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Kapitola 1

Úvod

Na průniku hamiltonovské mechaniky, ergodické teorie a teorie diferenciál-
ních rovnic se zhruba před půlstoletím zformovala teorie chaosu. Tato disci-
plína se věnuje (již mnohem déle známé) tendenci nelineárních dynamických
systémů chovat se “stochastickým” (nikoli “regulárním”) způsobem. Studium
chaotického chování je zvláště zajímavé v případech, kdy již samotný konfigu-
rační prostor je popsán nelineární teorií. Takovým konfiguračním prostorem je
prostoročas obecné teorie relativity. Teorie chaosu skutečně proniká na půdu
obecné relativity již asi 40 let, zpočátku hlavně v podobě analýz chování ur-
čitých kosmologických řešení Einsteinových rovnic v závislosti na jejich para-
metrech, později (asi v posledních 20 letech) také v podobě studia chaotické
dynamiky pohybu v zadaných prostoročasech. Tato diplomová práce spadá do
druhé zmíněné oblasti.

V práci se budeme snažit různými metodami postihnout vlastnosti geo-
detického toku testovacích částic v prostoročase Schwarzschildovy černé díry
obklopené dalším statickým a axiálně symetrickým zdrojem gravitačního pole.
Ačkoli je geodetický pohyb v okolí osamocené Schwarzschildovy černé díry
kompletně integrabilní, a tedy regulární, již malá perturbace může vést ke sní-
žení počtu zachovávajících se veličin a tím i ke vzniku geodetického chaosu.
Takové chování by mělo důsledky pro vývoj systémů, ve kterých se vyskytuje
černá díra a kolem ní jako “porucha” určitá konfigurace další hmoty.

Pozorování přinášejí stále pádnější důkazy o existenci černých děr v galak-
tických jádrech a v některých rentgenových dvojhvězdách. Tyto důkazy jsou
vesměs založeny právě na interakci černých děr s okolní hmotou, dle modelů
zřejmě typicky uspořádané do tvaru disku či prstence/toroidu. Z důvodu nut-
ných zjednodušení ovšem podrobnější modely neberou v úvahu vlastní gravi-
taci hmoty vně horizontu černé díry (akreční konfigurace je testovací). Přitom
některé klíčové vlastnosti akrečního toku jsou na detailní průběh gravitačního
pole velmi citlivé. Jedná se především o stabilitu toku, ale tím pádem vůbec
o polohu, velikost a tvar útvaru, který akreující hmota zaujme. Dalším dů-
sledkem přítomnosti hmoty kolem kompaktního centra může být právě změna
režimu pohybu okolních částic (v případě galaktického jádra např. celých jed-
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12 KAPITOLA 1. ÚVOD

notlivých hvězd) z regulárního na chaotický.
V této práci budeme zkoumat geodetickou dynamiku v přesných prosto-

ročasech buzených statickou (původně Schwarzschildovou) černou dírou ob-
klopenou dalším statickým a axiálně symetrickým zdrojem — tenkým (lineár-
ním) prstencem nebo (plošným) diskem. Z astrofyzikálního hlediska je hlavním
omezením takových prostoročasů jejich statičnost, protože tím pádem nemo-
hou popsat rotující systémy. Jen díky statičnosti je však možno získat celkové
gravitační pole díry a vnějšího zdroje poměrně jednoduchou a přitom přes-
nou superpozicí dílčích metrik. Jako vnější zdroje budeme konkrétně uvažovat
tenký prstenec popsaný historickým řešením Bacha a Weyla a dále novější
disková řešení — invertované kontrarotující disky Morgana a Morganové a
disky s mocninným radiálním průběhem hustoty. Vliv dodatečných zdrojů na
geodetickou dynamiku budeme studovat v závislosti na několika podstatných
parametrech systému (hmotnost a pozice prstence/disku, energie a orbitální
moment hybnosti částic). Porovnáme výsledky získané pro různé vnější zdroje
a také výsledky získané různými metodami, totiž pomocí Poincarého řezů fázo-
vým prostorem systému, pomocí časových řad vybraných fázových proměnných
a jejich Fourierových spekter a pomocí sledování vývoje tzv. latitudinální akce
částic.

Po úvodních kapitolách 1–3 přinášíme původní výsledky práce v kapitolách
4 a 5. Jsou pěknou ilustrací vlastností tzv. slabě neintegrabilních systémů a
teorie KAM, která pro ně byla zformulována zhruba před 50 lety. Výsledky
zjištěné na Poincarého řezech a na časových řadách vybraných veličin dobře
korespondují a potvrzují také dílčí závěry učiněné nedávno v literatuře. Uka-
zují, že v důsledku “perturbace” gravitačního pole díry diskem či prstencem
skutečně vzniká v geodetickém pohybu chaos, a to v míře, která je zajímavě
(a někdy dosti “divoce”) závislá na parametrech systému.



Kapitola 2

Teorie chaosu a obecná
relativita

Počátky teorie chaosu můžeme datovat do 19. století, kdy se podařilo formulo-
vat hamiltonovskou mechaniku a v jejím rámci prozvinout perturbační metody,
které umožnily zkoumat složitější systémy. Dokonce i u jednoduchých neline-
árních systémů bylo objeveno velmi komplikované chování fázových trajektorií
(problém tří těles, nelineární oscilátor s vnější silou). Dalším důležitým milní-
kem v historii oboru bylo vyslovení ergodického teorému Boltzmannem a spo-
jení s jeho pracemi o kinetické teorii ideálního plynu, které zavedly nevratnost
do systému původně vycházejícího z deterministických hamiltonovských prin-
cipů. Boltzmannův přístup si vyžádal matematické zpřesnění a vedl k rozvoji
ergodické teorie, která je dnes spíš matematickým oborem než fyzikální disci-
plínou (např. KAM teorie). Velký skok v teorii chaosu přišel v sedmdesátých
a osmdesátých letech, kdy nástup počítačů dovolil numericky řešit nelineární
diferenciální rovnice a získat množství řešení vykazujících chaotické chování.

Jelikož obecná teorie relativity je sama o sobě nelineární teorií (zakřivení
prostoročasu určuje vývoj rozmístění hmoty a energie, které zpětně určují toto
zakřivení), je studium chaosu v obecně relativistických systémech obzvlášť za-
jímavé. Kromě několika výjimek však vyšly práce na toto téma až v posledních
dvou dekádách, což můžeme připsat na vrub komplikovanosti Einsteinových
rovnic. Popsat přesně nebo alespoň přiližně zkoumaný systém je v OTR obtížné
a k řešení příslušných rovnic jsou nezbytné dostatečně výkonné počítače.

Chaotické chování mohou vykazovat jak systémy hamiltonovské (konzer-
vativní), tak systémy disipativní. V této práci se zaměříme výhradně na po-
pis chaotického chování v konzervativních systémech. V následujícím odstavci
krátce probereme nejdůležitější pojmy hamiltonovské mechaniky a teorie cha-
osu, které budeme k tomuto úkolu potřebovat.
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14 KAPITOLA 2. TEORIE CHAOSU A OBECNÁ RELATIVITA

2.1 Základní pojmy teorie chaosu

Stav dynamického systému dimenze N je jednoznačně popsán hodnotami N
kanonických souřadnic qi a N k nim sdružených kanonických hyností pi. Ve
fázovém prostoru (q1, . . . , qN , p1, . . . , pN) je tento stav popsán jediným bodem.
Časový vývoj systému vykresluje ve fázovém prostoru křivku, kterou nazýváme
orbita nebo trajektorie. Hamiltonovský systém můžeme popsat hamiltoniánem,
což je funkce

H = H(qi, pi, t) (2.1)

popisující energii systému. Pomocí kanonických transformací můžeme přechá-
zet mezi různými kanonickými souřadnicemi a hybnostmi. Pro trajektorie v
hamiltonovském systému platí Liouvilleův teorém, který říká, že fázový objem
se během vývoje systému zachovává.

Hamiltonián nazýváme separabilní, pokud existují takové kanonické pro-
měnné (Qi, Pi), že hamiltonián lze vyjádřit ve tvaru

H =
N
∑

i

Hi(Qi, Pi). (2.2)

Pokusíme-li se najít takové souřadnice, aby nový hamiltonián H̄

H̄ = H(qi, pi, t) +
∂S

∂t
= 0 (2.3)

byl identicky roven nule, musíme najít odpovídající vytvářející funkci S. Pro
ni platí Hamiltonova-Jacobiho rovnice

H

(

q1, . . . , qN ,
∂S

∂q1
, . . . ,

∂S

∂qN
, t

)

+
∂S

∂t
= 0. (2.4)

Je-li původní hamiltonián separabilní a časové nezávislý, stačí požadovat,
aby se nový hamiltonián rovnal konstantě. Pak můžeme rovnici rozložit do N
nezávislých rovnic, které lze jednoduše vyřešit, najít odpovídající vytvářející
funkci S (podrobnosti viz [11]), přičemž získáme kanonické souřadnice, úhly
wi a akce Ji, v nichž hamiltonián můžeme přepsat do cyklického tvaru

H =
N
∑

i=1

αi(Ji). (2.5)

Systémy popsané hamiltoniány, které lze pomocí vytvářející funkce S pře-
vést do cyklického tvaru, nazýváme integrabilní. Prozatím není znám žádný
jednoznačný způsob, jak bez řešení příslušných rovnic a explicitního nalezení
funkce S rozhodnout, zda je hamiltonián integrabilní. Fázové trajektorie ta-
kového dynamického systému jsou ve fázovém prostoru omezeny na povrch
invariantních torů (viz obr. 2.1), jejichž poloměr je dán velikostí akce J a
úhlová souřadnice w probíhá kolem toru.
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Obrázek 2.1: V integrabilním systému se dvěma stupni volnosti je pohyb částice
omezen na dvourozměrný povrch toru. Převzato z [35].

Pro naše účely je podstatné studium slabě neintegrabilních hamiltonov-
ských systémů, tedy takových, které můžeme popsat hamiltoniánem ve tvaru

H = H0(J) + εH1(J , w), (2.6)

kde ε ≪ 1 a J , w jsou vícerozměrné souřadnice akce, úhel. Podstatná část
tohoto hamiltoniánu H0 je cyklická, předpokládáme však, že přítomnost nein-
tegrabilní malé poruchy H1 způsobí, že celý hamiltonián H je neintegrabilní.
Takovým systémem se zabýval již Poincaré a jako první narazil na tzv. pro-
blém malých jmenovatelů. Krátce nastíníme jeho podstatu. Pokusíme se řešit
dynamiku slabě neintegrabilního N -rozměrného (N > 1) systému perturbační
metodou, přičemž předpokládáme, že poruchu můžeme vyjádřit ve tvaru

H1 =
∑

m

H1,m(J)eim·w, (2.7)

kde m je vektor celých čísel a m ·w =
∑N

i miwi. Naším cílem je najít takovou
vytvářející funkci S = S(J̄ , w̄), která hamiltonián H převede do cyklického
tvaru v nových souřadnicích akce J̄ , úhel w̄. V prvním přiblížení získáme
explicitní vztah pro hledanou funkci S (postup výpočtu viz v [11])

S(J̄ , w̄) = J̄ · w̄ + εi
∑

m6=0

H1, m(J̄)
m.ω(J̄)

eim·w̄, (2.8)

kde N -dimenzionální vektor ω = dw
dt

= ∂H0(J̄)

∂J̄
popisuje frekvence původního

neporušeného hamiltoniánu. Z tohoto vztahu vidíme, že pro vícerozměrné sys-
témy může mít hamiltonián poruchy H1 podstatný příspěvek právě pro takové
m, pro které m · ω =

∑

i miωi = 0 nebo je nule hodně blízké. Získaný vztah
pro vytvářející funkci S pak vede na singularitu a perturbační metodu nelze
použít. Problém malých jmenovatelů tedy má svůj původ v rezonancích mezi
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Obrázek 2.2: Fázové trajektorie dvoudimenzionálního oscilátoru, které pokrý-
vají povrch toru, převzato z [11]

základními frekvencemi neporušeného hamiltoniánu, které popisují ”rychlost
oběhu” úhlové souřadnice wi = ωt + wi0), a jejich vyššími harmonickými.

V šedesátých letech dacátého století se problémem zabývali A. N. Kolmo-
gorov, V. I. Arnold a J. Moser a výsledná teorie zabývající se oblastmi stability
slabě neintegrabilních hamiltonovských systémů se na podle nich označuje jako
KAM teorie.

Jeden z důležitých závěrů KAM teorie se týká režimu, kdy se systém ne-
dostane do rezonance, což můžeme vyjádřit následujícími podmínkami. Slabě
neintegrabilní systém popsaný vztahem (2.6) pro ε ≪ 1 splňuje podmínky
KAM teorie, pokud frekvence původního hamiltoniánu H0 jsou lineárně nezá-
vislé (

∑

i miωi 6= 0) pro určitou oblast J a porucha H1 je dostatečně hladká.
Závěry teorie můžeme použít v případě, že počáteční podmínky zkoumané
orbity jsou dostatečně vzdáleny od rezonance, což lze zapsat

|m.ω| ≥ γ|m|−τ , (2.9)

kde konstanty γ a τ závisejí na počtu stupňů volnosti, počtu derivací H1,
velikosti ε a síle nelineární interakce v rámci H0.

V takovém případě jsou invariantní tory původního hamiltoniánu H0 pří-
tomností poruchy pouze deformované, a tedy hamiltonián (2.6) je stabilní.

Arnold zjednodušil poslední podmínku v případě slabé poruchy ε ≪ 1 tak,
že požaduje, aby rovnost

∑

k=1

nkωk = 0 (2.10)

neplatila pro 0 <
∑ |nk| ≤ 4. Pro takové počáteční podmínky, pro které výše

uvedené podmínky neplatí, již není fázový pohyb omezen na povrch toru a
trajektorie hustě vyplňuje vrstvu s nenulovým fázovým objemem. V případě
dimenze N = 2 jsou pak oblasti regulárních orbit od sebe odděleny vrstvami



2.1. ZÁKLADNÍ POJMY TEORIE CHAOSU 17

Obrázek 2.3: Různé typy regulárních trajektorií, obecná trajektorie s iracionál-
ním poměrem k/l tvořící křivku, periodická orbita s periodou k = 5, perioda
náležející k ostrovu s periodou k = 5, periodická orbita k = 15 , která třikrát
obtáčí periodickou orbitu k = 5.

se stochastickým pohybem částic. V dimenzi větší než dvě takové oddělení
neexistuje a stochastické trajektorie vytvářejí ve fázovém prostoru hustou síť
(tzv. Arnoldova síť) a nacházejí se libovolně blízko ke každé regulární orbitě.
V předložené práci se však díky zachovávájícím se veličinám uvažovaných sys-
témů budeme zabývat právě případem chaotického chování pro N = 2.

Regulární trajektorie neporušeného hamiltoniánu v dimenzi N = 2 (J =
(J1, J2), w = (w1, w2)) leží na povrchu toru, jenž je charakterizován velikostí
svého hlavního (J1) a vedlejšího (J2) poloměru, a pozice částice je určena
hodnotami w1, w2. Rychlost oběhu částice po povrchu toru ve směru jednot-
livých úhlových proměnných je dána příslušnými frekvencemi ω = (ω1, ω2),
ωi = dwi

dt
= ∂H

∂Ji

. Pokud platí rovnost

kω1(J) + lω2(J) = 0 (2.11)

pro k, l celá nenulová čísla, pak se jedná o periodickou orbitu, která se vrátí zpět
do výchozí pozice po k obězích ve směru w1 a l obězích ve směru w2. Pokud je
poměr k/l iracionální, trajektorie hustě pokryje celý povrch toru. Definujeme-li
rovinu Poincarého řezu (viz 2.2.2) w1 = konst, pak periodická orbita vykreslí
na Poincarého řezu k bodů, zatímco pokud je k/l iracionální, Poincarého řezem
bude uzavřená křivka, kterou nazýváme také invariantní křivkou (zobrazuje se
sama na sebe, a tudíž ji žádná trajektorie nemůže křížit, díky čemuž může od
sebe oddělovat dvě chaotické vrstvy). Tyto periodické dráhy označujeme jako
tzv. primární rezonance, vztahují se totiž k hamiltoniánu H0.

Linearizujeme-li rozvoj kolem těchto periodických drah a přitom získáme
stabilní řešení, jedná se o stabilní periodickou orbitu, v opačném případě o ne-
stabilní periodickou orbitu. Řešení blízká nestabilní periodické orbitě se expo-
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Obrázek 2.4: Poincarého řezy slabě neintegrabilního systému, zobrazující re-
gulární a chaotické oblasti, převzato z [11].

nenciálně vzdalují, naopak řešení s počátečními podmínkami blízkými stabilní
periodické orbitě kolem ní oscilují a vytvoří tzv. primární ostrovy - pohyby
analogické harmonickému oscilátoru v režimu librace. Na Poincarého řezu vy-
kreslí uzavřené křivky kolem periodických bodů (průsečíků periodických drah
s rovinou řezu). Trajektorie náležející k primárnímu ostrovu také může mít
celočíselný poměr frekvencí, a tedy být periodickou dráhou. V tom případě
mluvíme o tzv. sekundární rezonanci, tyto dráhy totiž vznikají působením po-
ruchy H1. I tyto sekundární rezonance jsou obklopeny příslušejícími ostrovy a
stejným principem mohou vznikat další periodické dráhy a „jejichÿ ostrovy.

Mezi invariantními křivkami náležejícími nějakému ostrovu a v nich vno-
řeném řetezci ostrovů vyšší rezonance se nacházejí tzv. separatrisy — hranice
mezi dvěma různými typy pohybu (např. pro kyvadlo jde o hraniční pohyb
mezi librací a rotací). Přitom frekvence oscilací pohybu v daném ostrovu ω
se blíží k nule, pokud se blížíme k separatrise. Viděli jsme, že pro topologii
možného vývoje ve fázovém prostoru jsou podstatné rezonance, tedy perio-
dické orbity (např. i ty pocházející z rezonance mezi ω a frekvencí neporuše-
ného hamiltoniánu ω0) splňující kω − ω0 = 0 pro celé k. Pokud ω → 0, pak
následující rezonance (k, k + 1) jsou stále blíž. V okolí takového bodu je fá-
zový prostor velmi komplikovaný, vzniká mnoho do sebe vnořených ostrovů se
svými separatrisami a trajektorie je ovlivňovaná mnoha různými rezonancemi.
To svědčí o velmi komplikované povaze pohybu v blízkosti separatrisy. Pro
určitou sílu poruchy ε pak vznikne v okolí separatrisy tenká oblast chaotic-
kého pohybu, kterou můžeme také nazývat rezonanční vrstvou. Se zvyšujícím
se ε jsou stále více perturbovány invariantní křivky, které oddělují jednotlivé
stochastické vrstvy, až se nakonec rozpadnou a chaotické vrstvy splynou.

S velikostí chaotické vrstvy souvisí také změna akce chaotických trajektorií.
V malých úzkých vrstvách je relativní změna velikosti akce v řádu ∆J/J ∝ √

ε,
pokud jsou však všechny invariatní KAM křivky prolomeny a oblast se stane
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dr
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tλ1dr
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Obrázek 2.5: Kružnici o poloměru dr se středem x0 necháme vyvíjet po dobu t.
Ve směru Ljapunovova exponentu λ1, který je kladný, se budou body vzdalovat,
zatímco ve směru λ2, který je záporný, přibližovat. Kružnice se tak zdeformuje
na elipsu.

součástí chaotického moře, pak je změna akce ∆J/J ∝ O(1) (podrobnosti viz
[22]).

2.2 Diagnostika chaosu

Dynamika slabě neintegrabilních systémů je, jak jsme viděli výše, velmi kom-
plikovaná. Rozpoznáním chaotického chování v hamiltonovských systémech se
lidé zabývají již více než století. Rozvinulo se množství metod, které dovolují
rozlišovat chaotické a regulární oblasti fázového prostoru jako celku nebo se
zabývají vlastnostmi jednotlivých trajektorií, které jsou odlišné v případě re-
gulárního a chaotického pohybu. V poslední době se pozornost obrací také k
chaotickým vlastnostem obecně relativistických systémů. Mnohé z klasických
metod klasifikace povahy pohybu jsou implementovány i v obecné relativitě.
Některé z nich je potřeba pro tyto účely modifikovat.

Nejvíce výsledků v této práci je získáno pomocí Poincarého řezů, jejichž
využití v obecné relativitě se nijak neliší od „klasické fyzikyÿ. Dále se budeme
zajímat o časové řady fázových proměnných a jejich fourierovská spektra, a
rovněž o časový vývoj „latitudinální akceÿ. Zjištění učiněná těmito metodami
porovnáme s výsledky Poincarého řezů. V budoucnu se pokusíme použít i další
metody a přizpůsobit je použití v teorii relativity.

V tomto odstavci popíšeme nejběžnější a námi použité metody, které mohou
na různých charakteristikách odhalit přítomnost chaosu v systému.

2.2.1 Ljapunovovy exponenty

Jedním ze základních příznaků chaotického chování je citlivá závislost na po-
čátečních podmínkách, tedy změníme-li nepatrně počáteční podmínky, může
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se fázová trajektorie značně lišit od původní. To znamená, že se od sebe budou
příslušné orbity rychle vzdalovat. Mírou vzdalování infinitezimálně blízkých or-
bit jsou právě Ljapunovovy exponenty. Je-li systém vícedimenzionální, mohou
se od sebe trajektorie v různých směrech vzdalovat různou rychlostí. Abychom
chování blízkých trajektorií zjistili, vyneseme z bodu x0 N -dimenzionální sféru
o malém poloměru l0. Pro N = 2 se jedná o kružnici. Body na této kružnici
budeme považovat za počáteční podmínky trajektorií a necháme je vyvíjet po
určitou dobu. V důsledku odlišného vývoje blízkých trajektorií se tato kruž-
nice zdeformuje. Pro dostatečně malé l0 a dostatečně krátký čas t z kružnice
vznikne elipsa, jejíž poloosy označíme l1 a l2. Ljapunovův exponent popisuje
míru změny i-té poloosy během vývoje systému a je definován vztahem

λi = lim
t→∞

1
t

ln
li
l0

. (2.12)

Pokud je zkoumaná trajektorie chaotická, je alespoň jeden z Ljapunovových
exponentů kladný.

Ljapunovovy exponenty jsou velmi používané v klasické fyzice. V obecné
relativitě se jejich využití považovalo za sporné, jelikož jejich hodnota se zdála
být závislá na volbě časové souřadnice. Jjich vlastnosti (jako například zna-
ménko) jsou však invariantní i v relativistických systémech a mohou tedy i
tam sloužit jako indikátory chaotického chování. Více podrobností lze najít v
článku [20]; v této diplomové práci tuto metodu využívat nebudeme.

S pojmem Ljapunovových exponentů souvisí také tzv. Kolmogorovova en-
tropie. Ta je definována vztahem

h = 〈λ〉, (2.13)

kde 〈 〉 značí středování podél celé trajektorie.

2.2.2 Poincarého řezy

Poincarého řezem (někdy také Poincarého zobrazením) fázového prostoru di-
menze 2N rozumíme (2N − 1)-rozměrnou nadplochu, na níž zobrazíme místa
průchodů fázových orbit daného systému. Volba řezu je libovolná; na obrázku
2.6 je zobrazen Poincarého řez v rovině x3= konst. Poincarého řezy nazýváme
někdy také Poincarého mapy nebo mapy prvního návratu, protože je konstru-
ujeme tak, že zakreslujeme body, kde trajektorie znovu protne plochu řezu
(viz obr. 2.6) ve stejném smyslu (označíme-li podprostory oddělené plochou
řezu čísly 1 a 2, pak budeme zakreslovat např. pouze průchody z oblasti 1 do
oblasti 2, a ne naopak). Pouze v případě, že zvolená plocha je zároveň plochou
symetrie, můžeme použít průchody oběma směry (získáme tak dvojnásobek
bodů). Budeme toho využívat při konstrukci většiny Poincarého řezů uvede-
ných v této práci. Většinou proto zvolíme jako rovinu řezu ekvatoriální rovinu
θ = π/2, jelikož všechny uvažované prostoročasy jsou vůči ní reflexně syme-
trické. Poincarého řezy jsou velmi využívané hlavně při zkoumání vlastností
spojitých dynamických systémů s větším počtem rozměrů.



2.2. DIAGNOSTIKA CHAOSU 21

x
3

x
1

x
2

Obrázek 2.6: Vlevo: Způsob tvorby Poincarého řezu.
Vpravo: Poincarého řez periodické orbity sestávající pouze ze dvou bodů.

Je-li systém integrabilní, pak má tolik integrálů pohybu jako stupňů vol-
nosti (N). Pohyb částice pak lze popsat jako spojení N nezávislých kruhových
pohybů (viz odstavec 2.1); 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
(pro jeho vykreslení je třeba sledovat pohyb částice dostatečně dlouhou dobu).
V případě systému se dvěma stupni volnosti je invariantní torus dvourozměrný
a příslušným řezem je uzavřená křivka (viz obr. 2.1). Pokud ale systém nemá
dostatečný počet integrálů pohybu (N) (t.j. má jich méně (k < N), je neinte-
grabilní, neseparabilní), je pohyb omezen na varietu vyšší dimenze (2N − k).
V Poincarého řezu se to projeví tak, že orbita vyplňuje prostor vyšší dimenze
(např. pro N = 2 celou plochu).

Poincarého řezy odrážejí charakteristiky daného dynamického systému. Je-
likož je můžeme konstruovat numericky i bez explicitní znalosti řešení pohy-
bových rovnic, můžeme pomocí Poincarého řezů studovat dynamiku poměrně
složitých systémů a nacházet oblasti chaotického a regulárního chování, peri-
odické orbity atd. Vzhledem k tomu, že v obecné relativitě umíme pohybové
rovnice explicitně řešit jen u jednoduchých systémů, jsou tam Poincarého řezy
velmi využívanou metodou.

2.2.3 Spektrální analýza orbit

Další metodou diagnostiky chaosu je spektrální analýza trajektorií částic. Za-
měřme se například na časovou řadu souřadnice z během vývoje trajektorie a
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Obrázek 2.7: Ukázka regulárního (vlevo) a chaotického (vpravo) spektra.

najdeme její spektrum pomocí Fourierovy transformace

z(ω) = lim
T→∞

∫ T

0

z(t)eiωtdt, (2.14)

P (ω) = |z(ω)|2. (2.15)

Regulární orbita je buď periodická, nebo kvasiperiodická (k/l je iracionální)
a má určitý konečný počet charakteristických frekvencí. Tyto frekvence se v
příslušném spektru projeví jako ostré píky, zbytek spektra je hladká křivka.
Speciálně pro nízké frekvence se jedná o téměř konstatní hladký průběh.

Spektrum chaotické orbity je „zašuměnéÿ, osciluje v celém oboru frekvencí.
V článku [14] najdeme rozlišení chaotických trajektorií na dva typy podle tvaru
Fourierova spektra. Pokud spektrum v nízkých frekvencích vykazuje závislost
1/frekvence, ukazuje se, že v Poincarého řezu trajektorie existují regulární
orbity, kolem kterých částice dlouho obíhá a přeskakuje mezi nimi. Pokud
je spektrum v nízkých frekvencích typu „white-noiseÿ, není takové chování
pozorováno a trajektorie se chová stochasticky. Podobné chování se pokusíme
najít i v našich systémech.

2.2.4 Latitudinální akce

Další charakteristikou, která rozlišuje mezi regulárním a chaotickým pohybem
částice, může být také tzv. lattudinální akce, definovaná vztahem

Jθ =
1
l

∫

√

gθθuθuθdτ, (2.16)

kde l je délka jedné orbitální smyčky částice (v našem případě mezi dvěma
průchody částice ekvatoriální rovinou ve stejném smyslu).

Vlastnostmi této veličiny se již ve článku [30] zabývali Takahashi a Koyama
pro pohyb nabitých testovacích částic v elektromagnetickém poli obklopujícím
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rotující černou díru. Ukázali, že ačkoli se nejedná o zachovávající se veličinu
během regulárního pohybu, přece je její chování pro oba případy odlišné.

Koná-li částice regulární pohyb (tedy její Poincarého řez je uzavřená křivka),
pak hodnota latitudinální akce vypočtená pro jednotlivé smyčky oběhu částice
kolem centra osciluje kolem pevné hodnoty během celé doby vývoje.

Naopak v případě chaotické orbity nenalezneme žádnou střední hodnotu
latitudinální akce, její velikost se mění neperiodickým způsobem. Pokud se
chaotická částice v nějaké části své dráhy blíží regulární orbitě (pohybuje se
v blízkosti regulárního ostrova), pak v této oblasti hodnota latitudinální akce
osciluje podobným způsobem jako pro regulární trajektorie.

2.3 Studium chaosu v obecné relativitě

Výzkum chaotického chování v obecné relativitě začal přibližně před čtyřiceti
lety. Tato teorie prostoročasu je nelineární, takže lze očekávat že nejen pohyb
částic v zadaném pozadí, ale také sám vývoj geometrie prostoročasu splňujícího
Einsteinovy rovnice může vykazovat chaotické vlastnosti. Tato oblast je již
delší dobu zkoumána v kosmologii. Příkladem je kosmologický model Bianchi
IX, jehož chaotický vývoj je tématem mnoha článků (z poslední doby např.
[8, 3, 28, 10]).

Souvisejícím tématem, které propojuje relativitu a chaos, jsou kosmologické
modely s nenulovou kosmologickou konstantou, případně se skalárním polem.
Tyto modely jsou úzce spjaty s raným vývojem vesmíru a inflací. Z poslední
doby viz například [7, 12, 13, 17, 18].

Druhou velkou oblastí je studium pohybu testovacích částic v zadané geo-
metrii ať pohybu geodetického nebo pohybu elektricky nabitých částic ovliv-
něného Lorentzovou silou, případně pohybu částic se spinem. Obecně platí,
že jsou-li částice „vybavenyÿ další charakteristikou kromě hmotnosti, jsou ná-
chylnější spíše k chaotickému pohybu.

Pohybem částice se spinem ve Schwarzschildově prostoročasu, v němž je
dynamika zcela regulární, se zabývali Suzuki a Maeda v článku [29]. Ukázali, že
pro velké hodnoty spinu částice může být její pohyb chaotický. Testovací částice
těžko může reálně takové hodnoty spinu dosáhnout, výsledky však mohou být
relevantní pro binární systémy dvou kompaktních těles.

Pro nabité částice se specifickým nábojem větším než 1 (v geometrických
jednotkách má větší náboj než hmotnost), dochází k chaotickému rozptylu
na soustavě extrémních Reissnerových-Nordströmových černých děr. Kolem
souhlasně nabitých černých děr díky tomu existují křivky nulové rychlosti,
na kterých se částice odrážejí. Jedná se o systém ekvivalentní kulečníkovému
problému (podrobný rozbor byl proveden v [1]).

V neposlední řadě se mnoho autorů zaměřuje na chaos v pohybu v gravitač-
ních vlnách. Chaotické chování částic v gravitačních vlnách se prokázalo jak u
nabitých částic při nenulovém magnetickém poli (viz [31]), tak u geodetického
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pohybu v pp-vlnách [23], případně ve vlnách popsaných Kundtovou metrikou
[24].

2.4 Chaos v geodetickém pohybu kolem čer-
ných děr

Předložená diplomová práce spadá mezi řadu prací, které se zabývají chaotic-
kými projevy testovacích částic volně obíhajících kolem černých děr (toto téma
je rozvíjeno přibližně od začátku devadesátých let).

Prvním systémem černých děr, v němž bylo pozorováno chaotické chování,
byly dvě extrémní Reissnerovy-Nordströmovy černé díry, které díky vyvážení
gravitační a elektrostatické síly mohou být statické. G. Contopoulos se ve dvou
článcích [5] a [6] zabýval geodetickým pohybem fotonů a částic v této soustavě
a ukázal, že zde existuje fraktální hranice mezi počátečními podmínkami ve-
doucími k pádu do jedné z černých děr nebo úniku do nekonečna. Tyto různé
možnosti vývoje částice jsou od sebe odděleny množinou periodických orbit s
různým počtem oběhů kolem černých děr. Takové chování je podstatou chao-
tického pohybu, jelikož v chaotické oblasti mezi každými dvěma počátečními
podmínkami vedoucími k pádu do jedné z černých děr existují i orbity unika-
jící do nekonečna nebo padající do druhé černé díry. Systém je tedy nekonečně
citlivý (ve smyslu závěrečného vývoje) na zadání počátečních podmínek – ja-
kákoliv počáteční „chybaÿ může vést ke zcela odlišnému konci částice, což
znemožňuje predikci vývoje trajektorie po velmi dlouhé časy (čím menší je
však počáteční chyba, tím déle se trajektorie pohybují vyvíjejí „poblíž sebeÿ).

Systém dvou Reisnerrových-Nordströmových černých děr byl také v [34]
zkoumán z geometrického hlediska a bylo ukázáno, že tok nulových geodetik
tímto prostoročasem je ekvivalentní toku v Riemannově varietě se zápornou
křivostí, kde se od sebe geodetiky exponenciálně vzdalují.

Geodetický tok ve Schwarzschildově prostoročase je sice regulární, ale díky
existenci nestabilní periodické orbity může i malá perturbace integrabilitu na-
rušit. Protože okolo černých děr lze předpokládat nějakou další hmotu, mají ta-
kové perturbace silnou astrofyzikální motivaci. Veškeré observační argumenty
pro existenci černých děr jsou založeny na interakci děr s okolní hmotou. Před-
pokládá se, že hmota se typicky uspořádá do disku. Mnoho prací se zabývá vli-
vem různých perturbací prostoročasů s černými děrami na geodetický pohyb.
Nejjednodušší je „vybavitÿ statickou černou díru „halemÿ s určitými multi-
póly. Vliv různých multipólů na pohyb zachycených částic je pstudován v [32]
pomocí Poincarého řazů, u částic s energií větší než m deMoura a Letelier
zkoumají v [21] dimenzi hranice oblastí přitaživosti atraktoru. Pokud je nece-
ločíselná, má hranice fraktální povahu, což znamená, že mezi dvěma libovolně
blízkými body ve fázovém prosturu existují počáteční podmínky orbit, které
patří k různým atraktrům (např. pád do černé díry nebo odlet do nekonečna).

Je ovšem nepravděpodobné, že by reálné černé díry byly statické. Přesné
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řešení popisující rotující černou díru a disk není zatím známo, existují však ale-
spoň přibližné metriky popisující pomalu rotující černou díru a halo. Těmito
prostoročasy se zabývali Letelier a Vieira v článku [16] a ukázali, že pokud
částice obíhá v opačném smyslu, než rotuje černá díra, pak se chaos zvětšuje,
zatímco částice obíhající souhlasně se pohybují dokonce méně chaoticky než
v případě statické centrální černé díry. V některých případech tedy může do-
datečná charakteristika systému (rotace černé díry oproti statickému případu)
chaos potlačit.

Zajímavé jsou také výsledky článku [9], které ukazují srovnání získaných
výsledků pro systém černé díry a dipolárního hala, který je popsán newtonov-
sky, pseudonewtonovsky, se započítáním rovnic speciální relativity a nakonec
v rámci kompletního obecně relativistického popisu. Podle očekávání je po-
hyb v rámci kompletního popisu více chaotický než v newtonovském analogu,
zajímavé ovšem je, že pseudonewtonovský popis (přesněji použití Paczynského-
Wiitova potenciálu) vykazuje ještě více chaosu než přesné řešení.

V relativitě se také uplatňují některé analytické metody, jako je například
Melnikovova metoda. Tu použili již v roce 1991 Bombelli a Calzetta (viz [4]),
aby ukázali, že nestabilní periodická orbita ve Schwarzschildově prostoročase
je spjata s existencí homoklinické orbity, která se při působení periodické per-
turbace rozštěpí. Protínáním takto vzniklé nestabilní a stabilní variety vzniká
složitá homoklinická struktura, na níž je dynamika izomorfní tzv. Smaleově
podkově, což je příklad jednoduchého chaotického zobrazení. Výhodou Melni-
kovovy metody je, že není nutné mít k dispozici řešení perturbovaného systému,
je třeba znát pouze neperturbované řešení, resp. průběh homoklinické orbity
původního systému, a tvar poruchy. Jelikož celý výpočet je analytický, získané
výsledky můžeme srovnat s numerickými metodami a tak podpořit jejich plat-
nost, která se zvláště v chaotických systémech může zdát diskutabilní (vliv
zaokrouhlovacích a dalších chyb algoritmu).

2.5 Cíl této práce

Tato práce se snaží postihnout vznik geodetického chaosu kolem statické černé
díry v důsledku výskytu (gravitačního působení) axiálně symetrického prstence
či disku.

Prvním a nejjednodušším modelem je systém statické černé díry a nekoneč-
ného tenkého disku s konstantní hustotou. Tímto systémem se zabývali již v
roce 1999 Saa a Venegeroles v článku [25]. Ukázali, že i když v newtonovském
případě je chaos přítomen pouze v okamžiku průchodu částice ekvatoriální ro-
vinou a jinde je integrabilní, v obecně relativistickém popisu jsou chaotické
trajektorie i mimo rovinu symetrie. To je důležitý výsledek, ovšem fyzikálně je
tento systém nerealistický, protože disk má kontantní hustotu, je nekonečný,
a tudíž i nekonečně hmotný. Tento fakt může mít podstatný vliv na pohyb
částic, proto jsme se rozhodli studovat zdroje, které jsou více realistické. Námi
uvažované disky jsou sice také nekonečné, ovšem mají takový průběh hustoty,
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že celková hmota disku je konečná a podíl hmoty daleko od centra je zane-
dbatelný. Na rozdíl od [25] tedy můžeme zkoumat nejen vliv charakteristik
testovací částice (E a L) na míru chaosu, ale také vliv parametrů disku, jako
je jeho celková hmotnost M, velikost vnitřního poloměru rdisk a přesný průběh
hustoty. Zároveň se stále pohybujeme v přesném prostoročasu a výsledky tedy
nejsou zkresleny použitím pseudonewtonovských potenciálů nebo jiných apro-
ximací. Kromě několika různých typů disků uvažujeme kolem díry pro srvonání
také extrémně kompaktní nekonečně tenký Bachův-Weylův prstenec.



Kapitola 3

Tenké disky kolem statických
černých děr

V následujících částech práce budeme zkoumat chaotické chování časupodob-
ných geodetik v několika přesných superpozicích Schwarzschildovy černé díry a
tenkého hmotného disku nebo prstence jakožto poruchy původně regulárního
systému.

Získat analytická řešení Einsteinových rovnic je komplikované a obvykle je
třeba uvažovat konfigurace s vysokou symetrií. Zde se omezíme na statické a
axiálně symetrické prostoročasy. Až na absenci rotace by taková řešení mohla
aspoň zhruba odpovídat polím kolem černých děr s akrečními disky, předpo-
kládaným v jádrech galaxiíči některých rentgenových dvojhvězdách.

Rovnováha statického disku je přitom obvykle interpretována tak, že disk je
složen ze dvou navzájem opačně obíhajících stejných geodetických navzájem
neinteragujících proudů částic. Nad fyzikální oprávněností takového předpo-
kladu lze polemizovat, nicméně uvažované disky mohou mít uspokojivé fyzi-
kální vlastnosti, viz práce [26] a [27].

Při studiu geodetické dynamiky ve složených polích se zaměříme na vliv
jednotlivých parametrů systémů a zvláště se pokusíme zjistit, do jaké míry
výsledky závisejí na přesném typu disku (průběhu jeho hustoty), speciálně zda
singulárnější prstencový zdroj ovlivňuje dlouhodobý vývoj geodetik výrazně
jinak než zdroje diskové.

3.1 Weylovy prostoročasy

Statické a osově symetrické vakuové prostoročasy jsou popsány Weylovou me-
trikou

ds2 = −e2ν(ρ,z)dt2 + ρ2e−2ν(ρ,z)dφ2 + e2λ(ρ,z)−2ν(ρ,z)(dρ2 + dz2), (3.1)

kde ρ, z a φ jsou Weylovy souřadnice válcového typu (φ je úhel kolem osy
symetrie z). Dále používáme takové jednotky, že c = 1 a G = 1, signatura

27
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metriky je (− + ++). Metrika závisí jen na dvou metrických funkcích ν a λ,
které jsou funkcemi pouze souřadnic ρ a z.

Einsteinovy rovnice ve vakuu pak mají tvar

∂2ν

∂ρ2
+

1
ρ

∂ν

∂ρ
+

∂2ν

∂z2
= 0, (3.2)

1
ρ

∂λ
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(
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∂ρ

)2

+

(
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)2

= 0, (3.3)

1
ρ

∂λ

∂z
− 2

∂ν

∂ρ

∂ν

∂z
= 0. (3.4)

Rovnice (3.2) je Laplaceova rovnice pro potenciál ν ve válcových souřadni-
cích a pro funkci λ získáme z rovnic (3.3) a (3.4) vztah

λ =
∫ (ρ,z)

osa

ρ

((

(

∂ν

∂ρ

)2

−
(

∂ν

∂z

)2
)

dρ + 2
∂ν

∂ρ

∂ν

∂z
dz

)

, (3.5)

kde integrujeme od osy symetrie (kde lokální plochost řezů z = konst vyžaduje
λ = 0) na místo určené souřadnicemi ρ a z, přičemž integrační cestu volíme
tak, aby byla celá ve vakuu.

Z linearity rovnice (3.2) a platnosti vztahu (3.5) vyplývá, že přesné řešení
odpovídající více zdrojům můžeme získat superpozicí potenciálu ν a násled-
ným určením λ z rovnice (3.5). V našem případě chceme popsat superpozici
Schwarzschildovy černé díry popsané potenciály (νSchw, λSchw) – viz odstavec
3.2 – a dalšího zdroje (disk, prstenec) popsaného (νext, λext) - viz odstavce 3.4
a 3.3. Výsledné pole je popsáno funkcemi ν, λ, pro než platí

ν = νSchw + νext, (3.6)

λ = λSchw + λext + 2
∫ ρ,z

osa

ρ[(νSchw,ρνext,ρ − νSchw,zνext,z)dρ +

+(νSchw,ρνext,z + νSchw,zνext,ρ)dz]. (3.7)

Použijeme-li zploštělé bezrozměrné sféroidální souřadnice x a y, dané vztahy

z = bxy, ρ2 = b(x2 + 1)(1 − y2), x ≥ 0,−1 ≤ y ≤ 1, (3.8)

lze (3.2) separovat a získat řešení ve tvaru součinů Legendreových polynomů
a harmonických funkcí.

Další souřadnice vhodné k popisu našeho systému jsou Schwarzschildovy
souřadnice (r, θ) a Weylovy souřadnice (ρ, z). Převodní vztahy mezi nimi jsou
následující

ρ =
√

r(r − 2M) sin(θ), (3.9)



3.1. WEYLOVY PROSTOROČASY 29

Obrázek 3.1: Průběh metrické funkce ν a její derivace ν,ρ v ekvatoriální rovině
θ = π/2 pro Schwarzschildovu černou díru, ν,z = 0 v rovině symetrie, Weylův
poloměr ρ je vynesen v jednotkách hmotnosti černé díry M .

z = (r − M) cos(θ), (3.10)

x =

√
2|z|

√

√

(ρ2 − b2 + z2)2 + 4b2z2 − (ρ2 − b2 + z2)
, (3.11)

y =
z

bx
. (3.12)

Časová a azimutální souřadnice jsou stejné pro všechny použité souřadné
systémy.

Je-li zdrojem pole jakýkoli hmotný disk rozprostřený v ekvatoriální rovině
(nekonečně tenký), pak potenciál ν je dán integrálem (viz [27])

νext(ρ, z) = −4
∫ ∞

b

w(ρ′)ρ′
√

(ρ + ρ′)2 + z2
K

(

2
√

ρρ′
√

(ρ + ρ′)2 + z2

)

dρ′ (3.13)

kde K je úplný eliptický integrál prvního druhu. V ekvatoriální rovině se tento
vztah zjednodušší na

νext(ρ, 0) = −4
∫ ∞

b

w(ρ′)ρ′
√

(ρ + ρ′)2
K

(

2
√

ρρ′
√

(ρ + ρ′)2

)

dρ′. (3.14)

Zajímáme-li se o hodnotu potenciálu a jeho derivací na vnitřním okraji
ρ = b, vidíme, že pro ρ′ → b eliptický integrál K(2

√
bρ′

b+ρ′
) diverguje ∼ ln (ρ′ − b)−1

a l-tá derivace diverguje ∼ (ρ′ − b)−l. Pokud je prvních k derivací hustoty
w,ρ pro ρ′ → b nulových, pak prvních k derivací potenciálu je konečných,
vyšší derivace divergují. Tato skutečnost se projeví při výpočtu křivostních
invariantů. To platí pro všechny nekonečně tenké hmotné disky.
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3.2 Schwarzschildova černá díra

Prostoročas s jednou Schwarzschildovou černou dírou je popsán Weylovou me-
trikou, v níž metrické funkce λ a ν jsou dány

νSchw =
1
2

ln
(

1 − 2M

r

)

, (3.15)

λSchw =
1
2

ln
r(r − 2M)

(r − M)2 − M2 cos2(θ)

kde (t, r, θ, φ) jsou Schwarzschildovy souřadnice pro tento prostoročas přiro-
zené.

Ve Weylových souřadnicích je Schwarzschildova černá díra popsána funk-
cemi

νSchw =
1
2

ln
d1 + d2 − 2M

d1 + d2 + 2M
, (3.16)

λSchw =
1
2

ln
(d1 + d2)2 − 4M2

4Σ
,

kde d1,2 =
√

ρ2 + (z ∓ M)2, Σ = d1d2 =
√

(ρ2 + z2 + M2)2 − 4z2M2.

3.3 Bachův-Weylův prstenec

Řešení pro tenký prstenec s Weylovým poloměrem b a hmotností M publikovali
v roce 1922 Bach a Weyl v článku [2]. V tomto případě je potenciál určen
úplným eliptickým integrálem prvního druhu K(k) ≡

∫ π/2

0
dφ√

1−k2 sin2 φ

νext = νBW = −2MK(k)
πl2

, (3.17)

λext = λBW =
(M)2k4

4π2b2ρ
[(ρ + b)(−K2 + 4k′2KK̇ + 4k2k′2K̇2) −

−4ρk2k′2(k′2 + 2)K̇2],

kde K̇ ≡ dK
d(k2)

, k′2 = (l1)2

(l2)2
, k2 = 1 − k′2 = 4bρ

(l2)2
, l1,2 ≡

√

(ρ ∓ b)2 + z2.

3.4 Třída invertovaných disků Morgana a Mor-
ganové

Morgan a Morganová v roce 1969 (viz [19]) publikovali řešení Einsteinových
rovnic popisující třídu konečných tenkých statických axiálně symetrických disků
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Obrázek 3.2: Průběh metrické funkce νBW a jejích derivací νBW,ρ, νBW,z v
ekvatoriální rovině pro M = 0.5M , b = 20M (vlevo); výsledný potenciál
superpozice Schwarzschildovy černé díry a tohoto prstence a jeho derivace
(vpravo). Poloměr ρ je v jednotkách M .

s průběhem hustoty

w
(m)
MM(ρ ≤ b) =

(2m + 1)M
2πb2

(

1 − ρ2

b2

)m− 1
2

, (3.18)

kde M je hmotnost disku, b je poloměr disku ve Weylových souřadnicích a
m je nezáporné celé čislo. Pole je v celém prostoročase vakuové, přítomnost
disku je vyjádřena požadavkem na skok v derivacích potenciálů při průchodu
skrz plochu disku (z = 0). Potenciál ν m-tého členu rodiny ve zploštělých
sféroidálních souřadnicích (3.8) je dán sumou Legendreových polynomů Pn a
Legendreových funkcí druhého druhu Qn,

ν
(m)
MM = −M

b
(2m + 1)!

m
∑

n=0

C
(m)
2n iQ2n(ix)P2n(y), (3.19)

kde koeficienty jsou pro (n ≤ m) určeny vztahem

C
(m)
2n =

(−1)n(4n + 1)(2n)!(m + n)!
(n!)2(m − n)!(2m + 2n + 1)!

. (3.20)

Chceme-li popsat pole disku, který má naopak vnitřní okraj na poloměru b
a je nekonečný (tzn. má uprostřed kruhovou ”díru” v oblasti ρ < b), můžeme
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využít skutečnosti, že Laplaceova rovnice (3.2) je invariantní vůči Kelvinově
transformaci souřadnic

ρ → b2ρ

ρ2 + z2
z → b2z

ρ2 + z2
(3.21)

což odpovídá přechodu

x → y
√

x2 + 1 − y2
y → x

√

x2 + 1 − y2
(3.22)

ve zploštělých sféroidálních souřadnicích. Tato transformace popisuje inverzi
konečného kruhového disku umístěného v počátku vzhledem k jeho vnějšímu
okraji.

Nekonečné invertované disky Morgana a Morganové mají konečnou hmot-
nost M a průběh jejich hustoty je dán vztahem

w
(m)
iMM =

22m(m!)2Mb

(2m)!π2ρ3

(

1 − b2

ρ2

)m− 1
2

. (3.23)

Průběh potenciálu je podle [15] určen

νext = ν
(m)
iMM =

22m+1(m!)2

π(2m + 1)!

ν
(m)
MM

(

|y|√
x2+1−y2

, x√
x2+1−y2

)

√

x2 + 1 − y2
. (3.24)

Přítomnost disku se projeví ve skoku normálové derivace potenciálu při
průchodu diskem, totiž limita derivace potenciálu podle souřadnice z ve Wey-
lových souřadnicích v ekvatoriální rovině je určena průběhem hustoty disku
podle vztahu

(

∂ν
(m)
iMM

∂z

)

z→0±
= ±2πw

(m)
iMM. (3.25)

3.5 Třída tenkých disků s mocninným průbě-
hem hustoty

Poslední typ vnějšího zdroje, jehož působení na pohyb testovacích částic bu-
deme v studovat, je popsán řešením pulikovaném v roce 2004 v článku [27].
Odpovídá třídě tenkých disků s vnitřním Weylovým okrajem b, celkovou hmot-
ností M a mocninným průběhem hustoty (ve Weylově poloměru)

w(m,n)(ρ) =
(1 + 1

n
)m

m!
Mb

2πρ3

(

1 − bn

ρn

)m

, (3.26)
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kde (b)m = (b + m − 1)(b + m − 2) . . . (b) = Γ(b + m)/Γ(b) je Pochhamme-
rův symbol, m, n jsou přirozená čísla. Pro sudá n můžeme vyjádřit potenciál
vztahem

νext = ν
(m,n)
pl (ρ, z) = −(1 + 1

n
)m

n

M
b

∞
∑

j=0

P2j(0)P2j( z√
ρ2+z2

)(ρ2 + z2)j

(2+2j
n

)m+1b2j
(3.27)

platným pro
√

ρ2 + z2 < b, tedy v oblasti kruhové ”díry” v disku, a

νext = ν
(m,n)
pl (ρ, z) = − (1 + 1

n
)m

√

ρ2 + z2
M





∞
∑

j=0

P2j(0)P2j( z√
ρ2+z2

)b2j

n(1−2j
n

)m+1(ρ2 + z2)j
(3.28)

+
m
∑

k=0

(−1)kQkn+1(0)Pkn+1(
|z|√
ρ2+z2

)bkn+1

k!(m − k)!(ρ2 + z2)
kn+1

2





v oblasti
√

ρ2 + z2 > b. P (x), resp. Q(x) jsou opět Legendreovy polynomy,
resp. Legendreovy funkce druhého druhu.

Disky s mocninným průběhem hustoty jsou méně singulární na okraji (ρ =
b) než invertované disky Morgana a Morganové.
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Obrázek 3.3: Průběh metrické funkce ν a jejích derivací νρ, νz v ekvatoriální
rovině pro invertovaný disk Morgana a Morganové, M = 0.5M , b = 20M
(vlevo); výsledný potenciál superpozice Schwarzschildovy černé díry a těchto
disků a jeho derivace (vpravo). Plná čára je pro disk m = 1, čárkovaná pro
disk m = 4. Poloměr ρ je v jednotkách M , derivace v jednotkách M−1.
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Obrázek 3.4: Průběh metrické funkce ν a jejích derivací νρ, νz v ekvatoriální
rovině pro „mocninnýÿ disk m = 4, n = 4, M = 0.5M , b = 20M (vlevo),
výsledný potenciál superpozice Schwarzschildovy černé díry a tohoto disku a
jeho derivace (vpravo). Poloměr ρ je v jednotkách M , derivace v jednotkách
M−1.
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Kapitola 4

Pohyb volných částic v
superponovaných polích

Předmětem našeho studia předložené diplomové práce je geodetický pohyb tes-
tovací částice v přesných prostoročasech, popisujících systém statické („Sch-
warzschildovyÿ) černé díry a tenkého disku nebo prstence okolo ní. Situace je
poměrně jednoduchá jednak díky symetriím uvažovaných systémů (statičnost
a axiální symetrie), jednak díky tomu, že uvažujeme testovací částici, která
sama není zdrojem gravitačního pole. V další shrneme několik charakteristik
geodetického pohybu, které jsou platné ve všech uvažovaných prostoročasech.

4.1 Rovnice geodetiky ve Weylových souřad-
nicích

Pohyb testovací částice v zadaném gravitačním poli je určen rovnicí geodetiky

duν

dτ
+ Γν

σµuµuσ = 0 (4.1)

kde Christoffelovy symboly Γν
σµ jsou dány derivacemi metriky,

Γν
σµ =

1
2
gνα(gασ,µ + gµα,σ − gσµ,α). (4.2)

Z kapitoly 3.1 víme, že metrika zkoumaných prostoročasů může být vyjá-
dřena ve Weylově tvaru (3.1). Dalším faktem, plynoucím ze symetrií systému,
je existence dvou geodetických integrálů pohybu – energie −ut ≡ E a projekce
momentu hybnosti do osy symetrie uφ ≡ L, vztažených na jednotku hmot-
nosti částice (metrika (3.1) je nezávislá na souřadnicích t a φ). Zachovává se
také klidová hmotnost testovací částice m = −gµνpµpν . Máme tedy zaručenu
existenci 3 integrálů pohybu. Chaos se tedy v tomto čtyř-rozměrném systému
může objevit pouze v těch oblastech fázového prostoru, kde se při pohybu
částic nezachovává žádná další veličina.

37
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Dosazením metriky (3.1) do (4.2) a (4.1) a využitím rovnic pro zacho-
vávající se veličiny můžeme zapsat jednotlivé složky rovnice geodetiky (tzn.
pohybové rovnice testovací částice) ve Weylových souřadnicích ve tvaru

duρ

dτ
= −E2ν,ρ

e2λ
− L2e4νν,z

ρ3e2λ
(1 − ρν,ρ)

+(ν,ρ − λ,ρ)[(uρ)2 − (uz)2] + 2(ν,z − λ,z)uρuz, (4.3)
duz

dτ
= −E2ν,z

e2λ
− L2e4νν,z

ρ2e2λ
− (ν,z − λ,z)[(uρ)2 − (uz)2] + 2(ν,ρ − λ,ρ)uρuz,

dut

dτ
= −2E

e2ν
(ν,ρu

ρ + ν,zu
z),

duφ

dτ
=

2e2νL

ρ3
[ρ(ν,ρu

ρ + ν,zu
z) − uρ],

kde
E = −gttu

t, (4.4)

L = gφφu
φ. (4.5)

V klasické fyzice je fázový prostor pro konfigurační dimenzi N = 2 čtyřroz-
měrný a částice se pohybuje na energetické nadploše dimenze 2N − 1 = 3, kde
je hamiltonián roven konstantě E — energii částice. Z teorie víme, že topologie
pohybu ve fázovéhom prostoru v dimenzi dva je odlišná od topologie fázového
prostoru ve větší dimenzi, kde existuje Arnoldova síť a Arnoldova difůze (viz
2.1) a stochastické trajektorie jsou ve fázovém prostoru husté.

V relativistické fyzice popisujeme systém v prostoročase, tedy v konfigu-
račním prostoru dimenze N = 4. Příslušný fázový prostor je osmirozměrný.
Zachovávající se veličiny E a L jsou však rovnicemi (4.4) a (4.5) přímo spjaty
se složkami čtyř-rychlosti ut a uφ. Fázový pohyb v proměnných t, φ, ut, uφ je
tedy jednoznačně určen konstantami pohybu a počátečními podmínkami. „Ne-
triviálníÿ je pouze pohyb ve čtyřdimenzionálním podprostoru fázového pro-
storu ρ, z, uρ, uz. Přitom díky normalizaci čtyř-rychlosti (nebo ekvivalentně
zachování klidové hmotnosti m částice) je v tomto podprostoru pohyb omezen
pouze na třídimenzionální nadplochu. Situace je tedy analogická klasickému
dvourozměrnému hamiltoniánu a můžeme předpokládat existenci oddělených
regulárních ostrovů v blízkosti stabilních periodických orbit a chaotických vrs-
tev vznikajících kolem průsečíků separatris, jak je popsáno v kapitole 2.1 pro
slabě neintegrabilní systémy.

4.2 Numerická integrace rovnic

Pohyb testovací částice po geodetice zíkáme řešením soustavy diferenciálních
rovnic (4.3). K tomu potřebujeme znát metrické funkce ν a λ a jejich derivace
podél trajektorie. V kapitole 3 jsme viděli, že pro výpočet funkce ν existuje
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analytický vztah. Metrickou funkci λ musíme dopočítat numericky ze vztahu
(3.5).

K tomuto účelu jsme upravili balík programu gravitacek, který nám po-
skytl M. Žáček. Soustavu (4.3) řešíme Rungeovou-Kuttovou metodou 6. řádu
(tzv. Huťova metoda - viz [33], str. 138). Vnitřní výpočt probíhá ve Weylových
souřadnicích, vstup a výstup je v souřadnicích Schwarzschildových.

Na začátku výpočtu určíme hodnotu λ spočtením integrálu (3.5) od osy
(kde λ = 0) do počáteční pozice, během vývoje částice pak dopočítáváme
hodnotu λ z předchozí pozice. Určujeme relativní i absolutní chybu při výpočtu
s dvojnásobným a použitým krokem, pokud jsou větší než zadaná mez, výpočet
opakujeme s menším krokem.

Protože během výpočtu používáme přímo vztah (4.1) se všemi Christof-
felovými symboly spočítanými z derivací metriky, nevyužíváme přímo faktu,
že energie a moment hybnosti jsou integrály pohybu, ani normalizace čtyř-
rychlosti. V každém kroku však počítáme tyto veličiny ze získaných hodnot
rychlosti a tím nezávisle kontrolujeme chybu výpočtu.

Velikost chyby výpočtu závisí na zvoleném prostoročasu. Bachův-Weylův
prstenec a první invertovaný disk Morgana a Morganové dokážeme počítat
poměrně rychle a s nejmenší chybou. Při výpočtu řádově tisíce oběhů čás-
tice kolem centra je chyba v energii ∆E/E ∼ 10−14 nebo menší, stejného
řádu je i chyba v normalizaci čtyř-rychlosti. U čtvrtého invertovaného disku
Morgana a Morganové jsou chyby přibližně o řád větší. Potenciál disku s moc-
ninným průběhem hustoty je na rozdíl od předchozích zdrojů dán nekonečnou
sumou Legendreových polynomů. Tuto sumu musíme během výpočtu „usek-
noutÿ, což vnáší další chybu do hodnoty potenciálu. Zároveň je kvůli tomu
výpočet mnohem náročnější. Nejvíce členů je třeba vzít poblíž okraje disku
r ∼ rdisc, kde řada konverguje nejhůře. Trajektorie částic v prostoročasu s
diskem s mocninným průběhem hustoty jou proto počítany pouze s přesností
řádově ∆E/E ∼ 10−10 a jejich výpočet trvá přibližně třicetkrát déle.

Počáteční podmínky zahrnují typ typ prostoročasu, relativní hmotnost
vnějšího zdroje („poruchyÿ) vůči centrální černé díře M a vnitřní poloměr
disku rdisk nebo prstence rring ve Schwarzschildových souřadnicích. Dále spe-
cifickou energii E a specifický moment hybnosti částic L. Jednotlivé částice
vypouštíme z ekvatoriální roviny θ = π/2, v případě potřeby můžeme zvolit
i jiný úhel. Dále zadáváme krok vlastního času, po kterém zapisujeme pozici
částice a aktuální hodnotu energie a momentu hybnosti, a maximální hodnotu
vlastního času, při jejímž dosažení výpočet ukončíme. Integrační krok je ale ve
skutenosti menší, začíná standardně na jedné setině námi zadané hodnoty a
jeho velikost je v průběhu výpočtu měněna tak, aby absolutní i relativní chyba
nebyly příliš velké (ale ani příliš malé, aby získané soubory nebyly příliš velké).

Zadáváme také parametry procházení fázového prostoru, tedy minimální
a maximální poloměr, na kterém vypouštíme částice, rmin a rmax. Začneme
počítat trajektorii částice, která je umístěna v rmin a jejíž ur = 0. Ze za-
daných hodnot E a L dopočteme podle vztahů (4.4) a (4.5) složky ut a uφ.
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Poslední složku uθ dopočteme z normalizace čtyř-rychlosti. Dále na začátku
výpočtu určíme číslo k, které říká, kolik přibližně chceme z jednoho místa vy-
slat částic s různou hodnotou ur. Každá další částice bude mít počíteční ur

větší o ur
max/k, kde ur

max je největší možná velikost složky ur v daném místě
(daná normalizací při uθ = 0). Dále přičteme polovinu takto získaného kroku
vynásobenou náhodným číslem v rozmezí (0,1). Toto opatření pomáhá pravi-
delnějšímu mapování fázového prostoru a v jisté míře zabraňuje tomu, aby v
některých oblastech řezu bylo mnoho regulárních trajektorií příliš blízko u sebe
a jinde vznikly díry. Takto postupně vysíláme další částice, dokud nedosáh-
neme hodnoty ur

max. Pak se posuneme o hodnotu rkrok, kterou také zadáváme
při začátku výpočtu, a stejně jako pro rychlost přičteme jistou náhodnou část
kroku.

Pro vykreslení jednoho Poincarého řezu spočítáme přibližně 100 až 600 čás-
tic vyslaných s různými počátečními podmínkami (pozice a rychlost). Typická
hodnota maximálního vlastního času je τmax = 150000M až τmax = 250000M ;
podle typu prostoročasu a parametrů částice tak z jedné trajektorie získáme
400 až 2000, ve výjimečných případech i 15 000 průsečíků s rovinou Poincarého
řezu (pokud skutečně dosáhneme uvedené hodnoty τmax; pokud se totiž částice
přiblíží příliš blízko k horizontu černé díry nebo Bachovu-Weylovu prstenci,
výpočet se ukončí dříve).

Výpočty jsme prováděli na počítačovém clusteru Tiger Astronomického
ústavu Univerzity Karlovy.

Následně projdeme uložené trajektorie částic (pomocí programu rez napsa-
ném v prostředí IDL), najdeme dva sousední body nad a pod vybranou rovinou
řezu (bude se jednat převážně o ekvatoriální rovinu), numericky určíme veli-
kost rychlosti a lineární regresí dopočteme hodnoty souřadnic a rychlosti při
průchodu rovinou řezu. V rámci IDL pak výsledky graficky zpracujeme.

Trajektorie částice je počítaná s co možná největší přesností vzhledem k
výpočetním možnostem a množství výpočetního času. V chaotických systé-
mech totiž typicky i malé změny počátečních podmínek mohou vést k velmi
odlišnému vývoji. Naším cílem tedy bylo udržet charakteristiky částic, tedy
energii a moment hybnosti, na zadané hodnotě s co možná nejmenší chybou.
Na druhou stranu pro grafický výstup ve formě Poincarého řezů postačuje mno-
hem menší přesnost. Výpočet rychlostí zpětně numericky tedy nijak nevadí a
zároveň umožňuje zmenšit velikost výstupních souborů, což bylo poměrně pod-
statné vzhledem k omezené velikosti úložiště dat a také vzhledem k enormním
objemům dat přenášených z clusteru.

Pro výpočet spekter musíme trajektorie počítat delší dobu (τmax je řá-
dově 1000000M). Pro rychlou Fourierovu transformaci využíváme procedury
z knihovny IDL FFT.



Kapitola 5

Poincarého řezy

Cílem této práce je postihnout charakteristiky geodetického pohybu hmotných
testovacích částic v poli Schwarzschildovy černé díry obklopené dalším axiálně
symetrickým zdrojem gravitačního pole (který může pro určité parametry způ-
sobit narušení regularity geodetické dynamiky).

Prozkoumáme fazový prostor částice s různými globálními charakteristi-
kami (integrály pohybu E a L) a také pro různé parametry dodatečného zdroje
(hmotnost M a Weylův poloměr b). Z rodiny invertovaných disků Morgana
a Morganové uvážíme první (m = 1) a čtvrtý (m = 4) disk a porovnáme je,
z rodiny disků s mocninným průběhem hustoty se budeme zabývat případem
m = 4, n = 4.

Hlavní metodou studia vlastností fázového prostoru částice budou Poin-
carého řezy (podrobnosti viz 2.2.2). Výsledky získané touto metodou uvedeme
v této kapitole, rozdělíme je podle typu dodatečného zdroje.

5.1 První (m=1) invertovaný disk Morgana a
Morganové

Nejdříve se zaměříme na první disk z rodiny invertovaných Morganových-
Morganové disků (iMM), tedy disk popsaný vztahem (3.24) pro m = 1. Tento
disk má z uvažované rodiny hmotu nejvíce soustředěnou k vnitřnímu okraji
a jeho průběh hustoty je tam nejvíce strmý, disky s vyšším m jsou na okraji
hladší (existuje zde více derivací) a mají hmotu rozprostřenou i dále od cen-
tra. Díky vztahu (3.25) je derivace potenciálu ν,z v ekvatoriální rovině pouze
konstantou přenásobená hustota disku. Tato derivace je pro dva iMM disky
m = 1 a m = 4 vynesena na obrázku 3.3. V další kapitole pak budeme zkoumat
vlastnosti superpozice se čtvrtým invertovaným diskem Morgana a Morganové.

Vlastnosti pohybu testovací částice chaotický závisejí jednak na paramet-
rech disku, tzn. jeho relativní hmotnosti M a vnitřním poloměru (jeho hod-
notu ve Weylových souřadnicích budeme značit b a ve Schwarzschildových
souřadnicích, ve kterých jsou vykresleny všechny Poincarého řezy, zavedeme
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Obrázek 5.1: Maximální velikost složky ur čtyř-rychlosti částice s iMM diskem
m = 1, pro M = 0.4M , rdisk = 20M , E = 0.95365 a postupně L = 0.65M ,
L = 1M , L = 1.3M , L = 2M , L = 3.25M a L = 3.75M (zleva doprava a pak
shora dolů). Na svislé ose vynášíme ur, na vodorovné r v jednotkách M .

označení rdisk), dále na integrálech pohybu (E a L) a počátečních podmínkách
pohybu částice (viz kapitola 4.2). Pro široký rozsah všech těchto parametrů
jsme získali Poincarého řezy, které obsahovaly jak chaotické, tak regulární ob-
lasti. Postupně jsme se snažili postihnout vývoj vlastností fázového prostoru
v závislosti na každém z vybraných parametrů.

5.1.1 Vliv momentu hybnosti částice

Nejdříve budeme zkoumat, jak na pohyb částice působí změna momentu hyb-
nosti při zachování ostatních parametrů. Na obrázku 5.4 vidíme sérii Poin-
carého řezů, které jsou vykreslené pro první iMM disk s hmotností M = 0.4M ,
kde M je hmotnost centrální černé díry, s vnitřním poloměrem rdisk = 20M
a pro testovací částici s energií E = 0.95365 a momentem hybnosti postupně
L = 0.65M, L = 1M, L = 1.3M, L = 2M, L = 3.25M a L = 3.75M . Na prv-
ních řezech můžeme vidět chaotické oblasti jak vně regulárních torů, tak také
uvnitř blízko průsečíku separatris (hyperbolické body, jak odpovídá KAM te-
orii). Se zvyšujícím se L se však regulární tory zvětšují a obě chaotické oblasti
se zmenšují, až na posledním řezu pro L = 3, 75M vidíme regulární pohyb v
celém Poincarého řezu.

Větší moment hybnosti částice však také znamená, že se kolem centrální
černé díry tvoří odstředivá bariéra a pro určitou hodnotu L již do díry částice
nemůže spadnout. Pokud vykreslíme hodnotu maximální možné ur v závislosti
na r, získáme hranici výskytu částice s danými E a L ve fázovém prostoru.
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Obrázek 5.2: Vykreslení stejné veličiny pro stejné parametry, jako na šestém
grafu obr. 5.1, ve Weylových souřadnicích (tedy na svislé ose vynášíme uρ a
na vodorovné ρ v jednotkách M .

Na obrázku 5.1 vidíme tuto hranici vynesenou ve Schwarzschildově poloměru
r, ur pro stejné parametry, jako jsou dále vykreslené Poincarého řezy. Vidíme,
že pro malá L se tvar hranice téměř nemění, jen se zmenšuje fázový objem, ve
kterém daná částice může existovat. Pro nejvyšší hodnotu L = 3, 75M ale již
vznikly dvě oddělené oblasti.

Prudký pokles hodnoty ur pro r → 2M je způsoben singulární Schwarz-
schildových souřadnic na horizontu. Vykreslíme-li stejnou veličinu, tedy maxi-
mální složku uρ ve Weylových souřadnicích, nebudeme tento pokles pozorovat
(viz obr. 5.2). Částice v této oblasti tedy mohou překročit r = 2M a spad-
nout do černé díry. Naproti tomu částice nacházející se ve vnější oblasti pro
L = 3.75M do černé díry spadnout nemohou. Částice v regulárních oblastech
nejsou tímto faktem příliš ovlivněny, ovšem chaotické částice s malým L, které
mohou existovat ve vrstvě, která je v Poincarého řezu blízká hranici existence
částice, poměrně rychle do černé díry spadnou a vykonají jen málo oběhů ko-
lem centrální černé díry. To se projevuje na získaných Poincarého řezech tím,
že vnější oblasti obsahují pro malá L velmi málo bodů. Pro studium chaotic-
kého chování částic je tedy výhodné uvažovat především částice, pro něž se
vytvořila bariéra a do černé díry spadnout nemohou.

Na obrázku 5.3 je zobrazen vznik bariéry pro moment hybnosti přibližně
L = 3.7075M . Z této série vidíme, že vznik bariéry je poměrně rychlý, dojde k
zaškrcení celého laloku v oblasti kolem r = 4.5M a pro vyšší L je pro částici
určitý interval r zakázaný. Na předposledním obrázku série (L = 3.7075M) je
tato zakázaná oblast široká přibližně 0.1M .
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Obrázek 5.3: Maximální velikost složky ur čtyř-rychlosti částice s iMM diskem
m = 1, M = 0.4M , rdisk = 20M , pro E = 0.95365 a postupně L = 3.65M ,
L = 3.706M , L = 3.7075M a L = 3.709M (zleva doprava a pak shora dolů).
Tato sekvence patří mezi pátý a šestý graf na obrázku 5.1.

5.1.2 Vliv energie částic

Dále jsme se zabývali vlivem energie částice E na povahu geodetického pohybu.
Iustrující Poincarého řezy jsou na obr. 5.7. Pro malou energii E = 0.952 na
prvním obrázku vidíme zcela regulární pohyb v celém fázovém prostoru. Upro-
střed je velký ostrov kolem orbity s periodou k = 1 (tedy taková trajektorie,
jejíž Poincarého řez je jedním bodem, viz kapitolu 2.1), mezi drahami, které
k tomuto ostrovu patří, se vytváří menší ostrovy kolem vícenásobných perio-
dických orbit. Vynesena je zde také hranice existence dané částice ve fázovém
prostoru. Opět vidíme dva laloky, z nichž jeden je blízko horizontu černé díry
a druhý je od něj oddělen. Částice ve vnějším tedy nemohou ani odletět, ani
spadnout do černé díry a oblast je zcela vyplněna regulárními orbitami.

Při větší energii E = 0.953 na druhém Poincarého řezu se již vytvořila
vrstva chaotického pohybu, která obklopuje ostrovy regulárního pohybu kolem
periodických orbit s periodou k = 2. Kolem těchto větších ostrovů v chaotic-
kém ”moři” také nalezneme malé ostrůvky odpovídající vyšším rezonancím.
Můžeme je vidět lépe na obrázku 5.5, který přináší zvětšeninu druhého ob-
rázku ze série 5.7 (částice s E = 0.953) v oblasti chaotické vrstvy s vnořenými
ostrovy regulárního pohybu.

S dalším zvyšováním energie (třetí a čtvrtý obrázek pro E = 0.954 a
E = 0.955) se další původně regulární dráhy, které obklopovaly malé ost-
růvky vyšších rezonancí, změnily na chaotické a tyto ostrovy se tak dostaly
do chaotické vrstvy, která je výrazně větší. Na obrázku 5.6 vidíme, že oblast v
okolí původní separatrisy mezi ostrovem náležejícím k orbitě s periodou k = 1
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Obrázek 5.4: Vývoj geodetické dynamiky s rostoucím orbitálním momentem
hybnosti L. Poincarého řezy θ = π/2, zobrazující v proměnných r, ur chování
orbit v prostoročasu s invertovaným prvním MM diskem M = 0.4M , rdisk =
20M . Energie je volena E = 0.95365 a moment hybnosti postupně L/M =
0.65, 1.00, 1.30, 2.00, 3.25, 3.75. Obrázek pokračuje na dalších dvou stranách.
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Pokračování obr. 5.4. Nahoře L = 1.3M , dole L = 2M .



5.1. PRVNÍ INVERTOVANÝ DISK MORGANA A MORGANOVÉ 47

Pokračování obr. 5.4. Nahoře L = 3.25M , dole L = 3.75M .
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Obrázek 5.5: M = 0.5M , rdisk = 20M , L = 3.75M , E = 0.953, iMM1, výřez z
druhého obrázku série 5.7.

a ostrovy orbity s periodou k = 3 je velmi složitá a obsahuje mnoho malých
ostrovů orbit vyšších period, které obklopují téměř regulární dráhy, tedy ta-
kové chaotické orbity, které jsou velmi blízké regulární dráze a vyplňují na
Poincarého řezu jen velmi úzkou plochu.

Také vidíme, že zakázaná oblast výskytu částice se se zvyšující se energií
stále zmenšuje, protože moment hybnosti L je konstantní. Při E = 0.956 již do-
šlo k prolomení bariéry a existuje úzká oblast, kterou mohou částice z pravého
laloku uniknout a spadnout do černé díry. Tato možnost se týká orbit, které
jsou blízko hranice existence částice (tzn. při průchodu rovinou Poincarého
řezu mají o hodně větší složku čtyř-rychlosti ur než uz, jde o nejvíce excent-
rické dráhy). Protože blízko této hranice leží právě vrstva chaotického pohybu,
kterou průchody vyplňují celou, téměř každá taková částice se jednou dostane
k otevřenému průchodu bariérou a spadne do černé díry. Částice, které jsou
blízko ostrovů, se poměrně dlouho pohybují poblíž nich a tento proces pro
ně není tak rychlý. Proto je část chaotické oblasti fázového prostoru poblíž
hranice výskytu světlejší než část blízko regulárních ostrovů (orbity skončí v
černé díře často mnohem dříve než je celkový integrační čas, oběhnou kolem
černé díry méněkrát, a tudíž vykreslí na Poincarého řezu méně bodů). Protože
počet orbit, které začínají v různých oblastech fázového prostoru, je přibližně
stejný (viz kapitola 4.2), jsou oblasti, kde částice za dobu výpočtu nespadne
na centrum, průchody více zaplněné. Pád částic na centrum se také projevuje
”tokem bodů” na Poincarého řezu doleva dolů, který nemá svůj symetrický
protějšek. Jedná se totiž o částice, které nejdříve obíhají kolem centra a pak
na něj padají, tedy získávají velkou zápornou složku čtyř-rychlosti ur (O čás-
tice, které bychom vysokou rychlostí vystřelovali od horizontu, se nazajímáme
a proto nezískáme symetrickou část Poincarého řezu s kladnými hodnotami ur

pro malé r).
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Obrázek 5.6: M = 0.5M , rdisk = 20M , L = 3.75M , E = 0.955, iMM1, výřez
ze čtvrtého obrázku série 5.7.

Dalším podstatným jevem na Poincarého řezu pro E = 0.956 je prolomení
všech orbit z ostrova orbity s periodou k = 1, které obklopovaly ostrovy orbit
s periodou k = 3 a jejich sekundární ostrovy. Tyto trajektorie jsou nyní také
chaotické a všechny chaotické oblasti se tak propojily.

Vývoj na dalších Poincarého řezech pokračuje stejně, se stále větší mož-
ností úniku částic do černé díry ubývá bodů na Poincarého řezu poblíž hranice
existence částice, regulární ostrovy se zmenšují a malé ostrůvky kolem orbit s
vyšší periodou, kolem kterých vznikají chaotické oblasti uzavřené regulárními
dráhami, se vzdalují. Zároveň tyto původně regulární orbity mění svůj charak-
ter a stávají se chaotickými, takže se ostrůvky dostanou do chaotického moře.
Se zvyšující se energií částic se také posouvá kruhová orbita (tedy orbita s
periodou k = 1) dále od centra na vyšší r.

Pro velké energie (E = 0.975) jsou ostrovy u orbit s vyššími periodami
velmi malé a na okraji Poincarého řezu, ale opět se zvětšuje centrální ostrov
obklopující kruhovou orbitu. Větší část fázového prostoru je tedy opět regu-
lární.

Z těchto dvou sérií obrázku tedy vidíme, že fázový prostor částice v námi
zkoumaném prostoročasu je poměrně složitý a zda bude pohyb částice regulární
nebo ne je velmi citlivé zejména na počátečních podmínkách a energii částice.
Dále se budeme zajímat o to, zda a do jaké míry fázový obraz ovlivňují také
parametry disku, tedy jeho relativní hmotnost M a vnitřní poloměr rdisk.

5.1.3 Vliv celkové hmotnosti disku

Sérii Poincarého řezů s proměnnou hmotností disku M uvádíme na obrázku
5.9. Jako první vidíme, že relativní hmotnost disku podstatným způsobem
ovlivňuje objem fázového prostoru částice, protože určuje hloubku potenciálové
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Obrázek 5.7: Poincarého řezy θ = π/2 v poli černé díry a disku iMM1 v
závislosti na E, M = 0.5M , rdisk = 20M , L = 3.75M , nahoře E = 0.952, dole
E = 0.953. Obrázek pokračuje na dalších 4 stranách.
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Pokračování obr. 5.7. Nahoře E = 0.954, dole E = 0.955.
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Pokračování obr. 5.7. Nahoře E = 0.956, dole E = 0.958.
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Pokračování obr. 5.7. Nahoře E = 0.96, dole E = 0.965.
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Pokračování obr. 5.7. Nahoře E = 0.975, dole E = 0.98.
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Obrázek 5.8: Poincarého řezy θ = π/2 několika vybraných trajektorií E =
0.955, L = 3.75M , rdisk = 20M , vlevo M = 0.4M , vpravo M = 0.6M , iMM1.

jámy. Na prvním Poincarého řezu je zobrazena situace, kdy celková hmota
disku je rovna jedné desetině hmotnosti centrální černé díry. Vidíme, že pohyb
částic není přítomností disku téměř ovlivněn, jedná se o zcela regulární pohyb
s kruhovou orbitou a jedním velkým ostrovem kolem ní. Kvalitativně se tento
Poincarého řez vůbec neliší od řezu geodetickým pohybem kolem samotné
Schwarzschildovy černé díry.

Se zvyšující se relativní hmotností se vytvoří vyšší rezonance — periodická
dráha s periodou k = 3 a jí příslušející ostrovy. Spolu se vznikem této rezonance
vznikla také separatrisa, která odděluje trajektorie příslušející k primárnímu
ostrovu kolem kruhové orbity a k těmto sekundárním ostrovům.

Dále zvýšíme hmotnost disku až na M = 0.4M . Přitom se vytvoří také
periodická orbita s periodou k = 2 a její ostrovy. V okolí těchto ostrovů a po-
blíž hranice existence částice, kde jsou trajektorie blízké separatrise, můžeme
pozorovat vznik chaotických oblastí. Vyskytují se zde téměř regulární orbity,
které se poblíž průsečíků separatris mírně rozšiřují a na Poincarého řezu vypl-
ňují velmi úzké plochy (viz obrázek 5.8 vlevo). V těchto oblastech při dalším
zvyšování hmotnosti disku vznikají chaotické oblasti (dynamika je ta veli cit-
livá na změnu hmotnosti). Na dalším řezu má disk hmotnost M = 0.42M ,
tedy jen o 0.02M větší než na předchozím obrázku, přesto se výrazně změnil
fázový obraz systému. Kolem ostrovů s periodou k = 2 vznikla poměrně široká
chaotická vrstva, ve které trajektorie vyplňují celou její plochu a míchají se
mezi sebou.

Na daším obrázku pro M = 0.46M a výřezu z tohoto obrázku v okolí
separatrisy primárního ostrova a ostrovů s periodou 3 vidíme velké množství
malých ostrůvků, některé s poměrně vysokými periodami. Všechny tyto ost-
růvky mají své separatrisy a poblíž největších z nich vznikají úzké chaotické
vrstvy. Také okrajové trajektorie velkých ostrovů s periodou 3 se poblíž prů-



56 KAPITOLA 5. POINCARÉHO ŘEZY

sečíku sepatratris (r .= 17.45M, ur = 0) „ztlušťujíÿ — při jejich vývoji dochází
k malé změně akce J . Pro disk o celkové hmotnosti M = 0.48M již existuje
poměrně výrazná chaotická oblast také v okolí tohoto průsečíku separatris.
Také se postupně rozpadají invariantní křivky patřící k primárnímu ostrovu
kruhové orbity, které ležely na okraji velkého chaotického moře a uzavíraly
malé úzké chaotické oblasti. Tím se jednotlivé chaotické domény propojují a
trajektorie k nim patřící mohou procházet stále větším fázovým objemem, a
tudíž stále více měnit velikost akce J . Spolu s osamostatňováním se malých
ostrovů vyšších period a jejich pronikáním do velké chaotické oblasti blízké
hranici výskytu částice dochází také k jejich zmenšování, regulární dráhy na
jejich okrajích se pro hmotnější disk stávají chaotickými, většinou delší dobu
obíhají poblíž ostrovů s téměř zanedbatelnou změnou akce, v jistý okamžik se
však od ostrova odpoutají a pak již obývají celé chaotické moře. S dalším při-
dáváním hmotnosti disku pokračuje změna fázového prostoru podobně, takže
na dalším Poincarého řezu (M = 0.6M) už se rozpadly všechny regulární tra-
jektorie, které obklopovaly ostrovy s periodou 3, a vnější ostrůvky se výrazně
změnšily. Také je zde již prolomena bariéra zabraňující částicím uniknout do
černé díry. Podobný proces uvolňování sekundárních rezonancí do chaotického
moře a jejich změnšování pozorujeme nyní u rezonancí obklopujících periodické
orbity s periodou k = 3. Tyto ostrovy se nakonec protáhnou a zúží a téměř
zmizí, jak vidíme na dalších řezech (M = 0.6M až M = 0.8M). Rozpadat se
začne i primární ostrov kruhové orbity, v němž rychle vznikají vyšší rezonance,
které svými separatrisami rozbíjejí obklopující invariatní křivky, osvobozují se
a stále tak zvětšují chaotickou oblast fázového prostoru. Malé zbytky ostrůvků
vyšších rezonancí ale v chaotické oblasti stále přežívají, odsunuté až téměř
na okraj řezu. Na některých obrazcích sice nejsou vyneseny, protože při pro-
cházení fázového prostoru se do nich žádné počáteční podmínky „nestrefilyÿ,
můžeme však aspoň vidět malá bílá místa uprostřed chaosu, která značí, že do
nich žádná chaotická trajektorie nevstupuje.

Pokud je celková hmotnost disku o něco málo větší než hmotnost centrální
černé díry (řezy s M = 1.025M, 1.05M, 1.075M), je podíl chaotického pohybu
vůči regulárnímu největší. Zřetelně vidíme malé ostrůvky kolem periodických
orbit s poměrně vysokými frekvencemi, které jsou uvnitř chaotického moře. V
něm jsou také orbity ještě vyšších rezonancí, jejichž ostrůvky jsou tak malé,
že je na celkovém Poincarého řezu nemůžeme rozlišit. Můžeme pozorovat také
rozdělení primárního ostrova na dva a vznik jejich separatrisy. Původní sta-
bilní kruhová orbita se změnila v nestabilní a trajektorie v jejím okolí jsou
chaotické. Pro M = 1.1M získáme „nejvíce chaotickýÿ Poincarého řez se zře-
telnou hyperbolickou povahou původní kruhové orbity na r

.= 20.6M, ur = 0.
S postupným dalším zvyšováním hmotnosti disku se však stabilní kruhová or-
bita znovu vytvoří a příslušný ostrov se opět zvětšuje. Na posledním řezu série
5.9 s prvním iMM diskem o hmotnosti M = 3M můžeme znovu pozorovat
velký primární ostrov regulárního pohybu a v okolí chaotickou oblast nejvíce
excentrických trajektorií.
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Obrázek 5.9: Poincarého řezy θ = π/2 pro černou díru s diskem iMM1 v
závislosti na hmotnosti disku M při E = 0.955, L = 3.75M , rdisk = 20M ,
nahoře M = 0.1M , dole M = 0.3M .
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Pokračování obr. 5.9. Nahoře M = 0.4M , dole M = 0.42M .
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Pokračování obr. 5.9. Nahoře M = 0.46M , dole zvětšený.
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Pokračování obr. 5.9. Nahoře M = 0.48M , dole zvětšený.
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Pokračování obr. 5.9. Nahoře M = 0.6M , dole M = 0.7M .
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Pokračování obr. 5.9. Nahoře M = 0.82M , dole M = 0.84M .
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Pokračování obr. 5.9. Nahoře M = 0.86M , dole M = 0.88M .
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Pokračování obr. 5.9. Nahoře M = 0.90M , dole M = 0.92M .
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Pokračování obr. 5.9. Nahoře M = 0.94M , dole M = 0.96M .
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Pokračování obr. 5.9. Nahoře M = 0.98M , dole M = 1M .
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Pokračování obr. 5.9. Nahoře M = 1.025M , dole M = 1.05M .
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Pokračování obr. 5.9. Nahoře M = 1.075M , dole M = 1.1M .
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Pokračování obr. 5.9. Nahoře M = 1.2M , dole M = 1.3M .
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Pokračování obr. 5.9. Nahoře M = 1.5M , dole M = 2M .
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Vývoj dynamiky geodetického pohybu v poli superpozice Schwarzschildovy
černé díry a prvního invertovaného disku Morgana a Morganové jsme velmi
podrobně prozkoumali a vynesli velký počet Poincarého řezů, protože dobře
dokumentují platnost KAM teorie pro náš systém. Z průběhu potenciálu této
superpozice (obr. 3.3) zároveň vidíme, že i při celkové hmotnosti disku srovna-
telné s hmotností centrální černé díry ho skutečně můžeme považovat za malou
poruchu, jak odpovídá předpokladům teorie KAM (viz kapitola 2.1).

5.1.4 Vliv polohy vnitřního okraje disku

Druhým parametrem popisujícím zvolený prostoročas je vnitřní Weylův po-
loměr disku. Poloha vnitřního okraje disku silně ovlivňuje průběh celkového
potenciálu. To dále ovlivňuje existenci periodických orbit.

První z rodiny invertovaných disků Morgana a Morganové má většinu
hmoty soustředěnu poblíž vnitřního okraje. Na prvním obrázku ze série 5.10
vidíme, že pokud je vnitřní poloměr disku malý, pak je velká část hmoty disku
na menších poloměrech, než kde může existovat částice. Částice ve složené poli
tedy pociťuje pouze větší hmotnost centra a její pohyb zůstává téměř regulární.

Při postupném odsouvání disku dále od černé díry vidíme však vznik perio-
dických orbit a chaotických oblastí u jednotlivých separatris. Nejdříve se opět
stávají chaotickými oblasti poblíž hranice existence částice. Mění se význam
víceperiodických orbit a velikost jednotlivých ostrovů. Nejdříve jsou podstatné
orbity s periodou 3 nebo 5. Postupně vidíme i víceperiodické dráhy a posun
sekundárních ostrovů blíže ke kruhové orbitě.

S dalším vzdalováním disku se postupně uzavírá bariéra kolem černé díry,
ostrovy vyšších periodických orbit se zmenšují a rozpadnou do chaotického
moře, primární ostrov a ostrovy s periodou 3 tak obklopí velká chaotická oblast
(rdisk přibližně 18M).

Pokračujeme-li však se vzdalováním disku, začnou se znovu tvořit inva-
riantní křivky primárního ostrova kolem ostrovů periody 3 a v chaotickém
moři se vynořují další ostrovy, které jsou postupně obehnány dalšími regulár-
ními orbitami. Nejdéle přetrvávají chaotické oblasti na okraji fázového prostoru
částice. Pro rdisk = 22M je pak diagram opět zcela regulární.

Z uvedené série Poincarého řezů tedy vidíme, že pohyb testovací částice je
přirozeně velmi podstatně ovlivněn polohou disku.

5.2 Čtvrtý invertovaný disk Morgana a Mor-
ganové

Dosud jsme se zabývali pouze prvním invertovaným diskem Morgana a Mor-
ganové, průběh potenciálu disku tedy byl ve všech případech stejný, případně
jen přenásobený konstantou a posunutý. Nyní se zaměříme na čtvrtý disk ze
stejné rodiny (iMM). Hlavní rozdíl je v tom, že maximum hustoty tohoto disku
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Obrázek 5.10: Poincarého řezy θ = π/2 s diskem iMM1 v závislosti na poloměru
disku rdisk při E = 0.955, L = 3.75M , M = 0.5M . Nahoře rdisk = 3M , dole
rdisk = 8M .
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Pokračování obr. 5.10. Nahoře rdisk = 9M , dole rdisk = 10M .
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Pokračování obr. 5.10. Nahoře rdisk = 12M , dole rdisk = 13M .
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Pokračování obr. 5.10. Nahoře rdisk = 14M , dole rdisk = 15M .
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Pokračování obr. 5.10. Nahoře rdisk = 16M , dole rdisk = 17M .
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Pokračování obr. 5.10. Nahoře rdisk = 18M , dole rdisk = 19M .
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Pokračování obr. 5.10. Nahoře rdisk = 19.4M , dole rdisk = 20M .
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Pokračování obr. 5.10. Nahoře rdisk = 21M , dole rdisk = 22M .
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je nižší a umístěno dále od vnitřního okraje disku, průběh potenciálu je tedy
pozvolnější. Budeme se opět zajímat o změnu fázového prostoru v závislosti
na jednotlivých parametrech, abychom zjistili, zda rozdíl mezi oběma disky
může podstatným způsobem ovlivnit vývoj fázového prostoru. Také se poku-
síme porovnat řezy se „stejnýmiÿ parametry s iMM1 diskem a postihnout tak
vliv změny průběhu pole na geodetický pohyb.

Analogicky k předchozímu disku budeme uvažovat částice s poměrně vel-
kým L, abychom tak co nejvíce eliminovali únik částic do černé díry.

5.2.1 Vliv energie částic

Nejdříve se budeme zabývat energetickou závislostí. Poincarého řezy jsou vy-
neseny na sérii obrázků 5.11. Ostatní parametry (L = 3.75M , rdisk = 20M
a M = 0.5) jsou voleny stejně jako v sérii obrázků 5.7 pro iMM1. Částice s
E = 0.955 koná zcela regulární pohyb, přítomnost disku se projevuje jen vzni-
kem ostrovů s periodou 3 a příslušných separatris. Všimněme si, že zatímco
v tomto prostoročasu jsou částice s E = 0.955 nízkoenergetické a okupují
poměrně malý objem fázového prostoru, částice se stejnou energií v případě
iMM1 (viz čtvrtý řez ze série 5.7) již projevují chaotické chování v podstatné
části dostupného fázového prostoru.

V případě čtvrtého iMM disku jsou regulární dokonce i částice s E = 0.96.
Jejich Poincarého řez ekvatoriální rovinou je vykreslen na druhém obrázku série
5.11. Vidíme pouze vznik dalších sekundárních ostrovů u hranice přístupné
oblasti. V poli s iMM diskem m = 1 patří částice s touto energií naopak mezi
velmi chaotické (viz sedmý řez série 5.7).

První známky chaotického chování vidíme až pro E = 0.962 na třetím
Poincarého řezu. Podobně jako pro iMM1 se chaos nejdříve objevuje kolem
separatris ostrovů u okraje fázového prostoru částice. Dále jsou narušeny in-
variantní křivky primárního ostrova, které obklopují ostrovy s periodou 3. Na
dalším řezu pro E = 0.968 se již ocitají v chaotickém moři. Spolu se zvyšo-
váním energie částic se také vytvářejí další rezonance a jejich ostrovy uvnitř
primárního ostrova. Vývoj chaotických oblastí s energií je obdobný jako pro
první disk, avšak pomalejší.

Pro větší energie je však hranice existence částice pro oba disky téměř
stejná, což můžeme porovnat například na Poincarého řezech pro E = 0.98.
Vidíme, že částice s touto energií jsou pro první disk již zase poměrně regu-
lární, primární ostrov je hodně zvětšený (pro nulovou složku ur je regulární
oblast přibližně v rozmezí r = 16.5M až r = 55M , zvětšenina zobrazující pře-
chod mezi choatickým mořem a regulárním primárním ostrovem s množstvím
priodických orit s vyšší periodou viz obr. 5.5). V případě čvrtého disku však
v této oblasti energií stále dochází k rozšiřování chaotických oblastí a postup-
nému rozpadání regulárních trajektorií primárního ostrova. Velikost regulární
oblasti je podstatně menší (přibližně r = 18.5M až r = 43M pro E = 0.978) a
podíl chaosu je větší. Pozorováním regulárních nebo chaotických částic, které



5.2. ČTVRTÝ INVERTOVANÝ DISK MORGANA A MORGANOVÉ 81

Obrázek 5.11: Poincarého řezy θ = π/2 pro černou díru s diskem iMM4 v
závislosti na energii částic E, L = 3.75M , M = 0.5M , rdisk = 20M . Nahoře
E = 0.955, dole E = 0.96.
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Pokračování obr. 5.11. Nahoře E = 0.962, dole E = 0.964.
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Pokračování obr. 5.11. Nahoře E = 0.968, dole E = 0.974.
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Pokračování obr. 5.11. Nahoře E = 0.978, dole E = 0.982.
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Obrázek 5.12: Poincarého řez θ = π/2 pro černou díru s prvním iMM diskem,
parametry E = 0.98, L = 3.75M , M = 0.5M , rdisk = 20M . Výřez z posledního
obrázku série 5.7.

se pohybují v určitém rozmezí r od centra, bychom tedy naopak mohli usoudit,
jak zhruba vypadá průběh hustoty disku (samozřejmě pokud bychom předpo-
kládali, že se jedná o některý disk z rodiny invertovaných disků Morgana a
Morganové).

5.2.2 Vliv celkové hmotnosti disku

V předchozí sérii obrázků jsme viděli, že v oblasti energií, pro které je již
v případě prvního iMM disku podstatná část fázového prostoru chaotická, je
pohyb kolem černé díry se čtvrtým diskem ještě zcela regulární. Proto jsme pro
mapování vlastností fázového prostoru v závislosti na hmotnosti disku zvolili
vyšší energii E = 0.968 než v případě disku m = 1 (při té jsme pro hmotnost
M = 0.5M v rámci série 5.11 zjistili již poměrně velkou chaotickou oblast u
hranice přístupné oblasti).

Zvyšujeme-li postupně hmotnost čtvrtého invertovaného disku Morgana a
Morganové od nuly, je nejdříve pro malé hmotnosti pohyb samozřejmě opět
zcela regulární, jelikož porucha je slabá. Na prvním Poincarého řezu v 5.13 také
vidíme, že ostrovy sekundárních poruch jsou menší a dále od kruhové orbity než
v případě disku m = 1. Jsou však opět viditelné ostrovy od stejných rezonancí
jako v případě prvního invertovaného disku Morgana a Morganové.

Chaos opět vzniká nejdříve u separatris nejblíže k hranici přístupné oblasti
a pokračuje prolomením všech regulárních orbit primárního ostrova kolem os-
trovů periody 3. Tyto ostrovy se poměrně rychle rozpadají do okolního chao-
tického moře (řez s M = 0.5M viz 5.11, čtvrtý obrázek). Vidíme, že v okolí
ostrovů vznikají další rezonance (viz řez s M = 0.6M), jejichž separatrisy
mají složité tvary a přinášejí s sebou další chaotické orbity. Uvnitř primárního



86 KAPITOLA 5. POINCARÉHO ŘEZY

Obrázek 5.13: Poincarého řezy θ = π/2 pro černou díru s diskem iMM4 v
závislosti na hmotnosti disku M, při E = 0.968, L = 3.75M , rdisk = 20M .
Nahoře M = 0.1M dole M = 0.2M .



5.2. ČTVRTÝ INVERTOVANÝ DISK MORGANA A MORGANOVÉ 87

Pokračování obr. 5.13. Nahoře M = 0.4M , dole M = 0.6M .
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Pokračování obr. 5.13. Nahoře M = 0.8M , dole M = 0.9M .
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Pokračování obr. 5.13. Nahoře M = 1.2M , dole M = 1.3M .
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Pokračování obr. 5.13. Nahoře M = 1.6M , dole M = 1.7M .
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Pokračování obr. 5.13. Nahoře M = 1.8M , dole M = 2.2M .
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ostrova vznikají další rezonance, které se uvolňují a zmenšují.
Vývoj topologie fázového prostoru je velmi podobná jako v případě prv-

ního invertovaného disku Morgana a Morganové. Pro celkovou hmotnost disku
mírně větší než je hmotnost centrální černé díry dochází ke změně kruhové pe-
riodické orbity ze stabilní na nestabilní obdobně jako v případě s prvním iMM
diskem. Poincarého řez je velmi chaotický, pouze s nepatrnými regulárními
ostrůvky a dvěma ostrovy nad a pod kruhovou orbitou.

Fázový prostor se však nikdy nestane zcela chaotickým, protože předtím,
než se tyto ostrovy rozpadnou, vytvoří se znovu regulární ostrov kolem perio-
dické orbity s periodou k = 1. Opětovný vznik primárního ostrova v případě
disku m = 1 je viditelný již na řezu s M = 1.2M , na rozdíl od stejně hmotného
disku m = 4, kde teprve došlo k rozdělení primárního ostrova (viz sedmý ob-
rázek série 5.13). Kruhová orbita je pro čtvrtý disk nestabilní pro širší rozsah
hmotností disku, změny tam probíhají pomaleji. S dalším zvyšováním hmot-
nosti disku se však opět vytvoří primární ostrov, kterým postupně zahrne čím
dál více počátečních podmínek. Fázový prostor je tedy pro velké hmotnosti
disku stále více regulární.

5.2.3 Vliv polohy vnitřního okraje disku

Dále se zaměříme na sérii Poincarého řezů s proměnným vnitřním poloměrem
disku rdisk (viz obr. 5.14). Ze stejného důvodu jako v předchozím odstavci jsme
zvolili vyšší energii částic (E = 0.964) než v případě prvního invertovaného
disku Morgana a Morganové (E = 0.955). Nemůžeme tedy přímo srovnávat
jednotlivé řezy se stejnou hodnotou rdisk, zajímat se ale budeme o celkový
vývoj fázového prostoru.

Pro malé hodnoty poloměru disku rdisk (viz první obrázek pro rdisk = 7M)
je geodetický tok téměř regulární, stejně jako v případě prvního invertovaného
disku Morgana a Morganové. Struktura periodických orbit je obdobná jako v
předchozích případech, nejvýznamnější je velký primární ostrov a periodické
orbity s periodou k = 3 se svými ostrovy.

Vzdalujeme-li disk od černé díry, chaotická oblast u okraje dostupného
fázového prostoru roste, vytvářejí se další ostrovy, ale změny mezi jednotlivými
Poincarého řezy nejsou tak velké jako v sérii 5.10 pro první invertovaný disk
Morgana a Morganové, kde jsme viděli vznik mnoha řetězců ostrovů, mezi
kterými se nacházely úzké chaotické vrstvy. Chaotické moře se nejdříve zvětšuje
spolu se vznikem dalších rezonancí, které způsobují postupný rozpad všech
regulárních ostrovů.

Mezi rdisk = 17M a rdisk = 18M se ale především ostrovy s periodou k = 3
znatelně zvětšují a chaotické oblasti naopak zmenšují. Řez pro rdisk = 20M a
E = 0.964 je vynesen v rámci série 5.11 s proměnnou energií částic. Mnohé
z chaotických trajektorií v okolí primárního ostrova se opět staly regulárními,
dokonce vidíme invariantní křivky, které obklopují ostrovy s periodou k = 3.
Chaotické zůstávají pouze orbity, které jsou velmi blízko hranice přístupné
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oblasti.
Poslední Poincarého řez série 5.14 pro disk s rdisk = 23M zcela analogicky

jako pro první invertovaný disk Morgana a Morganové ukazuje, že geodetický
tok je opět téměř regulární. Průběh závislosti fázového prostoru na vzdálenosti
vnitřního okraje disku od centrální černé díry je tedy opět velmi podobný. Síla
poruchy pocházející od čtvrtého invertovaného disku Morgana a Morganové
je však slabší. I když má částice vyšší energii než na sérii 5.7, není obrázek
nikdy tak chaotický jako v sérii s iMM1 např. případ rdisk = 18M . Také návrat
zpět k regulárnímu chování je pro první disk rychlejší (rdisk = 22M je zcela
regulární) než pro čtvrtý iMM disk (zde na obr. s rdisk = 23M ještě nalezneme
malou chaotickou oblast na okraji fázového prostoru částice).

5.3 Disk s mocninným průběhem hustoty

Poslední disk, kterým se budeme podrobně zabývat, je z rodiny s mocninným
průběhem hustoty (zkratka PL z anglického označení power-law disc), byl po-
psán v odstavci 3.5. Konkrétně budeme studovat disk n = 4, m = 4 (viz
(3.26)). Obdobně jako u invertovaných disků Morgana a Morganové, i v tomto
případě platí vztah (3.25), průběh hustoty je jen násobkem ekvatoriálního prů-
běhu derivace potenciálu ν,z, viz obrázek 3.4.

Podstatným rozdílem proti výše uvažované rodině iMM disků je, že v tomto
případě na vnitřním okraji disku existují všechny radiální derivace průběhu
hustoty, z nichž dokonce prvních m − 1 je nulových. Vyšší radiální derivace
potenciálu jsou zde však stále nekonečné, což ale vede k singularitě až „vyššího
řáduÿ než pro invertované disky Morgana a Morganové. Singuárnost vnitřního
okraje je společná všem tenkým diskům, kvůli vlastnostem Poissonova inte-
grálu určujícího průběh potenciálu.

Obě rodiny mají i mnoho společných vlastností. V obou případech se jedná
o tenké nekonečné disky, které však mají konečnou celkovou hmotnost M s
maximem hustoty poblíž vnitřního okraje. Množství hmoty daleko od centrální
černé díry je tudíž zanedbatelné. Porovnáním těchto dvou rodin uvidíme, zda
jsou pro dynamiku geodetických částic podstatné jemné rozdíly v průběhu
pole, z obrázků 3.4 a 3.3 totiž vidíme, že průběhy hustoty i potenciálu obou
rodin jsou velmi podobné, konkrétně pro náš vybraný disk m = 4, n = 4 je
velikost a poloha maxima hustoty přibližně stejná jako v případě iMM disku
m = 4.

Naše porovnání může mít význam také z toho důvodu, že ačkoliv by disky s
mocninným průběhem hustoty mohly být lepším modelem reálné situace, jsou
výpočetně mnohem náročnější (vztah pro výpočet potenciálu (3.26) obsahuje
nekonečnou sumu Legendreových polynomů, která poměrně pomalu konverguje
a je třeba sečíst dostatek členů). Proto jsou získané Poincarého řezy spočítané
s mnohem větší chybou (přibližně o 4 řády) v hodnotě energie, momentu hyb-
nosti a normalizace čtyř-rychlosti (viz odstavec 4.2), jsou méně hustě a jejich
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Obrázek 5.14: Poincarého řezy θ = π/2 pro černou díru s iMM4 v závislosti
na poloměru disku rdisk, při E = 0.964, L = 3.75M , M = 0.5M . Nahoře
rdisk = 7M , dole rdisk = 11M .
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Pokračování obr. 5.14. Nahoře rdisk = 13M , dole rdisk = 17M .
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Pokračování obr. 5.14. Nahoře rdisk = 18M , dole rdisk = 23M .
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výpočet trval mnohem déle (několik týdnů). Pokud jsou vlastnosti obou ro-
din podobné, je pro modelování různých fyzikálních dějů v okolí černé díry a
hmotného disku výhodnější použít invertovaných disků Morgana a Morganové
než disků s mocninným průběhem hustoty.

5.3.1 Vliv energie částice

Nejdříve se opět zaměříme na závislost geodetického toku částic na jejich ener-
gii E. Porovnáním obrázků 5.15 s řezy získanými pro iMM disků 5.7 a 5.11
vidíme, že více se podobají obrázkům pro invertovaný disk Morgana a Mor-
ganové m = 4. Geodetické částice se stejným momentem hybnosti se v poli s
prvním iMM diskem se stejnou hmotnosti a vnitřním poloměrem stávají cha-
otickými již pro nižší energie než v poli obou disků s mírnějším průběhem
hustoty. V případě PL disku vidíme nicméně chaotickou oblast opět nejdříve u
okrajů fázového prostoru částice a náznak vzniku chaotických oblastí u sepa-
ratris ostrovů s periodou 3. Nástup chaotického chování je tedy obdobný jako
v případě invertovaných MM disků.

Vývoj periodických orbit a jejich ostrovů probíhá pro všechny dosud zkou-
mané disky srovnatelně, na Poincarého řezech můžeme identifikovat podobné
struktury u stejných rezonancí, pořadí vzniku jednotlivých chaotických oblastí
je také stejné. Například ostrovy periodické orbity s k = 5 vidíme jak v pří-
padě iMM1 disku pro energii E = 0.965 (série 5.7, obr. 8), tak v případě disku
iMM4 s E = 0.974 (série 5.11, obr. 5) a nakonec i pro disk PL pro energii
E = 0.97 (série 5.15, obr. 3).

Pro vyšší energie následuje rozdělení primárního ostrova a opět vidíme
velmi podobné řezy pro iMM4 s E = 0.982 (série 5.11, obr. 7) a pro PL s
E = 0.98 (série 5.15, obr. 3). Konkrétní průběh jednotlivých trajektorií je
však závislý na detailech gravitačního pole.

5.3.2 Vliv celkové hmotnosti disku

Závislost na hmotnosti disku s mocninným průběhem hustoty jsme zkoumali
při nižší energii (E = 0.96) než u čvrtého invertovaného disku Morgana a
Morganové (E = 0.968). Řez pro hmotnost M = 0.5M a energii E = 0.96 pro
disk iMM4 je však součástí série obrázků 5.11, zobrazující závislost na energii.
Jedná se o druhý řez této série a vidíme na něm, že částice s těmito parametry
se v okolí iMM disku m = 4 chovají zcela regulárně. Některé trajektorie se
stejnými integrály pohybu jsou však pro PL disk se stejnými parametry již
chaotické, viz série 5.16 druhý obrázek.

Fázový prostor se vyvíjí velmi podobně jako u předchozích disků. Na dru-
hém Poincarého řezu pro M = 0.5M je zřetelně vidět úzká chaotická oblast
kolem průsečíků separatris ostrovů s periodou 3. Blízko průsečíku je chaotická
oblast poměrně široká, zatímco daleko od průsečíků je velice úzká a přiléhá k
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Obrázek 5.15: Poincarého řezy θ = π/2 pro černou díru s PL diskem (n =
4, m = 4) v závislosti na energii částic E, L = 3.75M , M = 0.5M , rdisk = 20M .
Nahoře E = 0.955, dole E = 0.96.
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Pokračování obr. 5.15. Nahoře E = 0.97, dole E = 0.98
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Obrázek 5.16: Poincarého řezy θ = π/2 pro černou díru s PL diskem (n =
4,m = 4) v závislosti na hmotnosti disku M, při E = 0.96, L = 3.75M ,
rdisk = 20M . Nahoře M = 0.3M , dole M = 0.5M .
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Pokračování obr. 5.16. Nahoře M = 0.6M dole M = 0.7M .
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separatrise. Největší odchylky od regularity nalezneme právě v oblasti průse-
číků separatris.

Pro vyšší hmotnosti je opět poměrně velká část fázového prostoru chao-
tická, invariantní křivky jsou narušeny a rozpadají se do chaotického moře. Jed-
notlivé chaotické trajektorie vyplňují celou chaotickou oblast a mohou značně
měnit hodnotu akce v průběhu vývoje.

Disk s mocninným průběhem hustoty globálně vyvolává vznik obdobných
strukturyjako invertované disky Morgana a Morganové. V rámci primárního
ostrova nechává zesilující se porucha vzniknout ostrovům sekundárních rezo-
nancí, z nichž nejvýznamnějšími jsou ostrovy s periodou 2 blízko u hranice
dostupné oblasti (nejvíce excentrické trajektorie), v jejichž okolí se projevuje
chaos nejdříve, a ostrovy s periodou 3, které vznikají hlouběji v primárním os-
trovu a jejichž separatrisy způsobí narušení velké části regulárních trajektorií
a vznik „chaotického mořeÿ.

5.3.3 Vliv polohy vnitřního okraje disku

Série Poincarého řezů 5.17, zobrazující závislost na vnitřním poloměru disku
rdisk, byla spočítána s tak velkým krokem zápisu dat, že vidíme rozmazání
řezů regulárních orbit v obastech s větší složkou ur. Kvůli nedostatku času a
náročnosti výpočtu jsme ho již nestihli opakovat s podrobnějším zápisem dat,
proto uvádíme tyto výsledky. Podstatné vlastnosti geodetického toku jsou ale
stále zřetelné.

Pokud disk začíná velmi blízko u horizontu černé díry (viz první řez pro
rdisk = 3M), pohyb částic s danou energií a momentem hybnosti je regulární,
vidíme jen velmi malé ostrovy stejných rezonancí jako v předchozích případech.

Vzdalujeme-li disk od centrální černé díry, uzavírá se bariéra kolem černé
díry, pro částice je postupně stále těžší spadnout do černé díry. Zároveň je
vliv disku stále zřetelnější. Formují se sekundární rezonance a s nimi i vrstvy
chaotického pohybu.

Pro různé polohy okraje disku opět vidíme různé struktury fázového pro-
storu. Vytvářejí se rezonance s různou periodou, nejsou to vždy ostrovy s
periodou 2 a 3, které jsou nejdominantnější v ostatních sériích (které mají
všechny rdisk = 20M). Chaotický pohyb ale opět nacházíme nejdříve u nejvíce
excentrických orbit.

Při dalším oddalování disku můžeme pozorovat opětovné shlukování chao-
tických orbit do užších pásů, až se znovu vytvoří regulární orbity. Je-li okraj
disku vzdálen rdisk = 23M , je pohyb znovu kompletně regulární. (Všimněme
si, že částice se stejnou energií a momentem hybnosti v poli disku se stejnou
hmotností, který je trochu blíž (rdisk = 17M), jsou naopak ještě chaotické ve
velké části fázového prostoru).
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Obrázek 5.17: Poincarého řezy θ = π/2 pro černou díru a PL disk (n = 4,m =
4) v závislosti na poloměru disku rdisk, při E = 0.96, L = 3.75, M = 0.5.
Nahoře rdisk = 3M , dole rdisk = 8M .
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Pokračování obr. 5.17. Nahoře rdisk = 12M , dole rdisk = 14M .
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Pokračování obr. 5.17. Nahoře rdisk = 16M , dole rdisk = 17M .
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Pokračování obr. 5.17. Nahoře rdisk = 19M , dole rdisk = 23M .
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Obrázek 5.18: Poincarého řezy θ = π/2 pro černou díru s BW prstencem,
pro několik vybraných trajektorií s E = 0.915, L = 3.75M , rdisk = 20M ,
M = 0.5M .

5.4 Bachův-Weylův prstenec

Nakonec jsme vybrali mírně odlišný zdroj vnějšího pole, kterým perturbujeme
Schwarzschildovu černou díru, a to Bachův-Weylův prstenec (viz kapitola 3.3).
Jedná se sice také o statický, axiálně symetrický zdroj, je však více singulární
než dříve uvažované disky. Je totiž lineární, tedy nekonečně tenký v radiálním
i vertikálním směru. Již z tohoto důvodu se jedná o silnější zdroj, který ve
svém okolí způsobí větší zakřivení prostoročasu. Můžeme tedy očekávat, že
vliv prstence na geodetický pohyb bude větší.

V této kapitole spočítáme Poincarého řezy pro superpozici Schwarzschil-
dovy černé díry a BW prstence a poukážeme na vlastnosti společné a rozdílné
s plošnými disky. Zabývat se budeme opět závislostí na stejných parametrech
jako výše (vnitřní poloměr disku rdisk nahradíme poloměrem prstence rring) a
porovnáme Poincarého řezy s „odpovídajícímiÿ hodnotami parametrů.

Díky zařazení odlišného typu velmi koncentrovaného zdroje dokážeme lépe
usoudit, které vlastnosti jsou nejvíce citlivé na konkrétní průběh gravitačního
pole a mohou tedy být podstatně ovlivněny různými zanedbáními, a které
jsou naopak pro slabě perturbované systémy společné, takže s nimi můžeme
počítat, i když neznáme přesný průběh pole buzeného hmotou v okolí černé
díry.

5.4.1 Vliv energie částice

Začneme opět závislostí pohybu částice na její energii. Ostatní parametry
nastavíme stejně jako v případě disků, tedy L = 3.75M , M = 0.5M a
rring = 20M . Poincarého řezy jsou shrnuty v sérii obrázků 5.19.
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Hned na prvním obrázku vidíme, že geodetický tok v případě Bachova-
Weylova prstence je velmi odlišný od všech dříve zkoumaných disků. Jedná se
o tak silný zdroj, že v jeho okolí vznikne oblast fázového prostoru, ve které
mohou existovat i částice s velmi nízkou energií (E = 0.915). V případě disků
pro takové částice existuje pouze malá oblast blízko černé díry a částice do
ní rychle padají (tato oblast existuje i zde – v případě prstence, není však
vůbec zajímavá). Nenalezneme tedy částice, jejichž pohyb by byl vázan do
blízkosti zdroje vnějšího pole jako v případě Bachova-Weylova prstence, kde
tyto částice obíhají kolem černé díry a zároveň oscilují kolem prstence. Přitom
pro ně existuje také několik různých typů pohybu. Jednak zde máme dva velké
ostrovy s periodou k = 2, jednak také složitější periodické orbity s periodou
k = 4 se svými ostrovy (viz obr. 5.18).

Zvýšíme-li mírně energii (E = 0.92), jsme stále v oblasti,v níž v systémech
s disky nemohou částice existovat dále od černé díry. V případě s prestencem
ale můžeme vidět podstatný vývoj geodetického pohybu i pro tyto částice.
Separatrisy a nestabilní periodické orbity v jejich průsečících jsou původci
chaotického chování i v okolí prstence. Má-li částice vyšší energii (jako na dru-
hém obrázku série 5.19), jsou orbity v okolí separatris ovlivněny rezonancemi
natolik, že se stanou chaotickými. Částice s energií E = 0.925 stále mohou
existovat jen poblíž v okolí prstence. Jejich pohyb je ale z velké části chaotický
a regulární ostrovy jsou velmi malé. Teprve při energii E = 0.93 se částicím
otevírá větší část fázového prostoru, která byla obvyklá i pro disky. Vidíme
velký primární ostrov kolem kruhové orbity (orbita s periodou k = 1). Je
velmi ostře ohraničen a obklopen velkým chaotickým mořem částic, které se
pohybují jednak blíže černé díře kolem primárního ostrova, jednak v oblasti
blízké prstenci a regulárního ostrova u prstence. Pro nízkoenergetické částice
nacházíme poměrně velké oblasti chaotického chování. Když nyní dále zvýšíme
energii na E = 0.935, primární ostrov se sice mírně zmenší, vytvoří se ale další
rezonance, které mají poměrně velké regulární ostrovy.

Fázový prostor testovací částice v okolí Schwarzschildovy černé díry a
Bachova-Weylova prstence je velmi citlivý na změnu energie.

Jak vidíme z uvedených Poincarého řezů, v případě E = 0.94 však tyto
další regulární ostrovy téměř zanikají, u okrajů fázového prostoru vzniká velké
chaotické moře, primární ostrov je obklopen mnoha víceperiodickými orbitami
a malými chaotickými vrstvami uzavřenými mezi invariantní křivky.

Přidáváme-li dále energii po 0.005, na dalších několika obrázích pokračuje
velmi „divokýÿ vývoj fázového prostoru, pro E = 0.95 dokonce dojde k rozdě-
lení primárního ostrova, kruhová orbita tedy přestala být stabilní.

Při E = 0.955 se vytvořilo více regulárních ostrovů, dva velké ostrovy s pe-
riodou k = 2 jsou však nejvýznamnější. Při dalším zvyšováním energie částice
vidíme, že se tyto ostrovy zvětšují, při E = 0.965 mezi nimi vidíme zárodek
ostrova s periodou k = 1, který je pak dále při velkých energiích dominantní.
Chaotické trajektorie jsou opět vytlačeny k hranici přístupné oblasti.

Pro vysoké energie je tedy chování částic podobné jako v systémech s disky,
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Obrázek 5.19: Poincarého řezy θ = π/2 pro černou díu s BW prstencem v
závislosti na energii částic E, při L = 3.75M , M = 0.5M , rring = 20M .
Nahoře E = 0.915, dole E = 0.92.



110 KAPITOLA 5. POINCARÉHO ŘEZY

Pokračování obr. 5.19. Nahoře E = 0.925, dole E = 0.93.



5.4. BACHŮV-WEYLŮV PRSTENEC 111

Pokračování obr. 5.19. Nahoře E = 0.935, dole E = 0.94.
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Pokračování obr. 5.19. Nahoře E = 0.945, dole E = 0.95.
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Pokračování obr. 5.19. Nahoře E = 0.955, dole E = 0.96.
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Pokračování obr. 5.19. Nahoře E = 0.965, dole E = 0.97.
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Pokračování obr. 5.19. Nahoře E = 0.975, dole E = 0.985.
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velkou část fázového prostoru zaujímá primární ostrov; ostatní struktury, tedy
regulární ostrovy i oblasti chaotického chování, jsou vytlačeny k hranici pří-
stupné oblasti.

5.4.2 Vliv celkové hmotnosti prstence

V předchozí kapitole jsme viděli, že chování testovací částice ve fázovém pro-
storu je velmi citlivé na hodnotu její energie. Nyní se zaměříme na závislost
geodetického toku částic na hmotnosti prstence. Prozkoumáme ji pro více růz-
ných hodnot energie.

Nejdříve zde máme sérii Poincarého řezů pro vysokoenergetické částice s
E = 0.977 (obr. 5.20). Začneme s mnohem menšími hmotnostmi prstence než
v případě disků, protože vliv prstence se projevuje už pro hmotnost M =
0.001M vytvořením ostrovů periody k = 5.

Má-li prstenec hmotnost M = 0.003M , je ovlivnění geodetik již velmi
zřetelné. Vytvořilo se mnoho periodických orbit s poměrně vysokou periodou,
které jsou obklopeny malými ostrůvky. Jednotlivé řetězy ostrůvků jsou velmi
blízko u sebe. Ostrovy s nižší periodou vidíme na okraji fázového prostoru, vliv
prstence je viditelný v celé ploše řezu.

Dále uvádíme prstenec o hmotnosti M = 0.006M . Stále vidíme velmi kom-
plikované struktury, mnoho řetězců ostrovů periodických orbit. Mezi některými
jsou úzké vrstvy chaotického pohybu. Geodetický pohyb je zřejmě mnohem
komplikovanější již pro mnohem menší hmotnosti než v případě disků.

Se zvyšující se hmotností prstence se existující ostrovy dostávají dále od
kruhové periodické orbity, v jejíž blízkosti vznikají nové rezonance. Tento trend
je vidět např. u ostrovů s periodou k = 7 na řezech s M = 0.006M a M =
0.01M . Mezi těmito ostrovy dále od kruhové orbity dokonce se zvyšující se
hmotností prstence vznikají další ostrovy s periodou 7, které jsou viditelné již
pro M = 0.01M a dále se zvětšují (M = 0.02M , M = 0.04M). Zajímavé
je také vytvoření dvou orbit s periodou k = 2 (na řezu s M = 0.04M je
vidíme hned vedle centrálního ostrova kruhové orbity). V okolí jejich ostrovů
je komplikovaná soustava periodických orbit a ostrovů, které se rychle mění s
hmotnosti prstence. Postupně je stále více orbit regulárních a součástí těchto
dvou ostrovů nebo primárního ostrova (M = 0.07M , M = 0.08M , M =
0.1M , M = 0.2M).

Ostatní ostrovy procházejí různými proměnami, někdy se dokonce rozdvo-
jují a orbity na jejich okrajích blízko separatris se stavají chaotickými. Zatím
však nenalezneme žádnou velkou chaotickou oblast jako v případě disků (kte-
rou jsme označovali jako chaotické moře), regulární a chaotické trajektorie jsou
promíchány.

Až pro znatelně větší hmotnosti prstence (M = 0.3M , M = 0.5M), kdy
jsou výše zmíněné tři ostrovy již velmi dominantní, se ostatní ostrovy zmenšují
a vzniká poměrně velká chaotická oblast na větších ur. Zároveň se fázový obraz
už tak bouřlivě nevyvíjí se změnou hmotnosti prstence. Pro velké hmotnosti
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Obrázek 5.20: Poincarého řezy θ = π/2 pro černou díru s BW prstencem v
závislosti na hmotnosti prstence M, při L = 3.75M , E = 0.977, rring = 20M .
Nahoře M = 0.001M , dole M = 0.003M .
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Pokračování obr. 5.20. Nahoře M = 0.006M , dole M = 0.01M .
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Pokračování obr. 5.20. Nahoře M = 0.02M , dole M = 0.04M .
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Pokračování obr. 5.20. Nahoře M = 0.07M , dole M = 0.08M .
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Pokračování obr. 5.20. Nahoře M = 0.1M , dole M = 0.2M .
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Pokračování obr. 5.20. Nahoře M = 0.3M , dole M = 0.5M .
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Pokračování obr. 5.20. Nahoře M = 0.6M , dole M = 1.1M .
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Obrázek 5.21: Zkrácené obdoby obr. 5.20 pro několik různých hodnot E částic,
při L = 3.75M , rring = 20M . Zde E = 0.94, nahoře M = 0.3M , dole M =
0.7M .
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Pokračování obr. 5.21. Zde E = 0.955; nahoře M = 0.3M , dole M = 0.7M .
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Pokračování obr. 5.21. Zde E = 0.965; nahoře M = 0.3M , dole M = 0.7M .
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pouze nabývá (opět) na důležitosti primární ostrov kolem kruhové orbity a
ostrovy s periodou k = 2 se zmenšují.

Protože jsme v předchozím odstavci viděli, že fázový obraz geodetického
pohybu se velmi výrazně mění s energií částice, uvádíme ještě Poincarého řezy
pro hmotnosti prstence M = 0.3M a M = 0.7M pro takové hodnoty energie,
které jsou s prstencem hmotným M = 0.5M zastoupeny v sérii illustrující
závislost na energii 5.19. Celkem tedy máme řezy pro tři různé hmotnosti prs-
tence pro různé energie, na kterých můžeme zkoumat jak změny v souvislosti
se změnou hmotnosti prstence, tak se změnou energie částic.

Velmi zajímavý je první obrázek ze série 5.21 s prstencem o hmotnosti
M = 0.3M pro částice s energií E = 0.94. Zatímco v případě hmotnosti
M = 0.5M je přístupná oblast poměrně rozsáhlá a obsahuje regulární primární
ostrov obklopený vyššími periodickými orbitami a chaotickými vrstvami, kolem
kterých je velké chaotické moře, pokud má disk pouze M = 0.3M , existují tři
oddělené přístupné oblasti, z nichž dvě jsou uzavřené. Jedna je v okolí kruhové
orbity na poloměru přibližně r = 10.5M , další u prstence. Částice v prvním
laloku tvoří primární ostrov a jsou všechny zcela regulární, naopak částice
zachycené u prstence jsou chaotické. Ale i případ M = 0.7M se poměrně
výrazně liší od M = 0.5M , například zde dochází k rozdělení primárního
ostrova.

Pokud mají částice vyšší energii (E = 0.955), pak s rostoucí hmotností
periodických drah ubývá – v případě M = 0.3M jich je hodně i blízko okrajů
dostupného fázového prostoru, zatímco pro vyšší hmotnosti postupně mizí.

5.4.3 Vliv polohy prstence

V předchozích kapitolách jsme zjistili, že i když je dodatečným zdrojem hmotný
disk, dynamika geodetického pohybu je unačně citlivá na polohu jeho vnitř-
ního okraje. V případě prstence můžeme očekávat, že tento efekt bude ještě
silnější, veškerá hmota způsobující poruchu je totiž soustředěna na poloměru
rring, tvar potenciálu je ostřejší než v případě disku. Na sérii 5.10 jsme viděli,
že se změnou rdisk dochází k velkých změnám ve struktuře periodických orbit –
nejdříve byl pohyb zcela regulární, poté se vytvořilo vícero periodických orbit
s vyššími periodami spolu s tenkými chaotickými vrstvami, pro jisté hodnoty
rdisk (∼ 18M) dokonce chaotický pohyb ve fázovém prostoru převládal. S dal-
ším vzdalováním disku jsme dostali opět reguární pohyb. Po celou dobu ale
byly záladní charakteristiky fázové topologie podobné, byl přítomen poměrně
velký primární ostrov, který byl obklopen ostrovy s periodou k = 3, případně
jinými, a chaotické oblasti byly blízko u okraje řezu.

Řezy pro černou díru obklopenou Bachovým-Weylovým prstencem ale opět
vypadají odlišně. Pokud je prstenec blízko černé díry, je vzniklá potenciálová
jáma tak hluboká, že částice s energiemi, které jsou obvyklé při pohybu ve
větších vzdálenostech, velice rychle spadnou do černé díry. Prstenec musíme
dostatečně vzdálit, aby vznikly periodické orbity a jejich ostrovy. První obr.
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série 5.22 je tedy až pro hodnotu rring = 10M . Na něm můžeme vidět vytvoření
několika stabilních periodických orbit a jejich ostrovů. Ovšem již pro hodnotu
rring = 15M mnohé z těchto rezonancí opět zanikají, zbyly jen dvě různé
periodické orbity s periodou k = 2. Kolem jedné z nich se však stahují některé
chaotické orbity z okolí a zůstávají během vývoje v její blízkosti.

Podíváme-li se na řez s rring = 17M , vidíme, že z těchto orbit se vytvořil
stabilní primární ostrov, který obsahuje také některé řetězce ostrovů s vyšší
periodou. S dalším vzdalováním prstence se oblast regulárního pohybu kolem
kruhové orbity zvětšuje (viz rring = 19M a rring = 20M ze série 5.19 ). K ní se
také přidružují řetezce malých periodických ostrovů s velkou periodou, mezi
nimiž jsou malé chaotické oblasti ohraničené invariatními křivkami.

Zajímavé je, že pro rring = 21M je regulární oblast opět menší, obklopená
chaotickými orbitami, které jsou na ní nabalené. Tvoří se i větší ostrovy s pe-
riodou k = 4. Pokračujeme-li s oddalováním (rring = 23M), dovolený fázový
prostor se začíná protahovat a dělit na oblast více ovlivněnou centrální černou
dírou a obast dominovanou prstencem. Orbity, které patří do ”sféry vlivu”
černé díry, jsou převážně regulární, zatímco orbity ovlivněné prstencem zůstá-
vají velmi chaotické. Pro rring = 25M je již tento rozdíl velmi patrný a pro
rring = 26M se tyto dva laloky od sebe oddělí, přičemž pohyb v laloku bližším
černé díře je kompletně regulární, zatímco pohyb v oblasti kolem prstence je
velmi chaotický. Takové chování je velmi odlišné od pohybu částic v prosto-
ročasech s disky. Chaotické chování v okolí prstence je ale pořád způsobeno
interakcí částic nejen s prstencem, ale i s centrální černou dírou.

Pokračujeme-li v oddalování prstence (rring = 27M), začnou se i ve vnějším
laloku vytvářet regulární ostrovy . Na posledním uvedém Poincarého řezu je už
i pohyb v laloku u prstence zcela regulární. Při dalším vzdalování prstence tato
obast úplně zmizí a zůstane jen malá regulární oblast kolem kruhové orbity.
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Obrázek 5.22: Poincarého řezy θ = π/2 v poli černé díry a Bachova-Weylova
prstence v závislosti na poloměru rring, při E = 0.94, L = 3.75, M = 0.5,
nahoře rring = 10M dole rring = 15M .
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Pokračování obr. 5.22. Nahoře rring = 17M , dole rring = 19M .
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Pokračování obr. 5.22. Nahoře rring = 21M , dole rring = 23M .
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Pokračování obr. 5.22. Nahoře rring = 25M , dole rring = 26M .
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Pokračování obr. 5.22. Nahoře rring = 27M , dole rring = 29M .
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Kapitola 6

Spektrální analýza orbit

Pomocí Poincarého řezů můžeme dobře zkoumat globální vlastnosti dynamic-
kého systému, poměr chaotických oblastí ku regulárním, existenci ostrovů peri-
odických orbit, atd. Dynamika systému se však odráží i na dlaších charakteris-
tikách jeho vývoje. Například časové řady různých veličin popisujících pohyb
částice (např. některá složka pozice částice) a příslušná Fourierova spektra
nesou informaci o charakteru dlouhodobého vývoje částice (Můžeme je proto
využít, abychom rozlišili, zda trajektorie částice je regulární nebo chaotická).

V případě regulární orbity, která je vázaná potřebným počtem zachovávají-
cích se veličin, nalezneme ve spektru výrazné píky odpovídající charakteristic-
kým frekvencím této orbity (viz kapitola 2.1 a 2.2.3), zbytek spektra je hladká
křivka, pro nízké frekvence se jedná téměř o konstantní funkci. Pro chaotické
orbity nalezneme ve spektru silně zastoupeny všechny frekvence, spektrum je
zašumněné. Existuje zde několik podstatnějších frekvencí, píky ale nejsou tak
výrazné, jsou menší a širší. V oblasti nízkých frekvencí spektrum stále osciluje.

V této kapitole porovnáme Poincarého řezy některých vybraných trajektorií
s příslušnými spektry získanými Fourierovou transformací časové řady z-té
souřadnice polohy částice.

Dále pro některé vybrané trajektorie spočítáme tzv. ”latitudinální akci”
(viz kapitola 2.2.4) a její chování pro orbity, které se podle předešlých metod
jevily jako regulární, resp. chaotické.

Vzájemným srovnáním výsledků získaných jednotlivými metodami potvr-
díme jejich platnost, pokud všechny shodně určí regulární a chaotické orbity.
Výsledky opět rozdělíme podle typu poruchy. Vlastnosti prostoročasu s diskem
s mocninným průběhem hustoty nebudeme prozatím těmito metodami zkou-
mat, protože je výpočetně velmi náročný. Plánujeme ho zahrnout do dalšího
studia.

6.1 Časový průběh veličin a jejich spektra

Pokud je pohyb částice vázán dostatečným počtem integrálů pohybu a je tedy
regulární, má to podstatné důsledky na její vývoj. Všechny charakteristiky

135
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Obrázek 6.1: Příklad regulární (vlevo) a chaotické (vpravo) trajektorie – pro-
storové obrazy a jim příslušející Poincarého řezy. Jedná se o geodetiky v poli
černé díry s diskem iMM1 s parametry E = 0.955, L = 3.75M , rdisk = 20M ,
M = 0.5M .

jejího pohybu jsou ovlivněny tím, zda je ve fázovém prostoru omezena na pohyb
na povrchu příslušného toru. Jako veličinu, jejíž časový vývoj budeme zkoumat,
jsme vybrali z-tou souřadnici testovací částice. Na obr. 6.1 jsou zobrazeny dvě
orbity se stejnými parametry, ale různými počátečními podmínkami. Obě jsou
vybrány ze do čtvrtého Poincarého řezu série 5.7 Prostorový průběh trajektorie
je pro regulární a chaotické orbity jednoduše odlišitelný.

Stejně tak se zřetelně liší časové průběhy z-té souřadnice regulárních a cha-
otických. V našem příkladu vidíme na obr. 6.2 v případě regulární trajektorie
pravidelné oscilace a v druhém případě složitý a neharmonický průběh.

Velmi podobně se chová také další veličina – časová závislost velikosti složky
ur při průchodu ekvatoriální rovinou, která je pro naše dvě vybrané trajektorie
rovněž vynesena na obr. 6.2.

Podobné znaky vykazují i další dynamické proměnné, popisující různé aspekty
pohybu částice. Tyto znaky můžeme často lépe odhalit, pokud provedeme Fou-
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Obrázek 6.2: Nahoře časová závislost souřadnice z regulární (vlevo) a chaotické
(vpravo) trajektorie, dole odpovídající časové závislosti velikosti složky ur při
průchodu ekvatoriální rovinou. Grafy jsou získány pro stejné trajektorie jako
na obr. 6.1. Obě osy jsou v jednotkách M . Parametry E = 0.955, L = 3.75M ,
rdisk = 20M , M = 0.5M .

rierovu transformaci získaných dat a podíváme se na příslušná spektra. K to-
muto účelu jsme si vybrali časovou závislost z-té souřadnice. Na obr. 6.3 jsou
vynesena spektra příslušející vybraným dvěma orbitám.

Vidíme jasný rozdíl mezi spektrem příslušejícím regulární a chaotické tra-
jektorii. Regulární spektrum je hladkou křivkou, která je narušena jen několika
velkými píky, odpovídajícími charakteristickým frekvencím pohybu. Naproti
tomu chaotické spektrum je všude „zašuměnéÿ, amplituda pro jednotlivé frek-
vence hodně kolísá.

Pro podrobnější studium spekter v nižších frekvencích jsme některé trajek-
torie nechali vyvíjet po mnohem delší dobu (přibližně desetkrát) než při tvorbě
Poincarého řezů (τmax = 1500000M).

Pokusili jsme se zjistit, jestli tvar spekter obsahuje další informace o zkou-
maných trajektoriích. V článku [14] autoři ukázali, že pro částici se spinem ve
Schwarzschildově prostoročase existují dva typy chaotického chování, které se



138 KAPITOLA 6. SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA ORBIT

Obrázek 6.3: Spektrum časové závislosti souřadnice z regulární (vlevo) a cha-
otické (vpravo) trajektorie z obrázků 6.1 a 6.2.

svým spektrem liší. Zjistili, že velmi chaotické trajektorie vykazují v oblasti
nízkých frekvencí tzv. ”white noise”, tedy šum s přibližně konstantní střední
hodnotou amplitud. Na rozdíl od nich méně chaotické dráhy, které se pohybují
delší dobu blízko ostrovů (angl. ”sticky motion”), projevují v nízkofrekvenční
části spektra 1/f závislost (spektrum klesá s rostoucí frekvencí). Takové orbity
se často vyskytují v slabě neintegrabilních systémech, tedy jsou „méně chao-
tickéÿ. Dále ukázali, že výskyt 1/f části ve spektru závisí hlavně na celkovém
momentu hybnosti částice a jejím spinu, na energii mnohem méně.

My jsme se nejdříve zaměřili na nízkoenergetické částice. Spočítali jsme
několik vybraných trajektorií, které mají stejné parametry jako na druhém
Poincarého řezu v sérii 5.7 (tedy speciálně E = 0.953). Na tomto řezu se
nachází chaotická oblast u okraje fázového prostoru částice a velké regulární
ostrovy s periodou k = 1 a k = 3. V chaotické oblasti také existují ostrovy s
periodou k = 2,v jejichž blízkosti by se mohly držet „slabě chaotickéÿ orbity. To
jsme skutečně pozorovali. Na obr. 6.4 jsou vyneseny řezy tří různých trajektorií
náležejících do stejné chaotické oblasti. Jednotlivé orbity jsou barevně odlišeny.
Např. v případě černě vykreslené trajektorie na řezu vidíme mnoho bodů velmi
blízko regulárního ostrova, který chaotická oblast obepíná. To znamená, že
tato trajektorie se po jistou dobu pohybovala velmi podobně jako regulární
trajektorie uvnitř ostrova. Na pravém obrázku je vynesena nízkofrekvenční část
spektra, která je pro nás zajímavá, a vidíme, že všechny tyto orbity vykazují
1/f závislost spektra na velmi nízkých frekvencích.

Zobrazili jsme pro srovnání také orbitu z příslušného ostrova. Na obrázku
6.5 máme časovou závislost souřadnice z pro tuto regulární orbitu a také stej-
nou veličinu pro ”černou” orbitu z předchozího obrázku. Pro čas τ = 650000M
až τ = 950000M má chaotická orbita velmi podobné vlastnosti jako regulární.
Zobrazili jsme tedy prostorový průběh této trajektorie nejdříve na začátku
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Obrázek 6.4: Poincarého řezy a frekvenční spektra tří chaotických orbit v okolí
černé díry s diskem iMM1, parametry E = 0.953, L = 3.75M , rdisk = 20M ,
M = 0.5M .

svého vývoje (čas do τ = 50000M , druhý řádek) a poté v uvedeném časovém
úseku (třetí řádek). V levém sloupci je dále Poincarého řez regulární orbity a
její časový průběh z souřadnice. Ve zmíněném časovém úseku je vývoj chaotické
trajektorie velmi podobný regulární orbitě, v jiných časech (dříve i později) ale
může být velmi odlišný.

Tyto výsledky podporují závěry Koyamy a spol. v [14].
Zajímali jsme se také o regulární trajektorie se stejnými konstantami po-

hybu jako na předchozích obrázcích. Na obr. 6.6 najdeme orbity náležející k
primárnímu ostrovu, dále k ostrovu s periodou k = 3 a také invariantní křivky
obepínající ostrovy s periodou k = 3. Vlevo nahoře vidíme Poincarého řezy,
na dalších obrázcích jsou vynesena jednotlivá spektra, seskupená podle toho,
k jakému typu orbit náleží. Barvy spekter odpovídají barvám na Poincarého
řezu.

Nejdříve zde máme skupinu trajektorií primárního ostrova, které jsou po-
blíž kruhové orbity (růžová, světle modrá a fialová). Tyto trajektorie jsou hlu-
boko uvnitř primárního ostrova blízko primární rezonance (periodická orbita
neperturbovaného systému) a jsou velmi málo ovlivněny poruchou. Jejich spek-
trum je velmi hladké, jen s několika málo výraznými píky, které odpovídají
frekvenci oběhu částice a jejím harmonickým. Různé trajektorie z této sku-
piny mají píky na stejných frekvencích, jejich charakteristické frekvence jsou
téměř shodné. Růžová a světle modrá orbita (dvě vnitřní) mají píky na úplně
stejných frekvencích, fialová trajektorie (vzdálenější) má některé navíc (čím je
totiž orbita vzdálenější od centrální kruhové stabilní orbity, tím více ji porucha
ovlivňuje).

Spektra orbit s periodou k = 3 jsou vykreslena vlevo dole. Stále jasně
vidíme, že se jedná o regulární orbity, spektrum tvoří hladká křivka s jednot-
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Obrázek 6.5: Chaotická trajektorie (vpravo) a do ní vnořená regulární orbita
(vlevo). V levém sloupci vidíme vlastnosti regulární orbity z ostrova obklope-
ného chaotickou trajektorií. V pravém sloupci nahoře je časový průběh souřad-
nice z příslušející k „černéÿ trajektorii z Poincarého řezu z obr. 6.4. Pod ním
je vývoj této trajektorie pro τ < 100000M a v posledním řádku průběh chao-
tické trajektorie v období, kdy se pohybuje blízko kolem regulárního ostrova.
Parametry jsou stejné jako na obr. 6.4.
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Obrázek 6.6: Poincarého řezy a frekvenční spektra osmi regulárních orbit v poli
černé díry s diskem iMM1. Parametry E = 0.953, L = 3.75M , rdisk = 20M ,
M = 0.5M .

livými píky. Těch je nyní již více, což odpovídá tomu, že vývoj těchto orbit
je složitější než v případě primárních trajektorií. Orbity k = 3 existují pouze
díky přítomnosti poruchy. Opět můžeme vidět, že charakteristické frekvence
jsou shodné pro různé orbity z daného ostrova.

Poslední skupinou jsou vnější trajektorie primárního ostrova, které obepí-
nají i víceperiodické ostrovy a velmi blízce sousedí s chaotickou vrstou. To jsou
trajektorie, mezi kterými pro vyšší energie nejdříve vzniknou vyšší periodické
orbity (již pro E=0.954, viz třetí obrázek série 5.7) a pak se rozpadnou do
chaotického moře (E = 0.955, čtvrtý obrázek tamtéž). Spektrum těchto orbit
obsahuje již mnohem více podstatných frekvencí (což podporuje tvrzení z ka-
pitoly 2.1, že v blízkosti separatris jsou rezonance velmi blízko u sebe). Stále
se ale jedná o regulární orbity, nízkofrekvenční část spektra je zcela hladká a
jednotlivé píky jsou od sebe poměrně dobře oddělené, rozdíl vůči chaotickým
spektrům je patrný.

Typ chaotického pohybu závisí podle článku [14] více na síle poruchy (v
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Obrázek 6.7: Poincarého řezy (nahoře) a frekvenční spektra pro trajektorie z
chaotického moře (vlevo uprostřed) a z primárního ostrova (vpravo uprostřed),
1/f orbit (vlevo dole) a orbit z ostrova s periodou k = 3 (vpravo dole). Jedná
se o orbity v poli černé díry s diskem iMM1, parametry E = 0.956, L = 4M ,
rdisk = 20M , M = 1.3M .
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Obrázek 6.8: Poincarého řez a frekvenční spektrum dvou orbit, které na obr.
6.7 obepínají primární ostrov.

jejich případě na velikosti spinu částice) než na energii orbit. Proto jsme další
částice vypustili v prostoročasu s mnohem těžším diskem (M = 1.3M), je-
hož Poincarého řez byl hodně chaotický, s malým počtem regulárních ostrovů.
Podle závěrů článku [14] jsme očekávali, že v tomto případě získáme spíše
„white noiseÿ než „1/fÿ spektra. Zvolili jsme L = 4M z toho důvodu, abychom
získali uzavřený lalok ve fázovém prostoru, jinak by částice příliš brzy spadly
do černé díry. Vnitřní poloměr disku jsme ponechali rdisk = 20M stejně jako na
26. obrázku série 5.9. Protože z předchozího víme, že pro vyšší L je chaotický
pohyb potlačen, zvýšili jsme spolu s L mírně i energii částice na E = 0.956,
abychom získali podobný, velmi chaotický případ.

Na obr. 6.7 jsou vyneseny Poincarého řezy několika trajektorií s těmito
parametry. Také zde existuje několik typů trajektorií. U hranic přístupné ob-
lasti fázového prostoru je velká chaotická oblast. Částice, které do ní patří, se
tak při svém vývoji dostanou do velké části fázového prostoru a velikost jejich
akce se přitom výrazně mění. Existují i regulární orbity, ale pokud jsou od
nich počáteční podmínky daleko, částice ve sledovaném úseku vlastního času
nikdy ”nezamrzne” poblíž regulárních ostrovů. Pro takové orbity jsme opravdu
získali jiná spektra, která nevykazují 1/f závislost v nízkých frakvencích. Sa-
motné hodnoty amplitud jsou ale o dost vyšší než v článku [14] a rozdíl oproti
předchozím 1/f spektrům není tak velký.

Pro stejné parametry jsme ale také získali rajektorii, která se nejdříve obtáčí
kolem ostrovů s periodou k = 2, které vznikly rozdělením primárního ostrova,
a pak se přimyká k nově vzniklému primárnímu ostrovu. Tato trajektorie je
na obr. 6.7 vynesena světle modrou barvou. Pro přehlednost její Poincarého
řez uvádíme samostatně na obr. 6.8 (zelená) pouze s jednou další orbitou,
která se také většinu času pohybuje v blízkosti ostrovů (černá). Zelená částice
se pohybuje v mnohem menším fázovém prostoru a mnoho času stráví velmi
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Obrázek 6.9: Poincarého řez pro geodetiky kolem černé díry s diskem iMM4,
parametry E = 0.968, L = 3.89M , rdisk = 20M , M = 0.9.

blízko primárního ostrova. Dál od ostrovů s periodou k = 2 k hranici se vůbec
nedostane. Spektrum této orbity je zcela odlišné od trajektorií, které obývají
celou velkou chaotickou oblast, a s klesající frekvencí prudce roste. Ovšem
černá trajektorie, i když zůstává po většinu času v blízkosti ostrovů, zasahuje
i mnohem dále, přesto její spektrum také vykazuje 1/f závislost.

Vlastnosti spektra tedy souvisí s vlastnostmi jednotlivých chaotických vrs-
tev, ke kterým trajektorie náleží. Pokud částice obývá velkou část fázového
prostoru během celého svého vývoje, přičemž velikost akce se podél ní může
hodně měnit (pro regulární orbity se akce naopak zachovává), její spektrum v
nízkých frekvencích je typu ”white noise”, tedy s přibližně konstantní střední
hodnotou. Pokud je změna akce menší alespoň pro určitou (podstatnou) část
pohybu částice, příslušná chaotická vrstva je úzká a orbity po jistou dobu
”napodobují” chování regulárních orbit z uzavřených ostrovů, pak spektrum
vykazuje 1/f závislost. Takové úzké vrstvy, ohraničené invariantními křivkami,
jsou typické pro slabě neintegrabilní systémy, typ spektra s 1/f závislostí je
tedy skutečně obvyklý u méně chaotických systémů s menší perturbací. Na
posledním uvedeném příkladu ale vidíme, že takové orbity mohou existovat i
v silněji perturbovaných systémech.

Metodu jsme vyzkoušeli také pro náš druhý dodatečný zdroj, pro čtvrtý
invertovaný disk Morgana a Morganové. Výsledky jsou podobné jako pro první
iMM disk. Barevně odlišené Poincarého řezy jednotlivých trajektorií uvádíme
na obr. 6.9, příslušná spektra na obr. 6.10. Vlevo jsou spektra chaotických
trajektorií, vpravo spektra regulárních trajektorií z primárního ostrova. Tyto
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Obrázek 6.10: Poincarého řezy (nahoře) a frekvenční spektra (dole) pro tra-
jektorie z chaotického moře (vlevo) a z primárního ostrova (vpravo). Pole tvoří
černá díra a disk iMM4, parametry jsou E = 0.968, L = 3.89M , rdisk = 20M ,
M = 0.9M .

trajektorie jsou více vzdálené od centrální kruhové orbity a jejich spektrum
obsahuje více význačných frekvencí. Stejně jako v předchozích případech jsou
ale všechna v nízkofrekvenční oblasti zcela hladká a téměř konstantní. Jejich
hodnoty v této oblasti jsou vyšší pro orbity vzdálenější od kruhové orbity
(modrá a oranžová).

6.2 Latitudinální akce

Poslední veličinou, jejíž chování jsme v souvislosti s chováním orbit zkoumali,
je tzv. latitudinální akce, definovaná vztahem

Jθ =
1
l

∫

√

gθθuθuθdτ, (6.1)

kde l je délka jedné smyčky ve fázovém prostoru, přes kterou integrujeme.
Podle článku [30] se tato veličina také chová odlišně pro regulární a chaotické
trajektorie. Tuto hypotézu jsme chtěli ověřit i pro naše systémy.

Na obr. 6.11 vlevo nahoře je vykreslen Poincarého řez regulární orbity z
primárního ostrova, která je poměrně blízká kruhové orbitě. Velikost latitudi-
nální akce pro po sobě následující smyčky pohybu částice je zobrazena vpravo.
I když se nejedná přímo o zachovávající se veličinu, její hodnota osciluje s ma-
lou amplitudou kolem konstantní střední hodnoty. Amplituda oscilace hodnoty
latitudinální akce může být pro jiné regulární orbity větší, jedná se však stále
o harmonický průběh se zřejmou střední hodnotou. Příklad takové regulární
orbity je na spodním řádku obr. 6.11.
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Obrázek 6.11: Poincarého řez a latitudinální akce vybraných regulárních orbit
v poli černé díry s diskem iMM1, parametry E = 0.956, L = 4M , rdisk = 20M ,
M = 1.3M .

V případě chaotické orbity (viz 6.12) se velikost latitudinání akce nevyvíjí
harmonicky a nemůžeme určit žádnou zřetelnou střední hodnotu.

Průbeh latitudinální akce může odlišit také trajektorie, které procházejí
fází, kdy sledují pohyb regulárních ostrovů. Na obr. 6.13 je zobrazena latitu-
dinální akce pro trajektorie z obr. 6.7. První 4 grafy odpovídají orbitám, které
vykazují 1/f závislost ve frekvenčním spektru (spektra vlevo dole). U všech
těchto trajektorií jsou změny akce výrazně menší pro ty části trajektorie, které
setrvávají u regulárních ostrovů. Jak vidíme z grafů v pravém sloupci, i po-
měrně krátký úsek strávený v okolí regulárních orbit se projeví ve frekvenčním
spektru.

Zajímavá je ale trajektorie zobrazená na posledním řádku obr. 6.13. Po
jistou dobu se přimyká k regulárnímu ostrovu, ovšem ne ke stejnému jako výše
zmíněné orbity, ale k ostrovu s periodou k = 3. Na Poincarého řezu na obr.
6.7 se jedná o tmavě modrou trajektorii v blízkosti periodické orbity s peridou
k = 3 poblíž hranice přístupné oblasti. Její spektrum však vůbec nevykazuje
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Obrázek 6.12: Poincarého řez a latitudinální akce chaotické orbity, parametry
E = 0.956, L = 4M , rdisk = 20M , M = 1.3M , iMM1.

1/f závislost v nízkých frekvencích.



148 KAPITOLA 6. SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA ORBIT

Obrázek 6.13: Latitudinální akce chaotických orbit, 1/f trajektorie (první
čtyři) u ostrovů s periodou k = 2, orbita v blízkosti ostrova s peridou k = 3
(modrá, vlevo dole) a její frekvenční spektrum (vpravo dole). Jedná se o or-
bity v poli černé díry s diskem iMM1, parametry jsou E = 0.956, L = 4M ,
rdisk = 20M , M = 1.3M .
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Závěr

V této diplomové práci jsme studovali vlastnosti geodetického toku testova-
cích částic v gravitačním poli buzeném přesnou superpozicí Schwarzschildovy
černé díry a dodatečného statického axiálně symetrického zdroje. Konkrétně
jsme uvažovali tenký prstenec a několik druhů tenkých disků, tedy hmotné
konfigurace těch typů, které se pravděpodobně vyskytují kolem astrofyzikál-
ních černých děr. Ukázali jsme, že pro určité hodnoty parametrů (hmotnost
a vnitřní poloměr disku/prstence) a testovací částice (energie a orbitální mo-
ment hybnosti) vznikají ve fázovém prostoru chaotické oblasti. Tyto oblasti se
typicky šíří z okolí nestabilních periodických orbit, které se nacházejí v průse-
čících separatris regulárních ostrovů sekundárních rezonancí, vzniklých vlivem
dodatečného zdroje. Při změně parametrů se topologie fázového prostoru vy-
víjí v souhlasu s KAM teorií, popisující slabě neintegrabilní hamiltonovské
systémy.

Ke studiu geodetického toku jsme použili několik různých metod. Jejich
výsledky navzájem dobře souhlasí a zároveň potvrzují závěry učiněné pro po-
dobné dynamické systémy v literatuře. Hlavně jsme se zaměřili na Poincarého
řezy, které zvláště pro systémy ekvivalentní 2D hamiltoniánům umožňují zma-
povat celý fázový prostor a odhalit různé režimy pohybu testovacích částic.
Poincarého řezy se ke studiu chaotického chování používají velmi často a jejich
platnost je velmi dobře potvrzena i v rámci obecné relativity.

Dále jsme analyzovali časové řady fázových proměnných, zaznamenané bě-
hem pohybu částic, zejména pak vývoj jejich vertikální pozice z. Z porovnání
s Poincarého řezy daných trajektorií ihned vyplynulo, že časové řady se pro
chaotické a regulární trajektorie chovají odlišně. Jasně to potvrzuje Fourierův
obraz časových řad: spektra regulárních trajektorií obsahují jen několik vý-
razných frekvencí, kdežto chaotické trajektorie mají spektrum poněkud jiného
tvaru a „rozmazanéÿ. Průběh amplitud v oblasti nízkých frekvencí odhaluje
další vlastnost orbit. Ukazuje se totiž, že pokud amplituda s rostoucí frek-
vencí klesá podle vztahu 1/f , odpovídá to tzv. „sticky motionÿ, tj. trajektorii,
která je v určitém svém úseku velmi blízká regulárním trajektoriím. Zároveň
se taková trajektorie pohybuje v poměrně úzké fázové vrstvě, tzn. dochází po-
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dél ní pouze k malé změně velikosti akce. Trajektoriím, které na Poincarého
řezech vyplňují velkou plochu (tzv. „chaotické mořeÿ) a u nichž dochází k
velké relativní změně akce, odpovídá naproti tomu tzv. „white noiseÿ průběh
nízkofrekvenční amplitudy, s přibližně konstantní střední hodnotou. Jelikož
trajektorie prvního typu (užší vrstvy ohraničené invariantními křivkami) jsou
typické pro slabě perturbované systémy, zatímco chaotické moře pro systémy
silně perturbované (v našem případě tedy pohyb v prostoročasech s těžšími
disky nebo prstenci), je náš výsledek ve shodě se závěry článku [14]. I v silně
perturbovaných systémech jsme ovšem nalezli trajektorie, které se vyskytují
delší dobu v blízkosti regulárních ostrovů a vykazují 1/f závislost v nízko-
frekvenční části spektra. Spíše než celkovým vlastnostem prostoročasu (hmot-
nost disku/prstence jakožto síla poruchy) jako v článku [14] bychom tedy tyto
dva typy spekter přiřadili k různým vlastnostem chaotické vrstvy, ke které
zkoumaná trajektorie náleží.

Poslední charakteristikou, jejíž průběh je různý pro chaotické a regulární
trajektorie a kterou jsme se zabývali, je tzv. „latitudinální akceÿ (definovaná
v kap. 2.2.4). Ověřili jsme, že výsledky získané v článku [30] se vztahují i na
pohyb v námi zkoumaných prostoročasech, tedy že pro regulární trajektorie
hodnota latitudinální akce mírně osciluje kolem konstantní hodnoty, kdežto v
případě chaotické částice divoce osciluje a její hodnota se může výrazně měnit.

V dalším studiu bychom se chtěli podrobněji věnovat posledním dvěma
uvedeným metodám a diskutovat detailněji vlastnosti 1/f a „white noiseÿ or-
bit. Dále bychom chtěli vyzkoušet i další metody diagnostiky chaosu, např.
určení dimenze hranic oblastí přitažlivosti atraktorů (používané hlavně pro
částice s energií větší než 1) nebo „lokálníÿ metody posuzující rychlost rozbí-
hání fázových trajektorií (Ljapunovovy koeficienty, popř. příbuzné koeficienty
tzv. FLI či SALI metod). Zajímalo by nás také, zda a jak se liší dynamika
pohybu volných testovacích částic v odpovídajících newtonovských a pseudo-
newtonovských polích.
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