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proudy. Podobně jako v elektrodynamice to má za následek, že dva rotující zdroje, 
umístěné navzájem ve směru svých rotačních os, na sebe kromě přitažlivosti cou
lombického typu působí i "spin-spinovou" interakcí, která je (na rozdíl od elektrody
namiky) odpudivá/přitažlivá pro souhlasné/opačné momenty hybnosti. V této práci 
zmiňujeme některé publikované odpovědi na otázku, zda "spin-spin" interakce ne
může dokonce coulombickou přitažlivost kompenzovat. 
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and of rotating source are different: in the latter case, not only an "electric" part 
of the field is present, generated by density, but also a post-Newtonian "magnetic" 
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Kapitola 1 

Úvod 

1.1 Obecná teorie relativity 

Obecná relativita je teorie gravitace, která navazuje na speciální teorii relativity. 
Gravitaci vysvětluje jako projev geometrických vlastností prostoročasu. Je založena 
na dvou výchozích principech, z nichž první konstatuje lokální ekvivalenci gravitač
ních a setrvačných sil a druhý zrovnoprávňuje všechny souřadné systémy. Na rozdíl 
od speciální relativity, která se odehrává na pozadí Minkowskiho prostoročasu, je je
vištěm obecné relativity obecně zakřivený čtyřrozměrný prostoročas, jehož vlastnosti 
jsou dynamicky propojeny s chováním hmoty. 

1.2 Einsteinovy rovnice a jejich řešení 

Toto propojení zajišťují Einsteinovy rovnice, které mají v geometrizovaných jednot
kách (v nichž rychlost světla ve vakuu c a gravitační konstanta G jsou rovny jedné) 
a bez kosmologického členu tvar: 

(1.1) 

kde 9µ,v je metrický tenzor, Rµ,v Ra µ,av je Ricciho tenzor, R Ra a je skalární 
křivost (RP µ,av je Riemannův tenzor) a Tµ,v je tenzor energie a hybnosti. Na levé 
straně rovnic se tedy vyskytují členy, které popisují geometrii prostoročasu, a na 
pravé stravě tenzor popisující hmotu jako zdroj gravitace. V obecném případě se 
jedná o soubor šesti nelineárních parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu pro 
složky metrického tenzoru a čtyř zákonů zachování pro Tµ,v· 

Nalézt jejich řešení je kromě speciálních případů velmi obtížné. Jednodušší je 
to tehdy, když má prostoročas nějaké symetrie, poněvadž se sníží počet neznámých 
funkcí v metrickém tenzoru. Einsteinovy rovnice je možno řešit přesným analytickým 
postupem, dále numericky, anebo perturbačně hledat prostoročasy jen málo odlišné 
od nějakého známého řešení. V posledních desetiletích se značná pozornost věnuje 
tzv. generačním technikám, což jsou nepřímé metody řešení polních rovnic, pomocí 
nichž je možné z nějakého známého řešení "vygenerovat" řešení další. Byla jimi 
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nalezena řada nových řešení, kterým je ale často obtížné dát fyzikální interpretaci 
(mnohé z nich patrně ani fyzikální smysl nemají). 

1.3 Stacionární axiálně symetrické prostoročasy 

Speciální třídou řešení Einsteinových rovnic jsou stacionární axiálně symetrické pro
storočasy, se kterými budeme pracovat v následujících kapitolách. Metrika kaž
dého vakuového (Ti.w = O) stacionárního axisymetrického prostoročasu lze v tzv. 
Weylových-Lewisových-Papapetrouových souřadnicích (t, p, rp, z) zapsat ve tvaru [15] 

(1.2) 

kde f, /, w jsou pouze funkcemi p, z. Symetrie, které se ve WLP souřadnicích proje
vují jako nezávislost na t, rp, lze vyjádřit invariantně jako existenci dvou Killingových 

r cµ - oxl' cµ - oxl' 
po 1, "-(t) - Tt a "'(ip) - ~· 

Ve stacionárním axiálně symetrickém případě můžeme převést Einsteinovy rov-
nice na tzv. Ernstovu rovnici [11 J 

(1.3) 

kde E je Ernstova komplexní funkce, \7 = (O, ;P, O, ;z) je gradient a platí 

f = f + i'lj;, (1.4) 

kde funkce 'lj; je dána rovnicemi 

(1.5) 

a f a w jsou funkce z metriky (1.2). 

1.4 Kerrova a Kerrova-Newmanova metrika 

Prominentním příkladem stacionárních axiálně symetrických prostoročasů je Kerrovo 
řešení. Odvodil jej R. Kerr v roce 1963 a popisuje některé speciální rotující zdroje 
s momentem hybnosti J. Prostoročasový interval má v Boyerových-Lindquistových 
souřadnicích (t, r, e, rp) tvar 

( 
2Mr ) r 2 +a2 cos2

13 
ds 2 

= - 1 - dt2 + dr 2 + (r2 + a2 cos2
13) d13

2 

r 2 +a2 cos2 13 r 2 -2Mr+a2 

( 
2 2 2M ra2 

• 2 ) . 2 2 4M ra . 2 + r + a + 2 2 213 Slil 13 Slil 13drp - 2 2 213 Slil 13drpdt, 
r + a cos r + a cos 

(1.6) 

kde M je hmotnost zdroje, a= ti je specifický moment hybnosti. Pro a= O přechází 
tato metrika ve Schwarzschildovu metriku, která popisuje sféricky symetrická tělesa. 

Již při letmém pohledu vidíme, že metrika je singulární pro r2 - 2Mr + a2 =O, 
tedy pro rg = r± = M ± .jM2 - a 2 . Nejedná se však o pravé fyzikální singularity, 
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je možné je odstranit přechodem k jiným souřadnicím. Plochy o poloměru r ± se 
nazývají vnější a vnitřní horizont. Fungují jako jednocestné membrány a oblast pod 
vnějším se nazývá černá díra. Cokoliv se nachází pod vnějším horizontem se již 
nemůže dostat ven. Další významnou oblastí je tzv. ergosféra, jež se vyskytuje v 
blízkosti velmi kompaktních rotujících těles. Je to oblast nad horizontem, ve které 
již nemůže být žádný pozorovatel statický, neboť je nucen korotovat s rotujícím 
zdrojem. Plocha, pod níž se nachází ergosféra, se nazývá statická mez a je dána 
poloměrem r 0 = !vf + J M 2 - a2 cos2 f). 

Skutečná fyzikální singularita se nachází v r = O /\ fJ = ~. 
Podle velikosti specifického momentu hybnosti rozlišujeme tři případy, lišící se 

geometrickou strukturou prostoročasu: 

1. O < a< !vf v tomto případě má zdroj 2 horizonty a nazývá se černá díra 

2. a= M horizonty splynou a jedná se o tzv. extrémní černou díru 

3. a > M tento případ se nazývá nahá singularita, horizonty se vůbec nevytvoří 

Zobecněním Kerrovy metriky na případ elektricky nabitého zdroje je metrika 
Kerrova-N ewmanova, 

2 ( 2Mr - Q2 ) 2 r2 + a2 cos2 f) 2 ( 2 2 2 ) 2 
ds = - 1 - 2 2 2 f) dt + 2 2

M 2 Q 2 dr + r + a cos fJ dí) 
r + a cos r - r + a + 

sin
2 

fJ [ 2] + -a2 
(r

2 - 2Mr + a2 + Q 2
) sin2 fJ + (r

2 + a2) dcp2 

r 2 + a2cos2fJ 
2a sin2 fJ 2 + 2 2 2 fJ (Q - 2Mr) dcpdt, 

r +a cos 
(1. 7) 

kde Q je celkový elektrický náboj měřený vzdáleným pozorovatelem. Vnitřní a vnější 
horizont jsou dány 

r+ = M + JM2 - a2 - Q2, r _ = M - JM2 - a2 - Q2. (1.8) 
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Kapitola 2 

Spin-spinová interakce 

2 .1 "Dragging" 

Gravitační pole rotujícího zdroje se liší od pole, jež budí statický zdroj. Dochází v 
něm k tzv. "draggingu" neboli vlečení inerciálních systémů, což je jev, který nemá 
v newtonovské gravitaci obdobu. Prostoročas je rotujícím zdrojem strháván a nutí 
inerciální pozorovatele obíhat nějakou úhlovou rychlostí vůči nekonečnu. "Dragging" 
byl v obecné relativitě potvrzen J. Lensem a H. Thirringem v roce 1918 a nazývá 
se proto také Lensův-Thirringův efekt, svůj prapůvod má však již v úvahách E. 
Macha o setrvačnosti a experimentu s rotujícím Newtonovým vědrem. Efekt byl v 
posledním desetiletí ověřován i experimentálně. Jednalo se o data získaná ze satelitů 
Lageos a Lageos II v letech 1995-2002. Tento experiment prověřil Lense-Thirringův 
efekt s přesností 20%. Dalším experimentem, jehož cílem je zjistit, jak rotující Země 
strhává prostoročas, je Gravity Probe B. Satelit s gyroskopy kroužil po oběžné dráze 
Země od dubna 2004 do září 2005 a nyní probíhá zpracování získaných dat. 

Nelineární superpozice dvou zdrojů rotujících kolem společné osy vytvoří v dů
sledku "draggingového" efektu prostoročas s velmi specifickou strukturou. V dalších 
kapitolách se budeme zabývat tím, zda je možné, aby byl takovýto prostoročas sta
cionární. 

2.2 Síla mezi složkami binárního systému 

V přírodě jsou známé čtyři silové interakce: gravitační, elektromagnetická, silná ja
derná a slabá. Poslední dvě nebudeme v této práci uvažovat, neboť jsou krátkodosa
hové a na problematiku, kterou se budeme zabývat, nemají vliv. Elektromagnetická 
interakce se v binárním systému projeví, jestliže jsou zdroje elektricky nabité. Pokud 
jsou náboje souhlasné, je vzájemná elektrická síla odpudivá, pokud jsou opačné, je 
přitažlivá. Elektricky nabitý rotující zdroj dále vytváří magnetický dipólový moment. 
Magnetické dipólové momenty na sebe působí magnetickou silou, která je přitažlivá, 
jsou-li momenty orientovány paralelně, a odpudivá, jsou-li orientovány antiparalelně. 
Z newtonovské fyziky je známo, že gravitační síla mezi dvěma objekty je přitažlivá, 
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a to nezávisle na tom, jestli rotují či ne. Newtonův gravitační zákon 

F. _ fllliM2 
g - r2 (2.1) 

má stejný tvar jako Coulombův zákon pro elektrické náboje 

F. - e1e2 
e - r2 . (2.2) 

Podle obecné relativity je gravitační síla mezi složkami binárního systému vyvo
lána nejen hmotnostmi obou zdrojů, nýbrž celým tenzorem energie a hybnosti. Ten 
vystupuje na pravé straně Einsteinových rovnic a je tvořen těmito členy: hustota 
energie T00 , hustota hybnosti Toi a tenzor napětí Tik· Jelikož je teorie nelineární, 
není možné přesně rozlišit, jaké gravitační pole způsobuje každý člen zvlášť. Je-li 
však pole slabé, je možné teorii linearizovat a ukazuje se, že pole buzené složkami 
T00 a Toi je analogické s polem elektromagnetickým: T00 budí gravitoelektrické pole 
a Toi gravitomagnetické pole, které působí "dragging". V analogii s elektrodynami
kou je tak možno přiřadit rotujícímu hmotnému objektu gravitomagnetický dipólový 
moment. Momenty dvou rotujících zdrojů na sebe působí opačně než magnetické 
momenty v elektrodynamice: přitažlivě, pokud jsou orientovány antiparalelně. 

Nepřímým důkazem, že mezi rotujícími objekty existuje dodatečná síla "mag
netického" typu, je např. Hawkingova formule, která říká, že při při spojení dvou 
rotujících černých děr se vyzáří méně energie v případě, kdy momenty hybnosti 
obou objektů jsou orientovány souhlasně, než v případě jejich nesouhlasné orientace. 

2.3 Možnost stacionární rovnováhy? 

Pokud by tedy gravitační přitažlivá síla mezi dvěma souhlasně rotujícími zdroji na 
společné ose symetrie byla vykompenzována odpudivou silou, jíž na sebe působí jejich 
gravitomagnetické dipólové momenty, došlo by ke stacionární rovnováze. Otázka, zda 
je taková rovnováha možná, je v obecné relativitě studována již dlouhou dobu. V roce 
1980 odvodili Kramer a Neugebauer [13] a po nich v letech 1981 a 1985 analyzovali 
Dietz a Hoenselaers [10] tzv. dvojitou Kerrovu metriku. Jedná se o přesné stacionární 
axiálně symetrické řešení, odpovídající dvěma zdrojům Kerrova typu na společné ose. 
V roce 1982 odvodil Tomimatsu [24] rovnice pro stacionární rovnováhu těchto zdrojů. 
Další snahou bylo rovnice rovnováhy analyticky nebo aspoň numericky vyřešit. Spin
spinová interakce byla studována i na dalších binárních či vícenásobných zdrojích, v 
rámci přesného i přibližného obecně relativistického popisu. Obecné odpovědi nebylo 
zatím v otázce stacionární rovnováhy dosaženo, ale řada zkušeností a dílčích výsledků 
byla získána vyšetřováním konkrétních řešení Einsteinových rovnic. O některých z 
nich se zmíníme v dalších kapitolách. 

2.4 Studované binární systémy 

Spin-spinová interakce byla studována na nejrůznějších binárních systémech. V lite
ratuře se nejčastěji diskutuje přesné řešení Einsteinových rovnic popisující binární 
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systém tvořený dvěma Kerrovými nebo Kerrovými-Newmanovými objekty. Tech
nicky méně náročné na analýzu jsou systémy, v nichž je alespoň jeden ze zdrojů 
nahlížen jako testovací, např. dvě spinující částice (hmotné i nehmotné) nebo částice 
se spinem (a to s elektrickým nábojem nebo bez něj) v Kerrově-Newmanově pro
storočase. Analýza stacionárnosti byla dále prováděna přibližně na dvou hmotných 
rotujících slupkách a dalších systémech. 
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Kapitola 3 

Výsledky získané pro jednotlivé 
systémy 

3.1 Dodatečné podmínky na prostoročas 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, budeme se nadále zabývat systémy sestá
vajícími ze dvou objektů v rámci stacionárních axiálně symetrických prostoročasů. 
Metrika popisující reálný binární systém by měla splňovat některé další požadavky: 

1. podmínka asymptotické plochosti 

2. podmínka elementární plochosti 

3. podmínka nulového magnetického náboje 

Podmínka asymptotické plochosti znamená, že v radiálním nekonečnu by měla me
trika přejít v Minkowskiho prostoročas. Podmínka elementární plochosti požaduje, 
aby pro každý infinitesimálně malý kruh kolem osy symetrie platilo, že jeho obvod a 
poloměr jsou v poměru 21r. Když není toto splněno, je možné spočítat zpětným dosa
zením metriky do Einsteinových rovnic tenzor energie a hybnosti, ze kterého uvidíme, 
že se podél osy nachází lineární zdroj ve stavu tlaku, resp. napětí, a to s kladnou 
nebo zápornou hmotností. Takovýto zdroj se obvykle nazývá Weylova vzpěra a jeho 
výskyt signalizuje, že daný systém nemůže být "sám o sobě" stacionární (zůstává 
stacionární jen díky přítomnosti vzpěry). Tlak či napětí ve vzpěře udává, jakou silou 
na sebe dané dva zdroje působí. Požadavek nulového magnetického náboje souvisí s 
tím, že se magnetické náboje v přírodě nepozorují. 

Splnění těchto podmínek zaručí, že prostoročas systému nebude obsahovat pato
logické singularity a přitom bude splněn požadavek stacionárnosti. Dále je však nutné 
zpětně zjistit, jaké objekty vlastně tvoří studovaný stacionární systém, tj. spočítat 
jejich fyzikální parametry, jako je např. hmotnost nebo moment hybnosti. Přirozeně 
jen objekty s kladnou hmotností mají fyzikální smysl a mohou tvořit reálný binární 
systém. 

11 



3.2 Fyzikální parametry objektů v binárním sys
tému 

V obecné relativitě přispívá k hmotnosti systému veškerá energie (klidová, kinetická, 
interakční, ... ). Ve stacionárních asymptoticky plochých prostoročasech lze určit 
celkovou hmotnost-energii integrály z toku pole přes prostorové nekonečno. Energie 
obsažená v samotném gravitačním poli však není lokalizovatelná (gravitační pole je 
"globálním jevem") a pojem energie části prostoročasu (jednoho ze zdrojů apod.) 
není jednoznačný. Ve stacionárním axiálně symetrickém případě se k výpočtu inte
grálních charakteristik obvykle užívá tzv. Komarových integrálů [12]-pro celkovou 
hmotnost 

_ 1 f µ;v M - 87r ~(t) dSµv (3.1) 
00 

a pro celkový moment hybnosti 

(3.2) 
00 

kde dSµv je element prostorupodobné 2-sféry obklopující zdroj. Úpravou těchto in
tegrálů vzniknou tzv. Tomimatsuovy formule [24] 

Ma = -~ / w1/J,zdz, (3.3) 

Ha 

J = -~jw (1 + ~w01 • ) dz a 4 2 'P,z ' (3.4) 

Ha 

kde 1/J je imaginární část Ernstova potenciálu E, w je metrická funkce a Ha je horizont 
a-té černé díry; a= 1, 2. Pro hmotnost a moment hybnosti nahé singularity je nutné 
tyto vztahy zobecnit. Nahá singularity nemá horizont, je tedy nutné integrovat např. 
přes povrch válce obklopující daný objekt [15]: 

1 (1~ 1~ Ma =-
4 

[P (ln J) ,p - w1/J,z J _ dz + [P (ln J) ,z - w1/J,p] _ dp-
z1 P-Po O Z-Zu ro 

- Jo [P (ln!) ,z - w1/J,p J z=z1 dp, 

(3.5) 

1 (1Zu Ja = - - [ 2w - 2pw (ln J) ,p + (p2 l-2 + w2) 1/J,z J dz-
8 Zt p=po 

- 1Po [ 2w - 2p1/J (ln 1) ,z + (p21-2 + w2) 1/J,p] z=zu dp+ (3.6) 

+ 1Po [ 2w - 2pw (ln 1) ,z + (p21-2 + w2) 1/J,p J z=zi dp, 

kde Zu a z1 značí umístění horní a spodní základny válce na ose symetrie, p0 Je 
poloměr základny válce, l je metrická funkce. 
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3.3 Dvě hmotné, rotující, sférické slupky 

Spin-spinovou interakci projevující se v binárním systému, sestávajícím ze dvou ro
tujících sférických slupek, vyšetřovali Pfister a Schedel v práci [21]. Takovýto systém 
je držen ve stacionární rovnováze pomocí Weylovy vzpěry. Tlak ve vzpěře udává sílu, 
jakou se slupky přitahují. Pro slupky o poloměru R rotující úhlovou rychlostí D je 
tato síla dána vztahem 

F = (47r(JR) 2 K (v), (3.7) 

kde (} je plošná hustota slupek, v = DR a K (v) je funkce závislá na obvodové 
rychlosti, 

K (v) = - 1 + -v2 
- - 1 + - - -1 [ ( 2 ) 

2 
4v2 ( 2v

2 
2v

2
) l 

s2 3 5s2 3 3s2 
8v2 

3s4 ' 
(3.8) 

kde s = ~ ad je vzdálenost středů obou slupek. Výraz K (v) se skládá ze dvou členů, 
kde druhý z nich - ~~~ popisuje gravitomagnetický efekt. Pro d 2: 2R je přitažlivá 
síla mezi rotujícími slupkami větší než v případě, kdy slupky nerotují. Pro d < 2R 
(tedy když se slupky překrývají) je gravitační přitažlivá síla částečně kompenzována 

gravitomagnetickým efektem. V limitě d -----+ O a v -----+ 1 je ~/~j = ~, kde F (v) je síla 
působící mezi rotujícími slupkami a F (O) je síla působící mezi statickými slupkami. 

3.4 Částice se spinem v poli rotujícího zdroje 

Wald [25] studoval pohyb testovací částice se spinem v poli rotujícího zdroje a zkou
mal její deviaci od geodetického pohybu. Odvodil, že gravitační spin-spinová síla 
působící na částici je dána vztahem 

--t 

F= -\7 (3.9) 

--t 

kde S je klasický spin částice a J je moment hybnosti zdroje. Síla má tedy až na 
znaménko stejný tvar, jako síla mezi dvěma dipóly v elektromagnetizmu. Tedy dva 
severní gravitomagnetické póly se přitahují. 

3.5 Nabitá částice se spinem v Kerrově-Newman
ově prostoročase 

Spin-spinová interakce byla studována i na nabité testovací částici se spinem v 
poli nabitého zdroje. Možnost stacionární rovnováhy takovéto částice v Kerrově
Newmanově prostoročasu vyšetřoval Aguirregabiria a kol. [2]. Částice je charakteri
zována třemi parametry: hmotností m, nábojem q a čtyř-vektorem spinu s>. kolmým 
na čtyř-rychlost ua. 

V práci [2] autoři rozebrali několik speciálních případů stacionární rorvnováhy: 
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1. částice se nachází v ekvatoriální rovině ťJ = ~. V tomto případě je rovnováha 
nezávislá na vzdálenosti částice a Kerrova zdroje, pokud 5 1 = 53 = O, 5 2 = 

konst. Pokud 5 1 = O, 53 = konst =I- O, 5 2 = konst, je rovnováha závislá na 
vzdálenosti, na velikostech nábojů a hmotnostech obou těles. 

2. částice se nachází v oblasti ťJ =I- O,~· Rovnováha je závislá na r, ťJ 

3. částice se nachází na ose rotace. V tomto případě se může částice, je-li spin 
vhodně zvolen, nacházet kdekoliv na ose. 

Výsledky získané pro částici beze spinu v práci [1] se od těchto lišily především 
tím, že rovnováha v oblasti ťJ =I- O,~ není možná. Také na ose symetrie není možná 
rovnováha nezávislá na vzdálenosti a rovnováha závislá na vzdálenosti je možná jen 
pro určité hodnoty náboje a hmotnosti. Má-li částice spin, je tedy více možností 
stacionární rovnováhy. 

3.6 Dvě nehmotné spinující částice 

Přesné axiálně symetrické stacionární řešení Einsteinových rovnic pro dvě nehmotné 
spinující částice získal Bonnor [5]. Analýzou tlaku ve vzpěře, kterou jsou částice na 
společné ose od sebe drženy, ukázal, že síla způsobená spin-spinovou interakcí je 

F = _ 31112 
8d4 ' 

(3.10) 

kde 11 , resp. 12 je moment hybnosti první resp. druhé částice, 2d je vzdálenost mezi 
částicemi. 

3. 7 Dvojité Kerrovo řešení 

Dvojitá Kerrova metrika je přesné řešení Einsteinových rovnic, které popisuje prosto
ročas kolem dvou center Kerrova typu, umístěných na společné ose symetrie. Každé 
z nich může být buď černou dírou, extrémní černou dírou, nebo nahou singularitou, 
takže je možných celkem 6 kombinací. Pro dvojitou Kerrovu metriku se podařilo 
podrobně dokázat, že v případě dvou černých děr není možná stacionární rovnováha 
center [16]. Dvojitá Kerrova metrika je dána následujícím řešením Ernstovy rovnice: 

kde 

E+ 
E = 

E_ ' 
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E± = A±r, 

f = E+E- + E+E-' 
2E_E_ 

A = L Aijri rj, 
l <:;'.i<j<:;'.4 

2')' - E+E- + E +E-
e - 4 ' 

2AA ITn=l rn 

i=4 

2i (GE_ - GE_) 
W= -------

E+E- +E+E- ' 
4 

G = -cr A + oT + zr + L Aij ( ai + aj) rirj - L vi ( ai' + aj' + ak') ri 
l <:;'.i<j<:;'.4 i= 4 

(
·I · / k' _j_ • ·I ·I k') 'l , J , I i; 'l < J < , (3.12) 

'+. 
Aij := (-1/ J (ai -aj) (ai' -aj')Xi Xj (i'' j' # i, j; i' < j') ' 

l/i := (-l)i (ai' - aj') (ai' - ak1 ) (aj' - ak1 ) xi 
(ai -731) (ai - 732) 

(i',j', k'# i,j;i' < j' <k')' 

xi := -------
(ai - f31) (ai - f32) ' 

A := L Aij1 ri := Jp2 +(z - ai )2 

a indexy i, j, i', j', k' nabývají hodnot od 1 do 4. Pruh nad symbolem znamená 
komplexní sdružení. Konstanty an, kde n = 1, 2, 3, 4, nabývají libovolných reál
ných hodnot nebo jsou komplexně sdružené po párech, {31 , {32 jsou libovolné kom
plexní parametry. Bez újmy na obecnosti lze předpokládat jako na obrázku 1, že 
Rea1 2: Rea2 2: Rea3 2: Rea4. 

První dva požadavky na prostoročas zmíněné v kapitole 2.3 (podmínka asympto
tické plochosti a elementární plochosti) vedou na podmínky pro metrické koeficienty 
[23] 

w(+,o, - ) (p = O) =O, 

'Y(+,o,-) (p =O) =O, 

(3.13) 

(3.14) 

kde indexy +,O, - označují postupně oblasti z > a 1 , a 2 > z > a 3 , z < a4 . Řešení 
rovnic (3.13) a (3.14) je 

(3.15) 

kde <I> je libovolný komplexní parametr, který splňuje 

<I><I> = l. (3.16) 

Podmínky rovnováhy tedy říkají, jaké musí být pro danou sadu parametrů ai hodnoty 
parametrů xi' aby systém byl v rovnováze. 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

z z z z z 

a.1 a1 

«·1 a .1 «1 
a1 «2 

a2 «2 

a 3 «2 

a2 
a3 Q4 U3 U4 «2 U3 

0 4 U3 

Obrázek 3.1: Ve Weylových-Lewisových-Papapetrouových souřadnicích se černá díra 
znázorní v rovině (p, z) jako tyčka na ose z a extrémní černá díra degeneruje na bod. 
Parametry CYn udávájí polohu objektů na ose symetrie, v případě černé díry jsou 
reálné a v případě nahé singularity imaginární. 

Po analýze rovnováhy je ještě nutné zjistit, jaké objekty vlastně stacionární sys
tém tvoří, tj. vypočítat jejich základní fyzikální charakteristiky jako moment hybnosti 
a hmotnost. Integrace podle formulí (3.3), (3.4) dává [17]: 

M _ ps (p- c1) 
u- D , 

Ócps (pc1 - &qc1 + Ócpq - 1) 
au=-----------

(c1 + ócc4 ) D ' 

D = pc1 + qc4 + &pq - 1, 

p := Re (<I>), 
1 

s:= 2 (a1 + a2 - a3 - a 4), 6 := ±1, (3.17) 

kde indexy u respektive d značí horní respektive dolní složku binárního systému. V 
případě center s horizonty (černých děr) vychází hmotnosti záporné [16]. Stacionární 
rovnováha tedy v tomto případě možná není. 

Kombinací vztahů (3.17) je možné také odvodit rovnici [17] 

&(M+s) 2 +s(au+act)+J=O, (3.18) 

kde M = Mu+Md, J = Muau+Mdad. Tuto rovnici lze chápat jako nutnou podmínku 
rovnováhy dvou Kerrových objektů. Když v této rovnici položíme au = ad = O, 
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dostaneme dva Schwarzschildovy objekty a vidíme, že pro ně vychází 

M =-s< O. (3.19) 

To ukazuje, že celková hmotnost dvou statických zdrojů by musela být záporná. 
Potvrzuje to tedy očekávanou skutečnost, že dva Schwarzschildovy objekty nemohou 
být ve statické rovnováze. 

Řešení (3.7) se vztahuje i na binární systém typu (b) a (c). Podmínky rovnováhy 
jsou stále určeny rovnicemi (3.13) a (3.14). Dát je do souvislostí s příslušnými hmot
nostmi však zatím nikdo nedokázal. Numerické výpočty ale ukazují, že rovnováha 
možná je, a to dokonce i v případě dvou nahých singularit, jejichž momenty hybnosti 
jsou orientovány antiparalelně [15]. 

V případě, kdy binární systém obsahuje extrémní černou díru, se jedná o odlišnou 
fyzikální situaci, polní rovnice mají jiné okrajové podmínky a řešení má jiný tvar, 
viz např [20]. Podmínky rovnováhy pro takovýto systém kladou opět omezení na 
metrické koeficienty. Po numerickém vyřešení podmínek je opět nutné vypočítat pro 
dané řešení příslušné hmotnosti pro obě složky, k čemuž se použije vztah (3.5). V 
případě systému typu ( d) ukazuje numerický výpočet, že rovnováha je možná pouze 
v případě, kdy minimálně jeden z konstituentů má zápornou hmotnost. Naproti 
tomu byla nalezena rovnováha pro systém typu (e), kdy oba objekty mají kladnou 
hmotnost. 

3.8 Dvojité Kerrovo-Newmanovo řešení 

Stacionární rovnováhu binárního systému v dvojitém Kerrově-Newmanově prostoro
čase vyšetřoval Bretón a kol. v práci [8]. Podmínky pro stacionární rovnováhu vedou 
na rovnice, jež dávají jistá omezení na metrické funkce. Autoři práce [8] se pokusili 
řešit tyto rovnice numericky a nalezli rovnovážné konfigurace systémů typu (b), (c). 
Naopak rovnováha systému typu (a) se jim nalézt nepodařila. 

3.9 Experimentální ověření spin-spinové interakce 

Experiment ověřující spin-spinovou interakci by mohl být založen na tom, co odvodili 
Dietz a Hoenselaers ve své práci [10]. Jedná se o vztah pro relativní změnu síly mezi 
dvěma identickými rotujícími objekty, jejichž hmotnost je malá ve srovnání s jejich 
vzájemnou vzdáleností. Relativní změna síly je definovaná vztahem 

Ó F = Fnerot - Frot 

Fnerot ' 
(3.20) 

kde Frot je síla, jakou na sebe působí dva rotující objekty, a Fnerot je síla, jakou na 
sebe působí tytéž objekty bez rotace, ale při téže vzájemné vzdálenosti. Vztah se dá 
dále pro rychle rotující objekty uvést do tvaru 
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kde J je moment hybnosti tělesa, M je jeho hmotnost ad je vzdálenost mezi oběma 
tělesy. 

Experiment by spočíval v tom, že bychom vzali dva ocelové disky a roztočili je 
nejvyšší možnou rychlostí, danou pevností materiálu. Pro ocel vychází tato maxi
mální rychlost okraje disku Vmax/ c ~ 2 · 10-5 . Při vyšší rychlosti by mohlo vlivem 
odstředivé síly dojít k odtržení okraje disku. 

Pro R= lOd, kde R je poloměr kotouče, vychází óF ~ 10-7. Pomocí experimentu 
Cavendishova typu bychom formálně změřili rozdíl mezi gravitační konstantou pro 
rotující a nerotující systém. Bylo by to ale možné pouze v případě, že bychom dokázali 
výsledek zjistit s přesností na sedm desetinných míst. 
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Kapitola 4 

Závěr 

Problém spin-spinové interakce zůstává předmětem dalšího výzkumu. Je jisté, že 
tato dodatečná síla, která nemá v klasické fyzice obdobu, existuje a působí mezi 
souhlasnými spiny odpudivě. Otázka stacionární rovnováhy zatím není uzavřena a 
zdá se, že ji ani v plné obecnosti uzavřít nelze. Ukazuje se totiž, že některé binární 
systémy v rovnováze díky spin-spinové interakci být mohou, některé nikoliv. Nové 
práce ukazují [18], že stacionární rovnováha je možná v případě třech rotujících 
černých děr kolem společné osy, což patrně naznačuje, že stacionárnost je možná v 
případě lichého počtu černých děr, zatímco v případě sudého nikoli. To je však pouze 
domněnka, kterou je nutné dále prošetřit. 

Gravitomagnetické efekty a spin-spinová interakce mohou hrát velikou roli napří
klad při vzniku gravitačních vln v binárních pulsarech. Gravitační vlny jsou největší 
právě v okamžiku, kdy jsou složky takového systému již v těsné blízkosti, respektive 
kdy už se spojují. Právě v takových situacích může spin-spinová interakce ovlivnit, 
jak celý manévr proběhne, poněvadž může mít podstatný vliv na trajektorie obou 
objektů. 

Ačkoliv tedy problematika, kterou jsme se v této práci zabývali, vypadá jako ryze 
teoretická záležitost, její důsledky se docela určitě projevují v procesech odehrávají
cích se ve Vesmíru a mohou mít význam zvláště ve fyzice kompaktních objektů ve 
dvojhvězdách a jádrech galaxií. 
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