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Předmluva

Fyzikální podmínky panující v galaktických jádrech jsou natolik extrémní,
že se jim nelze ani vzdáleně přiblížit v žádném z „obyčejnějšíchÿ vesmírných
systémů, natož pak v jakékoli pozemské laboratoři. Hustoty hvězd v jejich
centrálních částech nezřídka dosahují hodnot řádu 109M⊙ pc−3, což při srov-
nání se slunečním okolím člověku přivádí lehké mrazení do zad. Černé díry,
o jejichž přítomnosti v drtivé většině galaktických jader dnes již téměř ni-
kdo nepochybuje a jejichž hmotnosti se pohybují v řádech 106–109M⊙, pak
vyvolávají až posvátnou hrůzu. Vedle aktivních galaktických jader se zá-
řivými výkony 1049–1054 W vypadá naše Slunce jako pohasínající zápalka.
Není se tedy čemu divit, že galaktická jádra jsou naprosto unikátní laboratoří
pro testování těch nejzákladnějších pilířů celé fyziky. Jedno z těch poněkud
umírněnějších máme možnost díky je bezkonkurenčně nejmenší vzdálenosti
studovat přímo.
Historie studia jádra naší Galaxie, které se nachází v souhvězdí Střelce,

sahá hluboko do minulého století. Zpočátku se jednalo především o měření
disperze rychlostí plynu a hvězd, která mimo jiné sloužila k prvním odha-
dům hmotnosti obsažené v centrálním parseku (Genzel&Townes 1987). Ještě
v osmdesátých letech přitom nebylo zdaleka jasné, o jakou formu hmoty se
jedná. Supermasivní černá díra byla pouze jednou z možností. V posledních
dvou desetiletích se však díky výraznému pokroku v pozorovatelské technice
podařilo rozlišit jednotlivé hvězdy i v této oblasti. Měřením jejich vlastních
pohybů byl zpřesněn odhad hmotnosti (≃ 3,5× 106M⊙) i rozměrů centrál-
ního objektu, za který se dnes již téměř bezvýhradně považuje právě černá
díra.
Podrobnější průzkum přilehlých oblastí ovšem přinesl také celou řadu otá-

zek, na které dodnes nejsou známy uspokojivé odpovědi. Tyto otázky se tý-
kají především věku a prostorového uspořádání pozorovaných hvězd. Oproti
předpokladům jsou totiž nejblíže k centru pozorovány mladé hvězdy, jejichž
významná část se pravděpodobně nachází ve dvou na sebe téměř kolmých
a koherentně rotujících discích.
V jednom z těchto disků je pozorováno prostorové zhuštění hvězd, tzv.

komplex IRS 13E. V nedávné době Maillard et al. (2004) vyslovili hypo-
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Obrázek 1: Snímek centrálních 20′′ Galaxie v infračerveném oboru KS
(převzato z Genzel et al. 2003). Poloha centra je naznačena černými šipkami.

tézu, že tato skupina hvězd je gravitačně vázána středně masivní černou
dírou. Tuto hypotézu však v zápětí na základě různých argumentů zpochyb-
nilo hned několik autorů (Schödel et al. 2005, Nayakshin et al. 2005, Pau-
mard et al. 2006). Cílem mé diplomové diplomové práce je přispět k této stále
ještě probíhající diskusi studiem stability pozorovaných korotujících hvězd-
ných struktur v závislosti na hmotnostech poruch centrálního gravitačního
potenciálu.
V 1. kapitole uvádím stručný přehled základních pozorovatelských fakt

o oblasti, v níž se studovaný systém nachází, a o systému samotném. V této
kapitole jsou rovněž uvedeny základy použité teorie. 2. kapitola obsahuje
popis zvoleného modelu a mé vlastní výsledky, jejichž diskuzi je věnována
3. kapitola.



Kapitola 1

Úvod

1.1 Základní pozorovatelská fakta

Většina svítící hmoty Galaxie je soustředěna do přibližně kulové centrální
výdutě o poloměru ≃ 2 × 103 pc, v jejímž středu se nachází galaktické cen-
trum. Hvězdná populace výdutě je velmi stará (≃ 10 Gyr) a jen pomalu se
vyvíjející.
V oblasti blíže než přibližně 100 pc od centra Galaxie je však situace od-

lišná, neboť zde stále ještě probíhá tvorba hvězd. To znamená, že kromě sta-
rých hvězd, tvořících pokračování hvězdné populace ze vzdálenějších oblastí,
jsou zde přítomny také hvězdy mladé. Tvorba hvězd je umožněna přítomností
dostatečného množství materiálu, kterým je molekulární plyn, soustředěný
v oblasti o poloměru přibližně 200 pc. Hustota hvězd roste směrem k centru
úměrně r−2 (viz např. Alexander 2005).
Asi polovina mladých hvězd této smíšené populace se nachází ve třech

hvězdokupách (viz např. Figer 2003): Quintupletu, Arches a hvězdokupě
v centrálním parseku Galaxie. Quintuplet obsahuje hvězdy o celkové hmot-
nosti ∼ 104M⊙ a se střední hustotou ∼ 103M⊙ pc−3. Arches o poloměru
zhruba 0,2 pc pak tvoří hvězdy o celkové hmotnosti & 104M⊙, střední hus-
totě 3 × 105M⊙ pc−3. Obě hvězdokupy jsou ve vzdálenosti přibližně 30 pc
od centra Galaxie. Popisu centrální hvězdokupy jsou věnovány následující
oddíly.

1.1.1 Sgr A* a jeho bezprostřední okolí

Poloha dynamického centra Galaxie, tedy centra určeného nejdříve na zá-
kladě pohybu plynu a později i hvězd, se shoduje s polohou kompaktního
rádiového zdroje Sgr A*. Je již téměř jisté, že se jedná o supermasivní
černou díru, jejíž hmotnost se dnes z pozorování vlastních pohybů hvězd

7
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p [′′] rd [pc]
0,8 0,03
8,0 0,30
13,0 0,48

Tabulka 1.1: Příklady převodu úhlové vzdálenosti p na dolní odhad skutečné
vzdálenosti rd.

v její bezprostřední blízkosti odhaduje na 3,5× 106M⊙ (Genzel et al. 2003,
Ghez et al. 2003). Rádiové záření se pak vysvětluje akrecí okolního materiálu.
V současnosti nejpřijímanější hodnotou vzdálenosti centra Galaxie od

Slunce je 7,62 × 103 pc (Eisenhauer et al. 2005). Tuto vzdálenost lze pak
jednoduše použít pro převod pozorovaných úhlových vzdáleností objektů na
dolní odhady jejich skutečných vzdáleností. Pro ilustraci uvádím tabulku
s několika příklady, které pomohou při čtení dalšího textu, neboť se v něm
snažím vzdálenosti udávat v napozorovaných úhlových mírách.
Blíže než 1′′ od Sgr A* se nachází skupina nejméně 15 tzv. S-hvězd. Ze

spektroskopických měření vyplývá (Ghez et al. 2003), že se jedná o masivní
(zhruba 3–15M⊙) hvězdy hlavní posloupnosti, spektrálních typů B0–B9,
které jsou svými vlastnostmi velice podobné hvězdám stejných spektrálních
typů ze slunečního okolí. Jde tedy o hvězdy velmi mladé a jejich přítomnost
v bezprostřední blízkosti supermasivní černé díry je jednou z otevřených otá-
zek teoretické astrofyziky. Podle současných představ o tvorbě hvězd nemohly
v takto silném slapovém poli vzniknout. Stejně tak obvyklé mechanismy pře-
nosu těžkých hvězd do středu hvězdokupy ze vzdálenějších oblastí nespoky-
tují na tuto otázku uspokojivou odpověď, neboť pracují na časových škálách,
které jsou o několik řádů větší, než je odhadovaný věk S-hvězd (. 20 Myr).
Při srovnání s ostatními mladými hvězdami centrální hvězdokupy bez zají-
mavosti rovněž není, že se pohybují po značně výstředných drahách, jejichž
excentricita se nezřídka blíží jedné, a že tyto dráhy jsou v prostoru oriento-
vané náhodně (Ghez et al. 2005). Nejjasnější S-hvězdou je S2 se zdánlivou
magnitudou v infračerveném oboru K rovnou 13,9 mag, hmotností přibližně
15M⊙, efektivní teplotou zhruba 30 000 K a bolometrickým zářivým výko-
nem ∼ 103L⊙. Je to hvězda spektrálního typu O8–B0, takže doba jejího
pobytu na hlavní posloupnosti je ∼ 10 Myr.
Kromě S-hvězd jsou zde pozorovány i staré hvězdy tvořící pokračování

sféricky symetrické hvězdokupy ze vzdálenějších oblastí s hustotou ρ (r), jejíž
radiální profil lze velmi dobře aproximovat (Genzel et al. 2003) mocninnou



KAPITOLA 1. ÚVOD 9

závislostí

ρ (r) = ρ0

(

r

r0

)−α

, (1.1)

kde
ρ0 ≡ ρ (r0) = 1,2× 106M⊙ pc−3 , (1.2)

r0 = 0,4 pc (1.3)

a

α =
{

1,4 r < r0
2,0 r ≥ r0

}

. (1.4)

Za zdůraznění stojí extrémně vysoké hustoty hvězd v blízkosti centrální černé
díry. Např. ρ (0,004 pc) = 8 × 108M⊙ pc−3 ! Z uvedeného vztahu vyplývá
vztah pro hmotnost hvězd M (r) v oblasti o poloměru menším než r. Pro
α 6= 3 platí

M (r) =
4π
3− α

ρ0 r
3

(

r

r0

)−α

. (1.5)

Je tedy vidět, že vzhledem k malým rozměrům extrémně hustých oblastí
není celková hmotnost hvězd v nich ve srovnání s hmotností Sgr A* nikterak
veliká. Pro zmiňovaný poloměr je M (0,004 pc) ≃ 400M⊙.
V oblasti kolem 1 pc od Sgr A* je pozorováno neobvykle velké množství

přechodných zdrojů rentgenového záření. Tento přebytek se vysvětluje pří-
tomností většího množství temných objektů (neutronových hvězd, hvězdných
černých děr), akreujících materiál svých „souputníkůÿ, které získaly gravitač-
ním zachycením v důsledku tříčásticových interakcí s okolními dvojhvězdami
(Muno et al. 2005). Spekuluje se též o tom, že by tyto temné objekty mohly
v oblasti r < r0 v hustotě dokonce dominovat nad svítícími hvězdami, jejichž
hustota je popsána výše uvedenými vztahy.

1.1.2 Oblast centrální hvězdokupy

Ve vzdálenostech mezi 1′′ a 13′′ od Sgr A* se kromě výše zmíněných starých
sféricky symetricky rozložených hvězd (Genzel et al. 2003) vyskytují mladé,
velmi jasné OB či Wolfovy-Rayetovy hvězdy a modří veleobři za hlavní po-
sloupností. Většina z těchto několika desítek mladých hvězd je soustředěna do
dvou na sebe téměř kolmých disků, které v průmětu na nebeskou sféru rotují
v navzájem opačném směru (Levin&Beloborodov 2003, Genzel et al. 2003).
Disk, který rotuje po směru běhu hodinových ručiček (≡ korotující disk),
svírá s nebeskou sférou úhel 127◦ a obsahuje nejméně 36 hvězd, zatímco
v disku rotujícím proti směru běhu hodinových ručiček (≡ kontrarotující
disk), který je skloněn pod úhlem 24◦, je obsaženo hvězd nejméně 12. Navzá-
jem pak svírají úhel přibližně 115◦ (Paumard et al. 2006).
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Obrázek 1.1: Identifikace disků pomocí normalizovaného průmětu momentu
hybnosti na nebeskou sféru (překresleno z Paumard et al. 2006) provedená pro
59 hvězd ležících ve vzdálenostech p mezi 0,8′′ a 8′′ od centra. Na diagonále je
vyznačena skupina 11 hvězd s |j| < 0,6, které nenáleží žádnému z nich (tzv.
„diagonal featureÿ).

Oba tyto disky byly poprvé identifikovány pomocí normalizovaného prů-
mětu momentu hybnosti na nebeskou sféru j, který je v kartézské sou-
stavě souřadnic se z-ovou osou směřující od pozorovatele definován vztahem
(Genzel et al. 2003)

j =
Jz

Jz,max
, (1.6)

kde
Jz = xvy − yvx (1.7)

je z-ová složka momentu hybnosti hvězdy a

Jz,max =
(

x2 + y2
)1/2 (

v2x + v2y
)1/2

(1.8)

její maximální možná hodnota. Pro hvězdy obíhající v průmětu na nebeskou
sféru kolem centra po směru běhu hodinových ručiček je j > 0, zatímco
v opačném případě platí, že j < 0. Pokud j = 0, jde o radiální dráhy (prů-
mětem dráhy na nebeskou sféru je přímka).
Tento způsob identifikace však není zcela jednoznačný díky projekčním

efektům. Existence korotujícího disku již byla nezávisle potvrzena přesnějšími
pozorováními (Ghez et al. 2004), která umožňují stanovit orbitální elementy
hvězd v disku. Oproti tomu o existenci koherentního kontrarotujícího systému
v odborné veřejnosti probíhají stále intenzivní diskuse.
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V práci Paumarda et al. (2006) jsou dále uvedeny následující vlastnosti
disků.

• Hvězdy v korotujícím disku obíhají především po málo výstředných dra-
hách (e . 0,5). Naproti tomu hvězdy z kontrarotujícího disku jsou na
vysoce excentrických drahách (e ≃ 0,8).

• Oba disky mají malou, ale již nezanedbatelnou geometrickou tloušťku.
Za předpokladu normálního rozdělení sklonů hvězd v discích vůči jejich
středové rovině, je šířka tohoto rozdělení pro korotující disk rovna 14◦

a pro kontrarotující disk pak 19◦.

• Korotující disk má velmi ostrý vnitřní okraj ve vzdálenosti 1′′ od centra,
který téměř přesně souhlasí s vnějším poloměrem oblasti, kde se ještě
vyskytují S-hvězdy. Vnitřní okraj kontrarotujícího disku je dále (& 2′′),
takže celý disk spíše připomíná prstenec soustředěný kolem 4′′ od centra.

• Povrchová hustota obou disků klesá od vnitřních okrajů úměrně s R−2.

• Většina hvězd v discích leží blíže než 8′′ od centra. Popis hvězd za touto
hranicí (čtyř spadajících do korotujícího disku a pěti do kontrarotujícího)
je již zatížen značnými chybami (pro j je nejistota 0,3–0,5), které znemož-
ňují detailnější analýzu. Dále než 13′′ od centra již mladé hvězdy nebyly
přes cílené zkoumání pozorovány vůbec.

• Hmotová funkce obou disků je značně plochá (s mocninou -1 až -1,5). Cel-
ková hmotnost hvězd v korotujícím pravděpodobně nepřesahuje 104M⊙,
zatímco v kontrarotujícím pak 5× 103M⊙.

• Disky jsou velmi pravděpodobně přibližně stejně staré (±1 Myr), protože
typy hvězd v obou discích jsou velice podobné. Jejich věk se odhaduje na
6± 2 Myr a doba, po kterou vznikaly, nepřesahuje 2 Myr.

Původ obou hvězdných disků je stále značně nejasný. Hypotéz je mnoho,
avšak nejpravděpodobnější z nich jsou následující dvě, které dělí vědeckou
veřejnost na dva nesmiřitelné tábory.
První možností je vznik hvězd na místě, fragmentací hustých selfgravitu-

jících plynných disků. Zdá se (viz např. Levin et. al 2003), že tento způsob
vzniku velmi dobře vyhovuje korotujícímu disku a s jistými obtížemi popi-
suje také disk kontrarotující. Těmito obtížemi jsou jednak vysoké excent-
ricity drah hvězd a jednak přítomnost velmi husté hvězdokupy (IRS 13E,
viz dále). Ani jedna z nich však není v principu nepřekonatelná. Jak uvádí
Paumard et al. (2006) s odkazem na práci Milosavljevice&Loeba (2004),
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fragmentace selfgravitujícího disku může vést i ke vzniku lokálních hvězdo-
kup. Vysoké excentricity se pak dají opět dle Paumarda et al. (2006) vy-
světlit dvěma způsoby. Buď se původní plynný disk nestihl před svou frag-
mentací cirkularizovat nebo, dle výsledků Goldreicha&Sariho (2003), excen-
tricita původního, málo výstředného disku byla zvýšena gravitační interakcí
s komplexem IRS 13E.
Konkurenční hypotézou je vznik obou disků spirálovitým vpádem a ná-

sledným rozpadem hvězdokupy ze vzdálenějších oblastí. Ta ovšem naráží dle
Paumarda et al. (2006) na dva mnohem vážnější problémy. Předně, počet
jasných, hmotných hvězd pozorovaných v obou discích nestačí na to, aby
tyto hvězdy tvořily jádra dostatečně hmotných hvězdokup, které by za dobu
života takto mladých hvězd stačily „dospirálovatÿ ze vzdálenosti několika de-
sítek parseků až do současné polohy. Navíc by takové hvězdokupy, při svém
přibližování se k centru, ztrácely mnoho hvězd již ve vzdálenostech několika
parseků od centra. Žádné takové hvězdy se však nepozorují. Zdá se tedy, že
pravděpodobnějším způsobem vzniku obou disků je gravitační kolaps plyn-
ných disků.

1.1.3 Komplex IRS 13E

Ve vzdálenosti 3,5′′ od Sgr A* (Schödel et al. 2005) se v kontrarotujícím disku
nachází skupina několika jasných hvězd, tzv. komplex IRS 13E, u které se
zdá, že se nejedná pouze o projekční efekt, jako je tomu v případě obdobné
skupiny v korotujícím disku (IRS 16), ale že jde skutečně o oblast s vyšší
prostorovou koncetrací hvězd než ve zbytku disku. Paumard et al. (2006)
zjistili, že toto uskupení obsahuje nejméně 12 hvězd v oblasti o poloměru
0,35′′, ačkoli ne všechny jasné hvězdy z IRS 13E jsou součástí uvažované
hvězdokupy. Odhadli jeho celkovou hmotnost na ∼ 103M⊙ a hustotu v jádře
o poloměru 0,17′′ na nejméně 3× 108M⊙ pc−3! Dráha, po které obíhá kolem
Sgr A* je poměrně excentrická (e & 0,5).
Z analýzy rychlostí hvězd v IRS 13E Maillard et al. (2004) zjistili, že aby

se komplex nerozpadl díky slapovému působení Sgr A*, je nutné, aby byl
vázán hmotností alespoň 103M⊙. Dále usoudili, že takto vysoká hmotnost
nemůže být tvořena pouze hvězdami v IRS 13E a že je tedy možné, že kom-
plex obsahuje středně hmotnou černou díru a je jádrem hvězdokupy, která se
rozpadla během spirálovitého přibližování se k Sgr A*. Schödel et al. (2005)
ale podrobnější analýzou rychlostí hvězd ukázali, že větší vliv na omezení
hmotnosti schopné udržet IRS 13E pohromadě mají rychlé pohyby hvězd
uvnitř komplexu (∼ 100 km s−1) a zvýšili její dolní odhad na 104M⊙. Z toho
vyvodili, že existence stabilizující černé díry v centru IRS 13E, je neprav-
děpodobná, neboť by k jejímu vzniku byla potřeba příliš hmotná původní
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hvězdokupa (> 106M⊙). Z obdobných důvodů rovněž zpochybnili možnost
vzniku komplexu spirálovitým vpádem hvězdokupy ze vzdálenějších oblastí.
Dalším důvodem pro jejich tvrzení je nepřítomnost pozorovatelských důkazů
o akreci na hypotetickou černou díru (jak rádiové tak rentgenové záření, s je-
jichž zdroji je IRS 13E spojován, je důsledkem jiných procesů). Na druhou
stranu, existenci středně hmotné černé díry o hmotnosti ∼ 103M⊙ v centru
IRS 13E z uvedených důvodů vyloučit nelze. Takto hmotná černá díra by
však již nebyla schopná komplex stabilizovat. Zdá se tedy pravděpodobné,
že IRS 13E je velmi hustou a pomalu se rozpadávající hvězdokupou, která se
zformovala jako součást kontrarotujícího disku.
Nayakshin et al. (2005) nezávislou metodou N -částicového modelování

vzájemné interakce obou disků stanovili horní limit hmotnosti IRS 13E na
5,5×103M⊙. Vyšší hmotnost komplexu by vedla ke vzájemné destrukci obou
pozorovaných disků. Na podobné myšlence je založena i tato diplomová práce.

1.2 Základy použité teorie

Dynamický stav částice je jednoznačně určen její polohou ve fázovém pro-
storu, tedy hodnotami sady zobecněných souřadnic qi a k nim kanonicky sdru-
žených hybností pi (i = 1, 2, 3). Její pohyb v zadaném potenciálu φ (qi, pi, t)
je pak popsán Hamiltonovými kanonickými rovnicemi,

q̇j =
∂H (qi, pi, t)

∂pj
,

ṗj = −∂H (qi, pi, t)
∂qj

,
(1.9)

kde pro hamiltonián H (qi, pi, t) v případě, že pohyb není omezen žádnými
vazbami, platí

H (qi, pi, t) =
v2 (qi, pi)
2

+ φ (qi, pi, t) , (1.10)

kde v (qi, pi) je rychlost částice.

1.2.1 Technika „středováníÿ

Pokud je zdrojem gravitačního působení centrální těleso o hmotnosti M•

(nebude-li uvedeno jinak, považuji tělesa za hmotné body), je příslušný po-
tenciál v místě částice φ• (r (qi, pi)) dán vztahem

φ• (r (qi, pi)) = −G M•

r (qi, pi)
, (1.11)
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kde r (qi, pi) je vzdálenost částice od počátku souřadnic a G gravitační kon-
stanta. Hamiltonián H• (qi, pi) pak nabývá tvaru:

H• (qi, pi) =
v2 (qi, pi)
2

− G M•

r (qi, pi)
. (1.12)

Konkrétně v Delaunayho proměnných, které jsou definovány pomocí modifi-
kovaných Keplerových elementů jako

L =
√
GM•a , l = M ,

G = L
√
1− e2 , g = ω ,

H = G cos i , h = Ω ,
(1.13)

lze pak psát:

HD
•
(L) = −G2M2

•

2L2
. (1.14)

Tento hamiltonián tedy závisí pouze na proměnné L, což znamená, že všechny
Delaunayho proměnné s výjimkou l jsou integrály pohybu. Díky tomu jsou
příslušné Hamiltonovy kanonické rovnice (1.9) triviálně řešitelné.
Naopak v případě, že by hamiltonián závisel na více Delaunayho pro-

měnných, mohlo by řešení rovnic (1.9) již být značně komplikované. Pokud
by však závislost na ostatních Delaunayho proměnných byla soustředěna do
malé, na čase explicitně nezávislé poruchy HDǫ (L, G, H, l, g, h) a celkový ha-
miltonián systému HDc (L, G, H, l, g, h) by měl tedy tvar

HDc (L, G, H, l, g, h) = HD
•
(L) + ǫHDǫ (L, G, H, l, g, h) , (1.15)

kde ǫ je malý parametr, lze využít aproximativního přístupu, kterému se
většinou v nebeské mechanice říká technika „středováníÿ.
Pro systém, jehož hamiltonián je ve vhodné sadě kanonických proměn-

ných akce–úhel tvaru (1.15), lze hledat kanonickou transformaci blízkou iden-
titě,

(L, G, H) = (L′, G′, H ′) + ǫf(L,G,H) (L′, G′, H ′, l′, g′, h′) ,
(l, g, h) = (l′, g′, h′) + ǫ g(l,g,h) (L′, G′, H ′, l′, g′, h′) ,

(1.16)

k takovým proměnným, ve kterých hamiltonián nabyde tvaru

HD′c (L′, G′, H ′, l′, g′, h′) = HD
•
(L′) + ǫ H̄D′1 (L′, G′, H ′,−, g′, h′)+

+ ǫ2HD′2 (L′, G′, H ′, l′, g′, h′) .
(1.17)

Funkce H̄D′1 (L′, G′, H ′,−, g′, h′) již nezávisí na proměnné l′, takže při zane-
dbání členu řádu ǫ2 přestane na l′ záviset i celý hamiltonián (1.17). Díky
kanonickým rovnicím (1.9) se tak L′ stává integrálem pohybu a tím pádem
se zachovává také HD

•
(L′). Protože celý hamiltonián se díky své explicitní ne-

závislosti na čase rovněž zachovává, stává se s přesností ǫ integrálem pohybu
též funkce H̄D′1 (L′, G′, H ′,−, g′, h′), která je střední hodnotou poruchové části
hamiltoniánu (1.15) přes úhel l (střední anomálii částice).
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1.2.2 Kvadrupólní aproximace

Techniku „středováníÿ lze s úspěchem použít na omezený kruhový problém
tří těles, ve kterém poloměr dráhy Rs sekundárního tělesa, tvořícího poruchu
dominantnímu primárnímu tělesu, splňuje podmínku

Rs > 2a , (1.18)

kde a je velká poloosa dráhy testovací částice. Splnění této podmínky zaru-
čuje, že se částice při svém pohybu nedostane příliš blízko k sekundárnímu
tělesu, neboť vzdálenost částice od centrálního tělesa v apocentru ra je

ra = a (1 + e) , (1.19)

kde e je excentricita její dráhy. „Středovánímÿ přes střední anomálie sekun-
dárního tělesa a částice a zanedbáním vyšších než kvadrupólních členů v mul-
tipólovém rozvoji lze získat následující rovnice pro vývoj transformovaných
orbitálních elementů — excentricity e, sklonu i, argumentu pericentra ω
a délky výstupného uzlu Ω dráhy částice (Kozai 1962, Lidov&Ziglin 1975,
Kiseleva et al. 1998):

di

dt
= − 15
8tk

e2√
1− e2

sin 2ω sin i cos i , (1.20)

de

dt
=
15
8tk

e
√
1− e2 sin 2ω sin2 i , (1.21)

dω

dt
=
3
4tk

1√
1− e2

{

2
(

1− e2
)

+ 5 sin2 ω
[

e2 − sin2 i
]}

, (1.22)

dΩ
dt
= −cos

2 i

4tk

1√
1− e2

(

3 + 12e2 − 15e2 cos2 ω
)

, (1.23)

kde

tk ≡
1
2π

(

Rs
a

)3
M•

Ms
P (1.24)

je charakteristický Kozaiův čas vystihující rychlost změn elementů a P je
perioda oběhu částice kolem centrálního tělesa,

P ≡
√

GM•a3

4π2
. (1.25)

Rovnicím (1.20) – (1.23) přísluší tyto integrály pohybu:

c1 =
√
1− e2 cos i , (1.26)
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c2 = GM•a
2

8R3s

[

2 + 3e2 −
(

3 + 12e2 − 15e2 cos2 ω
)

sin2 i
]

. (1.27)

Integrál pohybu c2 odpovídá zachovávající se střední hodnotě poruchové části
uvažovaného hamiltoniánu.
Fyzikální význam c1 je patrný ze vztahu pro velikost specifického mo-

mentu hybnosti částice J :

J =
√

GM•a (1− e2) . (1.28)

Dosazením do vztahu (1.26) dostávám

c1 =
Jz√
GM•a

, (1.29)

kde
Jz ≡ J cos i (1.30)

je z-ová složka momentu hybnosti částice v systému, jehož z-ová osa je kolmá
na rovinu dráhy sekundárního tělesa definující rovníkovou rovinu. Protože
velká poloosa a je rovněž integrálem pohybu, vyplývá ze zachovávání se c1
konstantnost Jz. To je v souladu s tím, že přidáním poruchy došlo ke snížení
symetrie systému a nezachovává se již celková velikost momentu hybnosti,
nýbrž pouze jeho z-ová složka.
Hodnota c1 díky vztahu (1.26) rovněž udává hodnotu maximálního sklonu

dráhy se zadanou excentricitou. Pro systémy s malou hodnotou c1 (jako jsou
např. pozorované disky v galaktickém centru, viz pododdíl 1.1.2) připadají
tedy v úvahu dvě krajní konfigurace. Téměř kruhová a na rovinu dráhy sekun-
dárního tělesa kolmá dráha částice, nebo naopak dráha velmi výstředná, ale
s téměř nulovým sklonem.

1.2.3 Alternativní přístup

Další možností, jak studovat pohyb testovací částice v porušeném dominant-
ním keplerovském potenciálu centrálního tělesa je přímé řešení přesných Ha-
miltonových kanonických rovnic (1.9).
Pokud je poruchou sekundární těleso o hmotnosti Ms budící v místě čás-

tice potenciál φs (qi, pi, t) a obíhající po definované dráze kolem centra, je
příslušný hamiltonián Hs (qi, pi, t) dán vztahem

Hs (qi, pi, t) =
v2 (qi, pi)
2

− G M•

r (qi, pi)
+ φs (qi, pi, t) , (1.31)

kde

φs (qi, pi, t) = −G Ms

rs (qi, pi, t)
, (1.32)
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kde rs (qi, pi, t) je vzdálenost částice od sekundárního tělesa.
Ve smyslu techniky „středováníÿ lze však také pro popis vlivu sekundár-

ního tělesa, obíhajícího kolem centra po kružnici o poloměru Rs, nahradit
potenciál sekundárního tělesa poteciálem homogenního nekonečně tenkého
prstence φp (R (qi, pi) , z (qi, pi)) o poloměru Rp, přičemž

Rp ≡ Rs . (1.33)

Potenciál prstence je dán vztahem

φp (R (qi, pi) , z (qi, pi)) = −2Gλ

√

Rp
R (qi, pi)

kK (k) , (1.34)

k2 ≡ 4RpR (qi, pi)

(Rp +R (qi, pi))
2 + z2 (qi, pi)

, (1.35)

kde R (qi, pi) je průmět vzdálenosti částice od centra do roviny prstence,
z (qi, pi) je z-ová souřadnice částice, λ konstantní lineární hustota prstence
a K (k) úplný eliptický integrál prvního druhu. Hodnota hustoty se volí tak,
aby celková hmotnost prstence Mp odpovídala hmotnosti sekundárního tě-
lesa, tedy

λ =
Ms

2πRp
. (1.36)

Na obrázku 1.2 je srovnání výsledků získaných přímým řešením přes-
ných Hamiltonových kanonických rovnic (1.9) s oběma zmíněnými potenci-
ály a výsledků získanými řešením rovnic (1.20) – (1.23). Je vidět, že přesnost
kvadrupólní aproximace závisí na velikosti poměru a/Rs. Pro jeho vyšší hod-
noty tato aproximace „zaostáváÿ za nepřesnějšími rovnicemi s potenciálem
sekundárního tělesa (1.32). To je způsobeno tím, že se částice při svém po-
hybu již dostává blíže k sekundárnímu tělesu, než je tomu v situaci, kdy
je hodnota poměru a/Rs nižší, poruchové působení méně významné a tato
aproximace tedy přesnější.
Naproti tomu je z obrázku patrná dobrá shoda obou přímých přístupů.

Z tohoto důvodu a také z důvodu snadné modifikovatelnosti rovnic pro různé
další uvažované zdroje gravitačního potenciálu budu pro veškeré další výpo-
čty používat přímé řešení přesných Hamiltonových kanonických rovnic s po-
tenciálem prstence (1.34).

1.2.4 Vývojové diagramy

Existenci všech zmíněných integrálů pohybu je možné využít ke konstrukci di-
agramů, které velmi dobře znázorňují vývoj excentricity, sklonu a argumentu
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Obrázek 1.2: Srovnání přímých řešení Hamiltonových kanonických rovnic
s potenciálem sekundárního tělesa (krátce čárkovaně) a prstence (plně) s rov-
nicemi kvadrupólní aproximace (dlouze čárkovaně) pro dvě různé hodnoty
poměru a/Rs (Mp = Ms = 104M⊙, Rp = Rs = 0,13 pc, c1 = 0,05). Vlevo:
Pro a = 0,03 pc dávají všechny tři přístupy velice podobné výsledky, neboť
se částice stále pohybuje poměrně daleko od zdrojů poruchového potenciálu.
Vpravo: Pro a = 0,06 pc je již patrná nepřesnost kvadrupólní aproximace.

pericentra dráhy sledované částice. Radiální souřadnicí je na nich excentricita
a úhlem argument pericentra. Do této souřadnicové sítě se vynášejí střední
hodnoty příslušného poruchového potenciálu pro pevné a a c1.
Vzhledem k tomu, že uvažované poruchové poteciály jsou mnohem slabší

než potenciál centrálního tělesa, lze k určení jejich středních hodnot integro-
vat dráhu částice pouze v dominujícím keplerovském potenciálu. Počáteční
podmínky pro tyto integrace jsou jednoznačně určeny sadou Keplerových ele-
mentů. Protože jak keplerovská, tak uvažované poruchové části potenciálu
jsou časově nezávislé, je čas průchodu pericentrem libovolný. Totéž platí pro
i délku výstupného uzlu. Excentricita a argument pericentra jsou dány sou-
řadnicemi na diagramu. Velká poloosa je pro celý diagram konstatní, stejně
jako hodnota c1, pomocí které je dle vztahu (1.26) určena i hodnota posled-



KAPITOLA 1. ÚVOD 19

-1

-0.5

 0

 0.5

 1

-1 -0.5  0  0.5  1

e cosω

e 
si

nω

-1 -0.5  0  0.5  1

Obrázek 1.3: Vývojové diagramy s vkreslenými vývojovými stopami drah
hvězd (čárkovaně), které byly získány přímou integrací pohybových rovnic
s celkovým potenciálem. Vlevo: Mp = 104M⊙, Mk = 0M⊙, a = 0,04 pc
a c1 = 0,1. Vpravo: Mp = 104M⊙, Mk = 2× 103M⊙, a = 0,04 pc a c1 = 0,1.

ního elementu, tedy sklonu.
Jelikož se během pohybu částice v celkovém potenciálu zachovává střední

hodnota jeho poruchové části (viz pododdil 1.2.1), lze izokontury této veli-
činy považovat za vývojové stopy drah hvězd. Oprávněnost tohoto přístupu
je demonstrována na obrázku 1.3, kde jsou do izokontur středních hodnot
uvažovaných poruchových potenciálů vkresleny vývojové stopy drah získané
přímou integrací přesných Hamiltonových kanonických rovnic (1.9) s celko-
vým potenciálem. Z obrázku je patrné, že jejich tvar velmi přesně odpovídá
izokonturám v jejich okolí. To dokazuje, že se střední hodnota poruchové
části potenciálu skutečně zachovává s vysokou přesností.
Na obrázku 1.4 jsou ukázky vývojových diagramů pro případ, kdy zdro-

jem poruchového potenciálu je pouze nekonečně tenký homogenní prstenec
(1.34). Z obrázku jsou patrné následující skutečnosti.

• Diagram je rozdělen na dvě oblasti — librační a rotační. Argument peri-
centra kontur z librační oblasti periodicky osciluje v omezeném intervalu
úhlů, zatímco u kontur rotační oblasti vykazuje sekulární nárůst. Obě
oblasti jsou od sebe odděleny limitní konturou, tzv. separatrix (v diagra-
mech je vyznačena tučně).

• Librační oblast existuje vždy, rotační pak pouze pro malé hodnoty c1.
S rostoucí hodnotou c1 se kontury rotační oblasti stále více podobají
soustředným kružnicím.
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Obrázek 1.4: Vývojové diagramy pro c1 = 0,1; 0,3; 0,5 a 0,7 (M• = 3,5 ×
106M⊙,Mp = 104M⊙, a = 0, 04 pc). Je patrné, že s rostoucím c1 se zmenšuje
hodnota emax. Tučně je vykreslena separatrix.

• Maximálních excentricit, a tedy minimálních sklonů, dosahují kontury
v obou oblastech vždy, když je argument pericentra roven π

2
a symetricky

k tomu také 3π
2
. Naproti tomu minimálních excentricit, a tedy maximál-

ních sklonů dosahují pro 0 a π. Vzhledem ke vztahu (1.26) je pro výraz-
nější změny sklonu nutné, aby se excentricita dostala při svém vývoji do
vysokých hodnot, kde již pak stačí pouze její malé změny.

• Díky vztahu (1.26) není maximální dosažitelná excentricita emax při pevné
hodnotě c1 rovna jedné, nýbrž je dána vztahem

emax =
√

1− c21 . (1.37)

• Nejvýraznějšími změnami prochází excentricita na separatrix příslušného
diagramu. S rostoucí vzdáleností od separatrix klesá amplituda změn ve
všech oblastech diagramu až k nule. V librační oblasti je kontura, na
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které nedochází k žádným změnám excentricity bodová, zatímco v rotační
oblasti jde o kružnici s poloměrem rovným emax.

Vzhledem k přítomnosti sféricky symetrické hvězdokupy ve studovaném
systému (viz oddíl 1.1) je nutné k potenciálu prstence přidat ještě další sfé-
ricky symetrickou, časově nezávislou poruchu φk (r (qi, pi)), takže celkový po-
tenciál φc (R (qi, pi) , z (qi, pi)) nabývá tvaru

φc (R (qi, pi) , z (qi, pi)) = −G M•

r (qi, pi)
+φp (R (qi, pi) , z (qi, pi))+φk (r (qi, pi)) .

(1.38)
Přidáním φk (r (qi, pi)) však nedochází ke ztrátě žádných integrálů po-

hybu, neboť jde o sféricky symetrickou poruchu, a tedy o poruchu s vyšší
symetrií, než má již uvažovaná φp (R (qi, pi) , z (qi, pi)). Lze proto opět kon-
struovat diagramy znázorňující vývoj orbitálních elementů stejným způso-
bem jako v předchozím případě. Příklady jsou na obrázku 1.5, z kterého je
vidět, jakým způsobem ovlivňuje vývoje drah přítomnost sféricky symetrické
hvězdokupy. Pokud je její hmotnost Mk, kterou nadále definuji jako hmot-
nost hvězd pod poloměrem 0,08 pc, ve srovnání s hmotností poruchového
prstence malá, mají vývojové stopy drah velmi podobný tvar jako v případě,
kdy v systému žádná sféricky symetrická hvězdokupa přítomna není. Dia-
gram je opět rozdělen jen na dvě oblasti, a sice librační a vnější rotační. Při
dosažení jistého hraničního poměru hmotností obou poruch se na diagramu
objevuje třetí oblast — vnitřní rotační, která má následující vlastnosti.

• Extrémních excentricit v ní dosahují dráhy přesně opačným způsobem,
než je tomu u zbývajících dvou oblastí, tedy argument pericentra maxim
je roven 0 a π, zatímco minima leží na π

2
a 3π
2
.

• Dalším zvyšováním poměruMk/Mp se oblast zvětšuje, až postupně zabírá
téměř celou plochu diagramu, přičemž vývojové stopy v ní se čím dál
více podobají soustředným kružnicím. Díky tomu se na nich excentricita,
a tedy ani sklon, téměř nemění.

• Vývojovou stopou, na které nedochází k žádným změnám excentricity, je
zde počátek souřadnic, a popisuje tedy vývoj stabilní kruhové dráhy.

• Vznikem této oblasti se nemění charakteristické vlastnosti librační ani
vnější rotační oblasti.
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Obrázek 1.5: Vývojové diagramy pro různé hmotnosti sféricky symetrické
hvězdokupy Mk (0,08 pc) = 0, 1, 2 a 10×103M⊙ (Mp = 104M⊙, a = 0,04 pc,
c1 = 0,1). S rostoucí hmotností sférické hvězdokupy se zvětšuje vnitřní rotační
oblast až postupně zabírá téměř celou plochu diagramu. Tučně je vykreslena
separatrix.
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Použitý model a výsledky
simulací

Hlavním cílem diplomové práce je stanovení hmotnostních limitů pro hypote-
tickou černou díru v centru komplexu IRS 13E. Toho se pokusím dosáhnout
modelováním pohybů hvězd korotujícího disku, podrobených dominantnímu
gravitačnímu působení Sgr A* a poruchovému působení komplexu IRS 13E
a sféricky symetrické hvězdokupy. Jak bylo ukázáno v oddíle 1.2, působení
IRS 13E by mělo vést k oscilacím orbitálních elementů drah hvězd korotují-
cího disku. Pokud by tyto oscilace byly dostatečně velké a rychlé, došlo by
k rozpadu původní koherentně rotující struktury. Přitom důležitými para-
metry, které určují amplitudu a periodu oscilací jsou hmotnosti obou zdrojů
poruchového gravitačního potenciálu. Úkolem je tedy prozkoumat vývoj or-
bitálních elementů drah pro co možná nejširší oblast počátečních podmínek
a parametrů popisujících systém.

2.1 Popis systému

Centrální supermasivní černá díra o hmotnosti M• je zdrojem čistě keplerov-
ského, sféricky symetrického potenciálu φ• (r), tedy

φ• (r) = −GM•

r
. (2.1)

Hypotetická černá díra v centru IRS 13E je modelována pomocí neko-
nečně tenkého prstence o poloměru Rp, rovnému velké poloose dráhy kom-
plexu, a konstantní lineární hustotě λ. Její hodnota je zvolena tak, aby cel-
ková hmotnost prstence odpovídala hmotnosti černé díry. Osově symetrický
potenciál φp (R, z) takového prstence je dán vztahem (1.34). Protože Sch-
warzchildův poloměr uvažované černé díry je v porovnání s charakteristic-

23
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kými vzdálenostmi ve zkoumaném systému zanedbatelný, lze ji považovat za
nekonečně malý hmotný bod, a nekonečná tenkost prstence je tedy velice
dobrým přiblížením.
Pro potenciál sféricky symetrické kupy starých hvězd φk (r) s radiálním

profilem hustoty (1.1), vychází z Poissonovy rovnice

φk (r) = G 4πρ0r
α
0

(2− α) (3− α)
r2−α , (2.2)

kde α 6= 2 ∧ α 6= 3.
V rámci tohoto modelu jsou považovány hvězdy korotujícího disku za

testovací. Zanedbává se tedy jak jejich působení na ostatní části studovaného
systému, tak jejich vzájemná interakce. To umožňuje studovat pohyb každé
z nich jednotlivě v celkovém osově symetrickém potenciálu φc (R, z),

φc (R, z) = φ• (r) + φp (R, z) + φk (r) . (2.3)

V tomto modelu se rovněž se zanedbává jakákoli interakce s mezihvězdnou
látkou a též relativistické efekty.

2.2 Metoda průzkumu parametrů systému

Podmínkou pro to, aby skupina hvězd obíhajících kolem společného centra
tvořila disk, je alespoň přibližná kolinearita momentů hybnosti jednotlivých
hvězd. To v řeči orbitálních elementů znamená, že dráhy těchto hvězd musí
mít podobné délky výstupných uzlů a sklony. Pokud by se rozdíly v jed-
nom z těchto elementů mezi jednotlivými drahami příliš zvětšily, došlo by
k rozpadu původní diskové struktury. Je totiž vysoce nepravděpodobné, že
by se odlišnost ve sklonech kompenzovala odlišností v délkách výstupných
uzlů a naopak. V dalším se zaměřím pouze na změny sklonu drah.
Je tedy potřeba zjistit, pro jaké parametry systému, kterými jsou hmot-

nosti prstence Mp a sféricky symetrické hvězdokupy Mk (proměnným pa-
rametrem je charakteristická hustota ρ0), může dojít k dostatečně velkému
nárůstu rozdílů mezi sklony drah jednotlivých hvězd korotujícího disku. Ty se
přitom mohou lišit ve velké poloose, z-ové složce momentu hybnosti hvězdy,
počáteční excentricitě a počátečním argumentu pericentra. Jinými slovy ře-
čeno, je nutné prozkoumat změny sklonu dráhy hvězdy pro všechny možné
hodnoty zmíněných veličin a na základě těchto změn se pak pokusit vyme-
zit intervaly obou hmotností, pro něž bude systém stabilní, tedy nedojde
k rozpadu korotujícího disku.
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2.2.1 Kritéria stability

V dalším budu uvažovat dvě kvalitativně odlišná kritéria stability systému:

• amplituda oscilací — pokud budou orbitální elementy, především pak
sklon (a tedy i excentricita, viz vztah 1.26), oscilovat v dostatečně malém
intervalu, zůstane disková struktura zachována bez ohledu to, jaká je
perioda těchto oscilací. Vzhledem k jeho tloušťce (viz pododdíl 1.1.2)
zvolím za největší přípustnou změnu sklonu 20◦.

• perioda oscilací — koherentně rotující struktura zůstane zachována po
dobu kratší, než je perioda oscilací orbitálních elementů, a to bez ohledu
na jejich amplitudu, tedy na to, jakých hodnot by elementy nabyly v bu-
doucnosti. Dolní mezí periody je stáří pozorovaných disků, tedy přibližně
6 Myr.

Dimenze prostoru parametrů je příliš vysoká na to, aby bylo možno prozkou-
mat beze zbytku kritéria stability v okolí každého jeho bodu. Jistý odhad
může poskytnout studium vývoje význačných drah. Z topologie vývojových
stop v prostoru (e, ω) (viz obrázek 1.4) vyplývá, že ve vnitřní rotační oblasti
se oscilace zmenšují pro dráhy blíže počátku (e = 0). Pro zadanou čtveřici
parametrů Mp,Mk, a a c1 lze tedy nalézt takovou hodnotu excentricity estab,
která zaručí, že oscilace sklonu bude dostatečně malá pro libovolnou dráhu
začínající s e ≤ estab a ω ∈ 〈0; 2π〉.
Za charakteristickou periodu oscilací zvolím periodu maximáně oscilující

vývojové stopy v librační oblasti Plib. Pro odhady stability systému je totiž
nutné uvažovat periodu maximálních změn orbitálních elementů v té oblasti,
kde tyto změny probíhají nejrychleji, neboť nepředpokládám preferovanou
počáteční hodnotu argumentu pericentra (a tedy preferovanou oblast ve vý-
vojovém diagramu) při vzniku pozorovaných diskových struktur. Protože pe-
riody v obou rotačních oblastech jsou přibližně dvojnásobné než v librační,
je hledanou periodou právě Plib. Hodnoty obou zmíněných veličin lze nalézt
postupem popsaným v následujícím poddodíle.
Po určení hodnot estab a Plib pro všechny uvažované čtveřice parametrů

(Mp,Mk, a a c1) lze již částečně odhadnout, pro jaké hmotnosti prstence a sfé-
ricky symetrické hvězdokupy je systém stabilní. Pokud je minimum excent-
ricit estab, určené přes všechny uvažované velké poloosy, větší než maximální
pozorovaná výstřednost drah hvězd korotujícího disku (viz pododdíl 1.1.2),
je pro tuto dvojici hmotností poruch systém stabilní. Jinými slovy řečeno,
tyto hmotnosti jsou kompatibilní s pozorováním a přítomnost takto hmot-
ných poruch ve studovaném systému nelze tedy vyloučit. V opačném případě
je dále nutné porovnat minimum period Plib, nalezené opět přes všechny uva-
žované velké poloosy se stářím hvězd (viz pododdíl 1.1.2). Jestliže je kratší,
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je systém pro zadané hmotnosti nestabilní. Avšak i v případě, kdy je delší
než 6 Myr, není možné systém se zadanými hmotnostmi označit za stabilní
zcela jednoznačně, neboť Plib odpovídá pouze drahám s maximálními změ-
nami sklonu. Není tedy vyloučeno, že v systému může docházet k menším,
ovšem stále ještě dostatečným změnám sklonů drah (> 20◦), jejichž perioda
je již ale kratší než stáří hvězd disku.

2.2.2 Algoritmus

Meze maximálních intervalů, ve kterých se periodicky mění excentricita e
(a tedy i sklon) dráhy jsou patrné z vývojových diagramů. Nechť excentricita
dvou bodů na separatrix, jejichž argument pericentra je roven π

2
, je e2 a e3

a nechť platí, že e3 ≥ e2. Dále nechť excentricita bodů, v nichž dochází
k překřížení separatrix, je e1. Pak v librační oblasti platí nerovnost e2 < e <
e3, ve vnitřní rotační oblasti e2 < e < e1, zatímco ve vnější rotační oblasti
e1 < e < e3. V případě, že vnitřní rotační oblast neexistuje, má separatrix
průsečík pouze jeden a platí e1 = e2 = 0.
Jako první naleznu excentricitu průsečíků separatrix e1. Vhodnou meto-

dou je půlení intervalu (viz dodatek A.1), jejímž výstupem je horní a dolní
odhad, ed < e1 < eh. Tato metoda je časově nenáročná a situace, kdy ne-
existuje vnitřní rotační oblast, je pomocí ní také řešena bezchybně.
Dolní odhad e2 lze již poté nalézt přímou integrací dráhy hvězdy s po-

čátečním argumentem pericentra odpovídajícím jednomu z průsečíků na se-
paratrix a s počáteční excentricitou rovnou ed. Tedy integrací dráhy, jejíž
vývojová stopa se těsně přimyká k separatrix ve vnitřní rotační oblasti, ne-
boť právě minimum excentricity dosažené během vývoje této dráhy se nejvíce
blíží hledané hodnotě e2.
Maximálním vzájemným sklonem mezi rovinou prstence a dráhy hvězdy

pro zadanou hodnotu c1 je

imax = arccos c1 , (2.4)

kterého je dosaženo při nulové excentricitě, tedy pro kruhovou dráhu. Dráhy
s vyšší excentricitou svírají s prstencem vždy úhel menší než je imax. Nechť
je kruhová dráha referenční. Pak pro zvolenou maximální odchylku (20◦) od
imax, pro kterou se bude systém ještě jevit jako stabilní, je limitním sklonem

i20 = arccos c1 − 20◦ , (2.5)

kterému odpovídá excentricita

e20 =

√

1−
(

c1
cos i20

)2

. (2.6)
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Pro e2 < e20, budou maximální změny sklonu během vývoje všech drah,
jejichž vývojové stopy leží ve vnitřní rotační oblasti, vždy menší než 20◦.
V tom případě je celá vnitřní rotační oblast z tohoto hlediska stabilní a hle-
daná excentricita estab je rovna právě e2. Pokud platí opačná nerovnost, tedy
e2 > e20, je stabilní pouze část vnitřní rotační oblasti uvnitř vývojové stopy
procházející body, jejichž excentricita je rovna e20 a argument pericentra je
0 a π. Hodnota estab je pak rovna minimu excentricity právě na této hraniční
stopě.
Obdobné oblasti stability z hlediska změn sklonu sice existují i ve vnější

rotační a librační oblasti, ale obě „mají své vadyÿ. Ve vnější rotační oblasti
jsou příslušné vývojové stopy stále v extrémních excentricitách, velice blíz-
kých 1, které jsou neslučitelné s pozorovanými výstřednostmi drah hvězd
korotujícího disku. Naproti tomu librační oblast stability obsahuje pouze
stopy, jejichž argument pericentra se během svého vývoje mění pouze v urči-
tém intervalu. Nepředpokládám však, že by při vzniku korotujícího disku byl
preferován nějaký interval hodnot argumentu pericentra, společný pro dráhy
všech hvězd. Z uvedených důvodů je nutné obě další oblasti stability z této
analýzy vyloučit.
Ke zjištění periody maximálních změn v librační oblasti postačí opět

přímá integrace dráhy hvězdy. V tomto případě s počátečním argumentem
pericentra π

2
nebo 3π

2
a počáteční excentricitou e2 + δe. Z vývojových dia-

gramů je patrné, že horním odhadem δe je rozdíl horního a dolního odhadu
excentricity e1, tedy rozdíl eh − ed.

2.2.3 Vymezení parametrů systému

Rozsah velkých poloos je dán rozměry studovaného systému. Avšak vývoj
elementů dráhy hvězdy, která se při svém pohybu příliš přiblíží prstenci,
vykazuje chaotické chování (viz dodatek A.2). Z tohoto důvodu se omezím
pouze na takový interval velkých poloos, ve kterém bude vzdálenost hvězdy
od Sgr A* v apocentru ra menší než velká poloosa dráhy komplexu IRS 13E,
tedy 0,13 pc. Neboť

ra = a (1 + e) , (2.7)

a protože během vývoje elementů dráhy hvězdy v Kozaiově rezonanci se
nezřídka dosahuje excentricit blízkých jedné, uvažuji hodnoty velkých poloos
a < 0,06 pc. Dolní mez intervalu je pak dána vnitřním okrajem korotujícího
disku, a je tedy rovna 0,03 pc.
Vzhledem ke vztahu mezi hodnotou c1 a maximálním sklonem dráhy,

c1 = cos imax , (2.8)
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a skutečnosti, že pozorované disky jsou na sebe téměř kolmé (viz pododdíl
1.1.2), zahrnu do své analýzy pouze hodnoty c1 < 0,2.
S ohledem na diskutované hmotnosti hypotetické černé díry v komplexu

IRS 13E, prozkoumám hmotnost prstence v intervalu 103–104M⊙. Hmotnost
sféricky symetrické hvězdokupy pak vždy v intervalu 〈0;Mp〉. Jak bude patrné
z následujících výsledků, pro vyšší hodnoty Mk jsou již amplitudy oscilací
orbitálních elementů velmi malé.

2.3 Výsledky

2.3.1 Stabilita v závislosti na velké poloose

Na obrázku 2.1 jsou závislosti excentricity estab (a) a periody Plib (a) na velké
poloose dráhy hvězdy a pro různé hodnotyMp,Mk a c1. Čárkovaně jsou vždy
naznačeny nejvyšší pozorovaná výstřednost drah hvězd korotujícího disku
a jejich stáří.
V prvním řádku je v celém rozsahu velkých poloos estab (a) větší než

nejvyšší pozorovaná výstřednost drah hvězd, takže celý systém je stabilní,
i když perioda oscilací je výrazně kratší než stáří disku.
V druhém je potom příklad nestabilního systému. V malém intervalu vel-

kých poloos kolem hodnoty 0,05 pc je Plib (a) sice větší než stáří hvězd disku,
ale minima těchto závislostí min(estab (a)) a min(Plib (a)) leží pod hraničními
hodnotami, takže celkově systém nestabilní je.
Díky nepřítomnosti sféricky symetrické hvězdokupy v systému na třetím

řádku neexistuje vnitřní rotační oblast, takže excentricita estab (a) = 0. Peri-
oda Plib (a) je sice stále výrazně větší než stáří hvězd v disku, ale protože jde
pouze o periodu maximálních oscilací, není možné o stabilitě systému rozhod-
nout jednoznačně. Vzhledem k hodnotě min(Plib (a)) je však pravděpodobné,
že i perioda nejmenších dostatečných oscilací je větší než stáří disku, a tedy
celý systém je pravděpodobně stabilní.

2.3.2 Stabilita v závislosti na hmotnostech Mp, Mk

Na obrázku 2.2 jsou vykresleny izokontury min(estab (a)) a min(Plib (a)) hle-
daných přes celý rozsah poloos v souřadnicové síti odpovídající hmotnostem
obou poruch. Plně je vždy vyznačena hraniční kontura odpovídající maxi-
mální pozorované excentricitě drah hvězd a jejich stáří. Z obrázku jsou patrné
následující skutečnosti.

• Z porovnání výsledků simulací pro řádově odlišné hodnoty c1 = 0,2 a 0,02
je patrné, že hledaná minima na této veličině téměř nezávisí. Z tohoto dů-
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Obrázek 2.1: Závislosti estab (a) a Plib (a) na velké poloose dráhy hvězdy. Nej-
vyšší pozorovaná výstřednost drah hvězd korotujícího disku a jejich stáří jsou
naznačeny čárkovaně. Nahoře: Příklad stabilního systému (Mp = 104M⊙,
Mk = 104M⊙, c1 = 0,2). Uprostřed: Příklad nestabilního systému (Mp =
104M⊙, Mk = 2× 103M⊙, c1 = 0,2). Dole: Příklad systému, u kterého nelze
o stabilitě jednoznačně rozhodnout (Mp = 103M⊙, Mk = 0M⊙, c1 = 0,2).

vodu jsem již simulace pro další hodnoty c1 neprováděl a i další výsledky
budu uvádět pouze pro c1 = 0,2.
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• Hodnota min(estab (a)) závisí pouze na poměru hmotností obou poruch
a nikoli na každé zvlášť. Studovaný systém lze proto obecně označit za
stabilní, pokud je splněna podmínka

Mk

Mp
& 0,75 . (2.9)

• Pro z pozorování určenou charakteristickou hustotu sféricky symetrické
hvězdokupy ρ0 (viz vztah 1.2) lze pak psát podmínku stability systému
pro maximální hmotnost komplexu IRS 13E (a tedy i hypotetické černé
díry v jeho centru) MIRS 13E ve tvaru:

MIRS 13E . 6× 104M⊙ . (2.10)

• Oproti tomu hodnota min(Plib (a)) závisí na hmotnosti každé z poruch
zvlášť. Nelze proto z hlediska tohoto kritéria napsat obdobně jednodu-
chou obecnou podmínku nestability systému. Pro malé hmotnosti sférické
hvězdokupy (Mk/Mp . 0,2) je min(Plib (a)) > 6 Myr, pokud

MIRS 13E . 4,5× 103M⊙ . (2.11)

• Na hodnotě 0,2 leží stabilizující poměr hmotností obou poruch, na němž
se nachází velmi ostré maximum min(Plib (a)). Hodnota tohoto poměru
přitom pouze nepatrně závisí na hmotnosti prstence.



KAPITOLA 2. POUŽITÝ MODEL A VÝSLEDKY SIMULACÍ 31

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Mp  [103 M     ]

M
k 

/ 
M

p

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Obrázek 2.2: Výsledky simulací pro c1 = 0,2 (nahoře) a c1 = 0,02 (dole).
Vlevo: Izokontury min(estab (a)) s krokem 0,1. Plnou čarou je vyznačena nej-
vyšší pozorovaná excentricita drah hvězd korotujícího disku. Oblast hmot-
ností, kde je min(estab (a)) < 0,5 a pro něž je tedy systém stabilní, je na-
značena šedou barvou. Vpravo: Izokontury min(Plib (a)) s krokem 2 Myr.
Plnou čarou je vyznačena hodnota 6 Myr odpovídající stáří disku. Oblast
hmotností, ve které je min(Plib (a)) > 6 Myr, je naznačena šedou barvou.



Kapitola 3

Diskuse

Modeloval jsem pohyb hvězd korotujícího disku v dominantním keplerovském
potenciálu Sgr A* porušeném působením komplexu IRS 13E a sféricky syme-
trické hvězdokupy starších hvězd. Na základě výsledků těchto simulací se mi
podařilo vymezit interval možných hmotností komplexu IRS 13E, při kterých
by neměl destruktivní účinek na pozorovanou konfiguraci, a to přinejmenším
po dobu její existence.
První oblast stabilních parametrů odpovídá malým hmotnostem sféricky

symetrické hvězdokupy, které netvoří více než přibližně 20 % hmotnosti kom-
plexu IRS 13E. Lze konstantovat, že změny sklonu drah hvězd mají v této
oblasti periodu delší než 6 Myr, tedy než stáří pozorovaných disků, pokud
hmotnost komplexu IRS 13E není vyšší než přibližně 4, 5 × 103M⊙. Nelze
proto zcela vyloučit přítomnost takto hmotné černé díry v centru komplexu.
Tato hodnota je v dobrém souladu s hodnotou 5, 5× 103M⊙, kterou ve své
práci uvádí Nayakshin et al. (2005), kteří prováděli N -částicové modelování
vývoje dvou na sebe kolmých hvězdných disků. To potvrzuje, že zvolený pří-
stup pomocí testovací částice, která se pohybuje ve spojitých poruchových
potenciálech je pro řešení této úlohy vhodný.
Díky své menší časové náročnosti navíc umožňuje zvýšit počet zkouma-

ných parametrů systému, a to především o hmotnost sféricky symetrické
hvězdokupy. Z výsledků provedených simulací totiž vyplývá, že existuje další
velmi významná oblast stability. Pokud je poměr hmotností sféricky symet-
rické hvězdokupy a komplexu IRS 13E vyšší než přibližně 0,75, jsou oscilace
sklonu drah hvězd již malé na to, aby došlo k destrukci korotujícího disku. Za
předpokladu, že radiální profil hustoty sféricky symetrické hvězdokupy od-
povídá vztahům (1.1) – (1.5), je horní odhad hmotnosti komplexu IRS 13E
až o řád vyšší než v předchozí oblasti a je přibližně roven 6× 104M⊙. Z to-
hoto důvodu není tedy možné v úvahách o stabilitě studovaného systému
vliv sféricky symetrické hvězdokupy zanedbat.

32
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Pro stanovení přesnějších omezení na hmotnost komplexu IRS 13E, a tedy
i hypotetické střeně masivní černé díry v jeho centru, by bylo potřeba pro-
zkoumat i změny orbitálních elementů těch drah, které jsem ve své analýze
neuvažoval, tedy drah, jejichž velká poloosa je větší než 0,06 pc. I v této ob-
lasti jsou totiž stále ještě pozorovány hvězdy korotujícího disku. Vývoj těchto
drah již však vykazuje chaotické chování, takže by bylo nutné příslušně zo-
becnit algoritmus hledání význačných veličin.
Přesnější vymezení oblastí stabilních parametrů by rovněž přineslo po-

drobnější prozkoumání period oscilací orbitálních elementů v librační oblasti.
To by umožnilo stanovit minimum period menších změn sklonu, které by však
stále ještě byly dostatečné k destrukci původní koherentně rotující struktury.
Do provedené analýzy by bylo také vhodné začlenit změny délky výstup-

ného uzlu či relativistické efekty (např. stáčení pericentra), které mohou vy-
mezené oblasti stabilních hmotností obou poruch opět změnit.



Dodatky

A.1 Metoda půlení intervalů

Nechť dolní, resp. horní odhad excentricity průsečíků e1 pro n-tou iteraci je
en
d, resp. e

n
h , tedy

en
d ≤ e1 ≤ en

h . (A.1)

Pak se pro získání obou odhadů v iteraci n+ 1 integruje dráha hvězdy s po-
čátečním argumentem pericentra odpovídajícímu jednomu z průsečíků (0 či
π) a počáteční excentricitou en

test, která je definována vztahem

en
test ≡

en
h − en

d

2
. (A.2)

Integrace zastaví po dostatečně dlouhém časovém intervalu, aby bylo jasné,
zda excentricita dráhy hvězdy roste nebo klesá. Pokud roste, leží vývojová
stopa této dráhy ve vnější rotační oblasti, jak je patrné z vývojových dia-
gramů, a pro další iteraci se položí en+1

h ≡ en
test a en+1

d ≡ en
d. V opačném

případě jde o stopu z vnitřní rotační oblasti a pro další iteraci se volí naopak
en+1
d ≡ en

test a en+1
h ≡ en

h . Iterace se provádějí tak dlouho, dokud se horní
a dolní odhad e1 neliší méně než je požadovaná přesnost. Odhady pro první
iteraci jsou zřejmě e1d ≡ 0 a e1h ≡ emax.
Dolní, resp. horní odhad excentricity průsečíku z poslední iterace je pak

vhodnou počáteční excentricitou pro další integrace drah, jejichž stopy se
těsně přimykají k separatrix ve vnitřní, resp. vnější rotační oblasti.

A.2 Chaotické dráhy

Vývoj orbitálních elementů drah v dominantním keplerovském potenciálu
(1.11) porušeném působením prstence o poloměru Rp (1.34) může vykazovat
chaotické chování, jestliže pro velkou poloosu a platí

a &
Rp
2

. (A.3)
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Hvězdy na těchto drahách se totiž mohou dostat do těsného kontaktu s prs-
tencem, pokud jsou splněny následující dvě podmínky (uvažuji pouze případ,
kdy Rp > a).

• Pro excentricitu e platí:

e > ech ≡
Rp
a

− 1 , (A.4)

kde ech je excentricita, při které se vzdálenost hvězdy v apocentru rovná
poloměru prstence.

• Dráha je správné orientovaná. To nastane, pokud je argument pericentra
blízký 0 či π, protože v tom případě leží přímka apsid téměř v uzlové
přímce a tedy i v rovině prstence. To znamená, že právě v apocentru se
bude hvězda nacházet dostatečně blízko roviny prstence, aby mohlo dojít
k těsnému přiblížení.

Právě při těsném přiblížení hvězdy k prstenci přestávají platit předpoklady
techniky „středováníÿ (viz pododdíl 1.2.1), protože poruchové působení je již
příliš silné a nelze tedy zanedbat člen řádu ǫ2. Důsledkem toho je, že střední
hodnota poruchového potenciálu se již nezachovává tak přesně.
Ukázka chaoticky se vyvíjející dráhy je na obrázku A.1, kde jsou vykres-

leny izokontury střední hodnoty poruchového potenciálu prstence, do kterých
je přikreslena vývojová stopa dráhy. Je vidět, že se již nejedná pouze o křivku,
ale že dochází k zaplňování jisté oblasti diagramu. To je právě důsledkem ne
zcela přesného zachovávání se střední hodnoty poruchového potenciálu bě-
hem vývoje dráhy.
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Obrázek A.1: Izokontury střední hodnoty poruchového potenciálu prstence
s přikreslenou vývojovou stopou chaoticky se vyvíjející dráhy (Rp = 0,13 pc,
a = 0,08 pc, Mp = 104M⊙, c1 = 0,05). Je vidět, že pro argument pericentra
blízký 0 či π již stopa vyplňuje určitou oblast diagramu díky ne zcela přes-
nému zachovávání se střední hodnoty poruchového potenciálu během vývoje
dráhy.
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