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astrofyzikálními objekty. Přesné analytické řešení Einsteinových rovnic popisující 
akreční systém však není doposud známo. Gravitační pole disku se proto v mode
lech akrece často zanedbává. Zdá se však, že některé fyzikální procesy i vlastnosti 
samotného disku jsou velmi citlivé na přesnou geometrii prostoročasu. Jedním z 
nich je doposud nevyřešená otázka tzv. "runaway" nestability tlustého disku. V této 
práci počítáme gravitační pole tlustého (původně testovacího) toroidu a provádíme 
jeho superpozici s centrální statickou černou dírou relativistickým i newtonovským 
způsobem. Následně se pokoušíme odhadnout, jaký vliv má započítání gravitace 
disku na "runaway" nestabilitu. 
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Abstract: Accretion discs surrounding black holes are-because of their likely pre
sence in active galactic cores and some binaries-very important astrophysical ob
jects. But the exact solution of Einstein's equations describing accretion systems is 
not known yet. In the accretion models the gravitational field of the discs is therefore 
mostly neglected. However, some physical processes and properties of the discs seem 
to be very sensitive to exact geometry of the spacetime. One of them is the still 
unanswered question of the runaway instability of the thick <lise. In this work we 
are counting the gravitational field of thick ( originally testing) toroid and we make a 
superposition of this field with a field of a static central black hole in the relativistic 
and newtonian way as well. Then we are attempting to estimate how the gravitation 
of the <lise infiuences the runaway instability. 
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Kapitola 1 

Teorie tlustých akrečních disků 

1.1 Astrofyzikální motivace 

Obecná teorie relativity ve spojení s kvantovou mechanikou a statistickou fyzikou 
předpovídají, že jádro hvězdy, jehož hmotnost je větší než 2-3 hmotnosti Slunce, 
prodělá po ukončení termojaderných reakcí gravitační kolaps a skončí jako černá 
díra. Navzdory své tendenci pohlcovat hmotu může být černá díra původcem procesů 
s výraznými zářivými projevy, pokud interaguje s dostatečně hustým prostředím. 
Černá díra je velmi kompaktní, takže není pravděpodobné, že by na ni nalétávající 
materiál přímo (radiálně) spadl; díky kombinaci gravitační a odstředivé síly kolem 
ní typicky vytvoří akreční disk, jímž postupně spiráluje dolů. Akreční disk se může 
zformovat kolem černé díry v binární soustavě díky přetoku látky z druhé složky 
(pokud ta je "normální" hvězdou), a také kolem velmi hmotné díry v jádře galaxie 
(pokud je v jádře dost látky). Podobná konfigurace zřejmě přechodně vzniká i při 
samotném zrodu černé díry z jádra hmotné hvězdy a při kolizích mezi relativistickými 
tělesy (zejména neutronovými hvězdami). 

Disky se v astrofyzice vyskytují i jinde, např. při vzniku hvězd (viz původ sluneční 
soustavy), ve větších měřítcích jako galaktické disky, a také kolem nerelativistických 
těl.es (prstence kolem Saturnu). Akreční disky kolem velmi kompaktních objektů 
- neutronových hvězd či černých děr - jsou však zajímavé jako velmi výkonné 
a proměnné zdroje tvrdého záření. Díky tomu hrají ústřední roli v modelech ak
tivních galaktických jader a rentgenových dvojhvězd. Častým průvodním rysem dis
kové akrece jsou kolimované výtrysky látky a záření (angl. jety) podél rotační osy 
systému, jejichž interakce s okolním mezihvězdným a mezigalaktickým prostředím 
vyvolává další observační projevy. Zvláště výrazně by měly provázet interakci "jetů" 
vznikajících během kolapsu jádra hvězdy s jejími vnějšími obálkami, a rovněž šíření 
velice energetických výtrysků vyvržených při kolizi dvou ultrakompaktních objektů. 
Tyto velmi dynamické procesy jsou dnes uvažovány jako vysvětlení nejzářivějších 
známých událostí ve vesmíru, tzv. gama záblesků. 

Disková akrece a generace záření během ní jsou umožněny viskozitní disipací 
energie a momentu hybnosti orbitujícího materiálu. Reálná akrece je velmi složitá 
a zasahuje do působnosti několika fyzikálních oborů. Modely se nutně omezují na 
axiálně symetrické a stacionární situace a jednoduchou parametrizaci akrečního toku. 
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Využívají rovnic relativistické hydrodynamiky, termodynamiky a elektrodynamiky 
(případně přenosu záření), přičemž látku popisují jako ideální tekutinu a její vlastní 
gravitační pole obvykle zanedbávají (rovnice se řeší v prostoročasu buzeném čistě 
centrálním objektem). 

Teorie akrečních disků byla nejprve vybudována na modelech tenkých disků, tj. 
takových disků, pro které platí, že jejich tloušťka je zanedbatelná vzhledem k radiální 
vzdálenosti od středu v ekvatoriální rovině. Ukázalo se však, že pokud akreční rych
lost (rychlost přenosu hmoty z disku do černé díry) překročí určitou mez, nemůže 
být disk dále tenký, tlak ho totiž přinutí zaujmout jiný tvar, ve kterém již není 
jeho tloušťka zanedbatelná. V případě velkých akrečních rychlostí je tedy nutné disk 
nahlížet jako tlustý. 

Postupně vznikalo několik modelů, kterými lze tlustý disk popsat. Paczyríski 
a Wiita [34], [33] navrhli model, ve kterém se gravitační pole černé díry aproxi
muje pseudo-newtonovským potenciálem, díky čemuž se zjednoduší řada výpočtů. 
Další významný model je relativistický model [19], [17], ve kterém je gravitační pole 
popsáno Kerrovou nebo v jednodušším případě Schwarzschildovou metrikou. V obou 
modelech je možné vyšetřovat disk pomocí ploch konstantního potenciálu. V roce 
1978 Abramowicz, Jaroszyríski a Sikora [5] ukázali, že charakteristickým rysem ekvi
potenciálních ploch akrečního systému je (podobně jako v binárním systému dvou 
hvězd) kritická plocha, která protne sama sebe a která rozděluje prostor na oblast, 
v níž může disk existovat, a oblast, ve které není odstředivá síla dostatečně velká 
a hmota již odtud padá do černé díry. Nedlouho po tomto objevu následovala řada 
prací, které se zabývaly otázkou, zda je možné, aby došlo, podobně jako v binárním 
systému dvou hvězd, k tzv. "runaway" nestabilitě, tj. ke katastrofickému "odtoku" 
disku do černé díry. Tato otázka není doposud jednoznačně vyřešená. 

V celé práci budou voleny geometrizované jednotky, tj. c = G = 1. 

1.2 Disky tenké a tlusté 

První modely akrečních disků byly založeny na předpokladu, že v celém disku platí 
R = J z2 + r 2 ~ r, kde R je sférický poloměr a z a r jsou cylindrické souřadnice. 
Jedná se tedy o tenký disk, pro který v závislosti na konkrétním modelu dále platí, že 
částice, ze kterých se skládá, obíhají po geodetikách, tj. rozložení momentu·hybnosti 
v tenkém disku je keplerovské a pro jeho vnitřní okraj tedy platí podmínka rin ~ rms, 

kde rms je marginálně stabilní orbita1 . 

Brzy se však ukázalo, že za dostatečně velké akreční rychlosti nemůže disk zůstat 
tenký. Aby disk zůstal v hydrostatické rovnováze, je nutné, aby tlak záření na jeho 

1 Pro pohyb testovacích částic ve Schwarzschildově poli jsou významné dvě orbity. Je to výše 
zmíněná marginálně stabilní orbita rms = 6M a dále marginálně vázaná orbita Tmb = 4M. Částice 
na r < 4M není energeticky vázána, tj. při jakémkoliv jejím radiálním vychýlení spadne buď na 
centrum, nebo odletí do oo, dále částice, která se nachází na kruhové orbitě o poloměru 4M < r < 
6M po vychýlení na menší r spadne na centrum, po vychýlení na opačnou stranu však přejde na 
jinou eliptickou dráhu, částice na orbitě r > 6M je stabilní a po vychýlení na kteroukoliv stranu v 
radiálním směru přejde na jinou eliptickou dráhu. 
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povrchu nepřestoupil kritickou hodnotu, tj. musí platit 

F < Fcr' (1.1) 

kde 
g 

Fcr = - (1.2) 
/'I, 

je tlak záření, který právě kompenzuje povrchovou gravitaci g (gravitační zrychlení), 
K je konstanta popisující optickou průhlednost prostředí. V newtonovském případě 
je z-ová složka gravitačního zrychlení rovna 

(1.3) 

kde <p je gravitační potenciál centra a z je výška nad ekvatoriální rovinou. 
Za tepelné záření můžeme dosadit vztah, který je možné odvodit ze zákonů za

chování [34]: 

(1.4) 

kde ( -M) je akreční rychlost a rin označuje vnitřní poloměr disku. Dosazením rovnic 
(1.2), (1.4) a (1.3) do (1.1) dostáváme podmínku pro tloušťku disku 

(1.5) 

Nyní je výhodné zavést veličinu zvanou kritická rychlost akrece a v její řeči vyjádřit 
podmínku pro tloušťku. Kritická rychlost akrece je taková rychlost, při které je lumi
nosita disku rovna Eddingtonově luminositě sférické hvězdy. Eddingtonova lumino
sita je definována jako integrál přes povrch sférické hvězdy o poloměru R z kritické 
hodnoty tepelného záření 

_ 2 4KM 
Lcr = 47r R Fcr = -- (1.6) 

/'I, 

Luminosita tenkého disku může být definována jako integrál z tepelného záření přes 
jeho dva povrchy 

(1.7) 

Kritická rychlost akrece se potom definuje z rovnosti posledních dvou vztahů: 

(-M) = 8Jrrin . 
cr K 

(1.8) 

Pro tloušťku disku pak dostáváme podmínku 

rin 2 (-M) [ 1] 
z > (_ML 3r,. 1 - ( -;:--) . (1.9) 
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Kapitola 2 

Relativistický model tlustého disku 

2.1 Řešení Eulerovy pohybové rovnice 

Relativistický model, který popíšeme v této kapitole, je založen na předpokladu, že 
se zanedbá vlastní gravitace disku a gravitační pole bude dáno Schwarzschíldovou 
metrikou (jedná se tedy o testovací disk v polí Schwarzschíldovy černé díry). K 
úplnému popisu disku bude dále nutné specifikovat vztah mezí termodynamickými 
veličinami , tj. zadat stavovou rovnici. Pohybová rovnice disku bude dána Eulerovou 
relativistickou rovnicí. Její integrací zůstane jedna neurčená funkce, která popisuje 
rotaci disku (např. moment hybnosti) a kterou bude nutně zadat předem. 

Prostoročasový element má tedy ve Schwarzschildových souřadnicích ( t, R,{), cf>) 
tvar 

(2.1) 

Budeme předpokládat, že disk je stacionární a axiálně symetrický a že je tvořen 
ideální tekutinou, tj. tenzor energie a hybnosti je 

(2.2) 

kde E je hustota celkové energie, P je tlak, w je hustota klidové hmoty (vše měřeno 
pozorovatelem pohybujícím se spolu s tekutinou), 

h
_E+P_H ------ -w w 

(2.3) 

je specifická entalpie a H je entalpie. Čtyř-rychlost uµ má v daných souřadnicích 
složky: 

(2.4) 

kde 

(2.5) 

je úhlová rychlost tekutiny. 
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Eulerova relativistická rovnice pro ideální tekutinu, která vznikne projekcí zákona 
zachování yµv;v =O na podprostor kolmý k čtyř-rychlosti uµ projekčním operátorem 
hµv = 9µv + UµUv, se dá upravit do tvaru 

8µP _ _ 0 (l ) r28µl 
p + é - µ n Ut + 1 - D,[' (2.6) 

kde 
(2.7) 

je specifický moment hybnosti (poměr momentu hybnosti a energie vůči nekonečnu) 
a Ut je složka 4-rychlosti, kterou vyjádříme pomocí l jeho dosazením do normalizační 
podmínky 

(2.8) 

-1 l2 (R - 2M) R2 sin2 
{) 

- (R-~M) R 2 sin2 {) - R3 sin2 {) - (R - 2M) l2 . 

(2.9) 
Řešení rovnice (2.6) je možné napsat ve tvaru 

W - Vl-ín = ln(-ut)-ln(-Utin)-F(l), (2.10) 

kde 
W - iv; - {P dP 

m } 0 E+P (2.11) 

má význam efektivního potenciálu1 (v newtonovské limitě se W redukuje na součet 
gravitačního a odstředivého potenciálu) a 

(1 Odl 
F(l) = Ílin 1- Dl' (2.12) 

přičemž index in označuje vnitřní okraj disku, tj. bod o souřadnicích ( {) = ~'R= Rin) . 
Hodnota Win se získá z normovací podmínky (obvykle se požaduje, aby byl potenciál 
v nekonečnu roven nule). 

Z rovnic (2.5), (2.7) a ze vztahu Uµ= gµvUv plyne 

l = _g<t><t>n, 
9tt 

(2.13) 

1 Pro přehlednost na tomto místě uvedeme značení potenciálů, které budeme v této a v 
následujících kapitolách používat: 

efektivní potenciál 
gravitační potenciál černé díry 
gravitační potenciál disku 

relativistický model 

w 
l/th 
Vd 
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newtonovský model 

<ptot 

<pbh 

<pd 



Podle von Zeipelova teorému [1] platí, že v případě barotropické stavové rovnice ko
incidují plochy konstantního l a konstantního O. Tyto plochy mají válcovou topologii 
a nazývají se "von Zeipelovy cylindry". Je výhodné definovat veličinu 

(2.14) 

nazývá se "von Zeipelův parametr". Ze vztahu (2.14) je vidět, že v případě Schwarz
schildovy metriky je A dáno čistě geometrií prostoročasu (v Kerrově prostoročase 
závisí A též na l [11]). 

4 

z 2- -

o 

-2 - -

-4 

Obrázek 2.1: Tzv. von Zeipelovy cylindry ve Schwarzschildově prostoročase pro 
několik hodnot A a M = lM. Na kritickém poloměru R= 3M dochází k překřížení. 
(Vzdálenosti jsou na tomto i na všech dalších obrázcích uváděny v jednotkách M.) 

2.2 Stavová rovnice 

K popisu akrečního disku je nutné zadat stavovou rovnici. Budeme pro jednoduchost 
nadále uvažovat situaci, kdy je stavová rovnice barotropická, tj. tlak je pouze funkcí 
hustoty klidové energie: P = P (w). Takovouto rovnici je možné napsat ve tvaru [36] 

P = ~Wo ( ;
0 

) 'Y = ( E - w) ( 'Y - 1) , (2.15) 
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kde K, je polytropická konstanta, "( je adiabatický index a w0 je hustota v centru 
disku. V tomto případě se integrál (2.11) rovná [19] 

{P dP 
Jo E + p = - ln h. (2.16) 

Dosazením ze stavové rovnice (2.15) do definice specifické entalpie dostaneme: 

h = E + p = W + ~ ( ~) 'Y + K,Wo ( ~) 'Y = l + ~ (_!!!__) 'Y-1 

W W "(- l Wo 
(2.17) 

Spojením rovnic (2.11), (2.16) a (2.17) vychází pro efektivní potenciál 

W - Win = - ln h = - ln 1 + -- - . 
[ 

"(/'i, ( w ) "(-li 
"( - 1 Wo 

(2.18) 

Z poslední rovnice můžeme vyjádřit hustotu klidové hmotnosti v disku, 

(2.19) 

dosazením předchozího vztahu do stavové rovnice můžeme vyjádřit tlak, 

(2.20) 

a z rovnice (2.17) pak hustotu celkové energie, 

E = wh-P = w [1 + ~ (3!!____)
1

-

1]-P = w+-1-P-P = w+_!:__. (2.21) 
"( - 1 Wo "( - 1 "( - 1 

2.3 Volba rozložení momentu hybnosti 

Aby bylo možné spočítat pravou stranu řešení (2.10) pohybové rovnice (2.6), je nutné 
specifikovat rozložení momentu hybnosti l, které potom dosadíme do složky 4-rychlo
sti a do funkce (2.12). Postupně rozebereme 3 důležité případy rozložení momentu 

hybnosti: l = c (~t, leq (R)= K(;.)°', l = konst. 

a) 

Moment hybnosti bývá často uvažován ve tvaru 

( 
A ) n ( R3 sin 

2
1) ) ~ 

z = c M = c NJ2 (R - 2M) (2.22) 
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kde c a n jsou nějaké konstanty. Kombinací rovnic (2.14) a (2.22) dostaneme tzv. 
von Zeipelův vztah, tj. závislost n (l), 

2 

n = ;2 z1-~. (2.23) 

Tu je nyní možno dosadit do rovnice (2.12) a spočítat funkci F (l): 

F (l) = 

2 2 

i
l n il cn z1-n 
--dl = M

2 
2 dl = 

lm 1- nz hn 1- c;:2 z 1-~z 
2 2 n Cn 2n-2 n Cn 2n-2 

2 - 2n ln 1 - Af2z-n- + 2- 2n ln 1 - M2 lín n (2.24) 

Dosazením (2.22) do (2.9) a do (2.24) můžeme vyjádřit efektivní potenciál 

W - VVin !ln [ R
2

sin
2
{)(R-2M) ] -

2 R3 sin2 {) - (R - 2M) c2 ( Ra sin2 fJ ) n 
Af2(R-2M) 

11 [ Rfn (Rin - 2M) ] 
2 n ( R 3 )n + Rfn - (Rin - 2M) c2 Af2(Ri~-2M) 

(2.25) 

n ( c ) 2 ( R3 sin 2 
{) ) n - l 

+ 2 - 2n ln l - Nf M 2 (R- 2M) 

n ln 1 - _:.... in 
2 ( R3 )n-1 

2-2n (NI ) M 2 (Rin-2M) . 

b) 

Další možnost, jak zadat moment hybnosti , je taková, že zadáme jeho rozložení v 
ekvatoriální rovině: 

(2.26) 

kde K a a jsou konstanty a Rs je škálový parametr (v tomto případě poloměr cen
tra disku). Jelikož víme, že moment hybnosti je konstantní podél von Zeipelových 
cylindrů, můžeme následně zjistit jeho hodnotu i kdekoliv v prostoru. V libovolném 
bodě o souřadnicích (R,{)) zkonstruujeme příslušný cylindr, podél něhož je moment 
hybnosti konstantní. Tento cylindr protne ekvatoriální rovinu v kružnici o poloměru 
flo a v tomto bodě (na této kružnici) již moment hybnosti máme zadaný. 

Abychom tedy určili !lo, budeme hledat průsečík plochy (2.14) s ekvatoriální 
rovinou, tj. s rovinou 13 = ~· Do (2.14) tedy dosadíme za ťJ a dostaneme 

.A2 = R3 
!lo- 2M' 

13 

(2.27) 



tj. 
R3 sin2 

{) R~ 
--------
R-2M R0 -2M' 

(2.28) 

což můžeme dále upravit na tvar 

Rg (R - 2M) - R0 R3 sin2 
{) + 2M R3 sin2 iJ =O. (2.29) 

Rozložení momentu hybnosti v ekvatoriální rovině se zpravidla zadává ve tvaru moc
ninného zákona 

(2.30) 

Rovnice (2.29) je kubickou rovnicí pro R0 , která má obecně tři kořeny. Je nutné vzít 
příslušný kořen a dosadit ho do vztahu (2.30), moment hybnosti v bodě (R, iJ) je 
potom dán vztahem 

l(R, iJ) = leq (Ro). (2.31) 

c) 

Nyní se podíváme na nejjednodušší situaci, kdy je moment hybnosti v celém disku 
konstantní, tj. 

l = konst. (2.32) 

V tomto případě můžeme rovnou dosadit složku 4-rychlosti do efektivního potenciálu 
a z rovnice (2.6) je hned vidět , že F (l) =O. Zbývá tedy 

W - Win = ln ( -Ut) - ln ( -Utin) . (2.33) 

Hodnotu ~n dostaneme z podmínky limR-+oo W (R, iJ) =O: 

W(R---+ oo, iJ) - ~n = lim ln R sin{) 
( [ 

R-2M 
R-+oo R3 sin2 f) - (R - 2M)l2 

.----------~ 

[ 
R~-2M ) - ln R (2.34) 

Ill Rfn - (Rin - 2M) l2 . 

Druhý člen v rovnici (2.34) na R nezávisí, stačí tedy spočítat limitu prvního členu: 

tedy 

R-2M 
lim ln [R sin fJ 

R-+oo -
R3 sin2 iJ - (R - 2M)l2 

lim ln [sin fJ 
R-+oo 

1 - 2M 
R 

· 2 .a (R- 2M)l2 
srn v - na 

= lim ln [sin{) !\] =O, (2.35) 
R-+oo v~ 

Rfn - (Rin - 2M) l2 ) 
(2.36) 
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a pro potenciál W dostáváme 

R-2M 
W (R, '9) ~ ln( -u,) - ln( -u60 ) + W,0 ~ ln [R sin 19 

R3 sin2 ťJ - (R - 2M) l2 

(2.37) 
Nyní můžeme ještě (2.36) a (2.37) dosadit do rovnice (2.19) a dostaneme vztah pro 
hustotu klidové hmotnosti, 

1 

--------=--- - 1 
R3 sin2 ťJ - l2 (R - 2M) ) -y-i 

(R - 2M) R2 sin2 ťJ 
(2.38) 

2.4 Topologie ekvipotenciálních ploch 

Na obrázku 2.2 jsou znázorněny ekvipotenciální plochy pro konstantní moment hyb
nosti (vztah (2.37) je převeden do kartézských souřadnic a znázorněn v rovině (x,z) 
pro několik hodnot W). Z obrázku 2.3, na kterém je znázorněn detail obrázku 2.2, je 
patrné, že se jedna z ekvipotenciálních ploch překříží. Kritickému bodu, ve kterém 
dojde k překřížení, se v analogii s problémem dvou těles říká Lagrangeův bod. Koz
lowski, Jaroszy:ríski a Abramowicz [19] ukázali, že existence tohoto kritického bodu je 
typickým znakem pro jakékoliv rozložení momentu hybnosti. Z fyzikálního hlediska 
je Lagrangeův bod velice důležitý, neboť jím může docházet k akreci, tedy k přesunu 
hmoty z disku do černé díry. 

Obrázek 2.2: Geometrie ekvipo
tenciálních ploch pro konstantní 
moment hybnosti l = 3.8M. 

Jelikož platí 

1.5 

z 

0.5 

o 

--0.5 

-1 

-1.5 

Obrázek 2.3: Ekvipotenciální plocha 
W = -0.041 se protne v kritickém 
bodě Re = 4.57 M. 

(2.39) 

kde Rs označuje polohu centra disku a Re označuje kritický bod, stačí pro nale
zení bodů Rs a Re najít extrémy efektivního potenciálu, Rs potom odpovídá jeho 
lokálnímu minimu a Re lokálnímu maximu. Tyto dva významné body můžeme najít 
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b 

ještě dalším způsobem. Je totiž zřejmé, že v těchto bodech nepůsobí žádná síla, 
částice pohybující se na těchto orbitách jsou tedy geodetické a platí pro ně keple
rovské rozložení momentu hybnosti 

l (R)= RVRM_ 
K R-2M 

(2.40) 

Body R-s a Re tak dostaneme i řešením rovnice 

lK (R)= l, (2.41) 

kde za l dosadíme námi zvolený vztah pro rozložení momentu hybnosti. 

5.2 

5 

4.8 
l 

4.6 

4.4 

4.2 

4 

3.8 

4 6 8 10 12 
R 

Obrázek 2.4: Rozložení momentu hybnosti ve tvaru l = c (ti) n pro zvolené hodnoty 
c = 3.42M, n = 0.05, M = lM znázorňuje červená křivka. Druhá křivka značí keple
rovské rozložení. Obě křivky se protínají ve dvou bodech Re a R8 , které odpovídají 
Lagrangeovu bodu a centru disku. (Moment hybnosti je na tomto i na všech dalších 
obrázcích vynášen v jednotkách M.) 

Je možné ukázat [19], že platí 

(2.42) 

a tedy pro moment hybnosti v bodě Re (a v případě konstantního momentu hybnosti 
nejen v Re, ale v celém disku) musí platit 

(2.43) 
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b 

kde lms - lK (R= Rms) = 3'{6 M ~ 3.67 M a lmb = lK (R= Rmb) = 4M. 
Z obrázkú 2.5-2.9 je také vidět, že ekvipotenciály jsou uzavřené pouze pro W <O, 

ekvipotenciální plocha W =O je uzavřená v oo. 
Tím jsme probrali tři základní typy rozložení momentu hybnosti ideální tekutiny 

v tlustém axiálně symetrickém disku. Skutečné rozložení typické pro fyzikální akreční 
systém je ovšem otevřenou otázkou. Podle Rayleighova kriteria stability vzhledem k 
axiálně symetrickým perturbacím [35] je nutné, aby:~ 2': O, konstantní moment hyb
nosti odpovídá marginální stabilitě. Kolem vnitřního okraje by l měl být konstantní 
[37]. 

a) 

Obrázek 2.5: Efektivní potenciál pro konstantní moment hybnosti l = 3.5M. a) 
Geometrie ekvipotenciálních ploch v rovině (x, z), kritický bod není přítomen, žádná 
z ekvipotenciálních ploch neprotne sebe sama. b) Průběh funkce W v ekvatoriální 
rovině (nejsou přítomny lokální extrémy). 

a) w b) 

--0.04 -----
-0.06 

-O.OB 

-0,1 · 

--0 .12 

10 12 14 16 18 20 

A 

Obrázek 2.6: Efektivní potenciál pro konstantní moment hybnosti l = 3.67 M. a) 
Geometrie ekvipotenciálních ploch v rovině (x, z), kritický bod splývá s centrem 
disku. b) Průběh funkce W v ekvatoriální rovině (potenciál má jeden inflexní bod, 
který odpovídá Lagrangeovu bodu a současně centru disku). 
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b 

a) w b) 

-O 04 

~ · 

-0.05 

2 ...... -1L06 

o -O 07 

--O.OB 
-2 

-O 09 

-4 

IQ 12 14 16 18 20 
R 

Obrázek 2.7: Efektivní potenciál pro konstantní moment hybnosti l = 3.8M. a) 
Geometrie ekvipotenciálních ploch v rovině (x, z), jedna z ekvipotenciálních ploch 
protne sebe sama a vytvoří se oblast, ve které může existovat disk. b) Průběh funkce 
W v ekvatoriální rovině (potenciál má lokální maximum i minimum, která odpovídají 
Lagrangeovu bodu a centru disku). 

a) b) 

w 
f!> 

R 
f~ 2_0 25 30 

--0.01 

-0.02 
30 

-5 --0.03 

I -0.04 

Obrázek 2.8: Efektivní potenciál pro konstantní moment hybnosti l = 4M. a) Geome
trie ekvipotenciálních ploch v rovině (x, z), kritický bod se vytvoří na ekvipotenciále, 
která je uzavřená v oo. b) Průběh funkce W v ekvatoriální rovině (potenciál má 
lokální maximum i minimum, která odpovídají Lagrangeovu bodu a centru disku). 

2.5 Hmotnost disku 

Představa testovacího disku je samozřejmě - striktně vzato - nekonzistentní, neboť 
na jedné straně se jeho hmotnost zanedbává, ale na druhé se hovoří o hustotě jeho 
hmotnosti-energie. Její integrací přes objem zdroje můžeme zjistit celkovou hmotnost 
disku a zkontrolovat, do jaké míry je testovací přiblížení v daném případě oprávněné. 
V případě, že by byl disk statický, stačilo by integrovat hustotu klidové energie. 
Pokud má však disk nenulový moment hybnosti, je nutné započítat do hmotnosti 
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a) b) 

w 
10 0.2 

-., 
'-· ~ 10 

f1 
12 14 16 1JI 20 

--0.2 

o ~ 

-0.4 
-s 

-O 6 

- 10 

Obrázek 2.9: Efektivní potenciál pro konstantní moment hybnosti l = 4.5M. a) 
Geometrie ekvipotenciálních ploch v rovině ( x, z), kritický bod se vytvoří na ekvi
potenciále, která není uzavřená, tedy W > O. b) Průběh funkce W v ekvatoriální 
rovině (potenciál má lokální maximum i minimum, která odpovídají Lagrangeovu 
bodu a centru disku). 

také příspěvek od rotační energie. Ten bere v úvahu Tolmanův vztah 

m = J J J (-Ttt + Tfi + TÍ + rt) ~ dRd'!9d</>, (2.44) 

kde 
(2.45) 

je determinant metrického tenzoru. Jednotlivé členy tenzoru energie a hybnosti (2.2) 
jsou: 

Ttt = whutut + P, 

Tt = whu1>u.p + P, 

Dosazením do Tolmanovy formule dostáváme 

Tfi = P, 

TJ= P. 

m = j j j ( wh ( u<f>u.p - utut) + 2P) R 2 sin19 dRd19d</>. 

(2.46) 

(2.47) 

V situacích, kdy je P < < E, je možné tlak v porovnání s hustotou zanedbat a je také 
možné použít aproximaci 

Pro hmotnost pak dostáváme 

wh = w + - 1-P ~ w. 
1-l 

m = j j j w ( u<f>u.p - utut) R2 sin19 dRd19d</>. 

(2.48) 

(2.49) 

Do posledního vztahu můžeme ještě dosadit z rovnic (2.5) a (2.7), čímž dostaneme 

Jr fj 1 + nz 
m = j" w 1 _ nt R

2 
sin 19 dRd19d</>. (2.50) 
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Kapitola 3 

Newtonovský model tlustého disku 

3.1 Konstrukce tlustého disku 

V této kapitole popíšeme newtonovský model tlustého akrečního disku. Teorie je 
opět postavena na několika základních předpokladech. Prvním z nich je zanedbání 
gravitace disku a aproximování pole tzv. Paczyrískiho-Wiitovým potenciálem [33], 
[34]: 

M 
'P (R)= - R - 2M (3.1) 

Tento potenciál simuluje mnohé vlastnosti pole Schwarzschildovy černé díry. Dalším 
předpokladem je volba stavové rovnice. Podobně jako v relativistickém modelu je 
nejvýhodnější volit ji barotropickou, P = P(w). Taková volba má za důsledek, že 
úhlová rychlost je závislá pouze na radiální vzdálenosti, n = D(T) (zde opět jako v 
kapitole 1 platí R 2 = T

2 + z2
). Třetím předpokladem je, že se disk nachází ve stavu 

hydrostatické rovnováhy, tj. je splněna následující podmínka plynoucí z Eulerovy 
pohybové rovnice: 

(3.2) 

Při konstrukci disku je nutné specifikovat rozložení momentu hybnosti, který je spo
jený s úhlovou rychlostí vztahem 

l = r2T
2

. (3.3) 

Obvykle se požaduje, aby moment hybnosti splňoval tyto tři podmínky: 

1) dl >o 
dr - ' 

2) l (Tin) = lK (Tin), 

3) l ( T) = lK ( T) pro další alespoň jednu hodnotu T c > Tin. 

První podmínka pramení z Rayleighova kritéria stability [35]. Druhý požadavek 
je okrajovou podmínkou, která vyžaduje, aby disk byl v oblasti vnitřního poloměru 
tenký. Poloměr Te ve třetí podmínce odpovídá "centru disku", kde je nulový gradient 
tlaku a částice se tedy na této orbitě pohybují keplerovsky. Pro některé konkrétní 
modely je možné požadovat, aby byl moment hybnosti keplerovský ještě pro poloměry 
nad Tout >Te (to je možné, pokud je disk od určité hodnoty T > Tout tenký). 
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3.2 Tvar disku a ekvipotenciální plochy 

Tvar disku můžeme určit z podmínky, aby na jeho povrchu byla v rovnováze gra
vitační a odstředivá síla, tj. 'Ptot = konst, kde 

'Ptot = 'P - j D2
r dr 

je efektivní potenciál. Na povrchu disku tedy platí 

( a'P 2 ) (a'P) d'Ptot = ar - D r dr + az dz = O, 

což můžeme přepsat do tvaru 

dz = (~W ) -i (n2r _ a'P) . 
dr oz ar 

Po dosazení za gravitační potenciál (3.1) dostaneme 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

~; =; [~ ( Vr2 + z2 (r2 + z2 + 4M2) - 4M (r2 + z2)) -1]. (3.7) 

Tuto diferenciální rovnici můžeme převést do tvaru 

Řešení rovnice (3.8) je [34] 

dR2 = 02R (R- 2M)2. 
dr2 M 

R2 = Tin - 2M + 2M [ l 
2 

1 - r;n-2M f [22 (r) rdr ' 
M Tin 

(3.8) 

(3.9) 

kde Tin pochází z okrajové podmínky, která říká, že pro z = O je R = rin· Pro tvar 
disku potom dostáváme rovnici 

'''in - 21\lf M 2 

[ ( )

2 lt z - ± 2 -r 
- 1 - i-;""A]M Íi~" Q2'(r ) rdr + 

(3.10) 

Z rovnice (3.4) je zřejmé, že geometrie ekvipotenciálních ploch, a tedy i tvar disku 
budou stejně jako v relativistickém modelu záviset na rozložení momentu hybnosti. 
Na obrázku 3.la) jsou znázorněny ekvipotenciální plochy pro konstantní moment 
hybnosti a na obrázku 3.lb) potom jeho průběh v ekvatoriální rovině. Z těchto 
obrázků je vidět velmi blízká analogie s relativistickým modelem (viz. obrázek 2.7). 
Na obrázcích 3.2a) a 3.3a) je nakreslený tvar disku pro rozložení momentu hyb
nosti ve tvaru l = Zin + A ( r - Tin). Odpovídající rozložení momentu hybnosti jsou 
znázorněna na obrázcích 3.2b) a 3.3b). Je vidět, že pro vhodně zvolené hodnoty A se 
funkce l protne s keplerovským rozložením ve třech bodech. To odpovídá modelu, ve 
kterém se disk skládá z tlusté a tenké části. Třetí průsečík pak odpovídá poloměru, 
od kterého lze disk považovat za tenký. 
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Obrázek 3.1: Efektivní potenciál pro l = 3.8M v newtonovském modelu. a) Geome
trie ekvipotenciálních ploch v rovině (x, z), jedna z ekvipotenciálních ploch protne 
sebe sama a vytvoří se oblast, ve které může existovat disk. b) Průběh funkce 'Ptot 

v ekvatoriální rovině (potenciál má lokální maximum i minimum, která odpovídají 
Lagrangeovu bodu a centru disku). 

a) b) 
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Obrázek 3.2: Tvar disku a příslušné rozložení momentu hybnosti ve tvaru l = lin + 
A (r - rin) pro hodnoty lin = 3.69M, A = 0.07138, rin = 5.4M. a) Tvar disku, b) 
funkce l se protne s keplerovským rozložením momentu hybnosti ve třech bodech: 
rin = 5.4M, rs = 12.15M, rout= 88.6M. 

3.3 Vyjádření hustoty 

V barotropickém případě je možné definovat entalpii vztahem 

dH= dP. 
w 

(3.11) 

Dosazením ze stavov-é rovnice (2.15) dostáváme 

( 
r;, ) ~ 1p -1 ( K, ) ~ "( .:r=-.! "(K ( W ) ')'-l H= -- P"ldP= -- --P "I=-- -wrl O wrl "( - 1 "( - 1 Wo 

(3.12) 

22 
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Obrázek 3.3: Tvar disku a příslušné rozložení momentu hybnosti ve tvaru Z = Zin+ 
A (r - rin) pro hodnoty Zin = 3.79M, A = 0.04476, rin = 4.6M. a) Tvar disku, b) 
funkce l se protne s keplerovským rozložením momentu hybnosti ve třech bodech: 
rin = 4.6M, r 8 = 11.47 M, rout = 325.2M. 

Pro případ konstantního momentu hybnosti je možné napsat řešení podmínky rov
nováhy ve tvaru [13] 

H - M - z2 _!__ - M - in -
- R - 2M 2R2 sin2 ťJ + 2rfn rin - 2M - <ptot <ptot, 

(3.13) 

kde 
in z2 

<p - - - ----
tot - 2r~ r· - 2M m m 

M 
(3.14) 

je efektivní potenciál na vnitřním okraji disku (a na celém jeho povrchu). Z rovnic 
(3.12) a (3.13) dostáváme vztah pro rozložení hustoty v disku: 

W ~ Wo [ \~ l (I":~, - l"tot) ]'" ~ 

[
1 - 1 ( M z2 z2 M ) J 7~1 

- Wo -- - + - - (3.15) 
1r;, R - 2M 2R2 sin2 '19 2rfn rin - 2M 

3.4 Akreční rychlost a luminosita 

Pro odvození vztahu pro akreční rychlost je nutné provést předpoklad o tepelném 
záření disku. Tlustý disk je možné v mnoha ohledech považovat za zploštělou rotující 
hvězdu. Má-li být hvězda v rovnováze, je nutné, aby tlak záření na jejím povrchu 
právě kompenzoval její povrchovou gravitaci, tj. musí platit 

g 
Frad = Fcr = -, 

K, 
(3.16) 

kde g je povrchová gravitace hvězdy (tj. gravitační zrychlení na jejím povrchu) . Je 
rozumné předpokládat, že na povrchu disku bude platit obdobná rovnováha 

r,i _ 9eff 
I'rad - -, 

K 

23 

(3.17) 



kde 9eff je efektivní gravitace na povrchu disku, která je ve skutečnosti vektorovým 
součtem gravitačního a odstředivého zrychlení. Efektivní povrchovou gravitaci určíme 
následujícím způsobem. Je zřejmé, že je kolmá k povrchu disku, tj. pro její složku ve 
směru osy z platí 

9z = 9eff cos a, (3.18) 

kde a je úhel, který svírá tečna k povrchu disku s kladným směrem osy x. Její z-ová 
složka je však současně rovna z-ové složce gravitačního zrychlení, neboť odstředivé 
zrychlení tuto komponentu nemá. Platí tedy 

fJ<po 
9z = f}z' (3.19) 

kde <po je gravitační potenciál na povrchu disku. Tangens úhlu a je roven derivaci 
křivky z( r), která popisuje povrch disku. Za použití vzorce 

cos a= J 1 
1 + tan2 a 

(3.20) 

dostaneme 

2 . 

1 + ( 8~~)) 
cos a= 

1 
(3.21) 

Dosazením (3.19) a (3.21) do (3.18) dostáváme pro efektivní povrchovou gravitaci 
výraz 

= fJ<p0 [l (f)z (r) ) 
2

] ~ 
9eff f}z + fJr (3.22) 

a pro tepelné záření tedy dostáváme 

F. _ ~ fJ<po [ (a z ( r) ) 
2

] ~ 
rad - >'1 1 + >'1 

K, uz ur 
(3.23) 

Zintegrováním toku záření přes celý povrch disku dostaneme celkovou energii vyzářenou 
diskem za sekundu, tj. celkový výkon 

L = ~11 fJ<po [1 (8z(r))2] ~ dS rad >'1 + >'1 , 
K, uz ur 

s 

(3.24) 

kde S je povrch disku a dS je povrchový element. Vyzařovaný výkon musí být roven 
celkové energii, která se v disku za jednu sekundu vytvoří disipací gravitační vazbové 
energie. Podle [34] je rychlost disipace dána 

Lgen = ( -M) [( eout - ein) - Dout (Zout - Zin)] , 

kde e je vazbová energie definovaná vztahem 

v2 
e=-+<p 

2 

24 

(3.25) 

(3.26) 



a 

(3.27) 

Z podmínky rovnosti vztahů (3.24) a (3.25) můžeme vyjádřit akreční rychlost 

(3.28) 
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Kapitola 4 

"Runaway" nestabilita 

4.1 "Runaway" nestabilita a metody jejího studia 

Poté, co byla objevena existence kritického Lagrangeova bodu v akrečním systému 
tlustého disku a černé díry, vznikla otázka, zda je také možné, aby došlo k "runa
way" nestabilitě - velmi rychlému dynamickému přesunu hmoty z disku do černé 
díry. Geometrie ekvipotenciálních ploch a poloha kritického bodu jsou určeny tva
rem gravitačního pole a rozložením momentu hybnosti v disku. Vlivem akrece se 
zvětšuje hmotnost černé díry a hmotnost disku se naopak zmenšuje, což vede k 
tomu, že tvar gravitačního pole se mění, a tudíž se mění i poloha Lagrangeova bodu. 
Disk se může nacházet pouze v oblasti, kde jsou ekvipotenciální plochy uzavřené. 
Jedná se o jakousi potenciálovou jámu, ve které je disk uvězněn, v tomto případě 
nemůže docházet k akreci. Pokud však disk právě vyplňuje celý svůj Rocheův lalok 
a dojde k perturbaci v radiálním směru, může část hmoty projít přes Lagrangeův 
bod a spadnout do černé díry. To vede k tomu, že černá díra zvětší svoji hmotnost, 
změní se gravitační pole a kritický bod změní svoji polohu. Posune se buď směrem k 
černé díře, nebo naopak směrem od ní. V prvním případě se Rocheův lalok zvětší a 
disk zůstane stabilní. Ve druhém případě, kdy se překřížení posune hlouběji do disku, 
se lalok zmenší, hmota jej tedy bude přesahovat a bude přepadávat do černé díry. 
Díra tak bude neustále zvětšovat svoji hmotnost a kritický bod se bude posouvat 
stále hlouběji do disku - nastane velmi dynamický proces, při kterém bude celý disk 
rychle pohlcen. Tento jev se nazývá runaway nestabilita. 

Konzistentní vyšetřování runaway nestability je velmi složitý úkol, neboť je nutné 
řešit Einsteinovy rovnice provázané s rovnicemi hydrodynamiky. V praxi se proto 
vždy zvolí nějaké zjednodušující předpoklady, např. se zanedbá vlastní gravitace 
disku, zvolí se jednoduchý vztah pro rozložení momentu hybnosti v disku, popřípadě 
se navíc gravitační pole centra aproximuje pseudo-newtonovským potenciálem. Velmi 
často se pak postupuje tak, že se zvolí určitý kritický rovnovážný stav ("kritický" 
v tomto případě znamená, že disk právě vyplňuje svůj Rocheův lalok), potom se 
přesune malý kousek hmoty disku do černé díry a spočítá se, kde se vytvoří jeho 
nový vnitřní poloměr a kde je nová poloha kritického bodu. Pokud vyjde Re > Rin, 
znamená to, že disk je "runaway nestabilní" . 
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4.2 Přehled doposud získaných výsledků 

Otázkou runaway nestability akrečních disků se jako první zabývali Abramowicz, 
Calvani a Nobili [3]. K vyšetřování stability použili pseudo-newtonovský potenciál a 
došli k závěru, že každý kritický disk (tedy takový, který alespoň trochu přesahuje 
svůj Rocheův lalok), jehož hmotnost dosahuje alespoň jednoho procenta hmotnosti 
černé díry, je runaway nestabilní. 

V roce 1996 [27] byla runaway nestabilita vyšetřována obecně relativisticky se 
započítáním vlastní gravitace disku. Nishida a kol. vyřešili numericky Einsteinovy 
rovnice pro systém černé díry a tlustého disku, přičemž předpokládali konstantní 
rozložení momentu hybnosti. Výsledky jejich výpočtů prokázaly runaway nestabilitu. 

Významné zjištění učinili Daigne a Mochkowitch [12], když zkoumali runaway 
nestabilitu pro disk s nekonstantním momentem hybnosti. Při vyšetřování zanedbali 
vlastní gravitaci disku a pro popis gravitačního pole použili pseudo-newtonovský po
tenciál. Rozložení momentu hybnosti zvolili ve tvaru l(r) ocr°'. Pro hodnotu a= 0.2 
a pro počáteční hodnoty hmotností Mbh = 2.44Nf 8 a Md = 0.36M8 ukázali, že 
disk je vždy runaway stabilní. Důležitým závěrem jejich práce tedy bylo, že nekon
stantní rozložení momentu hybnosti má stabilizující účinek, neboť pozici u vnitřního 
poloměru, kde byla původně hmota 6M, zaujme po jejím přepadnutí do černé díry 
hmota s vyšším momentem hybnosti, což vytvoří silnější odstředivou bariéru, která 
zabrání kolapsu. Při hledání kritické hodnoty a, pro kterou je disk ještě stabilní, 
zjistili, že pro a < 0.07 dojde k nestabilitě, pokud hmotnost 6NI, která se nechá 
přepadnout do černé díry, překročí určitou hodnotu. Pro a > 0.07 je disk stabilní 
vždy. 

O přesnější průzkum runaway nestability se pokusili Mashuda, Nishida a Eriguchi 
[24], a to tak, že vzali v potaz vlastní gravitaci disku. Gravitační pole tedy popsali 
potenciálem 'P = '°Pbh + 'Pd, kde za '°Pbh dosadili Paczynskiho-Wiitův potenciál a za 
'Pd newtonovský potenciál disku 

= -;·w (r', z') dV' 
'Pd IR- R'I . ( 4.1) 

Za počáteční hodnoty hmotností zvolili stejné hodnoty jako [12], stejně tak rozložení 
momentu hybnosti zvolili ve stejném tvaru. Došli k závěru, že disk je stabilní, pokud 
6Jvl < 0.03Jvld. V opačném případě dochází k runaway nestabilitě. Znamená to tedy, 
že vlastní gravitace disku má destabilizační účinky, které jsou pro dostatečně velké 
6Jvl větší než stabilizující účinky nekonstantního momentu hybnosti. 

Další studie zabývající se vznikem runaway nestability je z roku 1998 [7]. Abra
mowicz, Karas a Lanza provedli obecně relativistickou analýzu, ve které uvažovali 
disk s nekonstantním rozložením momentu hybnosti v poli Kerrovy černé díry. Po
tvrdili stabilizující účinky rostoucího momentu hybnosti a ukázali, že stejný efekt 
má také spin černé díry. 

První časově závislá obecně relativistická numerická studie runaway nestabi
lity byla provedena v roce 2002 [14]. Font a Daigne vyšetřovali disk bez vlastní 
gravitace s konstantním momentem hybnosti. Za časový vývoj gravitačního pole 
vzali posloupnost stacionárních sféricky symetrických prostoročasů se zvyšující se 
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hmotností centrální černé díry. Analýzu vyšetřovali pro různé počáteční hodnoty: 
IV!bh = 2.5M8 , Md/ Mbh = 0.05, ... , 1, M ~ 10-3 M 8 s-1

. Pro všechny hodnoty, 
které uvažovali, vyšel disk nestabilní - zkolaboval během několika milisekund. Po
tvrdily se tak výsledky ze všech předchozích prací, ve kterých se uvažoval konstantní 
moment hybnosti. Na tuto práci navázaly další časově závislé obecně relativistické 
studie [15] a [11], ve kterých autoři předpokládali rozložení momentu hybnosti ve 
tvaru l = Krcx. Vývoj gravitačního pole byl nyní brán jako posloupnost Kerrových 
černých děr se zvyšující se hmotností a momentem hybnosti, který byl na počátku 
vývoje zvolen nula. V souhlasu s předchozími studiemi ukázali silný stabilizující 
účinek rostoucího rozložení momentu hybnosti. Pro různé hodnoty M a Md/ Mbh 
našli různé kritické hodnoty parametru a, od které je již disk stabilní, všechny vyšly 
řádově několik setin. 

Zdá se tedy, že i přes množství prací, které byly za posledních 25 let problema
tice runaway nestability tlustých disků věnovány, není tato otázka stále jednoznačně 
zodpovězena. Díky složitosti hydrodynamických rovnic v obecné relativitě je nutné 
vždy zvolit nějaké zjednodušující předpoklady. Různá zjednodušení však vedou k 
různým výsledkům. Na základě výše zmíněných studií můžeme v současné době kon
statovat, že akreční disk je "chráněn" před nestabilitou nekonstantním rozložením 
momentu hybnosti, stabilizující účinky má dále spin černé díry při obecně relativis
tickém popisu. Naopak velkým "nepřítelem" disku je jeho vlastní hmotnost - při 

jejím započítání byl disk vždy nestabilnější. 
Runaway nestabilita je tedy velmi citlivá na přesný tvar gravitačního pole. O 

jeho popis a vyšetření runaway nestability se pokusíme v dalších kapitolách. 

28 



Kapitola 5 

Stacionární a statické axiálně 
symetrické prostoročasy 

Studium tlustých disků není zajímave Jen z hlediska astrofyzikálního, ale také z 
pohledu samotné obecné relativity. K exaktnímu popisu akrečního systému je nutné 
řešit Einsteinovy rovnice. 

Jako první vyřešil Einsteinovy rovnice Karl Schwarzschild v roce 1916 pro sféricky 
symetrický vakuový prostoročas. Od té doby byla nalezena spousta nejrůznějších, 
více či méně fyzikálních, řešení. Existují tři metody, jak hledat řešení Einsteinových 
rovnic. Zaprvé je to perturbační metoda, při které se vezme známé řešení a zkoumá 
se, co se stane při malé změně některých parametrů. Druhou možností je hledat řešení 
numericky, což má tu výhodu, že se současnou počítačovou technikou je možné řešit 
i problémy, které nejsou zvládnutelné analyticky. Naopak nevýhoda numerického 
řešení spočívá v tom, že může být někdy obtížné rozlišit, zda je výsledné řešení pro 
daný problém typické, nebo jsou výsledné vlastnosti specifické jen pro konkrétní 
zvolené hodnoty parametrů. Třetí metodou je hledání řešení přesným analytickým 
způsobem. 

Najít analytické řešení Einsteinových rovnic pro černou díru, kolem které je 
axiálně symetricky rozložená hmota podporovaná odstředivou silou (jako je např. 
tenký disk, prstenec nebo tlustý disk), je velmi obtížné. Díky nelinearitě rovnic je 
možné provádět jednoduchou superpozici více řešení jen za určitých okolností ve 
statickém případě. Pokud není situace statická, je výsledná geometie prostoročasu 
ovlivňována také ve všech ohledech vzájemnou interakcí zúčastněných těles. Poža
davek statičnosti je však velmi omezující (neumožňuje rotaci zdrojů) a z astrofy
zikálního hlediska patřičný pouze v několika málo situacích. 

Jako první se studiem self-gravitujících prstenců kolem pomalu rotujících černých 
děr zabýval Will [39]. Gravitační pole hledal perturbační metodou. Chakrabarti [9] 
provedl superpozici statické černé díry s tenkým prstencem. Ve výsledném poli potom 
studoval, jak se změní keplerovské rozložení momentu hybnosti. Chce-li částice volně 
obíhat mezi černou dírou a prstencem, stačí jí pak, díky gravitační přitažlivosti disku, 
menší odstředivá síla oproti případu, kdy disk není přítomen. Naopak, pokud se 
částice nachází za prstencem, musí orbitovat s větší rychlostí než kolem samotné 
černé díry. 
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Khana a Chakrabarti [18] navrhli tzv. pseudo-Kerrův potenciál 4JKern který apro
ximuje prostoročas Kerrovy černé díry: 

M 2M al a 2 l2 1 2 2 
4?Kerr = 1 - R + ---yj}3 + 2R2 + 2W R ' 

kde a je spin černé díry, 

2 R2 + a 2 
- 2MR 

a = 2 
R2 + a2 + 2Ma ' 

R 

2.!vla w= ~~~~~~~ 
R3 + a2R + 2.fitfa2 ' 

(5.1) 

[ := U<f>. (5.2) 

V následující práci [10] studovali pohyb testovacích částic v gravitačním poli, které 
popsali potenciálem, který se skládal z pseudo-Kerrova potenciálu, potenciálu pro 
statický hmotný prstenec [9] a z členů popisujících interakci momentu hybnosti tes
tovací částice s momenty hybnosti černé díry a prstence. Ukázali, že vlastní gravitace 
disku má vliv na polohu marginálně stabilní a vázané obity. Při zvyšující se hmot
nosti disku se Rms posouvá na větší R a Rmb se naopak posouvá směrem k černé díře. 
To může mít dopad na stabilitu disku, když se při akreci zmenšuje jeho hmotnost a 
marginálně vázaná orbita se tedy posouvá směrem k disku. 

Gravitační pole axiálně symetrického prostoročasu skládajícího se z rychle rotující 
hvězdy a tlustého disku numericky spočítali Nishida a kol. [28]. Následně [26] vyřešili 
Einsteinovy rovnice pro tlustý disk a černou díru. Numerické řešení vakuových Ein
steinových rovnic pro stacionární axiálně symetrickou černou díru s tenkým self
gravitujícím diskem našel Lanza [21]. Newtonovskými modely self-gravitujících disků 
se zabývali např. [31], [20], [4], [8]. 

Jak ukázala spousta předchozích teoretických prací, k lepšímu pochopení a kon
zistentnímu popisu akrečních systémů je v mnoha případech nutné započítat vlastní 
gravitaci disku. Ta může totiž do značné míry ovlivňovat výslednou geometrii celého 
prostoročasu, což má vliv např. na pohyb testovacích částic. Disk svou gravitací 
ovlivňuje svůj vlastní tvar - svoji tloušťku a polohu vnitřního a vnějšího okraje - a 
především svou vlastní stabilitu. Vlastní gravitace disku si tedy zaslouží, aby jí byla 
věnována pozornost. 

Motivováni těmito skutečnostmi se v kapitole 6 pokusíme určit gravitační pole 
tlustého testovacího disku. U relativistického modelu budeme předpokládat, že je 
disk statický, tj. že jeho rotační energie a efekty způsobené "draggingem" jsou zane
dbatelné v porovnání s polem vyvolaným pouze hustotou klidové hmotnosti. 
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Kapitola 6 

Gravitační pole tlustého disku 

6.1 Einsteinovy rovnice pro statický axiálně sy
metrický prostoročas 

Prostoročasový element jakéhokoliv statického axiálně symetrického prostoročasu je 
možné napsat ve tvaru [25] 

(6.1) 

kde (t, p, </>,z) jsou Weylovy cylindrické souřadnice a metrické funkce v,.\, a O" závisejí 
pouze na p a z. Když dosadíme tuto metriku do Einsteinových rovnic 

dostaneme pro O" a v rovnice 

(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 

kde \7 oznacuJe gradient v plochém třídimenzionálním prostoru se souřadnicemi 
(p, </>,z). V případě, kdy je možné zanedbat tlak, je Tff + r: = O a funkci O" je 
možno volit rovnu přímo souřadnici p. Z rovnice (6.4) potom dostáváme 

- 1 - 1 !-::. ( t q,) Ó.v = (/·P + V,pp + V,zz - -p47fy -g Tt - Tq, . (6.5) 

Pro metrickou funkci v, která má význam gravitačního potenciálu, tedy dostáváme 
Poissonovu rovnici, která se ve vakuu redukuje na rovnici Laplaceovu, 

6.v =O. (6.6) 

Tato situace je analogická newtonovské teorii gravitace, ve které pro gravitační po
tenciál taktéž vychází Poissonova rovnice 

Ó.r.p = 47rW, (6.7) 
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kde w (p, z) je hustota hmoty. Rovnici (6.5) tedy můžeme zapsat ve tvaru 

D..v = 47rw, (6.8) 

kde 

w= 7 (rt - rn (6.9) 

má význam hustoty celkové energie, která budí gravitační pole. 

6.2 Laplaceova a Poissonova rovnice 

Laplaceova rovnice je parciální diferenciální rovnice druhého řádu. Její řešení pro 
případ axiální symetrie má ve sférických souřadnicích tvar [16]: 

00 

( ( R) n ( R )-(n+l)) 
V (R, ťJ) = ~ A11 Rs + Bn Rs Pn (cosťJ), (6.10) 

kde Pn(cosťJ) jsou Legendreovy polynomy. Koeficienty An a Bn je nutné získat z 
okrajových podmínek. Z jednoznačnosti rozvoje (6.10) plyne, že řešení Laplaceovy 
rovnice je možné získat i z částečné znalosti funkce v. Například na ose symetrie 
(cosťJ = 1) se (6.10) redukuje na 

oo ( ( )n ( ) -(n+l)) 
V (COS ťJ = 1) = ~ An ~ + Bn ~ . (6.11) 

Stačí tedy spočítat gravitační potenciál na ose symetrie disku, rozvinout ho do součtu 
mocninných řad platných pod, resp. nad centrálním poloměrem Rs a vynásobit 
patřičně Legendreovými polynomy. Tím získáme potenciál kdekoliv v prostoru. 

V případě, kdy nemáme zadané okrajové podmínky, a jediný požadavek, který 
na gravitační potenciál nakládáme, je, aby v ---t O pro R ---t oo, můžeme hledat řešení 
alternativním způsobem pomocí 2. Greenovy věty: 

(6.12) 

kde u a v jsou 2 libovolná skalární pole, S je plocha, která ohraničuj objem V a n 
je vnější normála k této luanici. yní můžeme zvolit v= * = :u~:v' kde x je bod ve 
kterém hledáme f'ešení, x' je integrační proměnná a u= 1.p, kde D.. cp = 47rw. J likož 

D.. ~ = - 4m5 (x - x') , (6.13) 

dostáváme 

J [-41l'Ó (x - x') cp ($') -
4
n w (x' )] dV' = ;· [<p~ (~) - }:___ o<pl dS. (6.14) 

R 8n' R Ron' 
v s 
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Nyní můžeme zintegrovat ó-funkci a dostaneme 

J w ( x') , 1 j [ o ( 1 ) 1 or.p J r.p (x) = - --dV - - r.p- - - -- dS. 
R 47r on' R Ron' 

(6.15) 

v s 

Pokud provádíme integraci přes celý prostor a gravitační potenciál a jeho derivace 
jsou v oo rovny nule, 2. integrál na pravé straně (6.15) vymizí. Jelikož w nabývá 
nenulových hodnot pouze ve V', dostáváme pro potenciál v bodě x 

r.p (x) = -! w (x') dV' R . (6.16) 

V' 

6.3 Výpočet Poissonova integrálu pro newtonovský 
model 

V této kapitole spočítáme gravitační potenciál tlustého testovacího disku, který je 
popsán newtonovským modelem. Budeme tedy počítat integrál (6.16), do kterého 
za hustotu dosadíme (3.15). Potenciál budeme počítat nejprve na ose symetrie z. 
Dosazením za hustotu tedy dostáváme 

(1-l)'Y:1jrfj[( M Z
2 . )]'Y:1 

'P<l (z) = -wo ----::;;;: } " R - 2M - 2R2 sin 2 ťJ + r.p~~t x 

J(z - R cos ťJ) 2 + R 2 sin2 ťJ 
X 

R 2 sin ťJ dRdťJd<f> 
(6.17) 

Integrovaná funkce je díky axiální symetrii nezávislá na proměnné </>, přes tuto 
proměnnou je tedy možné triviálně zintegrovat, čímž dostaneme 

!.f>d (z) = (I - 1) 'Y:1 ff [ ( M Z2 . ) ] 'Y:1 
- 27rwo ----::;;;: R - 2M - 2R2 sin2 ťJ + r.p~~t x 

R2 sin ťJ dRdťJ 

V(z - RcosťJ) 2 + R2 sin2 ťJ 
X (6.18) 

Nyní je nutné vyjádřit meze integrace. Ta se provádí přes celý objem disku, který 
je ohraničen plochou konstantního efektivního potenciálu. Plocha je v případě kon
stantního momentu hybnosti dána rovnicí 

in M z2 
'Ptot = - R - 2M + 2R2 sin2 ťJ · (6.19) 

Hodnotu r.pi~t dostaneme tak, že zvolíme konkrétní parametry disku Rin a l a do
sadíme je do rovnice (6.19). 

Gravitační potenciál nyní spočítáme pro konkrétní disk s konstantním momentem 
hybnosti o hodnotě 

l = 3.8M (6.20) 
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a s vnitřním poloměrem 
Rin = 4.57M, (6.21) 

což je takový disk, který právě vyplňuje svůj Rocheův lalok. Dosazením (6.20) a 
(6.21) do (6.19) dostáváme 

'P~~t = -0.0434. (6.22) 

Integrační meze tedy získáme z rovnice 

M 7.22M2 

-0.0434 = - R - 2M + R2 sin2 {}. (6.23) 

Integraci je výhodné provádět nejprve přes proměnnou R, z (6.23) tedy vyjádříme 
první integrační mez jako závislost R(iJ). Rovnici (6.23) tedy přepíšeme do tvaru 

-0.0434R3 sin2 {} + 1.0868M R2 sin2 {} - 7.22M2 R+ 14.44M3 =O. (6.24) 

Jedná se o kubickou rovnici. Z obrázku 6.1, na kterém je znázorněn meridionální řez 
diskem, je vidět, že každá přímka procházející počátkem se s ekvipotenciální plochou 
ohraničující disk protne v jednom, ve dvou, nebo ve třech bodech. Přitom první 
průsečík vždy odpovídá situaci, kdy se přímka protne s plochou ještě před jejím 
překřížením. Ze tří kořenů rovnice (6.24) nás tedy budou zajímat ty dva, které mají 
větší hodnotu než ten zbývající. Tomu odpovídají 

kde 

R1 = 0.8347 \j B + 7.8851 VA+ 0.8347 c + 8.3471, (6.25) 
M sin{} sin iJ {./ B + 7.8851 VA 

R2 _ _ 
0

_
4174

\/B+7.8851VA _ 0.4174C 

M sin{} sin{} ·VB + 7.8851 VA + 

+ 8.3471- o.~229 i\j B + 7.8851VA + 
0

·
7229

Ci , (6.26) 
srn{} sin iJ\/ B + 7.8851 ../A 

A= )8108.4614 - 17309.7793 sin2 {} + 9201.3179 sin4 iJ, 

B = -907.7853 sin{}+ 1000 sin3 iJ, 

C = -79.5889 + 100 sin2 iJ. 

(6.27) 

(6.28) 

(6.29) 

Pokud přímka disk neprotíná, jsou R1 a R2 komplexní, v našem případě však R1 a 
R2 musí být vždy reálná čísla. 

Dále je nutné určit integrační meze pro druhou integraci, neboli maximální a 
minimální hodnotu pro úhel iJ: {}max a {}min· K tomu je výhodné zapsat rovnici (6.23), 
která popisuje tvar disku, do kartézských souřadnic a zobrazit ji v rovině (x, z). K 
této implicitně zadané funkci sestrojíme tečny z počátku soustavy souřadnic (viz 
obrázek 6.1). Rovnice těchto tečen jsou 

Z= ±0.3671 X. (6.30) 

34 



....... 
-2 ···-. „ ... 

-4 .. „ .. ..... „-... 
„ .. , ..... ._ 

-6,_____, _ __,_ _ ___,__----'------'----'----'---' 
10 IZ 16 

Obrázek 6.1: Meridionální řez diskem. Tečny vedené z počátku soustavy souřadnic 
určují minimální a maximální hodnotu proměnné ťJ, přes kterou se bude integrovat. 

Koeficient před x udává tangens úhlu a, který svírá tečna s kladným směrem osy x. 
Úhel a je tedy 

a 1,2 = arctan(±0.3671) = ±0.3518 rad. 

Úhel ť) je však měřen od osy z, tedy 
7r 

ť)min = 2 - 0.3518 = 1.2189 rad, 

7r 
ť3max = 2 + 0.3518 = 1.9226 rad. 

(6.31) 

(6.32) 

(6.33) 

Aby bylo možné integrand (6.18) alespoň jednou analyticky zintegrovat, je nutné 
zvolit vhodně adiabatický index /, který určuje exponent ve výrazu pro hustotu. 
Hodnota/ = ~ je k tomuto účelu výhodná a současně i fyzikálně přijatelná. Dosa
zením za/, l a <p~~t dostáváme 

'Ptl (z) = -C ff ( M - 7 ~2~~2 - 0.0434) 2 R2 sin ťJ dRdťJ , 
R-21\11 R srn ť) j(z-RcosťJ)2+R2sin2ťJ 

kde 
C = 27rWo. 

9K:2 

(6.34) 

(6.35) 

Po první integraci dostáváme výraz, který je již značně komplikovaný, a je proto 
nutné provést druhou integraci numericky pro konkrétní hodnoty z a numerický 
průběh potom nafitovat vhodnou funkcí. Fitování provedeme v programu MATLAB 
6.5, který k získaným hodnotám nabízí nejvhodněšjí funkci ve tvaru 

s koeficienty 

a1 = -0.00069M2, 

C1 = -0.00982M, 

a2 = -0.00066M2, 

C2 = -0.00140M, 
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(6.36) 

a3 = -0.00040M2, 

C3 = -0.00009M. (6.37) 



Získané numerické hodnoty jsou spolu s funkcí (6.36) vyneseny do grafu na obrázku 
6.2. 
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Obrázek 6.2: Hodnoty získané z numerické integrace gravitačního potenciálu na ose 
z spolu s funkcí (6.36). 

Gravitační potenciál je úměrný konstantě C. Stejná konstanta vystupuje ve vzorci 
pro výpočet hmotnosti disku, 

Md =Cf f ;
0 

R 2 sin{) dRdíJ. (6.38) 

Její hodnotu tedy můžeme z této rovnice vyjádřit: 

C = Md (ff ;
0 

R 2 sin{) dRd{) )-
1 

(6.39) 

Integrace (6.39) se provádí ve stejných mezích jako výpočet potenciálu. Po zinte
grování vychází 

(6.40) 

Gravitační potenciál na ose z potom dostáváme v závislosti na celkové hmotnosti 
disku: 

<t?<l(z) = -0.04003~e-0 · 00982 (:ťl-)
2 

-0.03818~e-0 · 00140 (:ťl-)
2 

-

-0.02297~ e-0
·
00009

( :ťi-( (6.41) 

36 



Dále můžeme spočítat potenciál v ekvatoriální rovině. K tomu použijeme vztah 

<pa (R', 19 = ~) = _jr fj -r=-====w=R=
2

=s1=·n=íJ=d=R=díJ=d=<jJ===== 
J" (R sin 19 cos <jJ - R') 2 + R2 sin2 19 sin2 

</> + R2 cos2 19 

_ -C jr fj _w_ -r======R=
2 

=si=n=íJ=d=R=d=íJ=d=</>======, 
J" 2

7rWo (R sin 19 cos <P - R1
)

2 + R 2 sin2 
() sin2 

<jJ + R2 cos2 íJ 
(6.42) 

do kterého za w opět dosadíme (3.15). Integraci provedeme přes stejnou oblast jako 
při výpočtu potenciálu na ose. Integrand je nyní závislý i na souřadnici </> a je již od 
začátku příliš složitý na to, aby jej bylo možné integrovat analyticky. Použijeme proto 
numerickou metodu třírozměrné Gaussovy kvadratury a získané hodnoty nafitujeme 
vhodnou funkcí. Fitování provedeme na intervalu (O, 20M), což je oblast, ve které 
se nachází disk a ve které budeme v dalších kapitolách provádět všechny výpočty. 
K tomu se hodí polynom desátého stupně, který velmi dobře aproximuje gravitační 
potenciál na tomto intervalu: 

P (R) = ao + a1R + a2R2 + a3R3 + a4R4 + a5R 5 + 
R6 R7 R8 Rg RIO + a5 + a1 + as + ag + a10 , (6.43) 

kde po použití programu MAPLE dostáváme pro koeficienty 

2 2 - 0.1577 -4M 4 ao = -0.1757 * 10- M, a1 - M 10 , a 2 =-0.3322*10-, 

_ 0.111 
0

_4 _ -0.4359 
0

_5 _ o.5112
10

_6 
CL3 - J\ll 1 , a4 - M 2 1 , a5 - M 3 , 

- 0.212 - 7 - -0.100510-8 0.1352 -9 
a6 = ]VJ4. 10 a7 - M 5 , as = M 6 10 , 

-0.4993 -11 0.6471 -13 ( ) 
ag = M 7 10 , a10 = MB 10 6.44 

Dosazením (6.44) do (6.43) a vynásobením (6.40) dostáváme potenciál v ekvatoriální 
rovině na intervalu (O, 20M) ve tvaru 

'Ptl (R) ~ ~ [-0.1022 + 0.9171*10-3 ! -0.1931* 10-2 
(:) 

2 

+ 

+ o. 9986 * 10-3 
( ! )' -0.2534 * 10- 3 

( ! )' + 0.3007* 10-4 
( ! )' 

0.1237* 10-5 
( ! )' -0.1237 * 10-5 ( ! ) 7 

+ O. 7861 * 10-s ( ! )' 
0.2903 * 10-9 (!) 9 

+ 0.3762 * 10-ll (!) 10

] . (6.45) 

Hodnoty získané z numerické integrace jsou i s nafitovanou funkcí znázorněny na 
obrázku 6.3. Je vidět, že gravitační potenciál má v okolí hodnoty R = 8M lokální 
maximum. To je očekávaný výsledek, neboť na hodnotě Rs = 8.35M se nachází 
centrum disku, což je místo, ve kterém je největší hustota. Není tedy překvapivé, že 
i pole je v této oblasti nejsilnější. 
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Obrázek 6.3: a) Průběh gravitačního potenciálu v ekvatoriální rovině. b) Nafitování 
potenciálu na intervalu (O, 20M) polynomem desátého stupně. 

6.4 Výpočet Poissonova integrálu pro relativistický 
model 

Jak již bylo řečeno na konci kapitoly 5, budeme při relativistickém výpočtu předpo
kládat, že je disk statický, a zanedbáme efekty vyvolané "draggingem". To, že lze 
pro pomalu rotující zdroj udělat takovéto přiblížení, je možné nahlédnout z Einstei
nových vakuových rovnic pro stacionární axiálně symetrický prostoročas: 

6.v = ~p2e-4v (V'w)2, 

1 A = p (v2 _ 1/2) _ -p3e-4v (w2 _ w2) 
,p ,p ,z 4 ,p ,z ' 

\ 1 3 -4v 
/\z= 2pVpVz - -p e WpWz. 

l ' ' 2 ' ' 

(6.46) 

(6.47) 

(6.48) 

(6.49) 

Z těchto rovnic, které jsou zapsané ve Weylových-Lewisových-Papapetrouových sou
řadnicích (t, p, </>,z), je zřejmé, že příspěvek od "draggingové" metrické funkce w 
(resp. jejího gradientu) k funkcím v i A je až druhého řádu. Pohyb zdroje však 
přispívá ke "statické" složce pole (popsané v i A) i přímo, díky vzrůstu hustoty ener
gie s rychlostí. Abychom viděli, do jaké míry k potenciálu disku přispívá rotační ener
gie, provedeme výpočet dvakrát. Nejprve použijeme k výpočtu Tolmanovu formuli 
(modifikovanou faktorem ~ - x~x'), která započítává i rotaci zdroje. Pro srovnání 
pak spočítáme potenciál disku tak, že budeme integrovat pouze hustotu jeho klidové 
energie, tedy bez započítání kinetického členu. Na závěr provedeme též výpočet po
tenciálu pro disk s nekonstantním rozložením momentu hybnosti. 

a) Výpočet gravitačního potenciálu se započtením kinetické energie 
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Budeme předpokládat, že tlak je zanedbatelný oproti hustotě a použijeme Tolmanovu 
formuli s aproximací (2.48). Pro gravitační potenciál na ose z pak dostáváme 

- j'"ff . R3 sin
2 ťJ +(R - 2/1/l) l

2 
R

2 
sin ťJ dRdťJd<f> _ 

J,, w R3sin219 - (R - 2M) l2 j(z - R cos 19)2 + R2sin219 

1 

- -Wo (/' - 1) "(-l fff R
3

sin
2

19 +(R - 2M) l
2 

X 

')'K, R3sin219 - (R - 2M) l2 (6.50) 

1 

X 
R3 sin2 ~ - (R - 2.M) l2 l "(-l 
--------- - 1 

(R - 2Nl) R2 sin2 '19 ·J(z - R cos 19)2 + R2sin219 

R2sin19 dRd19d<f> 

Gravitační pole budeme počítat pro stejné počáteční hodnoty Rin, l a')' jako v new
tonovském modelu. Po dosazení těchto hodnot máme 

X 

= -C ff R
3

sin
2

19 +(R - 2M) 14.44M
2 

x 
R3 sin2 ťJ - (R - 2/1/I) 14.44M2 

2 

(6.51) 

R2 sin ťJ dRd19 
[ 

R3sin219 - (R - 2M) 14.44M2 l 
0.96 2 . 2 - 1 

(R-2M)R srn 19 j(z-RcosťJ)2+R2sin219 

Integrand je již od začátku příliš složitý na to, aby ho bylo možné integrovat ana
lyticky. Zvolíme proto metodu numerické integrace pomocí dvoudimenzionální Gaus
sovy kvadratury a získané hodnoty opět nafitujeme v programu MATLAB. Nejlepší 
volbou se zdá být funkce ve tvaru 

s koeficienty 

-0.00081M2, 

-0.00953M, 

a2 = -0.00040M2, 

C2 = -0.00008M, 

(6.52) 

a3 = -0.00070M2, 

C3 = -0.00126M. (6.53) 

Funkce (6.52) je i s numericky získanými hodnotami vynesena do obrázku 6.4. Konstantu 
C opět vyjádříme pomocí hmotnosti, neboť z Tolmanovy formule plyne 

X 

C ff R3 
sin

2 ťJ +(R - 2M) 14.44M
2 x 

R3sin219 - (R - 2M) 14.44M2 
2 

[
0.96 R3sin219 - (R - 2M) 14.44M2 - 1] R2sin19 dRd19. (6.54) 

(R - 2M) R2 sin2 ťJ 

Vypočtením tohoto integrálu dostáváme 

(6.55) 
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Obrázek 6.4: Hodnoty získané z numerické integrace spolu s funkcí (6.52) v případě, 
kdy se při výpočtu gravitačního potenciálu započítá i příspěvek od kinetické energie. 

Potenciál spočteme též v ekvatoriální rovině. Použijeme k tomu analogický vztah 
jako je (6.50), jediný rozdíl bude v tom, že odmocnina ve jmenovateli bude nyní 

(R sin{) cos</> - R') 2 + R 2 sin2 
{) sin2 

</> + R 2 cos2 {) . (6.56) 

Metodou třídimenzionální Gaussovy kvadratury dostáváme numerický průběh, který 
je znázorněn na obrázku 6.5. Stejně jako v newtonovském případě provedeme fitování 
polynomem desátého stupně na intervalu (O, 20M). Potenciál v ekvatoriální rovině 
na tomto intervalu má potom tvar 

V<1 (R) ~ ":;/ [-0.1040 + 0.2200 * 10-
2 ~ + 0.4184 * 10-

2 
( ~) 

2 

+ 

+ 0.2452 * 10-
2 (! )' -0.7286 * 10·3 (~) 

4 

+ 0.1186 * 10-3 
( ! )' 

0.1119 * 10-
4 (~) 

6 

+ 0.6295 * 10-
6 (! ) 7 

- 0.2078 * 10-
7 

( ! )' + 

+ o.3689 .io-·' ( ~ )' - 0.2687 .io-11 
( ~ )'°] . ( 6.57) 

40 



a) 
vd (R) 

b) 
Vd (R) 

-0.0002 

~\ i/ 
- 0.0002 

-0.0004 -0.0004 

-0.0006 - 0.0006 

-0.0008 -0 .0008 

-0.001 -0.001 

-0.0012 . - 0.0012 

-0.0014 -0.0014 

-0.0016 - 0.0016 

-0.0018 -0.0018 

-0 .002 '. /\ : -0 .002 
„~ 4-

-1 00 - 50 o 60 100 a 2 4 6 ě 10 12 14 16 18 20 
R R 

Obrázek 6.5: a) Průběh gravitačního potenciálu v ekvatoriální rovině v případě, kdy 
se při výpočtu započítá i příspěvek od kinetické energie. b) N afitování potenciálu na 
intervalu (O, 20M) polynomem desátého stupně. 

b) Výpočet potenciálu bez započtení kinetického příspěvku 

V tomto případě spočteme gravitační potenciál integrací hustoty klidové hmotnosti, 
tj. do vztahu (6.16) dosadíme (2.38), 

kde 

vd (z) = -fff w 03f9dRd19d</> = V (z - R cos 19) 2 + R2 sin2 '19 

X 

1 

-------~-- - 1 X 
R3 sin2 '19 - (R - 2M) l 2 l -y-l 

(R - 2.Nl) R2 sin2 19 

~ R 2 sin 19 dRd19 
VR=2Af 2 . I J(z - R cos 19) + R 2 sm2 19 

~= ~R2 siniJ VR=2M 

(6.58) 

(6.59) 

je determinant prostorové části metrického tenzoru (v této "první iteraci" se jedná o 
metriku danou čistě centrální černou dírou). Hodnotu konstanty C budeme určovat 
z analogického vztahu 

1 

---------- - 1 X 
R3 sin2 19 - (R - 2.NI) l2 l -y-l 

(R - 2M) R2 sin2 19 

x JR _R
2
MR2 sin19 dRd'/9. (6.60) 
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Použitím stejných počátečních hodnot a stejným postupem jako v úloze a) získáme 
pro potenciál na ose 

lid (z) = 

(6.61) 

Hodnoty získané z numerické integrace jsou spolu s nafitovanou funkcí znázorněny 
na obrázku 6.6. Analogicky jako v části a) získáme potenciál v ekvatoriální rovině, 
který je znázorněn na obrázku 6.7. 
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Obrázek 6.6: Hodnoty získané z numerické integrace spolu s nafitovanou funkcí v 
případě, kdy se při výpočtu gravitačního potenciálu nezapočítá kinetický člen. 

c) Výpočet potenciálu pro disk s nekonstantním rozložením momentu hybnosti 

Budeme uvažovat moment hybnosti ve tvaru (2.22). Použitím Tolmanovy formule a 
zanedbáním tlaku jako v úloze a) dostáváme pro gravitační potenciál na ose z 

( ) _ -J!J R3 sin
2 
{)+(R - 2M) l2 R2 sin{) dRdiJd<f; 

lid z - w 3 2 2 . 
R sin ťJ-(R-2M)l j(z-RcosiJ)2+R2sin2{) 

(6.62) 
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Obrázek 6.7: a) Průběh gravitačního potenciálu v ekvatoriální rovině v případě, 
kdy se při výpočtu nezapočítá kinetický člen. b) N afitování potenciálu na intervalu 
(O, 20M) polynomem desátého stupně. 

Dosazením za hustotu ze vztahu (2.19) a zintegrováním přes <P dostáváme 

vd (z) = -C J J (eW;n-W - 1) ,:i X 

R3 sin2 ťJ +(R - 2M) l2 R 2 sin ťJ dRdťJ 

R3 sin2 ťJ - (R - 2M) l2 J (z - R cos ťJ)2 + R2 sin2 ťJ. 
X (6.63) 

Do vztahu (6.63) nyní dosadíme za moment hybnosti (2.22) a za efektivní potenciál 
(2.25). Pro zvolené počáteční hodnoty 

Rin = 4.83M, c = 3.42.lVI, n = 0.05, (6.64) 

které opět odpovídají disku, který právě vyplňuje svůj Rocheův lalok, provedeme 
Gaussovu dvoudimenzionální kvadraturu. Integraci budeme provádět přes oblast, 
která je ohraničena příslušnou ekvipotenciálou, která odpovídá hodnotám (6.64). 
Analogickým postupem jako v případě a) určíme hodnotu konstany C: 

(6.65) 

Záměnou odmocniny ve jmenovateli (6.62) za (6.56) a zintegrováním přes stejnou 
oblast dostaneme též potenciál v ekvatoriální rovině. Výsledky integrací jsou na 
obrázcích 6.8 a 6.9. Na obrázku 6.10 jsou pro srovnání vyneseny hodnoty získané 
numerickou integrací pro všechny 4 případy, které jsme počítali. Je vidět, že při 
stejných počátečních hodnotách budí nejsilnější pole relativistický disk, při jehož 
výpočtu byla započítána i kinetická energie. Potenciál disku, který má nekonstantní 
moment hybnosti, je o dost menší než ostatní tři případy. To je ale dáno hlavně 
následnými odlišnostmi v dalších parametrech disku. 
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Obrázek 6.8: Hodnoty získané z numerické integrace spolu s nafitovanou funkcí pro 
případ disku s nekonstantním momentem hybnosti. 
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Obrázek 6.9: a) Průběh gravitačního potenciálu v ekvatoriální rovině pro disk s 
nekonstantním momentem hybnosti. b) Nafitování potenciálu na intervalu (O, 20M) 
polynomem desátého stupně. 
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Obrázek 6.10: a) Průběh gravitačních potenciálů na ose, b) průběh gravitačních 
potenciálů v ekvatoriální rovině. Zelená barva odpovídá disku s nekonstantním mo
mentem hybnosti, černá se vztahuje k průběhu potenciálu bez započtení kinetického 
členu, modrá odpovídá newtonovskému disku a červenou barvou je označen průběh 
potenciálu, při jehož výpočtu byla započítána kinetická energie. 
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Kapitola 7 

Superpozice Schwarzschildovy 
černé díry s tlustým diskem 

7.1 Newtonovská superpozice 

Gravitační potenciál tlustého disku můžeme nyní na ose symetrie a v ekvatoriální 
rovině sečíst s pseudo-newtonovským potenciálem černé díry (3.1). Na obrázcích 7.1 
a 7.2 je pro srovnání nakreslen potenciál černé díry a potenciál disku pro několik 
hodnot Md. Z těchto obrázků je patrné, že blízko horizontu je dominantní gravitační 
pole černé díry. Se vzrůstající vzdáleností od středu se začne projevovat i pole disku. 
Potenciál dostatečně hmotného disku začne potom od určité vzdálenosti převažovat 
nad černou dírou. 

a) 
'P (z) 

b) 
'P (z) 

--0.5 --0.5 

-1 -1 

-1 .5 
-1 .5 

-2 
-2-

o 2 4 6 8 10 12 14 '16 18 20 o 2 4 8 8 10 12 14 16 18 20 
z z 

Obrázek 7.1: a) Průběh potenciálu černé díry a potenciálu disku na ose z pro tři 
hodnoty Md, černá křivka označuje potenciál černé díry, červená potom odshora 
potenciál disku pro Md = lM, 2.5M, 5M. b) Superpozice obou potenciálů na ose, 
černá křivka označuje průběh potenciálu černé díry, červená potenciál disku pro 
Md = lM a modrá ukazuje jejich sečtení. 
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Obrázek 7.2: a) Průběh potenciálu černé díry a potenciálu disku v ekvatoriální ro
vině pro tři hodnoty Md, černá křivka označuje potenciál černé díry, červená potom 
odshora potenciál disku pro Md = lM, 2.5M, 5M. b) Superpozice obou potenciálů, 
černá křivka označuje průběh potenciálu černé díry, červená potenciál disku pro 
Md = lM a modrá značí jejich sečtení. 

V ekvatoriální rovině můžeme nyní zkoumat geometrii ploch konstantního efek
tivního potenciálu 'Ptot, který je zaveden vztahem (3.4). Teď bude ovšem modifikován 
tím, že místo gravitačního potenciálu černé díry v něm bude vystupovat superpono
vaný potenciál 'Psup = 'Pbh + 'Pd. Efektivní potenciál v ekvatoriální rovině, ve kterém 
je zahrnuta gravitace černé díry, gravitace disku a odstředivá síla, bude tedy 

M 7.22M2 

'Ptot = - R _ 2M + 'P<l + R2 (7.1) 

kde za 'Pd dosadíme (6.45). Na obrázku 7.3 je znázorněn průběh funkce 'Ptot pro šest 
různých hodnot Md. Je vidět, že pro zvyšující se Md se potenciálová jáma, ve které 
může disk existovat, zmenšuje. 

Na obrázku 7.4 jsou znázorněny funkce, které popisují závislost polohy Lagran
geova bodu a polohy centra disku na jeho hmotnosti. Je vidět, že při zvyšující se 
hmotnosti se oba body posouvají směrem k černé díře, přičemž centrum disku se 
posouvá nepatrně rychleji než Lagrangeův bod. 

7 .2 Relativistická superpozice 

Potenciál vy tupující ve výsledné metrice získáme sečtením průběhů příslušejících 
jednotlivým zdrojům tj. 

(7.2) 

kde 
1 ( 2M) vbh = 2 ln 1 - R . (7.3) 
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Obrázek 7.3: Průběh newtonovského efektivního potenciálu v ekvatoriální rovině 
odshora pro hodnoty ~ = O, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Se vzrůstající hmotností se po
tenciálová jáma zmenšuje. 

Pro naše účely zkoumání geometrie ekvipotenciálních ploch stačí znalost met
rických koeficientů 9tt a 9<f><f>, tedy nepotřebujeme znát celkovou funkci >. (která se 
skládá nelineárně): 

( 
2M) zv gu = - 1- R e d 

Pro efektivní potenciál definovaný vztahem (2.10) platí 

W =ln (-ut). 

Stejným postupem jako v kapitole 2.1 dostáváme pro složku čtyř-rychlosti 

(R - 2M) R2 sin2 7J 

(7.4) 

(7.5) 

(7.6) 

Dosazením posledního vztahu do (7.5) dostaneme formuli pro efektivní potenciál: 

W = ~ln [ (R- 2NI) R2 sin21J ] . (7.7) 
2 R3 sin 2 '!.9e-2vd + (2Nf - R) e 21/d l 2 
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Obrázek 7.4: Levá (resp. pravá) křivka znázorňuje polohu Lagrangeova bodu (resp. 
centra) v závislosti na hmotnosti disku v newtonovském modelu. (Hmotnost disku 
je na tomto i na všech dalších obrázcích vynášena v jednotkách M.) 

Na obrázku 7.5 je vynesen průběh funkce W v ekvatoriální rovině pro několik hodnot 
Md. Je vidět, že obdobně jako v newtonovském modelu se potenciálová jáma, ve které 
může disk existovat, s rostoucí hmotností zmenšuje. Nyní je však toto zmenšování 
rychlejší, a to i pro mnohem menší hmotnosti disku. Rozdíl je také v tom, že se 
Lagrangeův bod nyní posouvá na opačnou stranu a pro určitou kritickou hodnotu 
hmotnosti disku Md_r dojde k tomu, že centrum disku splyne s Lagrangeovým bodem 
a potenciálová jáma se vůbec nevytvoří, disk tedy potom nemá kde existovat. 

Na obrázku 7.6 je pro srovnání ukázáno, jak závisí poloha extrémů efektivního 
potenciálu na hmotnosti disku, provede-li se superpozice s jednotlivými gravitačními 
potenciály, které jsme spočítali v kapitole 6.4. Je vidět, že ve všech třech případech 
je závislost velmi podobná. V případě, kdy se započítá do gravitačního potenciálu 
též příspěvek od kinetické energie disku, je kritická hodnota hmotnosti, pro kterou 
se ještě vytvoří potenciálová jáma, nepatrně menší oproti případu, kdy se tento 
příspěvek nezapočítá. Modrá závislost, která se vztahuje k disku s nekonstantním 
rozložením momentu hybnosti, je na vodorovné ose posunuta mírně vpravo, což je 
způsobeno odlišnými počátečními hodnotami. Ve všech třech případech se hodnota 
kritické hmotnosti !Vfd_r pohybuje kolem 17% hmotnosti černé díry. 
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Obrázek 7.5: Průběh potenciálu W v ekvatoriální rovině (odshora pro hodnoty !fj- = 

O, 0.03, 0.06, 0.09, 0.12, 0.15, 0.18). Podobně jako v newtonovském případě se oblast, 
ve které může existovat disk, zmenšuje se vzrůstající hmotností. 
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Obrázek 7.6: Rostoucí (respektive klesající) části těchto závislostí znázorňují polohu 
Lagrangeova bodu (respektive centra) v závislosti na hmotnosti disku. Černá (resp. 
červená) barva odpovídá případu, kdy se superpozice provádí s diskem, u kterého 
se nezapočítal (resp. započítal) do potenciálu příspěvek od rotační energie, modrá 
závislost se vztahuje k případu, kdy byla superpozice provedena s diskem, který má 
nekonstantní rozložení momentu hybnosti. 
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Kapitola 8 

Vyšetřování "runaway" nestability 

8.1 Poloha Lagrangeova bodu 

V kapitole 7 jsme ukázali, jak hmotnost disku ovlivňuje polohu Lagrangeova bodu Re 
a polohu centra Rs, hmotnost černé díry však byla vždy konstantní. Nyní prověříme 
jiný typ závislosti, budeme sledovat, jak se mění poloha obou významných bodů při 
snižující se hmotnosti disku a současně zvyšující se hmotnosti černé díry, hmotnost 
celé soustavy budeme držet konstantní. Bude tedy platit 

Mbh + Mct = konst - m. (8.1) 

Počáteční hmotnost černé díry budeme volit vždy stejnou, M~h = lM. Vyšetřování 
této úlohy je dosti komplikované, a to zejména z toho důvodu, že se během přesunu 
hmoty z disku do černé díry mění celý prostoročas a není zřejmé, jak by se při 
tomto procesu disk ve skutečnosti choval. Není např. jasné, zda a jak by se změnilo 
rozložení momentu hybnosti. Takovéto otázky by mohlo osvětlit jen (numerické) stu
dium dynamické situace. My zde ovšem konstruujeme pouze posloupnost statických 
rovnovážných stavů. Budeme nejprve předpokládat, že l je během celého procesu 
konstantní, l = 3.8M. Poté se pro srovnání podíváme, jak se výsledky změní, bude-li 
se l měnit podle vztahu l = 3.81\llbh = 3.8 (m - Mct). 

a) l = 3.81\ll 

Pro srovnání budeme zkoumat relativistický i newtonovský model, pncemž v re
lativistickém modelu budeme za gravitační potenciál brát (6.57). Vezmeme tedy 
rovnici pro efektivní potenciál (7.7) /(7.1)/ a za hmotnost černé díry dosadíme 
Mbh = m - Mct. Dále tuto rovnici zderivujeme podle R, abychom získali rovnici pro 
extrémy, které odpovídají Lagrangeovu bodu a centru disku, a pokusíme se vyjádřit 
závislost Re (l\llct), Rs (Mct), popřípadě Mct (Re), Mct (R8 ). 

Na obrázku 8.la-8.lf jsou vyneseny numerické hodnoty, které popisují závislost 
Mct (Re), l\llct ( Rs) pro šest různých hodnot m (a tedy různých počátečních hmotností 
disku l\!Ián). Levá část závislosti vždy popisuje Mct (Re), pravá část Mct (R8 ). Je vidět, 
že jak se přesouvá hmota z disku do černé díry, Lagrangeův bod s centrem se přibližují 
a oblast, ve které může disk existovat, se zmenšuje, a to tím rychleji, čím větší je 
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Mán. Je-li počáteční hmotnost disku dostatečně velká, jako je na obrázcích b-f, tak 
po přesunu určitého množství hmoty oba významné body splynou. To je ještě lépe 
vidět z obrázku 8.3, na kterém každá závislost odpovídá jiné hodnotě m. Na svislé ose 
tohoto obrázku je vynášena hmotnost disku v procentech jeho počáteční hmotnosti. 
Nejnižší závislost odpovídá hodnotě Nián = 0.15M; je vidět, že v tomto případě stačí, 
aby přepadla pouze 3.53Mct do černé díry, a body Re a Rs splynou (potenciálová 
jáma zanikne) . 

Pro newtonovský model jsou tyto závislosti znázorněny na obrázku 8.2a-8.2f. 
Příslušná procentuální závislost je potom na obrázku 8.4. Při srovnání obrázků 8.2 
a 8.4 je vidět, že přibližování Lagrangeova bodu a centra disku pro stejnou hodnotu 
Mán není v newtonovském případě tak rychlé jako v případě relativistickém. K tomu, 
aby oba významné body splynuly, musí z disku přepadnout větší část hmoty. 

b) l = 3.8(m- !vlct) 

Analogickým postupem jako v části a) dostaneme závislost Mct (Re) a Mct (Rs). Na 
obrázích 8.5 a 8.6 jsou tyto závislosti znázorněny pro relativistický a pro newto
novský model prom= 1.lM. Část a) popisuje pohyb Re i R5 , v části b) je znázorněn 
pouze pohyb Lagrangeova bodu. Situace je očividně dosti odlišná od případu, kdy 
jsme moment hybnosti drželi konstantní. Změna polohy Lagrangeova bodu je mno
hem menší, centrum disku se posouvá na větší R a kritická oblast má tendenci se 
zvětšovat. Zajímavý výsledek je na obrázku 8.5b. Je vidět, že se v relativistickém 
případě Lagrangeův bod nepatrně pohybuje, přičemž nejprve se posouvá směrem 
k černé díře, při určitém poměru MMd však dochází k obratu a Lagrangeův bod se 

bh 
posouvá na větší R. 

Jak bylo popsáno v kapitole 4, k tomu, aby bylo možné určit , zda dojde k runaway 
nestabilitě disku, je nutné určit nejen změnu Lagrangeova bodu po transportu hmoty 
z disku do černé díry, ale také určit novou polohu vnitřního poloměru disku. To 
je však problematický úkol, neboť vnitřní poloměr je parametr, který bývá vždy 
zadáván předem. Ekvipotenciálu ohraničující disk, ze které by bylo možné vnitřní 
poloměr vypočítat, neznáme a pokud disk přesahuje svůj Rocheův lalok, není tato 
ekvipotenciála u vnitřního okraje ani uzavřená. 

52 



Md 
0.01 

0.008 

0.006 

0.004 

0.002 

Md 
0.075 

0.07 

0.065 

0.06 

0.055 

0.124 

0.122 

0.12 

0.118 

a) 

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 

R 

c) 

.--~~~~~~~~~~~~~-:-i 

·······--.....__ ••......... ··· .... 
5 5.5 6 6.5 7 7.5 

R 

e) 

0.116 .......... /// 

0.114 ·,,~ 
LS~.2~5-.4~-5.-6~5-.8~-6~6~.2~~6.4~-6.-6~6-.8--' 

R 

0.05 

0.045 

0.04 -

0.035 

0.03 

5 

Md 
0.1 

0.098 

0.096 

0.094 

0.092 

0.09 

0.088 

0.086 

0.084 

5 

Md 

0.15 · 

0.149 

0.148 

0.147 

0.146 

0.145 

5.4 

b) 

s.s 6 6.5 7 7.5 

R 

d) 

: 

: 
--

••• ••••••• 1"'„,.__ •••• „ . 
.• 

.... ·· 
5.5 6 6.5 7 

R 

f) 

: 
: 

·. ; 

·. 
·. ..· 

·· ••....... „ ..... _„„ . 

„. 
.... ···• 

5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 

R 

Obrázek 8.1: Relativistický případ. Polohy Re (v levé části závislosti) a R-s (v pravé 
části závislosti) se k sobě přibližují s klesající hmotností disku pro celkovou hmotnost 
systému a) m = l.OlM, b) m = l.05M, c) m = l.075M, d) m = l.lM, e) m = 
l.25M, f) m = l.5M. 
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Obrázek 8.2: Newtonovský případ. Polohy Re (v levé části závislosti) a Rs (v pravé 
části závislosti) se k sobě přibližují s klesající hmotností disku pro celkovou hmotnost 
systému a) m = l.OlM, b) m = l.05M, c) m = l.075M, d) m = l.lM, e) m = 
l.25M, f) m = 1.5M. 
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Obrázek 8.3: Percentuální graf udávající závislost polohy Re, a Rs na množství hmot
nosti, která byla přesunuta z disku do černé díry. Jednotlivé závislosti odshora od
povídají obrázkům 8.lb-8.lf. 

60 -

3Md. 
50 -

40 

30 -

20 -

R 

Obrázek 8.4: Percentuální graf udávající závislost polohy Re a Rs na množství hmot
nosti, která byla přesunuta z disku do černé díry. Jednotlivé závislosti odshora od
povídají obrázkům 8.2b-8.2f. 
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Obrázek 8.5: Relativistický případ. a) První závislost popisuje polohu Re, druhá 
závislost polohu R, při klesající hmotnosti disku pro celkovou hmotnost systému 
m = 1.lM a moment hybnosti l = 3.8 (m - Md)· b) Poloha Lagrangeova bodu při 
klesající hmotnosti disku (Lagrangeův bod se nejprve přibližuje k černé díře, při 
určitém poměru MMct dochází k obratu a Lagrangeův bod se posouvá na větší R). 
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Obrázek 8.6: Newtonovský případ. a) První závislost popisuje polohu Re, druhá 
závislost polohu Rs při klesající hmotnosti disku pro celkovou hmotnost systému 
m = l.lM a moment hybnosti l = 3.8 (m - Md)· b) Poloha Lagrangeova bodu 
při klesající hmotnosti disku (Lagrangeův bod se posouvá na větší R, tato změna 
polohy je však pomalejší než v případě, kdy byl moment hybnosti během procesu 
konstantní). 
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Kapitola 9 

Závěr 

V kapitole 6 jsme numericky spočítali gravitační potenciál tlustého testovacího disku 
v poli Schwarzschildovy černé díry newtonovským i relativistickým způsobem a v 
následující kapitole jsme provedli superpozici těchto řešení s centrální černou dírou. 
V kapitole 8 jsme potom diskutovali, jaké má započítání gravitace disku důsledky pro 
otázku runaway nestability. Při vyšetřování samotné stability jsme použili několik 
zjednodušujících předpokladů. Při určování lokálních extrémů efektivního potenciálu 
byl gravitační potenciál disku po celou dobu (kromě závislosti na souřadnicích) funkcí 
pouze parametru Md. Gravitační potenciál disku jsme totiž spočetli integrací hustoty, 
ve které jsme za hmotnost černé díry zvolili konkrétní hodnotu Mbh = lM, a integraci 
prováděli přes nějakou určitou oblast, tj. gravitační potenciál jsme vlastně spočetli 
pro jeden konkrétní (původně) testovací disk. Při vzrůstu hmotnosti černé díry se 
ovšem hustota v disku mění a skrze změnu ekvipotenciálních ploch se mění také jeho 
tvar, což následně ovlivňuje i jeho gravitační potenciál. Ke konzistentnějšímu popisu 
by tedy zřejmě bylo nutné po každém infinitezimálním transportu hmoty z disku do 
černé díry vyjádřit znovu jeho hustotu, ekvipotenciální plochu, která jej ohraničuje, a 
spočítat znovu jeho gravitační potenciál. Podobně je to i s momentem hybnosti, který 
se zřejmě s rostoucí hmotností černé díry zvětšuje. Výsledky, které jsou na obrázcích 
8.1-8.6, jsou proto zřejmě relevantní jen pro velmi malý přesun hmoty, dokud se 
hustota disku a jeho tvar (a gravitační potenciál vlivem těchto změn) příliš nezmění. 
Tomu na obrázcích odpovídá vždy jen začátek průběhů. V relativistickém případě 
při konstantním momentu hybnosti se zdá, že pro disk s počáteční hmotností kolem 
153M stačí, aby se přesunula jen nepatrná část hmoty a potenciálová jáma zanikne. 
Nutno ovšem opět poznamenat, že při takovéto počáteční hmotnosti je disk již na 
začátku tohoto procesu značně ovlivněn svou gravitací (jak je vidět např. z obrázku 
7.6) a je mnohem kompaktnější než testovací disk, ze kterého jsme vycházeli. Naopak 
v newtonovském případě se při takovýchto hmotnostech disku tvar ekvipotenciál 
nemění tak rychle a disk má tedy pořád přibližně stejný tvar. Z tohoto pohledu jsou 
tedy newtonovské výsledky na obrázcích 8.2 a 8.4 více konzistentní než výsledky 
relativistické na obrázcích 8.1 a 8.3. 

Díky tomu, že se při přeskupení hmoty mění celý prostoročas, nabývají všechny 
fyzikální veličiny nového významu. Tím spíše je obtížné vyslovit rozumné předpo
klady o chování disku. Není zřejmé, jakým způsobem hmota z disku do černé díry 
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přepadává, zda se přesune pouze z okolí kritického bodu a toto místo je následně 
doplněno hmotou ze zbývající části disku, nebo zda je možné uvažovat, že se z disku 
odebere tenká povrchová vrstva a disk se tím pádem zmenší. V prvním případě by 
zřejmě bylo možné provést výpočty za předpokladu, že se nemění vlastní vnitřní 
obvod disku, a studovat pouze změnu kritického bodu. 

K tomu, zda bude disk po přesunu malého množství hmoty 6-M do černé díry 
stabilní, je možné uvážit i jiným směrem. Výpočtem hmotnosti M~, která je obsažena 
v nové kritické oblasti, a jejím porovnáním s hodnotou M~ = Mán - 6-M, by se 
ukázalo, zda je celá hmota disku obsažena v tomto novém Rocheově laloku, nebo zda 
se kritická oblast zmenšila natolik, že ji disk přesahuje. Aby však bylo možné vyjádřit 
z nové kritické ekvipotenciály meze integrace, je nutné znát gravitační potenciál disku 
v obecném bodě. V relativistickém výpočtu by bylo nutné znát i druhou metrickou 
funkci.\, neboť v Tolmanově formuli pro hmotnost vystupuje determinant metrického 
tenzoru. 

Nejasnost v tom, jak se disk vlastně chová a kterou z veličin je tedy možné 
držet konstantní, je pravděpodobně i příčinou toho, že jsou výsledky získané v lite
ratuře navzájem rozdílné. Když jsme v našich výpočtech předpokládali konstantní 
moment hybnosti, výsledky naznačovaly runaway nestabilitu. Naopak, když jsme 
během transportu hmoty zvyšovali moment hybnosti úměrně s rostoucí hmotností 
černé díry, disk se zdál být stabilnější. K definitivní odpovědi na otázku runaway 
nestability tlustého disku je tedy zřejmě nutné řešit dynamický vývoj systému v 
čase. 
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