminidy (DRG - #641). Jenniskens et al. (2016) identifikovali DRG meteoroidy ako súčasť 

komplexu Geminidy. Podľa orbitálnych parametrov v zozname meteorických rojov IAU 

MDC (Jopek a Kaňuchová)
8
 sa DRG vyznačujú vyššími rýchlosťami a menšími 

perihéliovými vzdialenosťami v porovnaní s Geminidami, čo potvrdzuje aj náš prípad. 

Napriek tomu DRG meteoroid z našej vzorky je podobný spektrom a aj štrukturálnymi 

vlastnosťami (typ ast/I) Geminidám (Matlovič et al. 2019). Porovnanie spektra Geminidy 

                                                             
8 https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/ 

Obrázok č. 16: Spektrum normal Leonidy M20171115_022348 v oblasti 400 - 800 nm. 
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(s p. č. 253) klasifikovanej ako normal so spektrom jednej z potenciálnych kandidátov 

klasifikovanej ako Na-poor a Na-free DRG je na obrázku č. 17, kde si moţno všimnúť efekt 

starnutia meteoroidov. 

  

Obrázok č. 17: Spektrum normal Geminidy (horný obrázok), potenciálnej Na-poor Geminidy 

(stredný obrázok) a Na-free Decembrovej ρ-Geminidy (dolný obrázok). Rozdiely medzi spektrami 

zobrazujú efekt starnutia meteoroidov. 
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4.2.3 Fe-poor meteoroidy 

Fe-poor meteoroidy sú definované ako meteory s pomerom Na/Mg blízkym 

očakávaným hodnotám pre danú rýchlosť meteoru, ale s čiarami Fe príliš slabými na to, 

aby sa dali klasifikovať ako normal meteoroidy. Hranicu Fe-poor triedy sme si v ternárnom 

diagrame definovali na Fe = 0.115. Do tejto triedy patrí 8 meteorov, z ktorých sú 

2 sporadické, 3 Perzeidy, 1 α-Caprikornida, 1 ζ-Kasiopeja a 1 bez dráhy. Zaujímavým 

prípadom je meteor M20170802_014936 (s p. č. 203) patriaci roju ζ-Kasiopejidy (#444), 

klasifikovaný ako Fe-poor. V našej vzorke sme zaznamenali ešte 3 meteory patriace tomuto 

roju, ale všetky boli klasifikované ako normal. Jenniskens et al. (2016) sa domnievajú, 

ţe vzhľadom na veľmi podobné rojové charakteristiky s Perzeidami by mohla byť materským 

telesom kométa 109P/Swift–Tuttle, hoci ζ-Kasiopejidy sú pravdepodobne staršie (Roggemans 

a Cambell-Burns 2018). 

4.2.4 Na-enhanced a Na-rich meteoroidy 

Meteoroidy z triedy Na-enhanced sú podľa klasifikácie Borovička et al. (2005) 

definované ako meteoroidy s čiarou Na, ktorá je evidentne jasnejšia, ako sa očakáva pri danej 

rýchlosti meteoru, ale nie je tak dominantná ako v Na-rich meteoroidoch. V spektre triedy Na-

rich dominuje Na čiara. V tomto prípade sú pomery Na/Mg a Na/Fe evidentne väššie ako sa 

očakáva pre chondritické meteoroidy. Táto trieda s typickým spektrom bohatým na čiary 

Ca a Na je spomedzi vzoriek študovaných v Borovička et al. (2005) najmenej zastúpená. 

Matlovič et al. (2020) definovali novú klasifikáciu Na-enhanced a Na rich meteoroidov 

v závislosti od rýchlosti (obrázok č. 18). Oblasti sú definované modrými krivkami 

zodpovedajúcimi zvýšeniu priemernej hodnoty pomeru intenzít Na/Mg z fitu pre triedu 

normal faktorom Na/Mg = 2. To znamená, ţe hranica triedy Na-enhanced je umiestnená pre 

akúkoľvek danú rýchlosť v (Na/Mg)average x 2 a hranica triedy Na-rich v (Na/Mg)average x 4. 

Rovnica, ktorá zodpovedá priemernému fitu pomeru intenzít Na/Mg pre meteory typu normal 

z našich dát má tvar: 

  𝑁𝑎/𝑀𝑔 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 = 1.859 −  0.093 𝑣𝑖 + 0.001 𝑣𝑖
2 − 9.10−6𝑣𝑖

3.   (12)  

Tento tvar rovnice sa líši od rovnice získanej z dát Matlovič et al. (2020) v dôsledku nami 

pozmenenej metodiky a doplnenia vzorky o nové dáta meteorov. Na správne vymedzenie 

hraníc pomalších meteorov s 𝑣𝑖  pribliţne < 17 km/s sú potrebné ďalšie meteory 

so spektrálnymi údajmi. Takýchto pomalších meteorov máme v našej vzorke tri (všetky 
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sporadické), ktoré sú na obrázku č. 18 umiestené blízko ľavého horného okraja a označené 

zeleným plným krúţkom. Prvotný pohľad na meteory so zdanlivo vysokým pomerom Na/Mg 

môţu viesť k úvahe povaţovať ich za kandidátov Na-rich triedy, ale výsledky práce Matlovič 

et al. (2020) naznačujú, ţe väčšina veľmi pomalých meteorov patriacich do triedy Na-rich 

pravdepodobne predstavuje beţné chondritické telesá, a preto ich moţno klasifikovať ako 

normal meteoroidy. Na obrázku č. 18 si moţno všimnúť, ţe priemerný fit normal meteoroidov 

nemusí predstavovať fit polynómom 3. rádu v oblasti, kde je 𝑣𝑖  < 17 km/s. Pri analýze je 

nutné Na-rich kandidátov hodnotiť jednotlivo, a to aj na základe ich orbitálnych a fyzikálnych 

údajov, keďţe klasifikácia v tejto oblasti nie je presne zadefinovaná. Z celkovej vzorky sme 

9 meteorov klasifikovali ako Na-enhanced (4 sporadické, 1 nu Drakonida, 1 Andromedida, 

3 bez dráhy) a 3 ako Na-rich meteoroidy (1 α- Caprikornida, 1 Perzeida, 1 bez dráhy). 

 

4.2.5 Na-poor a Na-free meteoroidy 

Na rozdiel od predchádzajúcej triedy sú Na-free meteoroidy definované podľa 

klasifikácie Borovička et al. (2005) ako tie, v spektrách ktorých nie je prítomná Na čiara, 

Obrázok č. 18: Hranice klasifikácie Na-rich, Na-enhanced, Na-poor a Na-free meteoroidov 

vyznačené modrými krivkami. 
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ale nie sú definované ako ţelezné meteoroidy. V ternárnom diagrame sa nachádzajú blízko 

ľavého okraja. Táto trieda nie je veľmi kompaktná, pretoţe pomer Fe/Mg sa veľmi líši. Trieda 

Na-poor meteoroidov je definovaná ako meteoroidy s čiarou Na výrazne slabšou, ako sa 

očakáva pri danej rýchlosti, ale stále spoľahlivo viditeľnou na rozdiel od Na-free 

meteoroidov. Na vymedzenie oblastí týchto tried môţeme opäť vyuţiť klasifikáciu 

v závislosti od rýchlosti ako pri triedach Na-rich a Na-enhanced (obrázok č. 18). Hranica 

triedy Na-poor je umiestnená pre akúkoľvek danú rýchlosť v (Na/Mg)average / 2 a hranica 

triedy Na-free v (Na/Mg)average/ 4.  

Straty sodíka v meteoroidoch sú predovšetkým spôsobené vesmírnym počasím 

v podobe termálnej desorpcie (odparovanie prchavých prvkov) počas blízkych priblíţení 

k Slnku a v menšej miere aj v podobe oţarovania kometárnych povrchov kozmickým 

ţiarením v Oortovom oblaku (Borovička et al. 2005). Závislosť pomeru intenzít Na/Mg 

a perihéliovej vzdialenosti (obrázok č. 19) ukazuje, ţe z procesov spôsobujúcich straty sodíka 

v meteoroidoch bola najčastejšie identifikovaná termálna desorpcia. V dôsledku straty 

prchavých prvkov pri priblíţeniach k perihéliu dochádza k skompaktneniu materiálu, čo sa 

zvyčajne prejavuje vyššou materiálovou pevnosťou. Vo všeobecnosti majú Na-poor a Na-free 

Obrázok č. 19: Perihéliová vzdialenosť vs. pozorovaný pomer intenzít Na/Mg pre meteoroidy 

rôznych spektrálnych tried. 
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meteory malé perihéliové vzdialenosti (q < 0.4 AU) alebo reprezentujú dlhoperiodické 

kometárne dráhy, ktoré sú ovplyvnené dlhodobým oţarovaním kozmickým ţiarením. 

Je moţné, ţe určitá miera tepelných strát v kombinácii s efektom starnutia meteoroidov 

je prítomná aj pre meteoroidy s q < 0.4 AU. 

Ako Na-poor meteoroidy sme klasifikovali 17 meteorov (5 sporadických, 1 Perzeida, 

1 σ-Hydrida, 1 ζ-Kankrida, 1 Juţná δ-Akvarida, 1 η-Virginida, 7 bez dráhy) a ako Na-free 

7 meteorov (1 Juţná δ-Akvarida, 3 sporadické, 1 x Herkulida, 1 Decembrová ρ-Geminida, 

1 bez dráhy). Spektrum Na-poor ζ-Hydridy (#016) a Na-rich α-Caprikornidy (#001) je 

na obrázku č. 20. Ochudobnenie o sodík v prípade ζ-Hydridy je dôsledkom malej perihéliovej 

vzdialenosti. Meteory patriace roju α-Caprikornidy v našej vzorke vykazujú rôznorodé 

spektrálne vlastnosti. Zastupujú triedy Na-rich, normal a aj Fe-poor, čo naznačuje 

heterogénne zloţenie meteoroidného prúdu, ktorého materským telesom je neaktívna kométa 

169P/NEAT (Jenniskens a Vaubaillon 2010).  

Obrázok č. 20: Spektrum Na-poor ζ-Hydridy (horný obrázok) a Na-rich 

α-Caprikornidy (dolný obrázok) vykazujúce rozdielne zastúpenie sodíka. 
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4.2.6 Fe-rich meteoroidy 

Matlovič et al. (2019) definovali novú spektrálnu triedu Fe-rich meteoroidov, 

nachádzajúcich sa medzi triedou normal a ţelezných meteoroidov v ternárnom diagrame. 

Sú definované ako meteory s väčším pomerom intenzít Fe/Mg v porovnaní s meteormi 

z triedy normal, pričom vykazujú významnú prítomnosť čiar Na I a Mg I. V ternárnom 

diagrame zaberajú hornú časť vzorky. V tejto časti diagramu sa však v prípade štúdií slabších 

meteorov neobjavili ţiadne meteory (Borovička et al. 2005; Vojáček et al. 2015, 2019). 

Z našej vzorky sme 7 meteorov (3 sporadické a 4 bez dráhy) klasifikovali ako Fe-rich.  

Pri klasifikácii sme však kaţdý meteor z tejto triedy museli preskúmať individuálne 

so zameraním na výraznú saturáciu alebo optickú hrúbku, svetelnú krivku, KB a PE parametre 

pevnosti materiálu a či boli pozorované zo záblesku alebo z viacerých snímok. Ak intenzita 

meteoru počas preletu náhle vzrastie, môţe to ovplyvniť odhad príspevku čiary ţeleza, a tým 

ho nadhodnotiť v spektre meteoru. Nasýtenie pixelov a optická hrúbka ţiariacej plazmy môţu 

spôsobiť zjavné zvýšenie pomeru intenzít Fe/Mg. Pri skúmaní jednotlivých meteorov sme 

preto zohľadňovali intenzitu čiar Fe I - 15 vzhľadom na intenzitu čiary Mg I, pričom ak mali 

podobnú intenzitu vzhľadom na Mg I, tak je to efekt optickej hrúbky. Výrazne saturované 

snímky neboli pouţité pri spracúvaní intenzitného profilu meteorov. 

Zaujímavou charakteristikou ţelezných meteorov je, ţe sa síce vyznačujú nízkou 

začiatočnou výškou, čomu zodpovedá pevnejší asteroidálny materiál (KB - ast), ale konečné 

výšky majú vysoké, čomu zodpovedá podľa parametra PE krehký kometárny materiál. Závisí 

to od tavenia ţeleza nachádzajúceho sa v meteoroide pri prelete atmosférou. Proces tavenia 

popisuje koeficient ablácie (Čapek a Borovička 2017). 

Okrem vyššie uvedených charakteristík, ktoré sme brali do úvahy pri klasifikácií Fe-

rich meteoroidov sa ale ukazuje, ţe pravdepodobne aj rýchlosť súvisiaca s teplotou tavenia 

má účinok na pomer intenzít Fe/Mg (obrázok č. 21). Dôvod zrejme spočíva v rozdiele 

excitačných energií týchto dvoch multipletov (excitačná energia Fe I - 15 je 3.3 eV), pričom 

je menší v porovnaní s rozdielom excitačných energií Na I - 1 a Mg I - 2. Zároveň 

ale očakávame väčší pomer Fe pre pomalé meteory, ktoré typicky pochádzajú 

z asteroidálnych dráh a práve asteroidálne fragmenty obsahujú v skutočnosti viac ţeleza. 
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Obrázok č. 21: Pozorovaný pomer intenzít Fe/Mg ako funkcia rýchlosti meteoru. Čierna krivka 

reprezentuje priemerný fit hodnôt pomeru intenzít Fe/Mg meteorov klasifikovaných ako normal. 
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5 Emisia spektrálnej čiary H-alpha (Hα) 

V tejto kapitole sa venujeme emisii čiary vodíka Balmerovej série (Hα ), ktorú sme 

detegovali v 41 spektrách v rámci našej vzorky. Orbitálne parametre boli k dispozícií 

pre 34 meteorov s detegovanou Hα  čiarou, pričom 5 z nich vykazovalo hyperbolickú dráhu. 

Ukáţka spektra meteora s detegovanou Hα  čiarou je na obrázku č. 16. Vyuţitím orbitálnych, 

atmosférických, spektrálnych a štrukturálnych parametrov meteorov sme schopní preskúmať 

závislosť príspevku Hα  čiary na týchto parametroch, a tým vyvodiť záver, v spektrách ktorých 

meteorov môţeme očakávať prítomnosť skúmanej čiary. Vybrané parametre prípadov 

s detegovanou Hα  emisiou sa nachádzajú v tabuľke C č.1 (príloha C). Študovanie prítomnosti 

čiary v spektrách meteorov je vo veľkom vedeckom záujme, keďţe môţe predstavovať jediný 

ľahko pozorovateľný znak organického materiálu alebo vody v meteoroidoch. Meteory 

sú predstaviteľmi jedinečných chemických indikátorov prebiotických zlúčenín prítomných 

v skorých vývojových štádiách Zeme (Jenniskens et al. 2000). Inými ukazovateľmi 

prebiotických zlúčenín z organických látok nachádzajúcich sa v kométach a asteroidoch 

sú obrovské impakty v konečných fázach nárastu planéty Zem a stály prítok častíc 

medziplanetárneho prachu a mikrometeoritov, ktoré preţili prechod zemskou atmosférou 

(Jenniskens a Mandell 2004). Očakáva sa, ţe významná časť ţiaruvzdornej organickej hmoty, 

ak nie celá, zostane v meteoroidoch po opustení kométy (Jenniskens a Mandell 2004). 

Najsilnejšia čiara Balmerovej série vo viditeľnej časti spektra atómov vodíka, Hα , 

vzniká pri prechode elektrónu medzi druhou a treťou energetickou hladinou a má vysokú 

excitačnú energiu (12,09 eV), preto sa očakáva, ţe bude slabá, ak bude tepelne excitovaná 

pri teplote 4400 K (nízkoteplotná zloţka spektra). Predpokladá sa však, ţe vo vysokoteplotnej 

zloţke spektra meteoru pri teplote 10 000 K je moţné pozorovať výraznejšiu intenzitu 

Hα  čiary (Jenniskens a Mandell 2004), podobne ako Ca II či Si II. Skutočne viacerí autori 

uviedli detekciu emisie Hα  čiary v spektrách Perzeíd, Geminíd, Leoníd (Millman 1963; 

Borovička a Jenniskens 2000; Jenniskens a Mandell 2004) a Septembrových ε-Perzeíd 

(Shrbený a Spurný 2019). 

Jenniskens a Mandell (2004) vyšetrovali moţné zdroje prítomnosti vodíka v spektre 

3 jasných meteorov (high-resolution) pochádzajúcich z 3 rôznych zdrojov (55P/Tempel-

Tuttle, 1P/Halley, 3200 Phaethon). Prvou moţnosťou je, ţe zdrojom prítomnosti vodíka je 

okolitá atmosféra. Pri teplote 4400 K je voda účinne disociovaná na H a OH a pri 

dostatočnom čase je OH disociované na O a H. Jenniskens a Mandell (2004) z určenia 
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pomeru intenzít čiar H/N zo spektra meteoru (LEO - #013) a po zohľadnení skutočnosti, 

ţe 79,8 % všetkých okolitých atmosférických zlúčenín je vo forme molekulárneho dusíka, 

vypočítali, ţe ak by všetok vodík pochádzal z okolitej atmosféry, tak abundancia atómu 

vodíka v mezopauze v nadmorskej výške meteoru (80 - 90 km) by bola vyššia 

o 150 ± 20 ppm, čo je o faktor 11 ± 4 krát viac ako sa očakáva pre abundanciu vodíka 

vo forme H I, H2 a H2O. Alternatívnou moţnosťou je, ţe emisia vodíka súvisí s deštrukciou 

organických látok alebo s odparovaním vody viazanej a zachytenej v mineráloch, ktoré 

obsahujú meteoroidy. V tomto prípade by emisia vodíka musela pochádzať z vysokej 

excitačnej teploty (T ~ 10 000K). Ak je zdrojom vodíka  meteorická organická hmota, 

tak táto organická hmota stratí počas ablácie významné mnoţstvo vodíka, moţno v procese 

známom ako karbonizácia, pri ktorom dochádza k strate funkčných skupín. Jenniskens 

a Mandell (2004) dospeli k záveru, ţe značná časť atómov vodíka v pozorovanej plazme 

meteoru pochádza práve z meteoroidu. 

5.1 Intenzita Hα čiary vs. orbitálne a atmosférické parametre 

Cieľom analýzy meteorov s detegovanou Hα  čiarou bolo nájsť charakteristické 

vlastnosti meteoroidov, ktoré vykazujú emisiu vodíka, preskúmať moţnosť závislosti 

prítomnosti skúmanej čiary na dráhovom pôvode alebo moţnosť prítomnosti emisie vodíka 

len ako funkcie podmienok ablácie. Účelom bolo tieţ zistiť, či sa prejavuje zmena intenzity 

Obrázok č. 22: Graf závislosti pomeru intenzít Na/Mg a Hα/Mg vychádzajúci 

zo spektrálnych dát 41 meteorov s detegovanou Hα čiarou. 
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skúmanej čiary vzhľadom na kometárny alebo asteroidálny pôvod meteoroidu, čo by 

poukazovalo na rozdiely v prítomnosti organického materiálu v meteoroidoch z rôznych 

zdrojov. 

Prvotná myšlienka viedla k moţnej závislosti medzi intenzitami Hα  a Na čiary. 

Sodíková čiara patrí k prchavému komponentu zloţenia meteoroidov a očakávame, ţe tým je 

aj Hα  čiara. Obrázok č. 22 znázorňuje náznak závislosti, ţe meteory so silnejšou Na čiarou 

majú aj silnejšiu Hα  čiaru. Okrem toho, pri priblíţeniach sa telesa k perihéliu na svojej dráhe 

pozorujeme stratu prchavých látok, akým je sodík. Rovnaký proces sa zjavne uplatňuje 

aj v prípade Hα  čiary, kde na obrázku č. 23 (a) pozorujeme pokles intenzity Hα  čiary 

pre menšie hodnoty perihéliovej vzdialenosti. Navyše aj keď pozorujeme vzhľadom na pomer 

intenzít Na/Mg (obrázok č. 19), ţe sodík sa pri blízkych preletoch telesa k Slnku stráca, 

Hα  má závislosť ešte aj vzhľadom na sodík (obrázok č. 23 (b)), a teda moţno povedať, 

ţe preukazuje ešte väčšiu mieru odparovania. 

 

 

Väčší obsah prchavých látok sa očakáva v meteoroidoch pochádzajúcich z komét. 

Z našej vzorky 29 meteorov (hyperbolické dráhy boli vylúčené kvôli veľkej nepresnosti) 

s detegovanou 𝐻𝛼  čiarou majú všetky meteoroidy podľa klasifikácie Tisserandovho parametra 

kometárny pôvod, pričom väčšina je Halley-ho typu (obrázok č. 24). Z tohto výsledku 

vyplýva, ţe Hα  čiara je znakom kometárnych telies a v prípade meteoroidov s asteroidálnym 

pôvodom sa nevyskytuje.  

Obrázok č. 23: Graf závislosti pomeru intenzít Hα/Mg a perihéliovej vzdialenosti (a) a Hα/Na 

a perihéliovej vzdialenosti (b) pre meteory s detegovanou emisiou Hα čiary, pre ktoré boli zároveň 

k dispozícii orbitálne parametre. 

(a) (b) 
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Zaujímavá závislosť intenzity Hα  čiary sa ukazuje aj pri konečnej výške meteoru, 

pričom podobná sa očakáva a aj ukazuje pri začiatočnej výške. Čím je materiál krehkejší 

(čomu zodpovedá vyššia konečná výška), tým má spektrum meteora väčšiu intenzitu 

Hα  čiary, ako je moţné vidieť na obrázku č. 25. 

Pri interpretácii týchto výsledkov musíme byť však zvlášť opatrní. Z analyzovanej 

vzorky 34 meteoroidov s orbitálnymi parametrami patrí väčšina meteoroidov známym 

meteorickým rojom, pričom 15 z nich sú zástupcami meteorického roja Perzeidy, čo mohlo 

ovplyvniť dráhové závislosti. 

Neistoty intenzít spektrálnych čiar sa zvyčajne odhadujú na základe intenzity šumu 

pozadia. Na reálnu neistotu intenzity Hα  čiary majú však väčší vplyv príspevky okolitých čiar 

a molekulárnych pásov, ktoré sa v prípade spektier meteorov v niţšom rozlíšení zlievajú, čím 

sa stávajú nerozlíšiteľnými. Odhad neistoty je komplexný problém, ktorý je náročný, a je 

v procese skúmania. 

  

Obrázok č. 24: Graf závislosti pomeru intenzít Hα/Mg a Tisserandovho parametra vychádzajúci 

z dát 29 meteorov. Prípady s hyperbolickým riešením boli vylúčené kvôli veľkej nepresnosti. 
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5.2 Meteoroidy obsahujúce a neobsahujúce Hα čiaru 

Ucelenejší pohľad na problematiku umoţňuje porovnanie meteorov v spektrách 

ktorých sa vyskytla Hα  čiara s meteormi bez prítomnosti Hα  čiary vzhľadom na orbitálne 

a štrukturálne charakteristiky. Keďţe emisiu skúmanej čiary moţno pozorovať 

vo vysokoteplotnej zloţke spektra meteoru, očakávali sme závislosť na vstupnej rýchlosti 

alebo jasnosti. Avšak vykreslením grafov závislosti intenzity Hα  čiary na rýchlosti a jasnosti 

sa nepotvrdila jasná korelácia. Napriek tomu sa detekcia Hα  čiary pozoruje hlavne v spektrách 

rýchlejších meteorov (obrázok č. 26), čo by vysvetľovalo neprítomnosť asteroidálnych 

meteoroidov, ktoré sú vo všeobecnosti pomalšie (obrázok č. 27). Zároveň sa jedná skôr 

o jasnejšie meteory, ale nie nevyhnutne, keďţe 5 z nich sú menej jasné ako -4 mag. Avšak 

Jenniskens et al. (2004) dospeli k záveru, ţe rýchlejšie a hmotnejšie meteoroidy produkujú 

väčší objem emisií (sú teda jasnejšie), ale nie vyššiu plazmovú teplotu vzduchu (zmena je 

nanajvýš niekoľko 100 K). Nie je úplne jasné, ako môţe teplota zostať nezmenená, keď dôjde 

k zmene fyzikálnych podmienok. Avšak jedným z moţných vysvetlení podľa Jenniskens et al. 

(2004) je, ţe teplota plazmy odráţa rovnováhu medzi zahrievaním a chladením v plyne, čo je 

Obrázok č. 25: Graf závislosti pomeru intenzít Hα/Na a konečnej výšky meteoru. 
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proces podobný procesu, ktorý spôsobuje chladnú, teplú a horúcu fázu medzihviezdneho 

média, ktoré majú značne odlišné teploty, ale sú navzájom v tlakovej rovnováhe. 

Nevyhnutnou a postačujúcou podmienkou existencie viacfázovej rovnováhy je stav, v ktorom 

by bol systém v tlakovej rovnováhe a tepelne nestabilný v konečnom rozsahu teplôt. 

K ochladzovaniu plazmy dochádza predovšetkým prenosom energie pri zráţkach atómov 

s molekulami a pri ţiarení týchto molekúl. Prítomnosť molekúl má teda silný chladiaci účinok 

a tendenciu vytvárať viac molekúl, čím sa vytvára tepelne nestabilný stav. Preto, hneď ako je 

prítomná tlaková rovnováha s okolitým médiom, je moţné, ţe sa v plazme meteoru budú 

vytvárať rôzne fázy pri teplotách tesne nad disociačnou teplotou O2 a N2. Aj keď tieto fázy 

nemusia byť tepelne stabilné, vyskytujú sa, pretoţe časové škály chladenia sú dlhé 

v porovnaní s výskytom meteorického javu. 

 

 

Obrázok č. 26: Porovnanie absolútnej magnitúdy ako funkcie vstupnej rýchlosti 

meteoru. Červenou farbou sú označené meteory s detegovanou emisiou Hα čiary 

a modrou farbou meteory bez detekcie Hα čiary. Dáta pochádzajú z celkovej vzorky 

meteorov s vypočítanými orbitálnymi parametrami. 
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Vráťme sa k problematike ţiarenia Hα čiary. Pre porovnanie podmienok emisie sme 

skúmali pre rovnaké prípady meteorov s Hα čiarou prítomnosť čiary Si II. Táto čiara taktieţ 

patrí k vysokoteplotnému komponentu spektier. Navyše excitačná energia Si II (10.07 eV) je 

niţšia ako v prípade Hα , a teda by nemalo dôjsť k prípadu, ţe by sme v spektre pozorovali 

Hα  čiaru a Si II čiaru nie. Napriek tomu Jenniskens a Mandell (2004) nedetegovali v spektre 

Geminidy Si II čiaru, aj keď emisia Hα  čiary bola prítomná. Ako moţný dôvod uvádzajú 

moţnosť neodparenia sa celého mnoţstva kremíka, prípadne menšie mnoţstvo kremíka by 

mohlo byť v ionizovanom stave nezodpovedajúcom teplote 10 000 K. V spektre meteoru 

v oblasti Hα  čiary môţeme očakávať dve Si II čiary, silnejšiu s vlnovou dĺţkou 634.7 nm 

a slabšiu s 637.1 nm. V našej vzorke mali všetky spektrá s viditeľnou Hα  čiarou prítomnú 

aj emisiu Si II. V niektorých prípadoch neboli obe čiary v spektre rozlíšiteľné alebo boli 

zliate. 

Obrázok č. 27: Pozorovaná vstupná rýchlosť meteora ako funkcia Tisserandovho 

parametra. Červenou farbou sú označené meteory s detegovanou emisiou Hα čiary 

a modrou farbou meteory bez detekcie Hα čiary. Prípady s hyperbolickým riešením 

nie sú vykreslené. 
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Súčasťou analýzy vodíkovej emisie bolo skúmanie meteoroidov aj z pohľadu pevnosti 

materiálu. Obrázok č. 28 zobrazuje rozsah materiálov zistených na rôznych orbitálnych 

dráhach. Veľkosť označenia meteoroidov odráţa absolútnu magnitúdu meteorov, pričom čím 

väčší je meteoroid, tým je jasnejší. Na celkové porovnanie odlišujeme červenou farbou 

meteoroidy s detegovanou Hα  čiarou a modrou farbou meteoroidy bez detekcie skúmanej 

čiary. 

Meteoroidy s detegovanou Hα  emisiou pochádzajú výlučne z kometárnych dráh, 

prevaţne typu Halley (obrázok č. 28). Dráhy typu komét Jupiterovej rodiny vykazujú len 

3 meteoroidy, z toho jeden je členom meteorického roja Juţné δ-Akvaridy, jeden členom 

Severné Tauridy a jeden je sporadický. Všimli sme si, ţe meteoroidy s detegovanou 

Hα  emisiou majú síce typicky krehké pevnosti na začiatku ablácie (𝐾𝐵  - skupiny D, C, B), 

avšak na základe 𝑃𝐸 parametra 14 meteoroidov vykazuje krehkejšiu materiálovú pevnosť 

(skupiny IIIB, IIIA) a rovnaký počet meteoroidov pevnejší materiál (skupiny II a I), pričom 

1 meteoroid je na hranici medzi týmito odlišnými materiálovými pevnosťami. Do skupiny 

pevnosti podobnej beţnému chondritickému materiálu patrí len jeden meteoroid, ktorý bol 

identifikovaný ako sporadický. 

Z pohľadu jasnosti (obrázok č. 28) je podľa 𝐾𝐵  parametra najviac jasnejších meteorov 

s Hα  čiarou v skupine krehkých kometárnych materiálov, ale podľa klasifikácie 𝑃𝐸  parametra 

sa nepozoruje výraznejšie rozdelenie vzhľadom na jasnosť meteorov v jednotlivých triedach 

materiálových pevností. Nezrovnalosti v klasifikácii podľa 𝐾𝐵  a 𝑃𝐸 parametrov môţu 

vyplývať z definícii pre iné hodnoty jasnosti meteorov, ako sme opísali v kapitole 3.2. 

Pre menej jasné meteory moţno uvaţovať 𝐾𝐵  parameter za spoľahlivejší a pre jasnejšie 

meteory 𝑃𝐸 parameter. 

Z výsledkov získaných v tejto podkapitole vyplýva, ţe prítomnosť Hα  emisie je 

typická pre kometárne meteoroidy s dlhšou periódou (Halley typ), prevaţne zo známych 

meteorických rojov s vyššími rýchlosťami. Pozoruje sa typicky zvýšenú krehkosť materiálu 

pre tieto prípady, z čoho vyplýva, ţe prítomnosť organického materiálu alebo vody viazanej 

a zachytenej v mineráloch má vplyv na štruktúru meteoroidu. 
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Obrázok č. 28: Klasifikácia pevnosti materiálu meteoroidov pozorovaných viacerými stanicami 

na základe parametra KB (horný obrázok) a PE (dolný obrázok) ako funkcia Tisserandovho 

parametra. Veľkosť označenia meteoroidov odráţa absolútnu magnitúdu. Prípady 

s  hyperbolickým riešením nie sú vykreslené. 
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5.3 Perzeidy a detekcia Hα emisie 

V tejto podkapitole sa venujeme skúmaniu detekcie Hα  emisie v konkrétnom 

meteorickom roji, ktorý je v našej vzorke 41 meteorov najviac zastúpený. Analýza 

sa sústreďuje na Perzeidy, ktoré pochádzajú z kométy 109P/Swift-Tuttle, s obeţnou dráhou 

typu Halley. Perzeidy sa vyznačujú heterogénnymi spektrálnymi vlastnosťami, ktoré 

vyplývajú z identifikácie rôznych spektrálnych tried meteorov tohto roja. Najviac zastúpená 

trieda je síce normal, ale vyskytujú sa aj zástupcovia tried Fe-poor, Na-poor a Na-rich. 

Z rozsiahlych spektrálnych štúdií Leoníd, Geminíd (Borovička et al. 2005), Tauríd a Perzeíd 

(Matlovič et al. 2017, 2019) sa ukazuje, ţe určitý stupeň heterogenity v pomeroch intenzít 

Fe/Mg a Na/Mg medzi meteoroidmi pochádzajúcimi z jedného materského objektu je 

prirodzený. Zistené heterogenity sú ovplyvnené environmentálnymi faktormi a tepelnou 

históriou, ale pravdepodobne tieţ odráţajú skutočné nehomogenity vo vnútri komét (Matlovič 

et al. 2019). 

Našim zámerom bolo zistiť v spektrách ktorých Perzeíd sme detegovali emisiu 

Hα  čiary, či sa ukazuje závislosť na materiálovej pevnosti alebo na jasnosti meteoru. V našej 

vzorke sme mali zastúpených 15 Perzeíd s detegovanou Hα  emisiou a 10 Perzeíd bez detekcie 

skúmanej emisie. Pre tieto Perzeidy sme mali z viacstaničných pozorovaní k dispozícii 

orbitálne a štrukturálne parametre. Obrázok č. 29 zobrazuje závislosť pozorovanej absolútnej 

magnitúdy Perzeíd s detekciou Hα  emisie a bez detekcie skúmanej emisie a klasifikácie 

pevnosti materiálu na základe parametra KB (horný obrázok) a PE (dolný obrázok). 

Z pohľadu magnitúdy sú Perzeidy s detegovanou Hα  emisiou vo všeobecnosti 

jasnejšie ako -4 mag (obrázok č. 29). Napriek tomu 4 jasnejšie Perzeidy nevykazujú detekciu 

skúmanej emisie. Za určitých okolností, aj keď je určená väčšia absolútna magnitúda, nemuší 

byť spektrum meteoru jasné. Dôvodom sú napr. oblaky prekrývajúce spektrum, vzdialenejší 

prelet meteoru nad spektrálnou kamerou na stanici AGO Modra v porovnaní s bliţším 

preletom nad inými stanicami alebo zaznamenanie spektra pod ostrejším uhlom. Slabé 

spektrum bolo zachytené pre 3 meteory (pričom v jednom prípade bol prítomný aj ostrejší 

uhol preletu), aj napriek jasnejšej priemernej svietivosti (abs. mag) zo všetkých pozorovaných 

staníc, čo mohlo mať za následok zánik Hα  emisie v šume spektra. V jednom prípade 

jasnejšieho meteoru sme vzhľadom na jasnosť spektra očakávali prítomnosť skúmanej čiary, 

ale vlnová dĺţka nesedela na viditeľný pík, a preto sme túto Perzeidu nezahrnuli do skupiny 

s detegovanou Hα  emisiou. 
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Obrázok č. 29: Klasifikácia pevnosti materiálu Perzeíd s detegovanou emisiou 

Hα čiary a bez detegovanej emisie Hα čiary pozorovaných viacerými stanicami 

na základe KB  (horný obrázok) a PE parametra (dolný obrázok) ako funkcia 

absolútnej magnitúdy meteoru. 
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Z pohľadu pevnosti materiálu sa neukazuje jasná závislosť medzi Perzeidami 

s detekciou a bez detekcie skúmanej emisie (obrázok č. 29). Avšak podľa klasifikácie 

KB  parametra majú takmer všetky Perzeidy s detegovanou Hα  čiarou krehké kometárne 

pevnosti (skupiny D, C), pričom podľa klasifikácie PE  parametra má väčšina pevnosť 

podobnú uhlíkatým chondritom (skupina II). Opäť pozorujeme nezrovnalosti medzi oboma 

klasifikáciami vyplývajúce z definícii parametrov pre iné hodnoty jasností meteorov. 

Celkovo skúmanie Hα  emisie v spektrách Perzeíd nepoukazuje závislosť na pevnosti 

materiálu, ale na jasnosti áno. Väčšina Perzeíd bez prítomnosti Hα  čiary bola menej jasná, 

z čoho vyplýva, ţe prítomnosť skúmanej emisie je zjavne daná hlavne fyzikálnymi 

podmienkami preletu meteoroidu v atmosfére (platí pre Perzeidy). Mohli by sme teda 

očakávať prítomnosť vodíka vo všetkých fragmentoch materského telesa 109P/Swift-Tuttle. 

Do úvahy pripadá ale aj iný dôvod chýbajúcej emisie vodíka v spektre jasnejších Perzeíd, 

a to pre prípady starších fragmentov, z ktorých vodík postupne vyprchal. V budúcnosti by 

sme chceli porovnať intenzitu Hα  čiary s väčšími vzorkami iných meteorických rojov 

(porovnateľných rýchlosti) a analyzovať aj výskyt Hα  emisie v spektrách s vyšším rozlíšením 

(AMOS-Spec-HR). 
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Záver 

V úvodnej teoretickej časti diplomovej práce sme sa venovali definíciám základných 

pojmov v meteorickej astronómii, pôvodu a pohybu meteoroidu v atmosfére a s ním 

súvisiacim základným rovniciam ablácie meteoroidu. Teoretická časť obsahuje aj opis 

metodiky spracovania a štrukturálnych vlastností meteoroidov so zameraním na materiálovú 

pevnosť. V experimentálnej časti sme analyzovali získané výsledky z dostupnej vzorky 

253 meteorov s rozsahom absolútnej magnitúdy od -1 po -12, čo reprezentuje meteoroidy 

o veľkosti mm - dm. Väčšia časť dát (202 meteorov) uţ bola spracovaná v predošlej analýze. 

Emisné spektrá a viacstaničné trajektórie meteorov sa získali z video pozorovaní siete 

systému AMOS. Hlavným cieľom práce bola analýza spektier jasných meteorov na rozlíšenie 

spektrálnych tried a následné vyhodnotenie pozorovanej diverzity spektrálnych parametrov 

meteorov. 

Zloţenie meteoroidov sme skúmali mierne pozmenenou metodikou na základe 

spektrálnej klasifikácie zaloţenej na pomeroch relatívnych intenzít Na, Mg a Fe. Pozmenenej 

metóde spracovania sme museli prispôsobiť aj staršie dáta z predošlej analýzy. Heliocentrické 

obeţné dráhy a atmosférické parametre boli určené 189 meteorom, pričom 18 z nich 

vykazovalo hyperbolickú dráhu. Porovnaním dvoch populácií meteoroidov veľkosti mm - dm 

a 1-10 mm sme potvrdili posun spektrálnych tried v ternárnom diagrame, podobne 

ako v predošlej analýze archívnych dát. Najväčší rozdiel spočíva vo veľkom zastúpení 

ţelezných meteoroidov v populácii veľkosti mm, ktorý by mohol súvisieť so špecifickým 

procesom formovania týchto menších telies. Najviac zastúpenou triedou sú normal 

meteoroidy (79.4 %), u ktorých sa uvaţuje zloţenie blízke primitívnym chondritom 

a najmenej zastúpenou triedou sú ţelezné meteoroidy (len 1 zástupca). V rozšírenej vzorke 

sme navyše zaznamenali zástupcov meteorického roja Leoníd a Geminíd (s vypočítanou 

dráhou), ktorých sme v starších dátach nezaznamenali. 

Sodíková čiara je jednou z najzaujímavejších spektrálnych znakov v spektrách 

meteorov, keďţe zodpovedá prchavému zloţeniu meteoroidov. Intenzita Na čiary je tieţ 

ovplyvnená fyzikálnymi podmienkami, a to najmä rýchlosťou meteoru. V našej rozšírenej 

vzorke sme potvrdili nárast pomeru intenzít Na/Mg voči populácii menších meteoroidov, 

ktorý bol zaznamenaný v analýze archívnych dát. Hlavná príčina tohto nárastu spočíva 

v zachovávaní väčšieho obsahu Na v populácií väčších meteoroidov. Ukazuje sa, 

ţe najčastejšou príčinou straty sodíka v meteoroidoch (Na-poor a Na-free) je termálna 
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desorpcia v dôsledku malých perihéliových vzdialeností (q < 0.4 AU). Dlhoperiodické 

kometárne dráhy sú ovplyvnené dlhodobým oţarovaním kozmickým ţiarením. 

Na základe Tisserandovho parametra vzhľadom na Jupiter sme klasifikovali 

88 meteoroidov na obeţných dráhach typu Halley, 47 meteoroidov na obeţných dráhach typu 

Jupiterovej rodiny a 36 meteoroidov na asteroidálnych obeţných dráhach. Meteoroid patriaci 

do triedy ţelezných meteoroidov a všetky Fe-rich meteoroidy boli identifikované 

na asteroidálnych obeţných dráhach. Pri analýze sme zistili, ţe pravdepodobne aj pomer 

intenzít Fe/Mg je ovplyvnený rýchlosťou meteoru, ktorá súvisí s teplotou tavenia. Pozorujeme 

väčší obsah Fe pre pomalé meteory, typicky pochádzajúce z asteroidálnych dráh. 

Výskum emisie H-alpha čiary pozorovanej v 41 spektrách meteorov sa sústreďoval 

na zistenie charakteristických vlastností meteoroidov vykazujúcich emisiu vodíka. 

Zaznamenali sme náznak závislosti, ţe spektrá meteorov so silnejšou Na čiarou majú 

aj silnejšiu Hα  čiaru, pričom pozoruje sa rovnaký proces odparovania pri priblíţení telesa 

k perihéliu ako v prípade sodíka, hoci Hα  čiara naznačuje ešte väčšiu prchavosť. Navyše 

všetky meteoroidy s detegovanou Hα  emisiou pochádzajú z kometárnych dráh, väčšinou 

dlhoperiodických, čo potvrdzuje očakávanie väčšieho mnoţstva prchavých látok 

v kometárnych meteoroidoch. 

Detekciu Hα  čiary sme pozorovali prevaţne v rýchlejších a jasnejších meteoroch, 

patriacim najmä známym meteorickým rojom. Zaznamenali sme typicky krehkejšiu pevnosť 

materiálu pre tieto meteory, čo naznačuje, ţe obsah organického materiálu alebo vody 

viazanej v mineráloch ovplyvňuje štruktúru meteoroidu. 

Štúdium Hα  emisie v spektrách najviac zastúpeného meteorického roja Perzeíd 

poukazuje závislosť na jasnosti. Väčšina Perzeíd s detegovanou Hα  čiarou, bola jasná. 

Prítomnosť Hα  emisie v prípade Perzeíd je zjavne závislá predovšetkým od fyzikálnych 

podmienok preletu meteoroidu v atmosfére. Prípady chýbajúcej čiary vodíka v spektre 

jasnejších Perzeíd však môţu byť aj spôsobené efektom starnutia meteoroidov. Naším cieľom 

v budúcnosti bude po spracovaní novšej vzorky meteorov porovnať intenzitu Hα  čiary 

s väčšími vzorkami iných meteorických rojov. Plánuje sa, ţe sa prítomnosť H-alpha emisie 

bude v budúcnosti skúmať aj v spektrách s vyšším rozlíšením získaných systémom AMOS-

Spec-HR.  
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Príloha A - Spektrálne a atmosférické dáta 

Tabuľka A č. 1: Spektrálne a  atmosférické parametre meteoroidov z rozšírenej vzorky pozorované 

viacstanične. Kaţdý meteor je označený poradovým číslom (No.) a charakteristickým kódom 

na základe dátumu a času pozorovania v UTC (Meteor), spektrálnym typom (Spectral type), 

absolútnou magnitúdou (Mag), pomerom intenzít Na/Mg a Fe/Mg, vstupnou rýchlosťou vi [km/s], 

začiatočnou výškou HB [km], konečnou výškou HE [km] a dĺţkou svetelnej dráhy L [km]. 

No. Meteor Spectral type Mag Na/Mg Fe/Mg vi HB HE L 

203 M20170802_014936 Fe poor -6.2 2.07 0.41 60.02 103.35 80.48 30.67 

      0.7     0.20 0.13 0.14   

204 M20170802_233209 normal -4.8 2.08 1.79 24.64 94.73 75.44 36.16 

      0.8     0.02 0.08 0.09   

205 M20170803_003831 normal -5.3 1.37 0.38 65.16 107.16 79.25 38.72 

      0.9     0.03 0.34 0.09   

207 M20170812_204541 normal -6.1 1.28 0.72 59.17 110.99 87.82 48.03 

      0.7     0.11 0.14 0.11   

209 M20170813_212638 normal -6.5 1.44 0.91 60.7 117.22 82.53 65.71 

      1.0     0.16 0.16 0.07   

210 M20170814_013702 normal -4.4 1.56 0.53 60.12 109.25 85.3 29.78 

      0.8     0.19 0.18 0.47   

211 M20170814_021030 normal -5.1 1.80 1.59 59.5 108.16 79.05 35.81 

      0.8     0.21 0.16 0.23   

212 M20170818_015851 normal -5.2 1.49 0.67 59.57 118.56 83 39.29 

      0.7     0.26 0.26 0.05   

213 M20170818_204943 normal -4.1 1.15 0.85 54.76 112.22 83.47 46.30 

      0.7     0.20 0.27 0.18   

214 M20170820_195830 normal -6.3 1.78 0.80 24.51 102.89 66.89 37.68 

      1.1     0.20 0.39 0.12   

215 M20171001_200849 normal -5.3 1.37 0.83 54.41 107.23 81.81 44.78 

      0.5     0.39 0.74 0.41   

216 M20171015_191230 normal -7.2 1.67 1.23 33.04 108.47 74.21 42.20 

      0.8     0.14 0.20 0.07   

218 M20171115_022348 normal -8.8 1.44 1.32 71.41 122.47 79.94 56.33 

      0.7     1.60 1.35 1.07   

219 M20171116_011638 normal -10.1 2.64 0.71 31.53 101.26 65.53 48.16 

      0.9     0.71 0.64 0.46   

220 M20171116_035528 normal -6.5 1.54 1.24 68.8 109.61 90.02 29.55 

      1.1     0.69 0.27 0.17   

221 M20171220_223458 normal -8 1.89 1.94 21.79 95.96 46.09 74.74 

      0.8     0.03 0.10 0.07   

223 M20180210_234430 normal -4.5 1.60 0.52 35.85 103.38 83.08 36.85 

      0.5     0.08 0.18 0.15   

224 M20180216_193551 normal -6.6 2.40 2.89 19.26 81.6 36.54 51.47 

      0.7     0.03 0.18 0.06   

225 M20180216_220233 normal -4.5 1.91 0.85 28.59 95.92 65.29 36.99 

      0.6     1.37 3.34 2.38   
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Tabuľka A č. 2: pokračovanie, strana 2/3. 

No. Meteor Spectral type Mag Na/Mg Fe/Mg vi HB HE L 

226 M20180217_005526 normal -3.3 3.30 0.84 33.76 101.98 68.03 50.38 

      0.7     0.03 0.09 0.08   

227 M20180320_225526 Na enhanced -4.6 11.17 1.06 19.1 92.45 74.72 24.94 

      1.1     0.19 0.06 0.05   

228 M20180321_022847 normal -3 1.54 0.50 61.57 113.34 81.99 41.04 

      0.5     1.49 2.72 1.01   

229 M20180403_231332 normal -5.3 1.66 1.51 28 84.31 61.87 31.95 

      0.7     0.23 0.64 0.26   

230 M20180423_012103 normal -7.6 2.32 0.66 48.61 113.18 69.08 48.14 

      1.0     0.38 0.21 0.05   

231 M20180512_003154 normal -4.5 1.01 0.83 59.89 110.39 68.96 63.06 

      0.6     0.09 0.17 0.24   

232 M20180514_203029 normal -5.2 1.98 1.29 23.17 91.24 73.19 25.69 

      0.6     0.18 0.29 0.21   

233 M20180526_204815 Na poor -6.1 2.87 3.72 14.07 80.74 33.79 81.93 

      0.6     0.16 0.09 0.12   

234 M20180705_231248 normal -9.3 1.25 1.10 47.71 108.1 73.69 47.12 

      0.8     0.06 0.11 4.08   

235 M20180716_004909 Fe poor -5.7 2.00 0.36 29.87 100.42 69.93 39.67 

      1.2     0.13 0.27 0.10   

236 M20180806_221425 normal -8 2.36 0.75 42.01 73.34 38.91 50.35 

      0.7     0.63 3.55 2.75   

237 M20180813_231336 normal -4.3 1.99 0.58 60.46 115.95 84.15 45.25 

      0.6     0.74 0.44 0.12   

238 M20180814_000823 normal -4 1.30 1.05 61.08 109.18 84.22 40.72 

      0.5     0.18 0.20 0.15   

239 M20180817_004341 normal -5.2 1.51 1.29 56.97 115.32 78.83 45.40 

      0.7     1.45 1.55 0.42   

240 M20180913_233026 normal -5 2.04 0.50 66.86 104.83 82.81 33.65 

      0.6     0.21 0.23 0.18   

241 M20180924_221936 normal -4.2 6.48 2.23 16.94 80.57 44.55 52.96 

      0.2     0.04 0.04 0.06   

242 M20181006_002654 normal -7.3 2.38 3.27 17.41 85.53 62.95 58.67 

      0.6     0.13 0.36 0.37   

244 M20181009_173714 normal -5 6.06 1.06 20.39 95.43 75.59 26.25 

      0.8     0.10 0.39 0.35   

246 M20181104_184751 normal -5.7 2.90 0.65 35.45 106.05 73.91 62.49 

      0.6     0.21 0.55 0.37   

248 M20181106_031527 normal -4.8 2.67 0.76 30.89 103.32 58.44 81.23 

      0.7     0.04 0.15 0.13   

249 M20181113_233817 normal -3.6 2.50 0.52 29.91 98.48 62.14 43.71 

      0.9     0.06 0.09 0.06   

250 M20181118_044239 normal -3.8 2.60 1.80 71.64 112.21 90.54 29.03 

      0.8     0.41 0.29 0.20   
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Tabuľka A č. 3: pokračovanie, strana 3/3. 

No. Meteor Spectral type Mag Na/Mg Fe/Mg vi HB HE L 

251 M20181128_211933 normal -5.8 2.67 0.90 26.14 94.61 55.62 50.64 

      0.7     0.06 0.22 0.18   

253 M20181213_012640 normal -5.7 1.14 0.93 34 90.72 63.53 30.47 

      1.1     0.18 0.60 0.48   
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Príloha B - Orbitálne dáta 

Tabuľka B č. 1: Orbitálne parametre meteoroidov z rozšírenej vzorky pozorované viacstanične. 

Kaţdý meteor je označený poradovým číslom (No.), charakteristickým kódom na základe dátumu 

a času pozorovania v UTC (Meteor), príslušným meteorickým rojom podľa kódu IAU MDC (Show.), 

rektascenziou α [°] a deklináciou radiantu δ [°], geocentrickou rýchlosťou vg [km/s], veľkou polosou 

dráhy a [AU], excentricitou e, perihéliovou vzdialenosťou q [AU], inklináciou i [°], argumentom šírky 

perihélia ω [°], dĺţkou výstupného uzla Ω [°] a Tisserandovým parametrom vzhľadom na Jupiter TJ. 

Vybrané orbitálne parametre pre hyperbolické riešenia a veľké chyby v prípade veľkej polosi dráhy sú 

pre takmer parabolické riešenia vynechané. 

No. Meteor Show. α δ vg a e q i ω Ω TJ 

203 M20170802_014936 ZCS 30.39 54.42 58.87 13.97 0.93 0.977 112.80 157.38 129.74 -0.09 

      0.33 0.04 0.20 - 0.02 0.002 0.17 0.61     

204 M20170802_233209 CAP 310.34 -5.14 22.07 2.47 0.76 0.598 7.17 267.27 130.60 3.00 

      0.03 0.05 0.03 0.01 0.00 0.000 0.05 0.05     

205 M20170803_003831 PON 12.00 29.09 64.06 9.36 0.92 0.794 138.76 236.98 130.65 -0.26 

      0.02 0.04 0.03 0.23 0.00 0.001 0.06 0.12     

207 M20170812_204541 spo 42.77 61.06 57.97 77.26 0.99 0.970 108.29 156.06 140.08 -0.32 

      0.15 0.06 0.11 - 0.01 0.001 0.07 0.31     

209 M20170813_212638 PER 51.37 57.71 59.52 21.13 0.96 0.937 114.28 147.92 141.07 -0.24 

      0.06 0.03 0.16 - 0.01 0.001 0.11 0.28     

210 M20170814_013702 spo 54.68 57.55 58.95 11.27 0.92 0.910 114.04 142.00 141.23 -0.01 

      0.10 0.07 0.19 2.37 0.02 0.001 0.14 0.39     

211 M20170814_021030 PER 51.43 58.69 58.36 10.54 0.91 0.936 112.03 147.21 141.26 0.05 

      0.06 0.03 0.22 1.67 0.02 0.001 0.16 0.33     

212 M20170818_015851 PER 54.24 59.39 58.43 8.94 0.89 0.953 112.44 151.21 145.09 0.13 

      0.03 0.03 0.26 2.10 0.02 0.001 0.18 0.38     

213 M20170818_204943 spo 21.39 65.08 53.49 27.41 0.96 1.009 96.50 186.35 145.85 0.05 

      0.09 0.03 0.20 - 0.02 0.000 0.15 0.07     

214 M20170820_195830 spo 275.37 56.96 21.88 3.51 0.71 1.005 33.96 189.90 147.74 2.43 

      0.14 0.04 0.22 0.18 0.01 0.000 0.23 0.10     

215 M20171001_200849 spo 66.06 70.11 53.15 15.13 0.94 0.906 95.85 216.49 188.59 0.23 

      0.20 0.47 0.40 - 0.04 0.005 0.39 1.45     

216 M20171015_191230 spo 305.19 75.37 31.15 5.74 0.83 0.969 49.59 200.19 202.38 1.66 

      0.21 0.08 0.15 0.33 0.01 0.000 0.14 0.16     

218 M20171115_022348 LEO 149.26 26.57 70.36 14.46 0.93 0.989 157.26 182.84 232.66 -0.76 

      0.38 0.41 1.62 - 0.15 0.001 0.57 1.70     

219 M20171116_011638 NTA 62.92 25.34 29.64 2.78 0.87 0.358 4.02 291.70 233.66 2.59 

      2.08 2.27 0.76 0.76 0.03 0.018 2.51 3.41     

220 M20171116_035528 LEO 153.11 23.35 67.79 3.02 0.68 0.982 159.96 169.20 233.73 0.67 

      0.56 0.83 0.70 0.52 0.06 0.005 0.97 3.98     

221 M20171220_223458 spo 79.42 4.50 18.78 2.82 0.73 0.752 11.74 63.78 88.99 2.83 

      0.02 0.06 0.03 0.01 0.00 0.000 0.04 0.06     

223 M20180210_234430 spo 148.84 -1.40 34.12 12.52 0.97 0.383 19.23 104.02 141.94 1.14 

      0.11 0.08 0.08 1.35 0.00 0.001 0.09 0.26     

224 M20180216_193551 spo 132.38 63.31 15.61 3.00 0.69 0.923 17.11 212.91 327.84 2.78 

      0.06 0.04 0.04 0.02 0.00 0.000 0.05 0.03     
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Tabuľka B č. 2: pokračovanie, strana 2/3. 

No. Meteor Show. α δ vg a e q i ω Ω TJ 

225 M20180216_220233 spo 153.67 19.09 26.23 3.56 0.85 0.526 5.75 270.88 327.94 2.32 

      2.03 0.40 1.49 8.07 0.08 0.019 0.34 4.11     

226 M20180217_005526 spo 163.47 5.03 31.96 2.40 0.88 0.289 4.93 120.74 148.05 2.81 

      0.02 0.06 0.03 0.01 0.00 0.001 0.08 0.08     

227 M20180320_225526 spo 169.18 26.22 14.42 - - 0.996 0.02 181.16 358.94 - 

      0.06 0.05 0.24 - - 0.000 0.00 0.02     

228 M20180321_022847 spo 264.18 27.82 60.41 - - 0.996 0.25 180.13 0.08 - 

      1.36 0.52 1.52 - - 0.000 0.01 0.01     

229 M20180403_231332 spo 272.76 65.38 25.56 3.21 0.69 0.998 41.32 174.23 13.89 2.48 

      0.34 0.50 0.25 0.28 0.03 0.000 0.22 0.24     

230 M20180423_012103 LYR 273.06 32.85 47.23 21.81 0.96 0.922 80.69 213.94 32.60 0.43 

      0.02 0.03 0.39 - 0.03 0.001 0.34 0.43     

231 M20180512_003154 spo 287.06 8.58 58.69 92.06 0.99 0.620 114.69 257.03 51.01 -0.36 

      0.02 0.07 0.09 - 0.01 0.002 0.09 0.35     

232 M20180514_203029 spo 258.01 79.15 20.27 2.93 0.66 0.995 31.33 163.78 53.74 2.74 

      0.23 0.32 0.21 0.12 0.02 0.001 0.17 0.25     

233 M20180526_204815 spo 137.21 39.07 8.96 2.35 0.58 0.984 2.23 157.33 65.25 3.31 

      0.10 0.06 0.25 0.12 0.02 0.000 0.15 0.14     

234 M20180705_231248 spo 315.50 24.34 46.27 4.72 0.89 0.536 80.85 270.37 103.62 1.24 

      0.20 0.20 0.06 0.22 0.00 0.005 0.26 0.78     

235 M20180716_004909 spo 290.35 26.05 27.90 6.11 0.88 0.765 35.36 242.01 113.22 1.71 

      0.03 0.05 0.14 0.35 0.01 0.000 0.15 0.12     

236 M20180806_221425 spo 64.02 78.09 40.46 2.63 0.68 0.852 71.76 127.11 134.14 2.30 

      4.03 1.06 0.66 0.56 0.06 0.006 1.32 2.46     

237 M20180813_231336 PER 49.15 57.57 59.27 13.44 0.93 0.950 114.12 150.64 140.90 -0.10 

      0.10 0.09 0.76 - 0.06 0.003 0.50 1.14     

238 M20180814_000823 PER 51.95 57.84 59.91 99.90 1.00 0.931 114.20 146.88 140.93 -0.18 

      0.08 0.02 0.18 - 0.02 0.000 0.11 0.20     

239 M20180817_004341 PER 54.84 57.06 55.74 2.49 0.63 0.919 113.33 139.50 143.84 1.67 

      0.45 0.32 1.48 2.39 0.10 0.013 1.14 4.89     

240 M20180913_233026 SPE 51.35 41.76 65.76 - - 0.746 137.45 239.82 170.87 - 

      0.07 0.23 0.22 - - 0.004 0.34 0.80     

241 M20180924_221936 spo 343.30 -4.25 12.88 1.90 0.56 0.827 1.00 239.05 181.57 3.74 

      0.07 0.07 0.05 0.07 0.02 0.001 0.34 0.07     

242 M20181006_002654 spo 18.73 -13.40 13.54 1.51 0.48 0.785 10.88 70.39 12.45 4.38 

      0.08 0.21 0.16 0.02 0.01 0.002 0.14 0.22     

244 M20181009_173714 LCY 341.10 32.33 16.89 2.69 0.69 0.837 15.57 232.90 196.12 2.94 

      0.09 0.52 0.12 0.08 0.01 0.001 0.21 0.14     

246 M20181104_184751 spo 232.83 63.27 33.80 4.99 0.81 0.960 54.60 158.25 222.04 1.71 

      0.03 0.16 0.23 0.35 0.01 0.001 0.25 0.36     

248 M20181106_031527 NTA 56.64 17.37 29.08 2.19 0.85 0.336 4.59 116.32 43.37 3.07 

      0.04 0.10 0.04 0.02 0.00 0.001 0.11 0.14     

249 M20181113_233817 NTA 60.23 23.74 27.79 2.20 0.83 0.376 2.52 291.50 231.33 3.09 

      0.05 0.04 0.07 0.02 0.00 0.001 0.05 0.09     
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Tabuľka B č. 3: pokračovanie, strana 3/3. 

No. Meteor Show. α δ vg a e q i ω Ω TJ 

250 M20181118_044239 LEO 152.81 23.19 70.73 13.14 0.93 0.988 161.08 178.34 235.52 -0.75 

      0.48 0.60 0.41 - 0.04 0.001 0.64 2.29     

251 M20181128_211933 ORS 68.41 17.90 23.53 2.23 0.77 0.523 4.61 94.86 66.30 3.17 

      0.07 0.13 0.07 0.01 0.00 0.001 0.12 0.08     

253 M20181213_012640 GEM 113.78 34.11 32.17 1.17 0.86 0.159 23.28 323.90 260.72 4.87 

      0.13 0.29 0.19 0.01 0.00 0.002 0.57 0.17     
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Príloha C - Vybrané parametre meteorov s detegovanou H-alpha 

emisiou 

 

Tabuľka C č. 1: Vybrané orbitálne, atmosférické, spektrálne a  štrukturálne parametre meteorov 

s detegovanou emisiou H-alpha čiary pozorované viacstanične. Kaţdý meteor je označený 

charakteristickým kódom na základe dátumu a času pozorovania v UTC (Meteor), príslušným 

meteorickým rojom podľa kódu IAU MDC (Show.), spektrálnym typom (Spectral type), absolútnou 

magnitúdou (Mag), pomerom intenzít Hα/Mg a Hα/Na, vstupnou rýchlosťou vi [km/s], konečnou 

výškou HE [km], perihéliovou vzdialenosťou q [AU], Tisserandovým parametrom vzhľadom 

na Jupiter TJ , parametrom KB a PE a zodpovedajúcim skupinám pevnosti materiálu. Hodnoty TJ sú 

v prípade hyperbolických riešení vynechané. 

Meteor Show. 
Spectral 

type 
Mag Hα/Mg Hα/Na vi HE q TJ KB   PE   

M20140803_010827 SDA normal -5.0 0.08 0.07 41.68 76.33 0.090 2.25 7.79 A -4.90 II 

      0.6     0.21 0.08 0.001           

M20140808_021713 ZCS normal -3.1 0.47 0.40 55.09 89.36 0.952 1.45 7.08 C3 -5.47 IIIA 

      1.0     0.31 0.11 0.002           

M20140816_013622 spo normal -5.7 0.23 0.15 67.98 77.04 0.958 - 6.41 D -4.81 II 

      0.6     1.28 0.05 0.002           

M20140821_211827 spo normal -2.5 0.45 0.39 43.42 85.16 0.642 1.60 6.82 C3 -5.37 IIIA 

      0.6     0.80 0.24 0.006           

M20150716_234353 ZCS normal -7.3 0.20 0.11 58.68 72.54 0.997 - 6.83 C3 -4.88 II 

      1.2     0.22 0.15 0.000           

M20150806_000630 FAN normal -6.4 0.32 0.16 63.12 80.15 0.956 - 6.34 D -5.16 II 

      1.3     0.76 0.38 0.003           

M20150808_010119 spo normal -5.8 1.01 0.40 70.71 82.68 1.014 -0.45 7.15 B -4.94 II 

      1.0     2.14 1.71 0.004           

M20150808_232655 PER normal -5.1 0.56 0.29 60.64 75.59 0.953 - 6.30 D -4.69 II 

      1.3     0.08 0.01 0.000           

M20150810_013034 PER Na poor -3.4 0.59 0.85 57.36 90.28 0.925 0.37 7.00 C2 -5.54 IIIA 

      1.3     0.78 0.14 0.004           

M20150810_231922 FAN normal -5.2 0.47 0.25 61.47 80.65 0.978 -0.49 6.63 C2 -4.99 II 

      1.3     0.05 0.01 0.000           

M20150811_005737 PER normal -5.0 0.46 0.34 59.34 83.84 0.919 0.40 6.48 D -5.28 IIIA 

      1.1     0.11 0.01 0.001           

M20150813_020206 PER Fe poor -4.2 0.66 0.51 57.52 82.60 0.937 1.03 6.75 C3 -5.11 II 

      1.0     0.40 0.02 0.002           

M20150814_020823 PER normal -8.8 0.38 0.25 60.23 83.14 0.952 -0.40 6.37 D -5.90 IIIB 

      1.3     0.65 0.16 0.002           

M20151024_003234 ORI normal -8.7 0.10 0.08 68.26 85.65 0.569 -0.89 7.10 C2 -5.82 IIIB 

      0.8     0.41 0.61 0.012           

M20151105_205304 NTA normal -8.1 0.06 0.04 32.70 56.60 0.313 2.73 6.83 C1 -4.94 II 

      2.0     1.37 0.52 0.012           

M20160727_013114 ZCS normal -3.6 0.40 0.49 55.87 90.91 0.964 0.59 6.25 D -5.82 IIIB 

      0.9     0.87 0.02 0.003           
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Tabuľka C č. 4: pokračovanie, strana 2/2. 

Meteor Show. 
Spectral 

type 
Mag Hα/Mg Hα/Na vi HE q TJ KB   PE   

M20160811_230132 PER normal -5.0 0.71 0.32 60.22 82.46 0.946 0.11 6.99 C2 -5.06 II 

      0.5     0.55 0.10 0.002           

M20160812_005618 PER Fe poor -5.6 0.37 0.21 60.65 79.92 0.960 -0.24 6.93 C2 -5.07 II 

      1.0     0.21 0.11 0.001           

M20160812_011418 PER normal -5.3 0.88 0.57 59.91 82.26 0.958 0.00 7.09 C2 -5.19 II 

      0.7     0.62 0.42 0.002           

M20160812_014157 PER normal -7.2 0.29 0.20 58.47 75.08 0.936 0.20 7.42 A -5.04 II 

      0.8     0.81 0.63 0.004           

M20160813_214954 PER normal -9.5 0.41 0.24 58.73 82.16 0.917 0.69 6.37 D -5.81 IIIB 

      0.6     0.65 0.07 0.004           

M20161031_014821 SFD normal -4.1 0.70 0.27 29.88 76.92 0.974 0.99 6.99 C2 -5.52 IIIA 

      0.6     0.46 0.19 0.000           

M20161213_014212 DOU normal -6.7 0.31 0.15 58.18 74.70 0.539 -0.12 7.25 B -5.31 IIIA 

      1.4     0.34 0.23 0.013           

M20161231_211702 spo normal -9.2 0.13 0.07 38.93 63.51 0.977 1.88 7.57 A -5.12 II 

      1.7     1.89 3.49 0.001           

M20170813_212638 PER normal -6.5 0.48 0.34 60.70 82.53 0.937 -0.24 6.53 D -5.25 IIIA 

      1.0     0.16 0.07 0.001           

M20170818_015851 PER normal -5.2 0.27 0.18 59.57 83.00 0.953 0.13 6.28 D -5.30 IIIA 

      0.7     0.26 0.05 0.001           

M20171115_022348 LEO normal -8.8 0.25 0.18 71.41 79.94 0.989 -0.76 6.35 D -5.53 IIIA 

      0.7     1.60 1.07 0.001           

M20180423_012103 LYR normal -7.6 0.20 0.09 48.61 69.08 0.922 0.43 6.44 D -5.15 II 

      1.0     0.38 0.05 0.001           

M20180806_221425 spo normal -8.0 0.37 0.16 42.01 38.91 0.852 2.30 9.41 ast -3.53 I 

      0.7     0.63 2.75 0.006           

M20180813_231336 PER normal -4.3 0.60 0.30 60.46 84.15 0.950 -0.10 6.56 D -5.11 II 

      0.6     0.74 0.12 0.003           

M20180814_000823 PER normal -4.0 0.30 0.23 61.08 84.22 0.931 -0.18 7.01 C2 -5.46 IIIA 

      0.5     0.18 0.15 0.000           

M20180817_004341 PER normal -5.2 0.21 0.14 56.97 78.83 0.919 1.67 6.50 D -5.02 II 

      0.7     1.45 0.42 0.013           

M20180913_233026 SPE normal -5.0 0.94 0.46 66.86 82.81 0.746 - 7.42 A -4.96 II 

      0.6     0.21 0.18 0.004           

M20181118_044239 LEO normal -3.8 0.48 0.18 71.64 90.54 0.988 -0.75 7.01 C2 -6.21 IIIB 

      0.8     0.41 0.20 0.001           

 


