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podmínek vedoucích k chaotickým trajektoriím. Pomocí těchto metod mů-
žeme určit, zda je systém integrabilní, nebo porovnat míru chaosu v různých
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Abstract: In the present work we study chaotic motions in general relativity.
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motions of test particles in the general gravitational field and that we can
use for finding initial conditions leading to chaotic trajectories. By using
them we can find out, whether the system is integrable, or we can compare
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Úvod

Problematika výskytu chaotického chování v autonomních hamiltonovských
systémech je sice oborem zkoumaným již více než sto let,1 v poslední době se
však těší velkému zájmu, což souvisí hlavně s rozvojem výpočetní techniky.
Výpočetní kapacita dnešních počítačů umožňuje numericky studovat chování
i poměrně komplikovaných nelineárních systémů.
Chaotické chování se ukázalo být typickým v mnoha různých oborech

fyziky, kde se vyskytují nelineární vztahy. Takovou oblastí je také gravitace,
kde můžeme chaos nalézt jak v obecně-relativistických, tak i newtonovských,
případně pseudo-newtonovských systémech. Jelikož na velkých škálách je
gravitace dominantní interakcí, má zkoumání výskytu a míry chaosu, za-
příčiněného gravitací, důležité aplikace v astrofyzice, kde se uplatňuje při
popisu vývoje a stability struktur jako jsou například dvojhvězdy galaxie
nebo celý vesmír.
Tato práce má za cíl přiblížit čtenáři důležité pojmy z teorie chaosu,

metody, jimiž může být dynamika systémů zkoumána a klasifikována, uvést
typické příklady chaotických a nechaotických systémů v rámci newtonovské
teorie gravitace i obecné relativity a shrnout výsledky získané v této oblasti.

1Průkopníkem v této oblasti byl například Poincaré, který dosáhl značných úspěchů
a výsledky jeho práce umožnily velký pokrok v porozumnění vzniku chaotického chování.
Příkladem může být metoda Poincarého řezu.
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Kapitola 1

Základní pojmy teorie chaosu

V této kapitole shrnujeme některé důležité pojmy týkající se dynamických
systémů a jejich vlastností, které souvisejí s chaotickým chováním. Dále uve-
deme definici chaotického chování, která může být použita i v případě obecně
relativistických systémů. Naznačíme, jakým způsobem lze indikovat chaos
například sledováním vývoje blízkých orbit. Představíme chaotické zobra-
zení Smaleovu podkovu, kterým vysvětlíme vznik chaotického chování při
perturbaci systému s nestabilní orbitou (viz odstavec 2.1).
Podrobnější informace o chaosu v dynamických systémech lze najít na-

příklad v publikacích [10] a [14].

1.1 Vlastnosti dynamických systémů

Dynamický systém je systém, jehož vývoj v čase z daného počátečního stavu
můžeme popsat jistým matematickým předpisem. Časová proměnná může
být jak spojitá, tak diskrétní.
Příkladem dynamického systému se spojitou časovou proměnnou je sys-

tém N diferenciálních rovnic prvního řádu

dx(1)

dt
= F1(x(1), x(2), ..., x(N)),

dx(2)

dt
= F2(x(1), x(2), ..., x(N)),
...

dx(N)

dt
= FN(x(1), x(2), ..., x(N)),

(1.1)

které můžeme také zapsat ve vektorovém tvaru

dx
dt
= F(x(t)). (1.2)
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Prostor (x(1), x(2), ..., x(N)) nazýváme fázovým prostorem (angl.1 phase space)
systému, dráha sledovaná systémem při časovém vývoji je označována jako
orbita (angl. orbit) nebo trajektorie (angl. trajectory).
Systémy s diskrétní časovou proměnnou můžeme zapsat ve vektorovém

tvaru
xn+1 =M(xn), (1.3)

kde M je zobrazení vyvíjející systém v časech indexovaných přirozeným
číslem n. Pokud existuje inverze M−1, pomocí níž můžeme systém nechat
vyvíjet zpět v čase, jedná se o invertibilní systém (angl. invertible system).
Spojité systémy dimenze N můžeme převést na invertibilní zobrazení

dimenze N −1 pomocí techniky nazývané Poincarého řezy (angl. Poincare’s
surface of section). Více viz odstavec 2.2.
Chaos se může vyskytnout pouze v takových spojitých systémech, jejichž

dimenze N ≥ 3, pro invertibilní zobrazení tedy z výše řečeného vyplývá
podmínka na jejich dimenzi Nz ≥ 2. V neinvertibilních zobrazeních se může
chaotické chování projevit již v jedné dimenzi.
Dalším způsobem, jak převést spojitý systém na diskrétní, je uvažovat

vývoj systému (1.1) pouze v diskrétních časových okamžicích ti, které se liší
o konstantní hodnotu ∆T . Takto vzniklé zobrazení má dimenzi stejnou jako
původní systém a označujeme ho T zobrazení (angl. T map).
Systémy můžeme rozdělit na konzervativní (angl. conservative), což jsou

ty, které během svého vývoje zachovávají objem ve fázovém prostoru, a ne-
konzervativní (angl. nonconservative). Diskrétní systémy jsou konzervativní,
pokud pro jejich jakobián platí

J(x) ≡
∣

∣

∣

∣

∣

det

(

∂M(x)
∂x

)∣

∣

∣

∣

∣

= 1. (1.4)

Pokud dochází ke zmenšování fázového objemu, nazýváme systém disipativní
(angl. dissipative). Takové systémy mohou být charaterizovány atraktory
(angl. attractors), což jsou omezené množiny bodů, ke kterým se blíží oblasti
s původně nenulovým fázovým objemem pro t→ ∞. Množinu bodů, které se
blíží k danému atraktoru, označujeme jako oblast přitažlivosti (někdy bazén
přitažlivosti) tohoto atraktoru (angl. basin of attraction).
Atraktory mohou mít velice složitou geometrickou strukturu a jejich di-

menze bývá často (zvláště v chaotických systémech) neceločíselná (mají frak-
tální povahu). Má-li atraktor takovou strukturu, nazýváme ho podivným
atraktorem (angl. strange attractor).

1v dalším bude u důležitých pojmů uveden anglický překlad v závorce
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Obrázek 1.1: Bifurkace

x

rrk

Změna stabilního bodu (plná čára) na nestabilní (čárkovaná) a vznik
stabilní orbity periody 2

Dynamiku systému na atraktoru nazýváme chaotickou, pokud vykazuje
citlivou závislost na počátečních podmínkách (malý rozdíl v počátečních
podmínkách se v průběhu vývoje systému exponenciálně zvětšuje). Pro vy-
loučení triviálních případů (např. systém popsaný rovnicí dx

dt
= x, který

vyhovuje této podmínce, ale neodpovídá intuitivní představě o chaotickém
chování) požadujeme, aby byl systém omezený (angl. bounded).
Pevnými body (angl. fixed point) zobrazeníM nazýváme body, pro které

M(xp) = xp. V takovém případě můžeme zkoumat chování orbit blízkých
pevnému bodu. Řešením rovnice (1.1) pro blízké body x(t) = xp+ η(t), kde
η(t) je malé, a rozvinutím do prvního řádu získáme exponenciální závislost.
Podle znaménka příslušného koeficientu se blízké orbity buď blíží k pevnému
bodu (po spirále nebo přímce), nebo se exponenciálně vzdalují (také po
spirále nebo přímce). Pevné body prvního typu nazýváme stabilní, pevné
body druhého typu nestabilní . Ekvivalentní je výrok, že k pevnému bodu
stabilnímu, resp. nestabilnímu konvergují body z okolí pro t → ∞, resp.
t→ −∞.
Podobným způsobem můžeme zkoumat i stabilitu orbit. Získáme po-

dobnou diferenciální rovnici a použitím Poincarého řezu a následné lineari-
zace dospějeme k řešení problému vlastních hodnot jisté matice (podrobně
viz [14]). Pokud je příslušná vlastní hodnota |λ| < 1, pak se jedná o stabilní
orbitu, pro |λ| > 1 je orbita nestabilní. Pro |λ| = 1 nastává zásadní změna
charakteru orbity.
Je-li dynamický systém závislý na nějakém parametru r (například po-

hyb testovací částice v poli dvou hmotných center je závislý na poměru
hmotností těchto center), je i koeficient stability pevných bodů příslušného
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zobrazení λ(r) funkcí r. Takovou hodnotu rk, pro které platí |λ(rk)| = 1,
nazveme kritickou hodnotu parametru. Pro r = rk se pevný bod změní
ze stabilního na nestabilní nebo naopak. Této změně fázového prostoru ří-
káme bifurkace. Pokud při bifurkaci vzniknou dvě stabilní orbity periody 2
(pevné body zobrazení M2), jejichž koeficient stability (λ2) klesá, tak pro
rk2 > rk bude λ2 = −1 a tedy i tyto pevné body se změní v nestabilní,
přičemž vzniknou dvě stabilní orbity periody 4 (pevné body zobrazení M4

– bod na této orbitě střídá 4 pozice). Jev zdvojení periody se se změnou
parametru r opakuje stále rychleji a vznikají orbity vyšších a vyšších pe-
riod. Procesu vzniku stabilní orbity dvojnásobné periody a změny původní
stabilní orbity v nestabilní říkáme bifurkace zdvojující periodu (angl. pe-
riod doubling bifurcation) (viz obr. 1.1). Pro konzervativní systémy existuje
univerzální koeficient δ = 8, 72 , kterému se rovná poměr délek intervalů
mezi následujícímu bifurkacemi (viz [5]). Změna parametru ∆rn mezi n-tou
a (n + 1)-ní bifurkací klesá geometricky jako 1/δn. Součet intervalů ∆rn je
tedy konečný a pro jistou hodnotu parametru r∞ existuje nekonečný počet
stabilních a nestabilních orbit.
Kromě bifurkací zdvojujících periodu ještě existují bifurkace vyšších pe-

riod (3,4,. .n), které se neodehrávají v bodech, kdy |λ| = 1, ale pro
λ = cos((m/n)2π), kde m je celé číslo.

1.2 Definice chaotického chování

V obecné relativitě mohou s běžnými definicemi chaosu a jejich indikátory
vznikat problémy, protože na rozdíl od klasické mechaniky neexistuje prefe-
rovaná volba časové souřadnice. Proto mohou existovat integrabilní systémy,
kde některé orbity mají pozitivní Lyapunovův exponent2. Proto je potřeba
formulovat definici chaosu, která nezávisí na volbě času. Takovou můžeme
najít v [20] (citace):
Mějme fázový prostor M s topologií a metrikou. Dynamický systém

(M, ϕt) je chaotický, pokud obsahuje v budoucnu chaotickou invariantní
podmnožinu, což je taková podmnožina Λ ⊂ M, že
a) Λ je kompaktní a invariantní vůči zobrazení ϕt, tedy

ϕt(Λ) ⊂ Λ ∀t ∈ R, t > 0, (1.5)

b) Λ vykazuje citlivou závislost na počátečních podmínkách,
c) Λ je topologicky tranzitivní v budoucnu, tedy najdeme takový čas T ,

že pro všechny dvojice podmnožin obrazu Λ v čase T existují časy t a s,

2např. jedna extrémní Reissnerova-Nordströmova černá díra (viz [20] a odstavec 3.3)
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v nichž mají jejich obrazy neprázdný průnik.

∃T > 0 ∀ U, V ∈ ϕT (Λ) ∃ t > 0, s > 0 : ϕt(U) ∩ ϕs(V ) 6= ∅. (1.6)

Přesné znění podmínky b) je následující: pro danou metriku ρ naM je
podmínka b) splněna, pokud ∃δ > 0 takové, že ∀x ∈ Λ, ∀U ⊂ Λ, U otevřené
okolí x ∃y ∈ U, t > 0 : ρ[ϕt(x), ϕt(y)] > δ. To znamená, že k bodu x můžeme
najít libovolně blízký bod y takový, že pod zobrazením ϕt se orbity příslušné
bodům x a y od sebe odchylují. Pokud je Λ kompaktní, tak tato podmínka
nezávisí na volbě metriky.
Taková definice chaosu vyhovuje pro jednu časovou funkci, jen pokud vy-

hovuje i všem ostatním možným volbám. Také se vůbec neodkazuje na rych-
lost divergence orbit jako Lyapunovovy exponenty, proto je velmi vhodná pro
účely obecné relativity.
Její nevýhodou ovšem je, že se zabývá pouze systémy s kompaktním fá-

zovým prostorem. Pro mnoho účelů je ale třeba vzít v úvahu také neomezené
systémy. Tam může indikátorem chaotického chování být například fraktální
hranice oblasti přitažlivosti atraktoru , viz odstavec 2.4.

1.3 Lyapunovovy exponenty

Jednou ze základních charakteristik chaotického chování je citlivá závislost
na počátečních podmínkách, tedy změníme-li nepatrně počáteční podmínky,
bude se fázová trajektorie značně lišit od původní. To znamená, že se od
sebe budou příslušné orbity rychle vzdalovat. Mírou vzdalování infinitezi-
málně blízkých orbit jsou právě Lyapunovovy exponenty (angl. Lyapunov
exponents).
Uvažujme N -rozměrný systém s diskrétní časovou proměnnou, který je

popsaný zobrazením M. Vybereme počáteční polohu x0 a vektor y0, který
popisuje infinitezimální posunutí z bodu x0 do bodu x0 + y0,

M(x) =











M1(x1, x2, . . . , xN )
M2(x1, x2, . . . , xN )

...
MN (x1, x2, . . . , xN )











,x0 =











x10
x20
...
xN0











,y0 =











y10
y20
...
yN0











.

Opakovaným působením zobrazení M se bod x0 zobrazí na body
x1 =M(x0),x2 =M(x1), atd. a vektor y0 se bude vyvíjet pode vztahu

yn+1 = DM(xn) · yn, (1.7)
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Obrázek 1.2: Geometrický význam Lyapunovových exponentů

x0

dr
M

n

enh1dr

enh2dr
M

n(x0)

Kružnici o poloměru dr se středem x0 n-krát zobrazíme zobrazením M. Ve
směru Lyapunovova exponentu h1, který je kladný, se budou body

vzdalovat, zatímco ve směru h2, který je záporný, přibližovat. Kružnice se
tak zdeformuje na elipsu.

kde DM je Jacobiho matice parciálních derivací zobrazení M

DM(x) =







∂M1(x)
∂x1

. . . ∂M1(x)
∂xN

...
. . .

...
∂MN (x)
∂x1

. . . ∂MN (x)
∂xN






. (1.8)

Směr posunutí po n iteracích je dán výrazem yn/|yn| a faktor |yn|/|y0|
udává změnu velikosti posunutí. Z (1.7) vidíme, že yn = DM

n(x0) · y0 =
DM(xn−1) ·DM(xn−2) · · · · ·DM(x0).
Nyní můžeme definovat Lyapunovův exponent, který závisí na počáteční

poloze x0 a počátečnímu směru posunutí u0 = y0/|y0|,

h(x0,u0) = lim
n→∞

1
n
ln |DMn(x0) · u0|. (1.9)

V literatuře se také často používá pojmu Lyapunovova čísla λj (angl.
Lyapunov numbers), která souvisí s Lyapunovovými exponenty vztahem
λj(x0) = exp(hj(x0)).
V N -rozměrném systému tedy může existovat pro dané x0 až N různých

Lyapunovových exponentů. Pokud je h > 0, pak se posunutí s rostoucím n
zvětšuje, pokud h < 0, tak se zmenšuje. Význam Lyapunovových exponentů
v různých směrech si tedy můžeme představit jako protažení nebo zploš-
tění infinitezimální koule kolem bodu x0, pokud necháme všechny její body
vyvíjet zobrazením M (viz obrázek 1.2).
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Z ergodického teorému plyne, že pro skoro všechna x0 z oblasti přitažli-
vosti jednoho atraktoru až na množinu bodů s Lebesgueovou mírou rovnou
nule jsou Lyapunovovy exponenty v určitém směru stejné. Můžeme tedy
mluvit o Lyapunovových exponentech hi atraktoru bez odvolání na určitou
počáteční podmínku. Atraktor označujeme jako chaotický, pokud má pozi-
tivní Lyapunovův exponent, v tom případě se totiž od sebe orbity vzdalují
exponenciálně. Exponenciální závislost vzdalování ale s jistotou platí jen pro
posunutí malá ve srovnání s velikostí atraktoru.
Pro spojité systémy dané rovnicemi (1.2) platí všechny výše uvedené

závěry také, pouze se definice (1.9) nahradí

h(x0,u0) = lim
t→∞

1
t
ln |O(x0, t) · u0|, (1.10)

kde x0 = x(0), y0 = y(0), u0 = y0/|y0|, dy(t)/dt = DF(x(t)) · y(t) a O je
matice, která je řešením rovnice

dO
dt
= DF(x(t)) ·O (1.11)

splňujícím počáteční podmínku O(x0, 0) = I.
Praktický výpočet může být značně komplikovaný, protože je potřeba

uvažovat dostatečně vysoké n, aby spočtená hodnota h konvergovala ke sku-
tečné hodnotě. Pro takové n je ale posunutí velmi velké a při počítačovém
výpočtu často nastává přetečení. Je tedy potřeba během výpočtu posunutí
renormalizovat. Postup pro praktický výpočet Lyapunovových exponentů
lze najít v [14].
V obecné relativitě ovšem nastává problém s volbou časové souřadnice

v (1.9) nebo (1.10). V obecném případě se volí vlastní čas částice na pří-
slušné orbitě. To ovšem snižuje obecnost získaných Lyapunovových expo-
nentů, které mají už jenom lokální charakter a vztahují se k určité orbitě.
Poněkud jasnější je situace ve stacionárních prostoročasech, v nichž existuje
privilegovaný globální čas daný touto symetrií.

1.4 Smaleova podkova

Zobrazení Smaleova podkova (angl. Smale’s horseshoe map) bylo poprvé
diskutováno v roce 1967, kdy jí studoval Stephen Smale (americký mate-
matik, držitel Fieldsovy medaile z roku 1966). Porozumění dynamice tohoto
zobrazení je zásadní pro analýzu dynamiky mnoha fyzikálních systémů (viz
odstavec 2.1). Toto zobrazeníMmůžeme charakterizovat pomocí tří geomet-
rických operací provedených na jednotkovém čtverci S. Čtverec nejdříve stej-
noměrně natáhneme ve vertikálním směru na více něž dvojnásobnou délku
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Obrázek 1.3: Geometrická interpretace Smaleovy podkovy

H2

H1

H
′

1

H
′

2

V1 V2

Z původního čtverce se zpět do čtverce zobrazí pouze obdélníky H1 a H2.
Ty se natažením a stlačením zobrazí na obdélníky H ′

1 a H
′

2. Ohnutím
a přiložením na původní čtverec získáme V1 a V2.

a pak ho stlačíme na menší než poloviční šířku (přičemž plocha je držena
jednotková). Vzniklý obdélník poté ohneme a vznikne tak útvar podobný
podkově (viz obrázek 1.3). Podkovu pak přiložíme zpět na původní čtverec,
tak jako na obrázku. Část bodů, ležící v ohbí podkovy, se zobrazí mimo
původní čtverec. Poměr té části podkovy, která se zobrazí zpět na čtverec,
k celkovému obsahu čtverce (tedy jednotce) označme jako f . V dalším kroku
stejným zobrazením zobrazíme body, které leží v průniku původního čtverce
a jeho obrazu. Po n-té iteraci se tedy zpět do čtverce zobrazí jen fn. Protože
f je určitě menší než 1, pak fn → 0 pro n → ∞ a tedy téměř každý bod
časem čtverec opustí (ve čtverci tedy nemá toto zobrazení žádný atraktor).
Množina bodů, které čtverec nikdy neopustí (invariantní množina Smale-
ova zobrazení), má tedy Lebesgueovu míru rovnou nule. Pokusíme se zjistit
její tvar sledováním obrazů a vzorů původního čtverce. Jedním aplikováním
na původní čtverec získáme dva svislé pruhy. Ty se další aplikací podkovy
znovu protáhnou a ohnou a zobrazí se na čtyři svislé pruhy. n-tou aplikací
zobrazení M tedy získáme 2n úzkých svislých pruhů. Aplikací M−m na pů-
vodní čtverec dostaneme m vodorovných pruhů, jejichž průnikem je n ×m
obdélníčků. Limitou působení Mn a M−n pro n → ∞ najdeme hledanou
invariantní množinu, označme ji Λ. Ze způsobu, jakým jsme ji vytvořili, je
zřejmé, že se jedná o průnik Cantorovy množiny čar v horizontálním a ve
vertikálním směru.
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Obrázek 1.4: Homoklinická struktura a chaotické chování

Body čtverce R opakovaně zob-
razíme pomocí M. Body náležící
do stabilní variety S se budou
posouvat vodorovně směrem
k P . Body nestabilní variety
U se nejdříve od P vzdalují
a vracejí se tak, aby průsečík
S a U měl nekonečně mnoho
bodů, a zároveň aby zobra-
zení bylo spojité a zachovávalo

fázový objem. Můžeme najít takové n, že Mn zobrazuje body z R zpět na
R a je izomorfní Smaleově podkově. Převzato z [2].

Uvažujme obdélníky H1 a H2 z obrázku 1.3. O každém bodu x ležícím
v Λ víme, že je obrazem a také vzorem bodů buď z H1, nebo H2. Můžeme
ho tedy identifikovat podle toho, zda jeho l-tý obraz, pro l ∈ (−∞,∞), leží
v H1 nebo H2. Každý bod x tedy identifikujeme s bi-nekonečnou číselnou
posloupností p(x) = . . . p−2p−1, p0p1p2 . . . , kde každý člen vyjadřuje chování
x pod zobrazením Ml podle předpisu

φ(x) : pl =
{

0 pokud M l(x) ∈ H1
1 pokud M l(x) ∈ H2

. (1.12)

Takové zobrazení je jednoznačné. Zkoumání dynamiky bodů podrobe-
ných Smaleovu zobrazení tímto převedeme na manipulaci s bi-nekonečnými
posloupnostmi. Působení tohoto zobrazení je ekvivalentní posunutí dese-
tinné čárky doprava, což můžeme popsat přiřazením p′l = pl+1. Označíme-li
posunutí desetinné čárky jako zobrazení σ(p), pak pomocí φ a φ−1 můžeme
převádět dynamiku Smaleovy podkovy M na množině Λ na posouvání de-
setinné čárky σ na množině bi-nekonečných posloupností (taková převedení
dynamiky systému na manipulace s jinými objekty nazýváme symbolická
dynamika).
Jednoduchým využitím tohoto přiřazení je určení počtu n-periodických

orbit. Pevné body zobrazení σn (orbity periody n zobrazení σ) jsou takové
posloupnosti, v nichž se opakuje n členů, a tedy posunutí desetinné čárky
o n míst doprava je nezmění. Takových různých posloupností existuje právě
2n, a tedy Smaleova podkova má právě 2n n-periodických orbit.
Pomocí zobrazení σ lze také jednoduše ukázat chaotickou povahu Smale-

ovy podkovy. Vezměme nějaký bod x0 ∈ Λ. Pravděpodobnost, žeMl(x) ∈ H1,



KAPITOLA 1. ZÁKLADNÍ POJMY TEORIE CHAOSU 16

resp. Ml(x) ∈ H2, tedy že pl = 0, resp. pl = 1, je v obou případech rovna
1/2, a to pro všechna l. Tedy informace, kterou potřebujeme na předpověď,
do které z ploch H1, H2 se zobrazí l-tý obraz bodu x, tedy zda po posunutí
desetinné čárky nalezneme nulu nebo jedničku, při znalosti předcházejících
l − 1 členů posloupnosti, je stále ln 2. V regulárních systémech ale čekáme,
že při stále přesnějším určení počáteční polohy (zadání většího počtu členů
posloupnosti) potřebujeme méně informace na určení vývoje bodu, protože
v regulárních systémech se sobě blízké body příliš nevzdalují. Limitní hod-
nota potřebné informace pro l → ∞ koresponduje s Kolmogorovovou ent-
ropií systému. Kolmogorovův systém je takový systém, který má pozitivní
Kolmogorovovu entropii. Takový systém vykazuje velmi nestabilní trajekto-
rie (Kolmogorovova entropie souvisí s rychlostí vzdalování orbit) a mísení
(topologická tranzitivnost, viz (1.6)). Tyto vlastnosti jsou projevem chao-
tické povahy Smaleovy podkovy.
Smaleova podkova je významná tím, že často bývá přítomna jako invari-

antní podmnožina větších, více fyzikálních dynamických systémů (například
hamiltonovských systémů). Potom i v těchto systémech můžeme provést při-
řazení mezi jejich příslušným zobrazením M a bi-nekonečnou posloupností
a výše uvedenou úvahou indikovat chaotické chování. Smaleovu podkovu
můžeme najít mezi body stabilní variety S a nestabilní variety U hyperbo-
lického pevného bodu zobrazení M (blíže viz odstavec 2.1). Pokud se tyto
dvě variety protínají, vznikne homoklinická struktura (angl. homoclinic tan-
gle). V tomto případě pak existuje zobrazení Mn, které zobrazí oblast R
zpět na R′ (viz obr. 1.4). Restrikce tohoto zobrazení na R se chová jako
Smaleova podkova.



Kapitola 2

Metody zjišťování chaotického
chování v obecné relativitě

2.1 Melnikovova metoda

Melnikovova metoda umožňuje zkoumat chování homoklinické orbity při pů-
sobení známé perturbace na integrabilní systém. Výhodou této metody je,
že stačí znát řešení původního systému a tvar perturbace, není třeba řešení
perturbovaného systému, které je často velice obtížné získat. Melnikovova
metoda je analytická a dokáže rozpoznat více charakteristik chování systému
než numerické výpočty. Její nevýhodou naopak je, že zkoumá chování pouze
jedné orbity původního systému.
Homoklinická orbita je taková orbita, která se blíží k nestabilní orbitě

pro t → ±∞, můžeme ji tedy nazvat „homoklinickou smyčkouÿ („začínáÿ
pro velmi velký záporný čas blízko nestabilní orbity, pak se ve fázovém pro-
storu vyvíjí a pro velmi velký kladný čas se opět vrací do blízkosti nestabilní
orbity). Je speciálním případem dvojitě asymptotické orbity, která se blíží
k dvěma singulárním bodům. Působením perturbace se tato smyčka může
rozštěpit a ve fázovém prostoru vznikne útvar nazývaný homoklinická struk-
tura, na němž je dynamika izomorfní Smaleově podkově (viz odstavec 1.4),
a tudíž chaotická.
Pro jednoduchost uvažujme systém, jehož stavový prostor je R

2. Tento
systém popíšeme zobrazenímM. Pevný bod P tohoto zobrazení představuje
periodickou orbitu. Uvažujme pouze nestabilní periodické orbity. Definujeme
stabilní varietu S jako množinu bodů, jejichž n-tý obraz (Mn(S)) se blíží
k P pro n → ∞, a nestabilní varietu U jako množinu bodů, pro něž se
(M−n(U)) blíží k P pro n→ ∞. Pokud mají tyto množiny nějaký společný
bod, musí jich mít nekonečně mnoho (obraz i vzor tohoto bodu patří do obou

17
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Obrázek 2.1: Homoklinická struktura

Vznik homoklinické struktury, pokud mají stabilní a nestabilní varieta
společné body (tedy existují body x, jejichž obrazy M−n(x) i Mn(x) se

blíží k P pro n→ ∞. Převzato z [14].

množin, protože tyto množiny jsou invariantní vůči M) a vzniká objekt na-
zývaný homoklinická struktura (angl. homoclinic tangle). Tato struktura je
velice složitá právě z toho důvodu, že obě množiny musí mít nekonečný počet
průsečíků, a přitom se musí zachovávat fázový objem (viz obrázek 2.1, kde
stabilní varieta je označena W S(γ) a nestabilní WU(γ) a jsou zobrazeny ně-
které jejich průsečíky). Komplikovanost systému stabilní a nestabilní variety
naznačuje, že také pohyb v tomto systému bude složitý. Existuje jistý stupeň
iterace zobrazení Mn, pro který je dynamika na těchto průsečících (Canto-
rova množina) izomorfní ke Smaleově podkově. Z předchozího již víme, že
v takovém systému existují oblasti počátečních podmínek, odpovídající cha-
otickému chování (viz odstavec 1.4, podrobné odvození viz [2]).
Pro jednoduchost ukážeme Melnikovovu metodu na jednorozměrném Ha-

miltonově systému, jehož fázový prostor je dvourozměrný. Integrabilní sys-
tém s hamiltoniánemH0 je podroben periodické perturbaci popsané hamilto-
niánem G, hamiltonián takového systému je tedy H = H0+ εG. Definujeme
zobazení Φt0 , jenž pro libovolný počáteční čas t0 zobrazí odpovídající bod
ve fázovém prostoru na bod, kam se systém z tohoto bodu vyvine za čas T
(perioda hamiltoniánu G).
Pokud se pro libovolné t0 vyskytne křížení U t0 a St0 (stabilní a nesta-

bilní varieta pevného bodu zobrazení Φt0), nalezneme množinu bodů, jejichž
dynamika je izomorfní ke Smaleově podkově a vykazuje chaotické chování.
Dá se ukázat (viz [2], [8] a [19]), že vzdálenost U t0 a St0 je úměrná výrazu

v(t0) ∼
εI(t0)
D
+O(ε), (2.1)
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kde D je nějaká nenulová funkce a I(t0) je Melnikovův integrál, definovaný
vztahem

I(t0) =

∞
∫

−∞

{H0, G} dt, (2.2)

kde integrujeme podél homoklinické smyčky neperturbovaného systému Po-
issonovu závorku z hamiltoniánu původního systému a perturbace.
Pokud se Melnikovův integrál rovná nule a zároveň první nenulová deri-

vace je n-tá derivace, kde n je liché číslo, pak výraz pro v(t0) mění znaménko,
a tudíž se stabilní a nestabilní varieta musí křížit. V takovém případě jsme
prokázali, že systém podrobený periodické perturbaci má chaotické trajek-
torie. Pokud |I(t0)| ≥ ε > 0, pak žádné křížení nenastává a homoklinická
orbita neporušeného systému se vlivem perturbace nerozštepí a neobjeví se
chaotické chování. Konečně je-li první nenulová derivace sudá nebo se I(t0)
rovná nule identicky, pak Melnikovova metoda rozhodnout nedokáže.
V odstavci 4.2 je ukázán příklad praktického použití Melnikovovy metody

na systému Schwarzschildovy černé díry s malou periodickou perturbací.

2.2 Poincarého řezy

Poincarého řezem (angl. Poincaré’s surface of section) fázového prostoru
dimenze 2N rozumíme (2N − 1)-rozměrnou plochu, na níž zobrazíme prů-
sečíky fázových orbit daného systému s touto nadplochou. Volba plochy
řezu je libovolná, na obrázku 2.2 je zobrazen Poincarého řez v rovině x3=
konst. Poincarého řezy nazýváme někdy také Poincarého mapy nebo mapy
prvního návratu, protože je konstruujeme tak, že zakreslíme bod, kdy tra-
jektorie znovu protne plochu řezu (viz obr. 2.2). Poincarého řezy jsou velmi
využívané při zkoumání vlastností spojitých dynamických systémů s větším
počtem rozměrů.
Je-li systém integrabilní, pak má tolik integrálů pohybu jako stupňů vol-

nosti (N). Pohyb částice pak lze popsat jako N nezávislých kruhových po-
hybů (podrobně viz [21]) a ve fázovém prostoru je omezený na N -rozměrný
torus. Tuto nadplochu nazýváme invariantním torem, protože pokud všechny
jeho body necháme vyvíjet v čase, zobrazí se pro každý čas zpět na tento
torus. Poincarého řez takovým torem je uzavřený (N − 1)-rozměrný objekt.
Sledujeme-li pohyb částice dostatečně dlouhou dobu a zaznamenáváme-li
každý průchod její trajektorie plochou řezu, pak jednotlivé body vykreslí
onen uzavřený objekt. V případě systému se dvěma stupni volnosti se jedná
o dvourozměrný povrch toru a příslušným řezem je uzavřená křivka (viz
obr. 2.3). Příklad takového Poincarého řezu je na obrázku 3.1, jedná se tam
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Obrázek 2.2: Způsob konstrukce Poincarého řezu

x
3

x
1

x
2

Vlevo: Způsob tvorby Poincarého řezu.
Vpravo: Poincarého řez periodické orbity sestávající pouze ze dvou bodů.

konkrétně o pohyb částice v Kerrově prostoročase. Pokud ale systém nemá
dostatečný počet integrálů pohybu (N), ale méně (k < N), pak je pohyb
omezen na varietu vyšší dimenze (2N−k). V Poincarého mapě se to projeví
tak, že orbita vyplňuje prostor vyšší dimenze (např. pro N = 2 plochu).
Příklady Poincarého řezů s chaotickými oblastmi jsou uvedeny v kapitole
4.4.
Všechny důležité charakteristiky původního systému v oblasti řezu zů-

stávají zachovány i po provedení Poincarého řezu. Jelikož ty můžeme hledat
numericky i bez explicitní znalosti řešení pohybových rovnic, můžeme po-
mocí Poincarého řezů studovat dynamiku poměrně složitých systémů a tak
nacházet oblasti chaotického a regulárního chování, existenci periodických
orbit atd. Jelikož kromě několika málo jednoduchých systémů většinou po-
hybové rovnice v obecné relativitě neumíme explicitně řešit, jsou Poincarého
řezy jednou z velmi využívaných metod.

2.3 Efektivní potenciál

Radiální pohyb částice můžeme zkoumat pomocí efektivního potenciálu. Na
obrázku 4.4 vidíme efektivní potenciál radiálního pohybu ve Schwarzschil-
dově prostoročasu. Částice se může pohybovat pouze v té oblasti, kde má
větší energii, než je hodnota efektivního potenciálu. Bod, kde křivka poten-
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Obrázek 2.3: Invariantní tory integrabilního systému

Plocha ve fázovém prostoru, na kterou je omezen pohyb částice
v integrabilním systému se dvěma stupni volnosti, je dvourozměrný povrch

toru. Převzato z [21].

ciálu protíná křivku popisující pohyb částice, je bodem obratu částice.
Z tvaru potenciálu pak můžeme odvodit charakteristiky možných po-

hybů v tomto poli. V minimu potenciálu Emin se nachází stabilní kruhová
orbita (r = konst), protože částice s energií rovnou minimu potenciálu se
v okolí této orbity nemůže pohybovat ani blíže, ani dále od centra. V ma-
ximu potenciálu Emax se nachází nestabilní kruhová orbita. Pokud částici
na této orbitě lehce vychýlíme, pak buď spadne do centra, nebo odletí do
radiálního nekonečna. Částice s E∞ > E > Emin, kde E∞ je limitní hodnota
potenciálu pro r → ∞, se může pohybovat jen v uzavřeném intervalu hod-
not (ra, rb). V krajních bodech tohoto intervalu platí U(ra) = U(rb) = E
a částice zde změní znaménko své radiální rychlosti (pokud ra 6= 0). Čás-
tice s E∞ < E < Emax přiletí z radiálního nekonečna, odrazí se od bariéry
a odletí zpět do nekonečna. Částice přilétající s E > Emax spadne do centra.
Pokud uvažujeme částice vylétající od centra, tak ty se pro E < Emax odrazí
a spadnou zpět a pro E > Emax odletí do nekonečna.
Metoda efektivního potenciálu se dá rozšířit i na obecnější případy, na-

příklad popis pohybu částice se spinem ve Schwarzschildově prostoročasu
[17]. Spin-orbitální interakce není potenciálovou silou, takže nemůžeme na-
jít přímo efektivní potenciál, můžeme však v rovině dané souřadnicemi r
a θ hledat křivku, kde se vynulují složky čtyřhybnosti pr a pθ. Rovnice této
křivky závisí jak na r a θ, tak na momentu hybnosti částice L a velikosti
spinu S.
Zkoumáním tohoto potenciálu pak zjistíme, že podle velikosti L a S se

zásadně mění jeho charakteristiky (počet extrémů a sedlových bodů). V pří-
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padě částice se spinem můžeme rozlišit 4 typy potenciálů, kdy dva typy
svým průběhem odpovídají potenciálu částice beze spinu a druhé dva jsou
od nich odlišné, což způsobuje právě spin-orbitální interakce. Podle [17] se
chaotické chování může vyskytnout pouze v případě odpovídajícím velkým
hodnotám L i S (kdy je jejich velikost v řádu jednotek µM). Tento typ po-
tenciálu má dva sedlové body symetricky poblíž ekvatoriální roviny a jedno
minimum na ní. Reálná částice, pohybující se kolem černé díry nemůže mít
tak velký spin (musí mít S << µM), ale potenciál tohoto typu by mohl mít
význam pro relativistický systému dvou velmi kompaktních těles m1 a m2
(pak M = m1 +m2 a µ = m1m2/(m1 +m2)).
Další příklad efektivního potenciálu je na obr. 4.9. Zde jsou vykresleny

ekvipotenciály systému černé díry a kvadrupólového hala. Z tvaru těchto
ekvipotenciál vidíme, že pro některé hodnoty energie částice nemůže ze sys-
tému uniknout do nekonečna, zatímco pro vyšší energie se otevírají dvě
cesty takového úniku. Počet možných kanálů opuštění systému je důležitý
pro vznik chaotického chování (v případě nulových geodetik v systému černé
díry a multipolárního hala se chaos projevuje pouze pokud existují tři různé
kanály úniku, existují-li pouze dva, je pohyb nehmotných částic regulární),
proto zkoumáním tvaru efektivního potenciálu můžeme například určit hod-
noty parametrů, pro které se chaos objevuje.

2.4 Dimenze fraktální hranice oblasti přitaž-
livosti atraktoru

Dalším indikátorem chaotického chování systému může být fraktální povaha
hranic oblastí počátečních podmínek, ze kterých se trajektorie vyvinou do
jednotlivých atraktorů. V literatuře se zavádí různé fraktální dimenze. Jed-
nou z nich je tzv. box-counting dimenze (angl. box-counting dimension).
Mějme množinu bodů v N -rozměrném prostoru, jejíž box-counting dimenzi
chceme určit. Najděmě nejmenší počet n(ε) N -rozměrných krychlí o hraně
ε, které potřebujeme k pokrytí všech bodů množiny. Dimenze množiny je
pak dána limitou

D0 = lim
ε→0

ln(n(ε))
ln(1/ε)

. (2.3)

Můžeme tedy určit dimenzi hranice oblastí přitažlivosti atraktorů v sys-
tému. Tato dimenze je geometrickou vlastností objektů a je tedy nezávislá
na volbě souřadnic. Pouze pokud děláme řezy a uvažujeme jen část pro-
storu, může tato dimenze záviset na volbě řezu. Nezávislost na souřadnicové
soustavě je velmi důležitá vlastnost především v obecné relativitě, kde umož-
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ňuje srovnávat různé systémy popsané v různých souřadnicích. Má-li hranice
fraktální povahu, pak je její box-counting dimenze neceločíselná a to je in-
dikátorem a také mírou chaotického chování systému.
Příkladem systému s fraktální hranicí oblasti přitažlivosti atraktoru je

systém dvou černých děr, probíraný v odstavci 4.1, kde může částice buď
skončit v prvním nebo druhém centru, nebo uniknout do nekonečna. Frak-
tální povahu zde má hranice počátečních podmínek vedoucích k úniku urči-
tým kanálem (mezi každými dvěma intervaly počátečních podmínek odpoví-
dajících dvěma různým typům orbit existuje interval počátečních podmínek
odpovídajících třetímu typu). V práci [7] je uvedena hodnota této dimenze
D0 = 1,464 . . . .
Dalším příkladem je chaotický rozptyl nabitých částic v systému

N Reissnerových-Nordströmových černých děr. V tomto případě můžeme
jako atraktory brát kladné a záporné nekonečno ve směru osy z. Výpočet
box-counting dimenze tohoto systému je uveden v odstaveci 4.3.



Kapitola 3

Přesná řešení Einsteinových
rovnic

V této kapitole ukážeme některá přesná řešení Eisteinových rovnic a jejich
základní vlastnosti. V další kapitole se budeme zajímat o takové poruchy od-
povídajících prostoročasů, při kterých se v pohybu testovacích částic objeví
chaos.

3.1 Schwarzschildovo řešení

Schwarzschildovo řešení je přesné sféricky symetrické vakuové řešení Einstei-
nových rovnic se zdrojem pole o hmotnosti M . Je popsáno metrikou

ds2 = −
(

1− 2M
r

)

dt2 +
dr2

1− 2M
r

+ r2(dθ2 + sin2 θ dϕ2), (3.1)

která v limitě r → ∞ přechází v Minkowskiho metriku ve sférických souřad-
nicích (Schwarzschildův prostoročas je asymptoticky plochý). Z asympto-
tiky plyne, že souřadnice v (3.1) jsou zobecněním sférických souřadnic – t
má význam vlastního času pozorovatele v nekonečnu, r splňuje vztahy
2π
∫

0

π
∫

0

√

(gθθgϕϕ) dθdϕ = 4πr2 a
2π
∫

0

√

gϕϕ(θ = π/2) dϕ = 2πr (mluvíme proto

o „plochovémÿ a „obvodovémÿ poloměru) a θ a ϕ jsou úhly na sféře, pro
kterou t a r jsou konstantní.
Pokud najdeme takový vektor ξ (Killingův vektor), že Lieova derivace

metriky podle ξ je nulová, pak uνξν (kde uν je čtyřrychlost částice) se podél
geodetiky zachovává. V případě Schwarzschildova řešení existují Killingovy
vektory ξµ(t) = ∂x

µ/∂t a ξµ(ϕ) = ∂x
µ/∂ϕ a k nim příslušné integrály geodetic-

24
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kého pohybu

−pt = m
(

1− 2M
r

)

dt
dτ

≡ E, (3.2)

pϕ = mr2 sin2 θ
dϕ
dτ

≡ L, (3.3)

kde E má význam energie částice a L momentu hybnosti vůči pozorova-
teli stojícímu v radiálním nekonečnu. Dá se také ukázat, že volný pohyb
ve Schwarzschildově poli je rovinný; jako rovina pohybu se standardně volí
θ = π/2. Nalezené dva integrály geodetického pohybu zcela určují pohyb
testovací částice bez vnitřních stupňů volnosti – systém je regulární (inte-
grabilní).
Zobecněním tohoto řešení je Reissnerovo-Nordströmovo řešení – přesné

sféricky symetrické vakuové řešení s jedním zdrojem o hmotnostiM a náboji
Q popsané metrikou

ds2 = −
(

1− 2M
r
+
Q2

r2

)

dt2+

(

1− 2M
r
+
Q2

r2

)−1

dr2+r2(dθ2+sin2 θ dϕ2).

(3.4)
Pokud se Q = M , pak mluvíme o extrémní Reissnerově-Nordströmově

černé díře.

3.2 Kerrovo řešení

Kerrovo řešení je přesné stacionární vakuové řešení Einsteinových rovnic pro
hmotný nenabitý rotující zdroj. Jeho metrika v Boyerových-Lindquistových
souřadnicích má tvar

ds2 = −∆ΣA dt
2 +

A
Σ
sin2 θ(dϕ− ωdt)2 +

Σ
∆
dr2 + Σdθ2, (3.5)

kde

∆ ≡ r2 − 2Mr + a2,

Σ ≡ r2 + a2 cos2 θ,

ω ≡ − gtϕ
gϕϕ
=
2Mar

A ,

A ≡ (r2 + a2)2 −∆a2 sin2 θ,

M je hmotnost zdroje a a ≡ J/M jeho rotační moment hybnosti na jed-
notku hmotnosti. Metrika je stacionární, axiálně symetrická a reflexně sy-
metrická vůči θ = π/2. Protože g0i 6= 0, není Kerrův prostoročas statický.
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Obrázek 3.1: Poincarého řez geodetického pohybu kolem Kerrovy černé díry

Poincarého řez geodetického pohybu částice s momentem hybnosti
L = −3,75 v Kerrově prostoročase s a = 0,01 (nesouhlasný smysl otáčení)
a hmotností centra M = 1. Vidíme řezy dvourozměrnými tory, jedná se

o integrabilní systém. Převzato z [12].

Pro a = 0 přejde (3.5) na Schwarzschildovu metriku ve Schwarzschildových
souřadnicích (3.1). Pro r → ∞ přechází ve Schwarzschildovu a posléze Min-
kovskiho metriku, jedná se také o asymptoticky plochý prostoročas.
Boyerovy-Lindquistovy souřadnice nejsou sférické, ale zploštělé elipsoi-

dální souřadnice. Nadplochy t = konst, r = konst jsou rotační elipsoidy, nad-
plochy t = konst, θ = konst rotační hyperboloidy. Metrika (3.5) má několik
singularit – bodů, kde se některý z jmenovatelů rovná nule. Σ = 0 platí pouze
pro r = 0∧ θ = π

2
, tedy odpovídá prstenci. ∆ = 0 pro r± =M ±

√
M2 − a2.

Pro a < M se jedná o horizonty, pro a = M o jeden dvojnásobný horizont
(mluvíme o extrémní černé díře) a pro a > M horizonty neexistují – jedná
se o „nahou singularituÿ.

3.3 Majumdarovo-Papapetrouovo řešení

Majumdarovo-Papapetrouovo řešení je přesné řešení Einsteinových-Maxwel-
lových rovnic, které popisuje nabitý prach, pro nějž je v příslušných jednot-
kách rovna hustota náboje ρe hustotě hmoty ρ. Speciálním případem je N
statických, nabitých černých děr, pro něž |Qi| =Mi (extrémní Reissnerovy-
Nordströmovy černé díry). Jejich vzájemné gravitační působení je vyváženo
elektrostatickou interakcí. Na rozdíl od Schwarzschildova a Kerrova řešení,
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není ani geodetický pohyb, ani pohyb nabitých částic v tomto poli integra-
bilní (viz odstavce 4.1 a 4.3).
Obecně platí, že metrika popsaná vztahem

ds2 = −U−2dt2 + U2(dx2 + dy2 + dz2) (3.6)

a elektromagnetický potenciál

A = ± 1
U
dt (3.7)

jsou řešením Einsteinových-Maxwellových rovnic, pokud funkce U(x, y, z)
splňuje Laplaceovu rovnici

U,xx+U,yy +U,zz = 0. (3.8)

Pokud je U dáno vztahem

U(~x) = 1 +
N
∑

i=1

Mi

|x− xi|
, (3.9)

popisuje metrika pole vytvářené N extrémními Reissnerovými-Nordströmo-
vými černými děrami (Qi = Mi), které jsou umístěny v bodech x = xi.
Znaménko nábojů všech černých děr je stejné (jen tak mohou být zdroje
statické) a je určeno volbou znaménka v rovnici (3.7). Singularity pro x = xi
odpovídají souřadnicovým singularitám na horizontech (plocha sféry o po-
loměru ε kolem bodu xi se pro ε→ 0 blíží 4πM2

i ). Fyzikální singularity, kde
diverguje křivost prostoročasu, se nacházejí uvnitř jednotlivých černých děr
(”|x− xi| < 0”), kam lze metriku rozšířit.

3.4 Weylovo řešení

Obecný tvar metriky v případě osově symetrického systému se statickým
rozložením hmoty popisuje Weylova metrika

ds2 = e2ψ(r,z)dt2 − e−2ψ(r,z)
[

e2γ(r,z)(dr2 + dz2) + r2dθ2
]

, (3.10)

kde r, z a θ jsou válcové souřadnice (θ je úhel kolem osy z, která je osou
symetrie). Dále používáme takové jednotky, že c = 1 a hmotnost centra
M = 1. Einsteinovy rovnice pak mají tvar

∂2ψ

∂r2
+
1
r

∂ψ

∂r
+
∂2ψ

∂z2
= 0, (3.11)
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dγ = r

[

(

∂ψ

∂r

)2

−
(

∂ψ

∂z

)2
]

dr + 2r
∂ψ

∂r

∂ψ

∂z
dz. (3.12)

Jelikož je metrika (3.10) nezávislá na souřadnicích t a θ, existují dva inte-
grály pohybu – energie E ′ a projekce momentu hybnosti do osy symetrie L′.
Dále se zachovává klidová hmotnost testovací částice m0.
Použitím rovnic pro zachovávající se veličiny v (3.10) můžeme zapsat

pohybové rovnice ve tvaru

r̈ = − 1
2e2(ψ−γ)

[

gtt,rE
2 + gθθ,r L

2 +
∂e2(ψ−γ)

∂r
(ṙ2 − ż2) + 2

∂e2(ψ−γ)

∂z
ṙż

]

, (3.13)

z̈ = − 1
2e2(ψ−γ)

[

gtt,zE
2 + gθθ,z L

2 +
∂e2(ψ−γ)

∂z
(ż2 − ṙ2) + 2

∂e2(ψ−γ)

∂r
ṙż

]

, (3.14)

kde E = E ′/m0 a L = L′/m0. Použijeme-li protáhlé sférické souřadnice z a u
(z = uv, r2 = (u2 − 1)(1− v2), u ≥ 1,−1 ≤ v ≤ 1), pak lze (3.11) separovat
a získáme řešení ve tvaru součinů Legendrových polynomů a harmonických
funkcí.



Kapitola 4

Jednoduché chaotické systémy
v obecné relativitě

Einsteinovy rovnice, které svazují geometrii prostoročasu s výskytem a cho-
váním hmoty, jsou složité nelineární parciální diferenciální rovnice, jejichž ře-
šení je obecně velmi obtížné. Jejich známá přesná řešení, která popisují gravi-
tační pole fyzikálně přijatelných zdrojů, proto typicky předpokládají vysoký
stupeň symetrie. Díky tomu bývá dynamika testovacího pohybu v těchto po-
lích regulární (existuje dostatečný počet integrálů pohybu ). Je-li symetrie
pozadí snížena, případně je-li testovací částice vybavena strukturou (vyšší
multipóly), dojde ke zmenšení počtu integrálů pohybu a systém může vyka-
zovat chaotické chování. Symetrie pozadí může být snížena např. výskytem
dodatečného zdroje.
Příklady narušení původně regulárních systémů se budeme zabývat v této

kapitole. Poukážeme také na některé rozdíly mezi dynamikou popisovanou
newtonovskou mechanikou, obecnou relativitou, případně různými pseudo-
newtonovskými přiblíženími.
Numerické analýzy ukazují, že chaotické chování projevují částice po-

hybující se ve Schwarzschildově prostoročasu, pokud mají nenulový vlastní
moment hybnosti. K chaotickému chování dále může vést přítomnost ma-
lých periodických perturbací metriky (gravitační vlny), hmotný disk, uvážení
multipólového rozvoje hustoty hmoty zdroje atd. V rámci obecné relativity
se také studuje chaos, který projevují určité třídy prostoročasů v závislosti
na parametrech (známý je tzv. mixmaster universe model, viz [6]). Tímto
druhem chaosu, daným bezprostředně nelinearitou Einsteinových rovnic, se
však v této práci zabývat nebudeme.
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4.1 Chaotické pohyby kolem dvou statických
černých děr

Prvním systémem, který byl na začátku 90. let zkoumán z hlediska chaotic-
kého chování, byl systém dvou extrémních Reissnerových-Nordströmových
černých děr (viz odstavce 3.1 a 3.3), jejichž hmotnost se v přirozených jed-
notkách rovná jejich náboji. Z toho důvodu je jejich gravitační interakce
vyvážena elektrostatickou a jedná se tedy o protějšek problému dvou fixo-
vaných center z klasické mechaniky. Relativistický systém je však podstatně
odlišný, pohyb volných testovacích částic totiž vykazuje chaotické chování
na rozdíl od klasického integrabilního problému [3].
Systémem dvou černých děr se zabýval G. Contopoulos ve dvou článcích

z roku 1990 ([4]) a 1991 ([5]). V prvním z těchto článků zkoumá orbity fotonů
a částic s E > 1, pohyb částic s E < 1 je popsán ve druhém článku.
Pohybové rovnice testovací částice jsou

d
dτ

(

U4Q2ψ̇2
)

= E2ψ̇
∂

∂ψ

[

U2Q

(

U2 − δ1
E2

)]

, (4.1)

d
dτ

(

U4Q2θ̇2
)

= E2θ̇
∂

∂θ

[

U2Q

(

U2 − δ1
E2

)]

, (4.2)

U2
[

E2 −Q
(

ψ̇2 + θ̇2
)]

= δ1, (4.3)

kde

U = 1 +
M1
r1
+
M2
r2
, (4.4)

r21 = x
2 + y2 + (z − 1)2, r22 = x

2 + y2 + (z + 1)2, (4.5)

x = sinhψ sin θ cosϕ, y = sinhψ sin θ sinϕ, z = coshψ cos θ, (4.6)

Q = cosh2 ψ − cos2 θ (4.7)

a δ1 = 0 v případě fotonů a δ1 = 1 pro částice.
V případě fotonů existují tři možné typy drah:

I) orbity, které končí v centru M1,
II) orbity, které končí v M2 a
III) orbity, které unikají do nekonečna.

Mezi každými dvěma orbitami různých typů existuje alespoň jedna nesta-
bilní periodická orbita, která je odděluje. Pokud se budeme zajímat pouze
o jednoduché periodické orbity, můžeme určit také tři typy, a to (viz obr. 4.1):

a) orbity obíhající pouze kolem prvního centra,
b) orbity obíhající pouze okolo druhého centra,
c) orbity obíhající kolem obou center.



KAPITOLA 4. CHAOTICKÉ SYSTÉMY V OBECNÉ RELATIVITĚ 31

Obrázek 4.1: Periodické orbity

M1

M2

x

z

a

b

c

d

Nestabilní orbity periody 1 (a, b, c) a orbita tvaru osmičky (d) periody 2.

Existují také orbity vyšších period, například orbita tvaru osmičky (ozna-
číme ji jako typ d) obíhající obě centra.
V případě fotonů jsou všechny periodické orbity velmi nestabilní. Jejich

koeficient stability (viz [4] a odstavec 1.1) se pohybuje v řádu desítek nebo
stovek, v případě orbity tvaru osmičky jsou to dokonce desetitisíce. Již tento
fakt indikuje, že v takovém systému se bude objevovat chaotické chování.
Vyberme nyní takovou souřadnou soustavu, v níž se obě černé díry na-

cházejí na ose z, jedna v bodě z = 1, druhá symetricky v bodě z = −1.
Uvažujme částice, které se nacházejí na ose z s z > 1 a mají k ní kolmý
vektor rychlosti. Zvolme osu x tak, aby tento vektor ležel v rovině xz.
Nalezneme nějaké z0 takové, že částice nacházející se v tomto bodě s ur-

čitou energií se pohybují po dráze typu II, tedy skončí v centru M2. Víme,
že interval počátečních hodnot z vedoucích k dráze typu II je zdola a shora
omezen body, příslušným k orbitám, které jsou asymptotické k periodické
orbitě typu b probíhající ve směru a proti směru hodinových ručiček (viz
obrázek 4.1 a)). Tyto body označíme (ve shodě s [4]) zb1 a zb2 > zb1. Dále
existuje bod za > zb2, který vede k periodické orbitě typu a. Mezi body
za a zb2 ale začínají i orbity, které unikají do nekonečna. Ty jsou omezeny
asymptotickými orbitami k periodickým orbitám typu c, jedna je probíhána
ve směru hodinových ručiček a druhá proti směru (viz obrázek 4.1 b)).
Tímto postupem zjistíme, že všechny intervaly počátečních podmínek,

které přísluší k danému typu orbity (I, II nebo III), jsou omezeny periodic-
kými orbitami typu a, b nebo c a že je jich nekonečně mnoho. Navíc mezi
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Obrázek 4.2: Typy asymptotických orbit

M1

M2

x

z

a)

a) Asymptotické orbity k orbitě b
probíhající po a proti směru ho-
dinových ručiček

M1

M2

x

z

∞

b)

b) Asymptotické orbity k orbitě c
a orbita typu III unikající do neko-
nečna

každými dvěma intervaly příslušnými k různým typům orbit existuje interval
orbit třetího typu. Počáteční podmínky patřící k jednomu typu orbity tedy
tvoří fraktální množinu s nenulovou Lebesgueovou mírou. Ve shodě s po-
známkou na konci odstavce 1.2 to můžeme považovat za důkaz chaotického
chování.
Pokud necháme počáteční pozici z0 konstantní a budeme měnit hmot-

nost zdroje M1 při konstantním M2, získáme pro určitý interval hmotností
M1 o šířce ∆M1 orbity typu II, kdy částice spadne do druhé černé díry.
Budeme-li dále měnit hmotnost M1, pak v dalším intervalu šířky ∆M2 pů-
jde znovu o orbity typu II, tyto orbity ale obkrouží zdroj M1 dvakrát. Dále
v intervalu šířky ∆M3 se bude jednat o orbity třikrát obkroužující první čer-
nou díru před pádem do druhé. Poměry šířek intervalů ∆M1/∆M2 atd. se
blíží k vlastní hodnotě periodické orbity a (v [4] nalezneme hodnoty těchto
poměrů 81, 95 a 93, přičemž vlastní hodnota orbity a je 93,2).
Chaos vyskytující se v systému dvou statických černých děr je způsoben

vlastnostmi geometrie prostoročasu v jejich okolí. Její analýzou bychom tedy
také měli být schopni indikovat chaotické chování. Pro nulové geodetiky
můžeme použít postupu z článku [20]. Pomocí Fermatova principu (světlo se
pohybuje po takové dráze, která extremalizuje čas mezi dvěma danými body
v třírozměrném prostoru) se dá ukázat (viz [20]), že tok nulových geodetik
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vně černých děr je ekvivalentní Riemannově geodetickému toku na varietě
Σ = R3 \ {xi} s Riemannovou metrikou h danou vztahem

h ≡ Ω2(dx2 + dy2 + dz2), (4.8)

kde

Ω = U2 =

(

1 +
N
∑

i=1

Mi

|x− xi|

)2

. (4.9)

Pro výše diskutovaný případ dvou černých děr umístěných na ose z mů-
žeme z důvodu symetrie (ekvivalence všech rovin obsahujících osu z) stu-
dovat geodetický tok na dvourozměrné varietě S = R2 \ {(0, 1), (0,−1)}
(rovina (yz)) s metrikou

h = Ω2(dy2 + dz2), (4.10)

kde

Ω =

(

1 +
M1

√

y2 + (z − 1)2
+

M2
√

y2 + (z + 1)2

)2

. (4.11)

Vidíme, že pro velká r se jedná o asymptoticky plochý prostoročas.
Vyšetříme-li chování této metriky v okolí x1 = (0, 1), získáme po zave-
dení polárních souřadnic kolem x1 v proměnných θ a ρ = M2

1 /|x − x1| její
vyjádření ve tvaru

h =
(

1 +O
(

1
ρ

))4

(dρ2 + ρ2dθ2), (4.12)

podobně pak v blízkosti druhého zdroje x2. Pro ρ → ∞, tedy x → xi se
opět jedná o plochý prostoročas, v blízkosti obou černých děr tedy je stěs-
naný asymptoticky plochý Euklidovský prostor (musíme si uvědomit, že nyní
nediskutujeme geometrii skutečného fyzikálního prostoročasu kolem dvou
černých děr, ale pouze vlastnosti variety (S, h), kterou jsme výše přiřadili
toku nulových geodetik v okolí dvou černých děr). Nulová geodetika skončí
v i-té černé díře právě tehdy, když příslušná geodetika na (S, h) unikne do
asymptotické oblasti x→ xi (viz obrázek 4.3).
Dále určíme křivost tohoto prostoru. V případě konformně plochého pro-

storočasu (4.10) je gaussovská křivost dána vztahem

K = − 1
Ω2
∆(lnΩ) =

1
Ω4
{

Ω3
[

(Ω)−1,yy +(Ω)
−1,zz

]

− Ω,2y−Ω,2z
}

. (4.13)

Po dosazení z (4.11) získáme výraz, který je všude záporný a v přísluš-
ných asymptotických oblastech (|x| → ∞, |x − xi| → 0) se blíží k nule
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Obrázek 4.3: Geometrie Riemannovy variety (S, h)

Geometrie dvourozměrné Riemannovy variety (S, h). Geodetika může
uniknout do tří asymptoticky plochých oblastí (|x| → ∞, |x− xi| → 0),
což odpovídá úniku nulové geodetiky do nekonečna nebo její pád do i-té

černé díry. Převzato z [20]

zezdola. Tok nulových geodetik v okolí dvou statických černých děr je tedy
ekvivalentní geodetickému toku na Riemannově varietě se zápornou křivostí.
Dá se ukázat (viz například [20]), že obecně v případě Riemannovy variety
jakékoli dimenze N se zápornou křivostí se od sebe blízké geodetiky expo-
nenciálně vzdalují a tedy mají pozitivní Lyapunovův exponent. To je jednou
z důležitých indicií chaotického chování, ovšem nejedná se o postačující pod-
mínku (viz odstavec 1.2). Abychom tímto způsobem dokázali chaotičnost
systému dvou černých děr, museli bychom podle definice v odstavci 1.2 najít
v budoucnu chaotickou podmožinu Λ. Konstrukce množiny, která zřejmě je
hledanou množinou Λ, je naznačena v práci [20], nejsou zde však dokázány
všechny požadované vlastnosti a) až c). Na podporu tvrzení, že nalezená
množina opravdu splňuje vlastnosti b) a c) jsou uvedeny pouze numerické
výsledky.
Dále se zaměříme na časupodobné geodetiky. Pro každý typ periodické

orbity můžeme vykreslit její charakteristiku – závislost počáteční polohy na
ose z na hmotnosti první černé díryM1 při konstantní hmotnosti druhé černé
díry M2. Například pro E < 0 tvoří charakteristika orbity typu a smyčku
– pro hmotnosti do jisté maximální hodnoty Mmax existují dvě periodické
orbity, proM1 =Mmax tyto dvě orbity splývají v jednu a pro větší hmotnosti
neexistuje žádná periodická orbita daného typu. Pro orbitu typu d existují
smyčky dvě – tedy pro různé hmotnosti M1 můžou existovat čtyři, dvě nebo
žádná periodická orbita typu d.
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Dále, pokud je E < 1, pak kolem systému existuje křivka nulové rychlosti
(angl. curve of zero velocity, zkratka CZV). To je taková křivka, na které se
potenciál rovná energii částice. Za ní se částice nemůže pohybovat (viz od-
stavec 2.3). Pokud se částice dostane na CZV, pak se odrazí zpět do vnitřní
oblasti uzavřené v CZV. V takovém případě existují další typy periodic-
kých orbit, například orbita, která má tvar části hyperboly procházející mezi
oběma centry a odrážející se od CZV po stejné trajektorii k druhému bodu
odrazu od CZV. Pro částice s eliptickou energií existují také kvazi-periodické
orbity v blízkosti stabilních periodických orbit a stochastické orbity, které
nespadnou do žádné z černých děr. Naopak zde neexistují orbity unikající
do nekonečna, které jsme diskutovali v případě fotonů a které tvořily spolu
s dalšími dvěma orbitami fraktální strukturu počátečních podmínek.
Protože mnoho charakteristik různých periodických orbit má maxima

(případně i minima) v M1, pak podle Poincarého pravidla (viz [4]) v oblasti
blízko tohoto extrému je orbita stabilní. V systému tedy existuje nekonečný
počet intervalů hodnot M1, kde existují stabilní orbity (máme nekonečný
počet rodin periodických orbit). Pro všechnyM1, kde existují stabilní orbity,
pak máme jak regulární, tak i stochastické orbity.
Přechod od regulárních ke stochastickým orbitám se děje pomocí bifur-

kace zdvojující periodu (viz odstavec 1.1), kde parametrem, na kterém závisí
dynamika systému, je M1. Při změně hmotnosti M1 na jistou hodnotu M11
se tedy původně stabilní periodická orbita změní v nestabilní a vznikne sta-
bilní orbita dvojnásobné periody. Stejným způsobem se zformuje nekonečný
počet bifurkací zdvojujících periodu a nad kritickou hodnotou M1kr systém
obsahuje nekonečný počet nestabilních rodin periodických orbit, což vede
k chaotickému chování v okolí těchto orbit. Mezi hodnotami M11 aM1kr pak
existují nestabilní orbity, které jsou obklopeny uzavřenými invariantními
křivkami. Orbity v okolí nestabilních periodických orbit nemohou překročit
invariantní plochu, která je vytvořena orbitami začínajícími v bodech invari-
antní křivky. Pro některé intervaly hmotností M1 tedy existují stochastické
orbity, které nemohou spadnout ani do jedné z černých děr.
Pokud se zaměříme na existenci periodických orbit a a b, zjistíme, že

existují hodnoty M1 při M2 = konst, kdy tyto orbity existují nebo nee-
xistují. Pro M2 = 1 a E2 = 0,5 uvádí práce [5] následující hodnoty. Pro
M1 < 0,907 059 18 existuje pouze orbita typu a. Pro 0,907 059 18 < M1 <
1,325 760 21 existují periodické orbity obou typů a pro 1,325 760 21 < M1
existuje pouze orbita typu b. Fraktální struktura počátečních podmínek ve-
doucích k orbitám typu I nebo II však zůstává zachována, případná chybějící
orbita typu a nebo b je v roli orbity, k níž jsou asymptotické limity množin
orbit typu I nebo II (viz výše), nahrazena orbitou tvaru části hyperboly,
která se na obou stranách odráží od CZV.
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4.2 Schwarzschildova černá díra s malou pe-
riodickou perturbací

Melnikovovu metodu můžeme použít například pro zkoumání změn cho-
vání geodetického pohybu kolem Schwarzschildovy černé díry (regulární –
viz odstavec 3.1) pod působením malé periodické perturbace, která může
být způsobena gravitačními vlnami. K tomu ale nejdříve potřebujeme znát
integrační cestu, tedy homoklinickou orbitu v neperturbovaném systému (sa-
motná Schwarzschildova černá díra).
Metrika tohoto systému je popsaná rovnicí (3.1). Geodetický pohyb čás-

tice o hmotnosti m v rovině θ = π/2 (jedná se o fázový prostor (r,pr))
můžeme popsat jako jednorozměrný pohyb částice s energií E2 −m2 v po-
tenciálu

U(r) = −2Mm2

r
+
L2

r2
− 2ML2

r3
, (4.14)

jehož průběh je na obrázku 4.4. Nestabilní periodická orbita se nachází v ma-
ximu potenciálu. Poměrně jednoduchým způsobem (viz např. [11] nebo [2])
zjistíme, že se jedná o kruhovou orbitu

xun =
1
3
(1 + β), (4.15)

kde xun = 2M/run, β =
√

1− 12M2m2/L2 a L je dáno vztahem (3.3). Jeli-
kož požadujeme, aby V (xun) < 0, musí být splněny nerovnosti 0 < β < 1/2
nebo 2

√
3M < L/m < 4M . Pro každou trojici parametrůM ,m a L splňující

tyto nerovnosti najdeme právě jednu homoklinickou orbitu (pro t→ ±∞ se
blíží ke kruhové orbitě) s energií

E = (2− β)m

√

2
9(1− β)

. (4.16)

Bod pohybující se po této orbitě se dostává maximálně do vzdálenosti
rmax = 2M/xmax od centra, která je dána vztahem

xmax =
1
3
(1− 2β). (4.17)

Integrací pohybových rovnic s efektivním potenciálem příslušným
Schwarzschildově černé díře s danou energií získáme rovnice popisující ho-
moklinickou orbitu

x = xmax + β tgh
(

1
2

√

βϕ

)

, (4.18)

pr = ±1
f

(

E2 − f

(

m2 +
L2

r2

))1/2

, (4.19)
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Obrázek 4.4: Efektivní potenciál Schwarzschildovy černé díry
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Efektivní potenciál pro β = 0,6; 0,5; 0,3 a 0 (shora dolů).

kde f(z) = 1− 2M/z. Použitím vztahů (3.2) a (3.3) získáme

dt
dϕ
=
dt
dτ
dτ
dϕ
=

4M2E

Lx2(1− x)
, (4.20)

kde x(ϕ) je dáno vztahem (4.18).
Integrací tohoto vztahu s použitím substituce z = exp (

√
βϕ) získáme

hledaný vztah t(ϕ), který potřebujeme pro výpočet Melnikovova integrálu.

t =
6
√
6(2− β)M√
β(1 + β)3/2

(

ln z
2− β

− 2β
1− 2β

(1− 5β)z + (1 + β)
(1 + β)z2 + 2(1− 5β)z + (1 + β) −

−
√
β(1 + β)3/2

3
√
6(2− β)

ln
(2− β)z + (2 + 5β)− 2

√

6β(1 + β)

(2− β)z + (2 + 5β) + 2
√

6β(1 + β)
+

+

√
β(11− 11β − 4β2)
3
√
3(1− 2β)3/2

tg−1
(1 + β)z + (1− 5β)
2
√

3β(1− 2β)

)

− konst. (4.21)

Nyní se již můžeme zabývat perturbací metriky. Pro použití Melniko-
vovy metody potřebujeme znát tvar periodické perturbace gab + εhab, kde
hab je řešením linearizovaných Einsteinových rovnic na pozadí Schwarzschil-
dovy černé díry. Pokud uvažujeme „lichouÿ perturbaci způsobenou gravitač-
ními vlnami o jediné frekvenci, je její obecný tvar pro dané l dán vztahem
(viz [15])

hab =









fk0(r) k1(r) 0 0
f1(r) f−1k0(r) 0 0
0 0 r2k2(r) 0
0 0 0 r2 sin θ2k2(r)









eiωtPl(cos θ), (4.22)
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kde Pl jsou Legendrovy polynomy řádu l a vedoucí členy radiálních funkcí
mají pro vysoké frekvence (ω → ∞) tvar

k0 = B
(

1 +O(ω−1)
)

e±iωr
∗

, (4.23)

k1 = ±iB
(

1 +O(ω−1)
)

e±iωr
∗

, (4.24)

k2 = ±iB
(

f

ωr
+O(ω−2)

)

e±iωr
∗

. (4.25)

r∗ ≡ r + 2M ln (r/(2M)− 1) označujeme „želví souřadniceÿ (obecně je
definována dr∗ ≡ grrdr) a B je amplituda nezávisející na frekvenci. Pro
„sudouÿ perturbaci lze získat vztah

hab =









0 0 0 h0(r)
0 0 0 h1(r)
0 0 0 0

h0(r) h1(r) 0 0









eiωtPl(cos θ), (4.26)

kde ve vysokofrekvenční aproximaci (A hraje stejnou roli jako B výše)

h0 = A

(

±r + f

iω
+O(ω−2)

)

e±iωr
∗

, (4.27)

h1 = A

(

r

f
+O(ω−1)

)

e±iωr
∗

. (4.28)

Přistoupíme k výpočtu Melnikovova integrálu. Jelikož musí platit

gabpapb = −m2, (4.29)

můžeme dosazením předchozích vztahů do lineárního řádu a položením
pθ = L, pϕ = 0 a −pt = H0 + εG získat tvar perturbace

G = −fprhtr−Lr−2htϕ−
1
2
H0f

−1htt−
f

2H0
(f 2p2rhrr+2Lfprr

−2hrϕ+l
2r−4hϕϕ),

(4.30)
kde H0 je neperturbovaný hamiltonián ve tvaru

H0 =
√

f(gijpipj +m2) =

√

f

(

fp2r +m2 +
L2

r2

)

(4.31)

rovný energii dané vztahem (4.16). Dosazením do Melnikovovy funkce (vy-
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jádříme Poissonovy závorky) získáme

I(t0) =

∞
∫

−∞

[

Efpr
r

htϕ − fprhtϕ,r +

+
1
Er2

(

ME2 − L2f 2

r
− 7Mf 2p2r + 2f

2p2rr

)

hrϕ +

+
EMpr
Lf

htt −
prr

2

2L
htt,r +

1
Lf

(

ME2 − L2f 2

r
−Mf 2p2r

)

htr −

−f
2p2r
L

htr,r +
fpr
EL

(

ME2 − L2f 2

r
− 2Mf 2p2r

)

hrr −
f 4p2rr

2

2EL
hrr,r +

+
Lfpr
Er3

(

2f − M

r

)

hϕϕ −
Lf 2pr
2Er2

hϕϕ,r

]

dϕ. (4.32)

Tento integrál nemůžeme analyticky spočítat (neznáme obecné chování per-
turbace), ale můžeme použít různá přiblížení, například vysokofrekvenční
aproximaci, pro niž je chování metriky vyjádřeno výše. Podrobný postup
výpočtu a výsledky pro tuto aproximaci lze nalézt v práci [2]. Tyto vý-
sledky ukazují, že Melnikovův integrál v tomto případě opravdu vykazuje
izolované nuly a dynamika kolem černé díry ovlivněné gravitačními vlnami
s vysokou frekvencí je pro jistou množinu disktrétních frekvencí chaotická.

4.3 Chaotický rozptyl v systému N extrém-
ních Reissnerových-Nordströmových čer-
ných děr

Uvažujme pohyb nabité testovací částice, pro niž e/m > 1 v prostoročase
s N extrémními Reissnerovými-Nordströmovými černými dírami (podrobné
pojednání případu N = 4 je možno najít v práci [1]). Vlastnosti tohoto
prostoročasu viz odstavec 3.3.
Protože platí e/m > 1, převáží elektrostatická interakce gravitační a ko-

lem každé černé díry se pro (1 + 2
√
2/3)−1(1 − e/m) < E < 0, kde

E = U−1(γ − e/m), nalézá křivka nulové rychlosti. Při dosažení této křivky
se částice zastaví a odrazí zpět (viz odstavec 2.3). V takovém případě mo-
hou částice po několika odrazech odletět do nekonečna nebo mohou neustále
obíhat mezi černými děrami, nikdy však do žádné nespadnou.
Uvažujme případ, kdy jsou všechny černé díry v jedné rovině (např. xz)

a jejich x-ové souřadnice jsou větší než nula. Dále uvažujme částice, začí-
nající svůj pohyb na jedné souřadné ose (řekněme z) s danou konstantní



KAPITOLA 4. CHAOTICKÉ SYSTÉMY V OBECNÉ RELATIVITĚ 40

Obrázek 4.5: Úhel rozptylu θ

Závislost úhlu rozptylu na parametru Zvětšení předchozího obrázku.
b = z pro 4 černé díry umístěné
na souřadnicích x = ±1, z = ±1. Převzato z [1].

energií a rychlostí kolmou k této ose. Velikost souřadnice z budeme brát
jako parametr. Můžeme pak zkoumat závislost úhlu rozptylu θ (úhel, který
asymptoticky svírá vektor rychlosti částice unikající ze systému do neko-
nečna s osou x) na parametru z. V [1] je takový problém numericky vyřešen
pro N = 4.
Pro některé hodnoty z je funkce θ(z) spojitá, existují ale také oblasti,

kdy se θ velmi rychle mění (viz obrázek 4.5). Pokud se zaměříme na takový
interval a spočteme hodnoty θ(z) s vyšší přesností, nalezneme opět spojité
a nespojité intervaly s podobnou strukturou jako předtím – závislost má
fraktální strukturu s nespojitostmi v bodech Cantorovy množiny. V okolí
takových bodů můžeme pozorovat základní charakteristiku chaotického cho-
vání – citlivou závislost na počátečních podmínkách. Změníme-li totiž jen
nepatrně velikost parametru z, pak výsledný osud částice se může zcela změ-
nit, například místo aby opouštěla systém směrem „nahoruÿ, tedy s kladnou
z-komponentou rychlosti, opustí ho směrem „dolůÿ.
Body nespojitosti odpovídají nestabilním periodickým orbitám, na nichž

se částice neustále odráží mezi jednotlivými CZV. To odpovídá teorii chao-
tického chování v hamiltonovských systémech i ostatním případům chaotic-
kého chování, kdy nestabilní periodické orbity jsou prvkem, který může do
systému přinášet chaotické chování. To lze očekávat také intuitivně: částice
obíhající v systému po periodické orbitě v něm stráví nekonečně dlouhou
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Obrázek 4.6: Závislost f(ε)

Závislost poměru ε-nejistých bodů na ε v logaritmické škále.
Převzato z [1].

dobu. Částice, která se nachází blízko této orbity, se bude v systému po-
hybovat dlouho, než unikne do nekonečna, a prodělá tedy mnoho odrazů
od CZV. Rozptylující efekt těchto odrazů se nakumuluje a drobná změna
počátečních podmínek může tak vést k velmi odlišnému vývoji.
Chceme-li nějak podchytit rozsah chaotického chování, spočteme box-

counting dimenzi (viz odstavec 2.4) hranice počátečních podmínek vedou-
cích k úniku ze systému do kladného nebo záporného nekonečna ve směru
osy z. Tedy zvolíme nějaké ε > 0 a zkoumaný interval počátečních podmínek
rozdělíme naM bodů vzdálených od sebe o ε (tedy zi−zi−1 = ε). Zkonstru-
ujeme pak množinu „ε-nejistých bodůÿ A tak, že pro každé i zjistíme, jestli
částice vypuštěné z bodů zi−1, zi, zi+1 unikají ze systému nahoru, nebo dolů
(například podle velikosti úhlu θ(z)). Pokud všechny tři počáteční podmínky
vedou k úniku stejným směrem, posuneme se o bod dále, protože v tomto
intervalu všechny zkoumané body patří k jednomu atraktoru , a neleží tu
tedy body hranice. Pokud je osud částic rozdílný, zařadíme zi do A.
Poměr počtu bodů v A ku celkovému počtu bodů f(ε) je funkcí ε. Dá se

ukázat, že tato funkce má průběh

f(ε) ∼ εα, (4.33)

kde veličinu α nazýváme exponentem nejistoty (angl. uncertainty exponent).
Počet intervalů potřebných k pokrytí tedy je εα−1 a box-counting dimenze
(také dimenze nejistoty (angl. uncertainty dimension)) je D0 = 1− α.
Na obrázku 4.6 je zobrazen průběh této funkce v logaritmické škále pro

výše uvažovaný systém čtyř černých děr. Pro tento systém vychází D0 = 0,51
[1].
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4.4 Systém černé díry a hmotného disku

Černé díry se ve vesmíru zřejmě vyskytují ve většině galaktických jader
a v některých rentgenových dvojhvězdách. Toto přesvědčení je observačně
podpořeno argumenty založenými na modelování interakce černých děr s lát-
kou a elektromagnetickými poli. Zachycená látka se v okolí díry typicky
uspořádá do disku, jímž v důsledku viskozitní ztráty energie a momentu
hybnosti postupně klesá k horizontu. Studium dynamiky testovacích částic
v poli černé díry s diskem (případně halem) má proto značný astrofyzikální
význam (v případě galaktického jádra lze za částici považovat i celou jed-
notlivou hvězdu, protože černá díra má v tom případě typicky hmotnost 106

až 109 slunečních hmotností).
Nejjednodušší aproximací popsaného systému je statická a axiálně syme-

trická soustava černé díry a nekonečného tenkého disku s vnitřním okrajem.
Takovým systémem a jeho newtonovskou limitou se zabývají A. Saa a R.
Venegeroles v práci [16].
V newtonovské limitě můžeme problém geodetického pohybu v takovém

poli redukovat na dvourozměrný systém s hamiltoniánem

H =
ṙ2

2
+
ż2

2
− M√

r2 + z2
+
L2

2r2
+ αz, (4.34)

kde z > 0, M je hmotnost černé díry, L je zachovávající se azimutální
moment hybnosti a α je parametr, který popisuje hustotu hmoty disku. Pro
z < 0 získáme hamiltonián pouze záměnou α → −α.
V oblasti z > 0 a z < 0 je tento systém integrabilní. Jen v případě,

kdy orbita prochází rovinou z = 0 a dochází ke změně znaménka α, může
docházet k nepravidelnostem. Orbity, které neprocházejí touto rovinou, jsou
tedy zcela integrabilní, na rozdíl od relativistického případu.
Podíváme-li se na Poincarého řezy v rovině z = 0 na obrázku 4.7, vidíme,

že pro různé energie se částice chová jinak. Jelikož jsou pohybové rovnice
invariantní vůči přeškálování (r → λr,M → M, z → λz, α → λ−2α, t →
λ3/2t, L →

√
λL,H → λ−1H, λ > 0) nebo (r → ωr,M → ωM, z → ωz, α →

ω−1α, t → ωt, L → ωL,H → H,ω > 0), můžeme vždy zvolit L a H takové,
aby systém s daným M a α konečným měl Poincarého řez buď chaotického,
nebo regulárního typu.
Relativistický systém černé díry a tenkého disku lze popsat Weylovou

metrikou pro axiálně symetrický prostoročas, viz odstavec 3.4, kde

2ψ = αz + ln
R1 +R2 − 2M
R1 +R2 + 2M

, (4.35)

2γ = −α
2

4
r2 + ln

(R1 +R2 − 2M)(R1 +R2 + 2M)
4R1R2

+ α(R2 − R1), (4.36)
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Obrázek 4.7: Poincarého řezy pro newtonovskou limitu

Poincarého řez (rovina (r, ṙ), z = 0) fázovým prostorem geodetického
pohybu kolem statické černé díry s nekonečným diskem o homogenní

hustotě α = 0,1. Azimutální moment hybnosti částice je volen L = 1. Vlevo
případ s malou energií (H = −0,4), kdy je pohyb prakticky všude

regulární, vpravo případ s větší energií (H = −0,15) a mnohem větším
zastoupením chaotických oblastí. Převzato z [16].

R1 =
√

(M − z)2 + r2, R2 =
√

(M + z)2 + r2. (4.37)

Z této metriky můžeme odvodit geodetické rovnice a ty pak numericky
řešit. Tímto postupem zjistíme, že relativistický systém vykazuje chaotické
chování i v případě orbit, které neprotínají rovinu z = 0, což je významný
rozdíl proti newtonovské mechanice. To podporuje fakt, že relativistické sys-
témy bývají více chaotické než příslušné newtonovské limity.
Relativistické efekty také můžeme modelovat v rámci newtonovské teo-

rie, pokud se zajímáme o pohyb částice dál od horizontu, kde je gravitační
pole slabé. Zahrneme je pomocí vhodného přizpůsobení potenciálu. Jedním
z nejjednodušších pseudo-newtonovských potenciálů je Paczynskiho-Wiitův
potenciál

Φ = − GM

R− Rg

, Rg =
2GM
c2

, (4.38)

ve kterém je úpravou jmenovatele simulován schwarzschildovský průběh pole
a speciálně výskyt horizontu na R = Rg. V případě černé díry a tenkého
disku získáme hamiltonián

H =
ṙ2

2
+
ż2

2
− M√

r2 + z2 − 2M
+
L2

2r2
+ αz. (4.39)

Poincarého řezy i v tomto přiblížení ukazují chaotické chování (viz obr. 4.8).
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Obrázek 4.8: Poincarého řezy pro exaktní řešení

Poincarého řez (rovina (r, ṙ), z = 0) fázového prostoru geodetického
pohybu exaktního řešení systému statické černé díry (M = 1)

s nekonečným diskem o homogenní hustotě α = 5 · 10−4 pro orbitu
s E = 0, 975 a L = 3, 8. Převzato z [16].

V [9] jsou Poincarého řezy pro Paczynskiho-Wiitův potenciál vypočtené
pomocí Newtonových pohybových rovnic a speciálně relativistických rovnic
a jsou porovnány s těmi získanými z rovnic geodetiky v obecné relativitě.
Z tohoto porovnání vyplývá, že Paczynskiho-Wiitův potenciál vytváří sed-
lový bod jak v newtonovském, tak ve speciálně relativistickém přiblížení.
V obou případech dochází ke křížení stabilní a nestabilní variety hyper-
bolického pevného bodu (viz odstavce 1.4 a 2.1), a tedy k výskytu cha-
otického chování. Srovnání Poincarého řezů a Lyapunovových exponentů
také ukazuje, že newtonovský a speciálně relativistický přístup využívající
Paczynskiho-Wiitova potenciálu vykazují více chaotičnosti než orbity zís-
kané plně relativistickým výpočtem.
Obecné řešení Laplaceovy rovnice (3.11), které popisuje statický axiálně

symetrický systém černé díry a dalšího zdroje (halo) a které je všude vně
horizontu regulární, lze zapsat ve tvaru

ψ =
1
2
ln
(

u− 1
u+ 1

)

+
∞
∑

n=1

anPn(u)Pn(v). (4.40)

I přesto, že Einsteinovy rovnice jsou na rozdíl od Newtonových neline-
ární, a tedy nemůžeme obecně udělat multipólový rozvoj a za řešení pova-
žovat součet příspěvků od jednotlivých členů, řešení (4.40) takovou povahu
má. První jeho člen reprezentuje Schwarzschildovu černou díru s hmotností
M = 1 a členy sumy tvoří vyšší multipóly indukované halem.
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Omezíme-li se pouze na první tři příspěvky, získáme vztah

ψ =
1
2
ln
(

u− 1
u+ 1

)

− αuv +
Q

6
(3u2 − 1)(3v2 − 1) + O

10
uv(5u2 − 3)(5v2 − 3),

(4.41)
kde α,Q a O jsou koeficienty popisující dipólový, kvadrupólový a oktupólový
příspěvek.
Tímto potenciálem se pro zachycené částice (nemají dostatečnou ener-

gii, aby unikly ze systému do nekonečna) zabývá práce [18]. Na Poincarého
řezech je v ní ukázáno, že sám kvadrupólový příspěvek (který nenarušuje
symetrii vůči ekvatoriální rovině) chaotické chování nezpůsobí, ale už malý
oktupólový příspěvek s sebou přináší rozsáhlý výskyt chaosu. Jsou-li pří-
tomny oba členy, je chaotická oblast fázového prostoru ještě větší, než v
případě samotného oktupólu.
Částicemi s dostatečnou energií k úniku ze systému se zabývá práce

[13]. Chaotické chování částic je studováno pomocí výpočtu box-counting
dimenze D0 (viz odstavec 2.4). Částice může opustit systém buď únikem do
nekonečna, nebo pádem do černé díry, případně může neomezeně setrvat na
vázané orbitě. Dimenze hranice počátečních podmínek jednotlivých kanálů
úniku charakterizuje míru chaotického chování systému.
Pro dipólové rozložení hmoty kolem černé díry (α 6= 0, Q = O = 0)

a dané charakteristiky částice E2 < 1 a L je box-counting dimenze funkcí
velikosti dipólu α. Pro α menší než jistá hodnota α0 částice nemůže unik-
nout a fraktální hranice neexistuje. Pro α > α0 blízko hraniční hodnoty čás-
tice vykoná před únikem do nekonečna mnoho odrazů od bariér efektivního
potenciálu a rozptylující efekt těchto odrazů se kumuluje – systém vyka-
zuje silné chaotické chování a největší hodnotu box-counting dimenze (pro
L = 3, E2 = 0,95 je α0 = 2,5 ·10−4, pro α = 3 ·10−4 je D0 = 1,53±0,02). Pro
zvyšující se sílu dipólu chaotické chování ustává (pro α→ ∞ se jedná o pole
samotného dipólu, které je integrabilní) a dimenze D0 hranice se zmenšuje.
Pro výše zmíněné hodnoty E a L je systém regulární (D0 = 1 ± 0,01) pro
α ≥ 9 · 10−4. Pro E > 1 je systém regulární pro jakoukoli hodnotu α.
Uvažujeme-li kvadrupólové halo, pak pro Q > 0 (zploštělé halo) získáme

integrabilní systém, ale pro Q < 0 (protáhlé halo) existují dva různé úniky
do nekonečna (viz obr. 4.9). V tom případě opět nalezneme fraktální hra-
nici mezi počátečními podmínkami vedoucími k úniku do nekonečna jedním
kanálem a druhým kanálem a těmi, které vedou k neustálému pohybu v sys-
tému. Významným rozdílem oproti dipólové poruše je výskyt chaosu pro
jakkoli velkou energii, tedy i pro E > 1. Mechanismus chaotického chování
je v tomto případě stejný jako v odstavci 4.3. To se projeví také tím, že
i vlastní čas částice potřebný k úniku má singulární chování ve fraktální
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Obrázek 4.9: Efektivní potenciál kvadrupólu

Ekvipotenciály efektivního potenciálu kvadrupólového pole (α = O = 0)
protáhlého hala (Q = −4 · 10−6) pro částici s L = 0. Ekvipotenciály jsou
zobrazeny pro energie E2 = 0,93; 0,94; 0,95 a 0,96 (zevnitř ven). Převzato

z [13].

množině bodů. Pro Q < 0 je chaotická i příslušná newtonovská limita (efek-
tivní potenciál ve tvaru V (r, z) = L2/(2r2) − 1/r + ψ(r, z), kde ψ je dané
rovnicí (4.41)). Dimenze fraktální hranice vychází v newtonovském přiblížení
téměř stejně jako v relativistickém případě.
Zajímavým výsledkem je, že systém porušený kvadrupólovým i oktupólo-

vým příspěvkem je méně chaotický než systém s čistým oktupólovým halem.
Tedy obecnější systém nemusí vždy vykazovat více chaotického chování.
Uvažujeme-li nehmotné částice, pak efektivní potenciál závisí pouze na

impaktním paramatru b = E/L. V případě dipólového hala je jejich pohyb
regulární. Pro čistý kvadrupól je pohyb regulární pouze pro Q > 0, jinak
chaotický. Oktupólová porucha také vede na chaotické trajektorie. Dimenze
příslušné hranice je ale vždy menší než v případě hmotných částic, pohyb
fotonů je tedy méně chaotický.
Všechna výše uvedená tvrzení ohledně chování částic v poli černé díry

a multipólového hala se opírají o numerické analýzy publikované v pracích
[13] a [18].
Realističtějším přiblížením astronomických objektů je systém rotující

černé díry a disku. Zatím není známo přesné řešení, které by realisticky po-
pisovalo takový systém, ale jsou známy metriky, které by ho mohly popsat
alespoň přibližně. Tyto metriky vycházejí z Kerrova řešení (viz odstavec 3.2)
a Weylova řešení (viz odstavec 3.4). Jednou z nich, platnou pro pomalou ro-
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taci systému, se zabývá práce [12]. (Nebudeme ji zde uvádět, protože je
složitá již i pro pouhý dipólový disk). Pohyb testovacích částic je v ní opět
studován pomocí Poincarého řezu. Ukazuje se, že částice orbitující proti ro-
taci černé díry mají ve fázovém prostoru větší chaotické oblasti, než částice
obíhající díru souhlasně s její rotací. (Systém s nerotující dírou leží co do
stupně chaotičnosti mezi oběma zmíněnými případy.)
Tento výsledek můžeme uplatnit i v astrofyzice. Struktury, které se vy-

tvoří v blízkosti centra ze souhlasně rotujících částic, budou méně podléhat
chaotickému chování, a proto pravděpodobně vydrží déle než struktury slo-
žené z částic rotujících proti smyslu rotace centra. Konkrétním příkladem
je galaxie s rotující černou dírou v centru a hvězdokupy nebo jiné hvězdné
struktury.



Závěr

Cílem této práce bylo seznámit čtenáře se základními pojmy teorie dyna-
mických systémů a teorie chaosu, speciálně pak s jejich využitím při studiu
pohybu testovacích částic v obecné relativitě. V obecné relativitě je díky
odlišným pojmům prostoru a času třeba pozměnit některé definice z kla-
sické teorie chaosu. Dále jsme uvedli metody, které se používají k nalezení
a klasifikaci chaotických pohybů. Použití těchto metod jsme demonstrovali
na několika systémech jedné nebo více černých děr a případné poruchy, která
sníží symetrii prostoročasu a zapříčiní tak vznik chaotických oblastí ve fá-
zovém prostoru částice.
Cílem našeho dalšího studia bude podrobné zkoumání systému černé díry

a hmotného disku.

48
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