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Abstrakt 

Impulzné magnetické polia v protoplanetárnom oblaku sú generované elektrostatickými 

výbojmi,  podobne ako pri výbojoch v atmosfére Zeme. Silné impulzné magnetické pole 

magnetuje planetezimály, obsahujúce feromagnetický materiál, do nasýtenia. Následne ich 

pritiahne smerom k virtuálnej osi impulzného elektrického prúdu. Namagnetované 

planetezimály sa spájajú ako permanentné magnety a zhlukujú sa do väčších konkrécií, čím 

vytvárajú zárodočné jadrá nebeských telies. 

         

 
1. ÚVOD 

 
     Stručný popis súčasných scenárov vzniku Zeme je 

zhruba takýto: Zem vznikala kondenzáciou hmoty 

z plynoprachového oblaku v procese formovania  

slnečnej sústavy. Gravitačný kolaps je považovaný za 

základný mechanizmus tvorby malých a neskôr väčších 

agregátov hmoty. Slnko vzniklo ako prvé (veľké, 

centrálne) teleso, zatiaľ čo zo zvyšného materiálu 

protoplanetárneho oblaku, ktorý nadobudol rotáciou 

diskovitý tvar, boli vytvárané planéty. Akrécii planét 

predchádzala akrécia tzv. planetezimál, t.j. kusov hmoty 

s rozmermi od milimetrov po metre. 

     Každá teória vzniku a vývoja Zeme musí 

v konečnom dôsledku viesť k jej dnešným fyzikálnym 

charakteristikám. Najdôležitejším znakom stavby Zeme 

je existencia jej dvoch hlavných častí – ťažkého 

kovového jadra a relatívne ľahšieho, zväčša 

silikátového plášťa. V jadre je generované 

geomagnetické pole (Alfvén a Arrhenius 1976; Alfvén 

1981; Larson 1976;  Reeves 1976; Whipple 1981; 

Ringwood 1979; Bodenheimer 1989). 

     Zem je príliš malá na to, aby tlak a teplota v jej 

vnútri iniciovali termonukleárne reakcie k premene 

hmoty. Preto môžeme predpokladať, že planetezimály 

z ktorých bola Zem formovaná, mali to isté materiálové 

zloženie ako súčasná planéta. Hmota jadra bola 

obsiahnutá v planetezimálach zložených 

z feromagnetických a paramagnetických látok (železo, 

nikel, oxidy železa, sulfidy železa). Protoplanetárny 

oblak obsahoval tiež nemagnetické planetezimály 

(väčšinou silikátové) a veľké množstvo hmoty vo forme 

plazmy. Oblak obsahoval aj magnetické polia 

najrôznejšieho pôvodu (Lin 1986; Shu et al. 1993). 

     Magnetické polia sa podieľajú na akrečnom procese 

v prítomnosti plazmy a ionizovaného plynu. 

Magnetické siločiary sú dráhami premiestňovania 

nabitých častíc, ktorých pohyb pozdĺž alebo naprieč 

siločiar vytvára elektrický prúd (Williams 2000; Najita 

2000). Polia hrajú úlohu v prenose momentu hybnosti 

pri kondenzácii protoslnka ako centrálneho telesa 

(Bodenheimer 1993; Königl a Pudritz 2000). Pôsobia aj 

ako regulátory gravitačného kolapsu (Elmegreen 1993; 

McKee et al. 1993; Königl 1993; Tscharnuter 1993; 

Meyers 2000) a za istých okolností podporujú vznik 

magnetohydrodynamickej turbulencie (Khanna 

a Camenzid 1993; Pustilnik a Ikhasanov 1993; Ushida 

a Shibata 1985; Königl 1993; Vazquez-Semademi et al. 

2000; Glassgold 2000; Stone 2000). Prispievajú tiež  

k diferenciácii hmoty v protoplanetárnom oblaku 

a k udržiavaniu rovnováhy tzv. ambipolárnou difúziou 

(McKee 1993; Königl 1993). V akrečných modeloch je 

magnetické pole obyčajne uvažované ako stacionárne. 

     Niekoľko autorov, napr. Levy a Araki (1989), 

Morfill et al. (1993),  Horanyi et al. (1995), skúmalo 

efekty elektrostatických výbojov a magnetických 

vzplanutí v protoplanetárnom oblaku. Podnetom 

k takémuto skúmaniu boli analýzy primitívnych 

meteoritov. Tieto pozostávajú zväčša z tzv. chondrúl 

a ich vznik sa kladie do obdobia a prostredia 

protoplanetárneho oblaku. Chondruly vykazujú znaky 

prudkého veľmi krátko trvajúceho náhrevu, v inak 

chladnom prostredí oblaku. Analýzy ukazujú, že 

chondruly mohli prejsť teplotami až 1700 
o
K. Okrem 

toho sú namagnetované do nasýtenia. Veľkosť ich 

remanentného magnetického momentu indikuje veľkosť 

magnetujúcich polí až do 1-5 G (Levy a Sonnet 1978; 

Levy a Araki 1989; Morfill et al. 1993; Horanyi et al. 



1995; Jones et al. 2000). Takéto extrémne podmienky 

môžu vznikať vo výbojových kanáloch 

a protoplanetárnom oblaku alebo v magnetických 

vzplanutiach v jeho koróne. Citovaní autori pripisujú 

vznik výbojov separácii nábojov v protoplanetárnom 

oblaku. Trvanie blesku a magnetického vzplanutia je 

rádove sekundy až minúty. V procese výboja alebo 

vzplanutia sú chondrule nahriate, ochladené a získavajú 

remanentnú magnetickú polarizáciu. Ako ukázali 

Morfill et al. (1993), vznik vzplanutí bol overený 

pozorovaním rôznych objektov – od planetárnych 

magnetosfér po stelárne koróny. Dôkazy získané na 

primitívnych meteoritoch vedú k predpokladu, že 

v protoplanetárnom oblaku mohli byť prítomné silné 

lokálne magnetické polia. 

 

 

2. ÚLOHA IMPULZNÉHO MAGNETICKÉHO  

     POĽA  V PROCESE AKRÉCIE  ZEME   

 

      Impulzné magnetické pole môže byť generované 

časovo obmedzeným prúdom elektricky nabitých častíc, 

podobným atmosferickému blesku alebo 

elektrostatickému výboju. 

     K efektom impulzného magnetického poľa, 

uvedeným v úvode (rýchly náhrev, rýchle ochladenie 

a magnetizácia chondrúl), pridávame ďalší možný 

efekt, a to mechanizmus priťahovania 

namagnetovaných planetezimál. 

     Predpokladajme, že silný impulzný elektrický prúd 

náhle pretečie pozdĺž magnetických siločiar. Keď je 

prúd dostatočne veľký, generuje v svojom okolí silné 

kruhové magnetické pole. Takéto pole je schopné 

namagnetovať feromagnetický materiál v jeho blízkosti 

do nasýtenia a následne ho pritiahnuť k sebe. 

     Tie planetezimály, ktoré obsahujú feromagnetický 

alebo paramagnetický materiál, sa dajú do pohybu 

smerom k okamžitému prúdovodiču. Dôležitým faktom 

je, že pôvodne nenamagnetované feromagnetické 

planetezimály získali tvrdú remanentnú magnetickú 

polarizáciu. To znamená, že po zániku impulzného 

magnetického poľa si uchovávajú magnetický moment. 

Súčasne dôležitou skutočnosťou zostáva, že impulzné 

magnetické pole nemá prakticky žiadny vplyv na 

nemagnetické silikátové planetezimály 

v protoplanetárnom disku. 

     Čo sa stane s namagnetovanými planetezimálmi? 

Ako bolo uvedené, okamžite sú priťahované k osi 

impulzného elektrického prúdu. Pokiaľ ich rýchlosti 

(presnejšie, ich kinetické energie) nie sú také veľké, že 

sa pri vzájomnom impakte rozpadnú, alebo aspoň 

stratia magnetizáciu v dôsledku náhrevu počas kolízie, 

planetezimály sa spoja a zhluknú. Tento proces je 

analogický priťahovaniu a spájaniu permanentných 

magnetov. Zhluk feromagnetických planetezimál, 

vytvorený ich vzájomným spojením zachováva 

magnetický moment. V priaznivých podmienkach sa 

tiež dostáva do rotácie, ktorá vzniká v dôsledku 

zachovania momentu hybnosti pohybujúcich sa 

planetezimál. Takto namagnetovaný zhluk môže pri 

dostatočnej veľkosti pôsobiť ako zárodočné jadro 

neskoršej gravitačnej akrécie nemagnetických a menej 

masívnych zmiešaných planetezimál. 

     Navrhnutý mechanizmus sa dá demonštrovať 

jednoduchým, kvalitatívne reprodukovateľným, 

experimentom (Túnyi et al. 2001, 2002). Aplikujúc 

silné impulzné magnetické pole na vzorku voľných, 

náhodne roztrúsených, rozsýpajúcich sa čiastočiek 

feromagnetického materiálu, dostávame kompaktný 

klaster, zachovávajúci permanentný magnetický 

moment. 

     Jedným zo základných postulátov, na ktorých sú 

založené súčasné teórie vývoja Zeme, je chladná, 

homogénna, globálna akrécia a následná tepelná 

diferenciácia hmoty zemského vnútra. Nový scenár, 

v ktorom hrá významnú úlohu impulzné magnetické 

pole, predpokladá heterogénnu akréciu, pri ktorej 

vzniklo ako prvé kovové jadro a následne silikátový 

plášť. Pri uvoľnení a zachovaní impaktovej energie 

v útrobách Zeme mohlo dochádzať aj k čiastočnej 

tepelnej diferenciácii vnútorných hmôt planéty. 

 

 

3. ZÁVER 

 

     Načrtnutý scenár poskytuje pohľad na možnú úlohu 

impulzných magnetických polí v procese akrécie Zeme. 

Principiálnym znakom modelu sú prvotné, impulzným 

poľom vytvárané feromagnetické akrečné zrná. 

Skrátením času, potrebného na formovanie zŕn, sa stáva 

následný proces gravitačnej akrécie viac efektívnym. 
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