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Úvod 

Fenomén chaosu je s fyzikou spjatý už od jejího počátku. Chaos, tedy citlivost na 

počáteční podmínky, se objevoval už v klasické mechanice, a to v tak jednoduchých 

systémech jako je dvojkyvadlo problém tří těles. Se vznikem nových fyzikálních 

teorií, které se většinou řídily složitějšími, často nelineárními rovnicemi, se však 

pozornost zaměřila především na analyticky řešitelné problémy, které zpravidla 

oplývají vysokou mírou symetrie a nejsou chaotické. 

Teorie chaosu začala vznikat až ve 20. století, svůj rozkvět zažila také díky 

prudkému rozvoji výpočetní techniky, která umožňovala numericky řešit předtím 

těžko zvládnutelné úlohy. Nová teorie se rozvíjí a aplikuje například v mechanice 

kontinua, zejména v souvislosti s fyzikou atmosféry, kde ji zpopularizovaly takové 

pojmy jako Lorentzův atraktor nebo tzv. motýlí efekt, pozadu ale nezůstala ani 

kvantová mechanika, stejně jako další teorie, která zásadně změnila náš pohled na 

svět – obecná teorie relativity. 

Objevením nové teorie gravitace – obecné teorie relativity – překonal 

Einstein dosavadní newtonovský koncept okamžitého působení síly na dálku a 

nahradil ho elegantním přístupem založeným na diferenciální geometrii. 

Prostor a čas byly propojeny již ve speciální teorii relativity, teprve v obecné 

relativitě se však z tohoto pasivního jeviště stal aktivní účastník děje. Einsteinovy 

rovnice říkají, jak se má prostoročas zakřivit při daném rozložení hmoty, stejně tak 

ale udávají, jak toto zakřivení, kterému říkáme gravitace, ovlivňuje pohyb hmoty. 

Jedná se tedy o dynamickou teorii gravitačního pole podobnou Maxwellově teorii 

elektromagnetického pole, ve které se veškeré změny šíří konečnou rychlostí. 

Jelikož se chaotické chování běžně vyskytuje už v newtonovském popisu, 

lze očekávat, že bude přítomno i v obecné relativitě. Existuje ale nějaká přímá 

souvislost mezi chaotickým pohybem testovacích částic v daném prostoročasu a jeho 

křivostí? Lze formulovat nějaké geometrické podmínky – ať už nutné nebo 

postačující – pro vznik chaosu?  

V této práci se zaměřím na geometrické kritérium založené na rovnici 

geodetické deviace a budu jej aplikovat na soustavu černá díra + disk / prstenec. 
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Předpovědi geometrické metody pak porovnám s výsledky získanými numerickou 

integrací rovnic geodetiky a znázorněnými na Poincarého řezech. 

V celé práci používám standardní značení a složkový formalismus obecné 

teorie relativity včetně geometrizovaných jednotek. Signatura metriky je (− + + +). 

Riemannův tenzor je v této práci definován: 

𝑉𝜈;𝜅𝜆 − 𝑉𝜈;𝜆𝜅 = 𝑅   𝜈𝜅𝜆
𝜇

𝑉𝜇,  

Ricciho tenzor je pak: 

𝑅𝜈𝜆 = 𝑅   𝜈𝜇𝜆
𝜇

.  
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1. Základní pojmy teorie chaosu 

V této kapitole nejprve nastíním základní pojmy teorie chaosu, které využiji při 

následné aplikaci geometrického kritéria a poté zmíním pár specifik obecné teorie 

relativity.  

1.1 Chaos v klasické mechanice 

V klasické (nekvantové) mechanice je stav zkoumaného systému s 𝑛 stupni volnosti 

plně popsán bodem ve fázovém prostoru, to jest udáním hodnot všech zobecněných 

souřadnic 𝑞𝑖 a k nim sdružených hybností 𝑝𝑖: (𝑞1, … , 𝑞𝑛, 𝑝1, … , 𝑝𝑛). Dynamika 

systému je pak dána Hamiltonovou funkcí na fázovém prostoru 𝐻(𝑞𝑖, 𝑝𝑖) a časový 

vývoj stavu – trajektorie (𝑞𝑖(𝑡), 𝑝𝑖(𝑡)) – je určen Hamiltonovými rovnicemi 

d𝑞𝑖

d𝑡
=

𝜕𝐻

𝜕𝑝𝑖
    a     

d𝑝𝑖

d𝑡
= −

𝜕𝐻

𝜕𝑞𝑖
 , (1.1) 

které se řeší spolu se zadanými počátečními podmínkami. Systém nazveme 

chaotickým, pokud pro dvě blízké počáteční podmínky dochází k exponenciálnímu 

rozbíhání obou trajektorii; takový systém je tzv. citlivý na počáteční podmínky, což 

značně snižuje schopnost předvídat jeho vývoj, ačkoliv se řídí deterministickými 

pohybovými rovnicemi. 

Jednou z  metod jak určit, zda je systém chaotický, jsou takzvané 

Lyapunovovy exponenty, pomocí kterých lze kvantifikovat sbíhání/rozbíhání 

trajektorií.  Mějme dvě blízké trajektorie spojené vektorem 𝛿(𝑡), potom je tzv. 

maximální Lyapunovův exponent 𝜆 definován jako limita (jak je uvedeno v [10]): 

𝜆 = lim
𝑡→∞

lim
‖𝛿(0)‖→0

1

𝑡
ln

‖𝛿(𝑡)‖

‖𝛿(0)‖
 . (1.2) 

Lyapunovovy exponenty ve skutečnosti tvoří spektrum, jejich počet je roven počtu 

stupňů volnosti. Aby byl systém chaotický, musí být alespoň jeden z nich kladný. 
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Disipativní systémy (které nezachovávají objem ve fázovém prostoru) jsou 

charakterizovány zápornými Lyapunovovými exponenty, zatímco v případě 

konzervativních systémů je součet exponentů nulový (podrobnosti jsou uvedeny 

v [11]).  

Dalším charakteristickým rysem chaotických trajektorií je fakt, že jejich 

atraktor (podmnožina fázového prostoru, ke které trajektorie pro velké časy směřuje) 

není jednoduchou množinou, jako jsou bod, uzavřená křivka či plocha, ale je to 

fraktál, tzv. podivný atraktor, což se projevuje mimo jiné i na Poincarého řezech, o 

kterých se zmíním později. 

Významnou skupinou systémů, které nevykazují rysy chaotického chování, 

jsou tzv. integrabilní systémy. 

1.2 Integrabilní systémy 

 

Při popisu pohybu hrají důležitou roli funkce na fázovém prostoru 𝑓𝑗(𝑞𝑖, 𝑝𝑖), které se 

podél dané trajektorie (𝑞𝑖(𝑡), 𝑝𝑖(𝑡)) s časem nemění, tedy  

𝑓𝑗(𝑞𝑖(𝑡), 𝑝𝑖(𝑡)) = konst. (1.3) 

Takovéto funkce nazýváme integrály pohybu. Integrály pohybu jsou často 

důsledkem invariance pohybových rovnic vůči nějaké operaci symetrie (viz teorém 

Noetherové); příkladem takovýchto zachovávajících se veličin mohou být energie, 

hybnost nebo moment hybnosti. 

 Pokud pro daný systém o 𝑛 stupních volnosti existuje 𝑛 nezávislých integrálů 

pohybu, nazveme jej integrabilním. Integrály se nazývají nezávislými, pokud 

{𝑓𝑖, 𝑓𝑗} = 0      𝑖, 𝑗 = 1, … 𝑛, (1.4) 

neboli pokud jejich Poissonova závorka vymizí. 

Jak je patrné z (1.3), existence integrálu pohybu omezuje pohyb ve fázovém prostoru 

na nadplochu dimenze 2𝑛 − 1. V případě integrabilního systému, který je vázaný 

(např. potenciálová jáma), jsou však trajektorie omezeny na varietu dimenze 



11 

𝑛 s topologií toru. Pomocí kanonické transformace pak lze přejít k novým 

zobecněným souřadnicím a hybnostem 

(𝑞𝑖, 𝑝𝑖) → (𝜃𝑖 , 𝐽𝑖), (1.5) 

v nichž hamiltonián závisí pouze na hybnostech. Těmto novým hybnostem 𝐽𝑖 říkáme 

akce (díky způsobu výpočtu, viz [13]) a k nim sdružené souřadnice nazýváme úhly. 

Jestliže hamiltonián závisí pouze na akcích, tedy 𝐻(𝜃𝑖 , 𝐽𝑖) = 𝐻(𝐽𝑖), z Hamiltonových 

rovnic plyne 

𝜃𝑖(𝑡) = 𝜔𝑖𝑡 + 𝛽𝑖            a              𝐽𝑖 = konst . (1.6) 

Akce se tedy podél dané trajektorie zachovávají a určují ve fázovém prostoru 

invariantní torus, na který je pohyb vázán (obrázek 1.1). Torus je parametrizován 

úhly 𝜃𝑖, které jsou periodickými proměnnými, a to s periodami danými frekvencemi 

𝜔𝑖. 

 

Obrázek 1.1: Schématické znázornění invariantního toru (převzato z [12]). 

 

Závislost původních zobecněných souřadnic 𝑞𝑖 na úhlech 𝜃𝑖 se pak dá 

vyjádřit pomocí Fourierovy řady, pohyb v konfiguračním prostoru je tedy 

periodický. Aby byl pohyb periodický i ve fázovém prostoru (jako v případě 

harmonického oscilátoru), musí být podíly všech frekvencí rovny racionálním 

číslům; pokud tomu tak není, nazveme danou trajektorii kvaziperiodickou. Oba typy 

trajektorií vázaných na invariantní torus, tedy jak periodické, tak kvaziperiodické, 

považujeme za regulární, jejich Lyapunovovy exponenty jsou buď záporné, nebo 

nulové (viz [11]). 
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Jelikož jsou integrabilní systémy pro svou vysokou míru symetrie v přírodě 

vzácností, vzniká otázka, co se stane se strukturou invariantního toru při drobné 

poruše. Pokud je porucha dostatečně malá a hladká, pak se většina torů, byť 

v pozměněné formě, zachová. Výjimku pak tvoří tory odpovídající periodickému 

pohybu, který při perturbaci vymizí (podrobněji o tomto pojednává tzv. KAM1 

teorém). 

 

1.3 Metoda Poincarého řezů 

Trajektorie ve fázovém prostoru (𝑞𝑖(𝑡), 𝑝𝑖(𝑡)) získané řešením pohybových rovnic 

(1.1) lze snadno znázornit, máme-li systém s jedním stupněm volnosti 

(dvourozměrný fázový prostor), jak ale přistupovat k problému o více stupních 

volnosti? Situaci si lze ulehčit pomocí integrálů pohybu. Pokud máme systém o 𝑛 

stupních volnosti a najdeme-li 𝑚 integrálů pohybu, které jsou navíc akcemi, můžeme 

se zabývat pohybem na efektivním fázovém prostoru o dimenzi 2(𝑛 − 𝑚), do 

kterého už nezahrnujeme akce a k nim sdružené cyklické souřadnice. 

Podaří-li se omezit fázový prostor na dvě souřadnice a dvě hybnosti 

a existuje-li navíc další integrál pohybu, který však není akcí (typicky se jedná 

o celkovou energii systému), dospějeme k fázovému prostoru o třech nezávislých 

proměnných, a právě na takovýto prostor je vhodné aplikovat techniku Poincarého 

řezu. Poincarého řez vytvoříme tak, že ve fázovém prostoru zvolíme plochu2 

𝑃(𝑞𝑖, 𝑝𝑖) = 0 (často je výhodné volit plochu, na níž je některá ze souřadnic 

konstantní) a budeme zaznamenávat průchody dané trajektorie touto plochou (jak je 

ukázáno na obrázku 1.2). Plochu řezu přirozeně volíme tak, aby jí trajektorie 

opakovaně procházely. 

 

 

                                                           
1 Zkratka značící jména objevitelů: A. Kolmogorov, V. Arnold a J. Moser. 
2Obecně je Poincarého řez definován pro prostor libovolné dimenze, po provedení řezu pomocí 
nadplochy pak dostaneme řez s dimenzí o jednu menší než je dimenze původního prostoru. 
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Obrázek 1.2: Konstrukce Poincarého řezu (převzato z [15]). 

 

Pro různé typy trajektorií se Poincarého řezy značně liší. V případě 

periodických trajektorií je zřejmé, že se jedná o konečný počet bodů. Pro 

kvaziperiodické trajektorie ležící na ploše s topologií toru jsou výsledkem průniku 

s rovinou řezu uzavřené křivky (obrázek 1.3). V případě chaotické trajektorie, která 

není vázána na žádnou plochu, a která hustě vyplňuje určité oblasti fázového 

prostoru, dostáváme v řezu celé plochy vyplněné body průniku, sledujeme-li 

trajektorii po dostatečně dlouhý čas, jak je znázorněno na obrázku 1.4. 

 

Obrázek 1.3: Průnik invariantního toru a roviny Poincarého řezu (převzato z [14]). 
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Obrázek 1.4: Příklad Poincarého řezu s chaotickými (hustě vyplněnými) oblastmi (převzato z 

[3]). 

1.4 Pohyb v obecné teorii relativity 

Obecná teorie relativity popisuje gravitaci jako zakřivení čtyřrozměrného 

prostoročasu. Geometrii prostoročasu pak plně popisuje metrický tenzor 𝑔𝜇𝜈, který je 

řešením Einsteinových rovnic gravitačního pole. 

V obecné relativitě se volné částice pohybují v prostoročase po křivkách, 

kterým říkáme geodetiky. Geodetiky zobecňují pojem přímky, vzdálenost mezi 

dvěma body po nich je extremální. Částice s nenulovou klidovou hmotností 

se pohybují po tzv. časupodobných geodetikách, ty jsou přirozeně parametrizovány 

vlastním časem 𝜏. Geodetiky 𝑥𝜇(𝜏) jsou řešením rovnice geodetiky 

d2𝑥𝜇

d𝜏2
+ Γ𝜈𝜎

𝜇 d𝑥𝜈

d𝜏

d𝑥𝜎

d𝜏
= 0. (1.7) 

Písmenem Γ jsou značeny Christoffelovy symboly, jež jsou plně určeny metrickým 

tenzorem. Máme tedy soustavu čtyř obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu 

a můžeme tedy zavést fázový prostor všech poloh a čtyřhybností (𝑥𝜇 , 𝑝𝜇) resp. 

prostor všech poloh a čtyřrychlostí  (𝑥𝜇, 𝑢𝜇), kde čtyřrychlost je 𝑢𝜇 =
d𝑥𝜇

d𝜏
 a 

čtyřhybnost 𝑝𝜇 = 𝑚𝑢𝜇 (𝑚 je hmotnost částice). 
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I v obecné relativitě se setkáváme s integrály pohybu, jejichž existence je zde 

důsledkem symetrií metrického tenzoru. Symetrie je generována Killingovým 

vektorovým polem, v jehož směru je Lieova derivace metriky rovna nule. 

Ke každému Killingovu vektoru 𝐾𝜈 přísluší průmět čtyřrychlosti, který se podél 

geodetiky zachovává (viz [16]): 

𝑔𝜇𝜈𝑢𝜇𝐾𝜈 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (1.8) 

Kromě zachovávajících se průmětů je čtyřrychlost omezena ještě normalizací 

𝑔𝜇𝜈𝑢𝜇𝑢𝜈 = −1, (1.9) 

  která platí podél jakékoliv světočáry.  
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2. Weylovy prostoročasy 

Weylovy prostoročasy jsou jednou ze tříd přesných řešení Einsteinových rovnic 

gravitačního pole. Jedná se o statické (Lze najít souřadnice, ve kterých metrika 

nezávisí na souřadnicovém čase a koeficienty 𝑔0𝑖 jsou nulové.) a axiálně symetrické 

prostoročasy. V této práci se navíc omezím na vakuové Weylovy prostoročasy, ty 

lze, jak je uvedeno např. v [17], popsat Weylovou metrikou: 

d𝑠2 = −𝑒2𝜈(𝜌,𝑧)d𝑡2 + 𝑒2𝜆(𝜌,𝑧)−2𝜈(𝜌,𝑧)(d𝜌2 + d𝑧2) + 𝜌2𝑒−2𝜈(𝜌,𝑧)d𝜙2. (2.1) 

Weylovy souřadnice jsou  cylindrického typu, 𝜌 je souřadnicová vzdálenost od osy a 

𝜙𝜖(0,2𝜋). Vzhledem k omezením daným zmíněnými symetriemi je prostoročas plně 

určen dvěma metrickými funkcemi 𝜈 a 𝜆, které závisejí na 𝜌 a 𝑧. Dosadíme-li (2.1) 

do Einsteinových rovnic a omezíme-li se pouze na vakuové prostoročasy, dostaneme 

podle [17] vztahy pro obě metrické funkce: 

𝜈,𝜌𝜌 +
1

𝜌
𝜈,𝜌 + 𝜈,𝑧𝑧 = 0, (2.2) 

𝜆 = ∫ 𝜌{[(𝜈,𝜌)2 − (𝜈,𝑧)2]d𝜌 + 2𝜈,𝜌𝜈,𝑧d𝑧}
𝜌,𝑧

osa
. (2.3) 

Rovnice (2.2) je Laplaceova rovnice v cylindrických souřadnicích a její řešení závisí 

na příslušných okrajových podmínkách. Pro funkci 𝜈 tedy platí stejná rovnice jako 

pro newtonovský gravitační potenciál a i zde je důsledkem linearity rovnice princip 

superpozice řešení. Gradient druhé metrické funkce 𝜆 je dán derivacemi 𝜈 

s podmínkou nulovosti 𝜆 na ose (𝜌 = 0), funkci 𝜆 pak lze vyjádřit pomocí 

křivkového integrálu (2.3).  

Metrický tenzor tedy získáme řešením Laplaceovy rovnice (2.2) pro všechny 

zdroje zvlášť. Ze součtu všech funkcí 𝜈 pak vypočteme 𝜆 a obě funkce pak dosadíme 

do (2.1). 
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Nyní uvedu konkrétní řešení, kterými se budu v této práci zabývat: 

2.1 Schwarzschildovo řešení 

Schwarzschildovo řešení je historicky prvním (zakřiveným) řešením Einsteinových 

rovnic, jedná se o sféricky symetrický, statický, vakuový prostoročas, zcela určený 

jediným parametrem, a to hmotností černé díry 𝑀. Metrická funkce 𝜈 je ve 

Weylových souřadnicích dána předpisem 

𝜈 =
1

2
ln (

𝑑1+𝑑2−2𝑀

𝑑1+𝑑2+2𝑀
), (2.4) 

kde 𝑑1,2 = √𝜌2 + (𝑧 ∓ 𝑀)2. Schwarzschildova metrika je nejčastěji uváděna ve 

Schwarzschildových souřadnicích (𝑡, 𝑟, 𝜃, 𝜙), jež jsou s Weylovými svázány vztahy 

𝜌 = √𝑟(𝑟 − 2𝑀) sin 𝜃 , 𝑧 = (𝑟 − 𝑀) cos 𝜃. 

V Schwarzschildových souřadnicích má metrika dvě singularity. První se 

nachází v bodě 𝑟 = 0, ve kterém je koncentrována veškerá hmotnost černé díry. 

Jedná se o tzv. prostoročasovou singularitu, která je přítomna ve všech souřadnicích, 

o čemž mimo jiné svědčí divergence invariantů popisujících křivost v tomto bodě. 

Druhá singularita je naopak souřadnicová, leží v bodě 𝑟 = 2𝑀 a odpovídá nadploše, 

které říkáme horizont událostí. Ten obklopuje vlastní černou díru, což je část 

prostoročasu pod horizontem (𝑟 < 2𝑀). Weylovy souřadnice popisují pouze tu část 

prostoročasu nad horizontem, ten je zde částí osy: 𝑧𝜖(−𝑀, 𝑀). 

2.2. Invertovaný disk Morgana a Morganové 

Jedná se o rodinu nekonečně tenkých disků vzniklou inverzí disků Morgana 

a Morganové (dále jen M-M disk), které řeší Laplaceovu rovnici (2.2) a mají hustotu 

𝜔(𝑚) nenulovou pro 𝜌𝜖(0, 𝑏), kde b je poloměr disku. Disky vzniklé inverzí M-M 

disků mají naopak hustotu nenulovou pro 𝜌 > 𝑏, přesto stále řeší Laplaceovu rovnici, 

která je vůči zmíněné transformaci invariantní (Kelvinova transformace, viz [18]), 

průběh hustoty disku o hmotnosti ℳ je konkrétně  

𝜔(𝑚)(𝜌) =
22𝑚(𝑚!)2ℳ 𝑏

(2𝑚)!𝜋2𝜌3
(1 −

𝑏2

𝜌2
)𝑚−

1

2. (2.5) 
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Disky jsou číslovány přirozeným číslem 𝑚, z výrazu (2.5) je patrné, že pro vyšší m 

hustota rychleji klesá k nule v bodě 𝜌 = 𝑏. 

Odpovídající metrická funkce 𝜈, tedy řešení Laplaceovy rovnice s okrajovou 

podmínkou danou ekvatoriální plošnou hustotou (2.5), má tvar: 

𝜈(𝑚)(𝑥, 𝑦) = −
22𝑚+1(𝑚!)2ℳ

𝜋𝑏

∑ 𝐶2𝑛
(𝑚)

i𝑄2𝑛(
i|𝑦|

√𝑥2+1−𝑦2
)𝑃2𝑛(

𝑥

√𝑥2+1−𝑦2
)𝑚

𝑛=0

√𝑥2+1−𝑦2
, (2.6) 

kde koeficienty 𝐶2𝑛
(𝑚)

 jsou dány  

𝐶2𝑛
(𝑚)

=
(−1)𝑛(4𝑛+1)(2𝑛)!(𝑚+𝑛)!

(𝑛!)2(𝑚−𝑛)!(2𝑚+2𝑛+1)!
, 

𝑃2𝑛 jsou Legendreovy polynomy a 𝑄2𝑛 jsou Legendreovy funkce druhého druhu, 

které se dají vyjádřit pomocí Legendreových polynomů jako 

𝑄2𝑛(i𝑋) = −i𝑃2𝑛(i𝑋) arccot(𝑋) − ∑
1

𝑗
𝑃𝑗−1(i𝑋)𝑃2𝑛−𝑗(i𝑋)2𝑛

𝑗=1 . 

Metrická funkce (2.6) je zde vyjádřena ve zploštělých sféroidálních souřadnicích 

(𝑥, 𝑦), které souvisejí s Weylovými souřadnicemi (𝜌, 𝑧) vztahy 

𝜌2 = 𝑏2(𝑥2 + 1)(1 − 𝑦2) , 𝑧 = 𝑏𝑥𝑦. 

2.3 Bachův-Weylův prstenec 

Funkce 𝜈 zde přesně odpovídá newtonovskému gravitačnímu potenciálu, který se 

vypočte integrací přes jednorozměrný kruhový prstenec s hmotností ℳ a poloměrem 

𝑏, výsledek 

𝜈 =
−2ℳ𝐾(𝑘)

𝜋√(𝜌+𝑏)2+𝑧2
, (2.7) 

je dán pomocí eliptického integrálu prvního druhu 

𝐾(𝑘) = ∫
𝑑𝜙

√1−𝑘2 (sin 𝜙)2

𝜋

2
0

 , kde  𝑘 = √
4𝜌𝑏

(𝜌+𝑏)2+𝑧2
  . 
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 2.4 Geodetiky ve Weylově prostoročase  

Řešíme-li rovnici geodetiky pro Weylovu metriku (2.1), dostaneme pro časovou 

a úhlovou kovariantní složku čtyřrychlosti 

𝑑𝑢𝑡

𝑑𝜏
=0,  

𝑑𝑢𝜙

𝑑𝜏
=0. (2.8) 

Tento výsledek není překvapivý, neboť ve Weylově prostoročasu máme dva 

Killingovy vektory, a to ve směru souřadnicových čar 𝑡 a 𝜙, jejich skalární součin s 

čtyřrychlostí je pak roven právě kovariantním složkám čtyřrychlosti 𝑢𝑡 a 𝑢𝜙. 

Na význam obou integrálů pohybu lze nahlédnout z pohledu pozorovatele 

v nekonečnu. Jelikož výše zmíněná řešení Einsteinových rovnic popisují 

asymptoticky plochý prostoročas, můžeme použit Minkowského metriku 

k vyhodnocení obou konstant v nekonečnu: 

𝑢𝑡 = −𝛾 , 𝑢𝜙 = 𝜌2𝛾
d𝜙

d𝑡
 , (2.9) 

kde 𝛾 je Lorentzův faktor daný rychlostí vůči stojícímu pozorovateli v nekonečnu. 

Jak je vidět z (2.10), složky: 𝑢𝑡 a 𝑢𝜙 jsou až na konstanty úměrnosti rovny záporně 

vzaté energii 𝐸 a momentu hybnosti 𝐿, a to opět vzhledem ke statickému 

pozorovateli v nekonečné vzdálenosti od zdrojů gravitačního pole. 

Geodetický pohyb je tedy charakterizován dvěma integrály pohybu, jejichž existence 

je stejně jako v klasické mechanice důsledkem symetrií, v našem případě statičnosti a 

axiální symetrie. 
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3. Geometrické kritérium 

Jak již bylo řečeno v předchozí části, zabýváme se v této práci geodetickým 

pohybem. Abychom mohli popsat sbíhání resp. rozbíhání dvou blízkých geodetik, 

zavedeme tzv. deviační vektor 𝑛𝜇, který obě blízké geodetiky spojuje. Pro tento 

vektor lze odvodit rovnici geodetické deviace 

D2𝑛𝜇

d𝜏2
= −𝑅   𝜈𝜎𝜌

𝜇
𝑢𝜈𝑛𝜎𝑢𝜌. (3.1) 

Druhá absolutní derivace podle vlastního času stojící na levé straně rovnice má 

význam vzájemného zrychlení dvou částic pohybujících se po geodetikách, zatímco 

na pravé straně je Riemannův tenzor křivosti 𝑅   𝜈𝜎𝜌
𝜇

, ten závisí pouze na metrickém 

tenzoru a jeho prvních a druhých derivacích podle souřadnic. 

Jelikož podle newtonovské limity rovnice geodetiky souvisí metrický tenzor 

s gravitačním potenciálem, pak analogicky Riemannův tenzor závislý na druhých 

derivacích metriky souvisí s nehomogenitou gravitačního pole, tedy se slapovými 

silami. 

Rovnici (3.1) můžeme, jak je uvedeno např. v [2], upravit na tvar 

D2𝑛𝜇

d𝜏2 = −(𝑔𝑟𝑎𝑑𝑛)𝜇𝑉𝑢(𝑛), (3.2) 

kde složky gradientu jsou 

(𝑔𝑟𝑎𝑑𝑛)𝜇 = 𝑔𝜇𝜈 𝜕

𝜕𝑛𝜈 (3.3) 

a potenciál 𝑉𝑢(𝑛) je dán vztahem 

𝑉𝑢(𝑛) =
1

2
𝑅𝜇𝜈𝜎𝜌𝑛𝜇𝑢𝜈𝑛𝜎𝑢𝜌 = −

1

2
𝐾(𝑢, 𝑛)‖𝑛‖2, (3.4) 

kde  𝐾(𝑢, 𝑛) =
𝑅(𝑢,𝑛,𝑢,𝑛)

‖𝑛‖2‖𝑢‖2−〈𝑢,𝑛〉2 je sekční křivost3 a prostorupodobný vektor 𝑛 lze 

speciálně volit tak, aby platilo 〈𝑢, 𝑛〉 = 0. 

 

 

                                                           
3 Zde máme sekční křivost definovanou s opačným znaménkem, než je běžné, jelikož  ‖𝑢‖2 = −1. 
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Potenciál (3.4) můžeme pro danou čtyřrychlost 𝑢 přepsat do tvaru 

𝑉𝑢(𝑛) =
1

2
𝐴𝜎

𝜇
𝑛𝜇𝑛𝜎, (3.5) 

kde tenzor druhého řádu 𝐴𝜎
𝜇

 je definován 

𝐴𝜎
𝜇

= 𝑅     𝜎𝜌
𝜇𝜈

𝑢𝜈𝑢𝜌. (3.6) 

V této formulaci se na problém „přitahování“ resp. „odpuzování“ geodetik, 

který je popsán rovnicí (3.2), můžeme dívat jako na pohyb částice v potenciálovém 

poli. 

Potenciál 𝑉𝑢(𝑛) má pouze jediný stacionární bod 𝑛𝜇 = 0, ve kterém nabývá 

nulové hodnoty. Pokud by byl potenciál jakožto funkce 𝑛 v dané oblasti prostoročasu 

nezáporný, dostali bychom potenciálovou jámu s minimem v bodě 𝑛𝜇 = 0, do tohoto 

bodu by pak byla ona fiktivní částice přitahována a geodetiky by se k sobě 

přibližovaly. 

Opačná situace nastane, pokud se budou částice nacházet v oblasti 𝑉𝑢(𝑛) ≤ 0: 

v takovém případě vznikne potenciálový kopec s maximem 𝑛𝜇 = 0 a geodetiky se 

budou „odpuzovat“, přesněji řečeno bude docházet k exponenciálnímu vzdalování 

obou částic pohybujících se po geodetikách, jak plyne z rovnice (3.2). 

Než přistoupíme k  analýze znaménka potenciálu, je třeba zdůraznit, že 

situace není zdaleka tak jednoduchá, jak je vylíčeno v předchozích dvou odstavcích. 

Při pohybu v prostoročase se mění spád jámy/kopce, jelikož potenciál závisí na 

poloze a čtyřrychlosti, důležitější však je, že v našem případě vlastně žádná jáma ani 

kopec nefigurují, což je důsledkem toho, že tenzor 𝐴𝜎
𝜇

 není pozitivně definitní ani 

negativně definitní, o čemž se lze snadno přesvědčit výpočtem jeho stopy 𝐴𝜇
𝜇

: 

𝐴𝜇
𝜇

= 𝑅     𝜇𝜌
𝜇𝜈

𝑢𝜈𝑢𝜌 = 𝑅𝜌
𝜈𝑢𝜈𝑢𝜌 = 0, (3.7) 

kde 𝑅𝜌
𝜈 je Ricciho tenzor (ten je ve vakuových prostoročasech, kterými se zde 

zabýváme, nulový). Jelikož je tenzor 𝐴𝜎
𝜇

 indefinitní, není v bodě 𝑛𝜇 = 0 extrém, ale 

pouze sedlový bod, z čehož plyne, že „přitažlivost“ působí pouze v některých 

směrech deviačního vektoru, zatímco pro zbylé směry  𝑛𝜇 dochází k „odpuzování“. 

To, která ze dvou tendencí převažuje, lze zjistit výpočtem vlastních čísel 𝐴𝜎
𝜇

. 
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Tenzor 𝐴𝜎
𝜇

 lze reprezentovat jako matici 4 × 4, která má čtyři vlastní čísla, 

jejichž součet je nula (plyne z nulovosti stopy). Jedno z vlastních čísel je vždy 

nulové, odpovídá vektorům úměrným čtyřrychlosti: 

𝐴𝜎
𝜇

𝑘 ∙ 𝑢𝜎 = 𝑘 ∙ 𝑅     𝜎𝜌
𝜇𝜈

𝑢𝜈𝑢𝜌𝑢𝜎 = 0. (3.8) 

Nulový výsledek je důsledkem antisymetrie Riemannova tenzoru. Zmíněné nulové 

vlastní číslo dále nebudeme uvažovat, jelikož  𝑛𝜇 nepatří do jeho vlastního 

podprostoru, protože jsme deviační vektor volili tak, aby platilo 𝑛𝜇𝑢𝜇 = 0. Zbývají 

tedy tři vlastní čísla, jejichž součet je nula. Zajímavým faktem je, jak ukážeme 

později, že tato vlastní čísla vůbec nezávisí na čtyřrychlosti 𝑢𝜇. K výpočtu vlastních 

čísel užijeme postupu popsaném v [1]. 

Nejprve zavedeme (jak je uvedeno v [2]) bivektor 𝑆 pomocí vnějšího součinu 

čtyřrychosti 𝑢 a deviačního vektoru 𝑛, 

𝑆 = 𝑢⋀𝑛. (3.9) 

Takovýto bivektor má šest složek a odpovídá tenzoru druhého řádu 𝑆𝜇𝜈 vzniklého 

antisymetrizací, 

𝑆𝜇𝜈 =
1

2
(𝑢𝜇𝑛𝜈 − 𝑛𝜇𝑢𝜈). (3.10) 

Na prostoru bivektorů je definována metrika 𝐺 předpisem 

𝐺(𝐴⋀𝐵, 𝐶⋀𝐷) = 𝑔(𝐴, 𝐶)𝑔(𝐵, 𝐷) − 𝑔(𝐴, 𝐷)𝑔(𝐵, 𝐶). (3.11) 

Od Riemannova tenzoru tak můžeme přejít k odpovídající bilineární formě 𝑅𝐴𝐵 na 

prostoru bivektorů tak, aby platilo 

𝑅(𝑢, 𝑛, 𝑢, 𝑛) = 𝑅𝜇𝜈𝜎𝜌𝑢𝜇𝑛𝜈𝑢𝜎𝑛𝜌 = 𝑅𝜇𝜈𝜎𝜌𝑆𝜇𝜈𝑆𝜎𝜌 = 𝑅𝐴𝐵𝑆𝐴𝑆𝐵, (3.12) 

kde 𝐴, 𝐵 = 1, … ,6. Vztah (3.12) plyne z antisymetrie Riemannova tenzoru. Nyní 

budeme hledat vlastní čísla 𝜅 této bilineární formy, 

𝑅𝐵
𝐴𝑆𝐵 = 𝜅𝑆𝐴. (3.13) 

Zde je výhodné řešit vlastní úlohu (3.13) pro Weylův tenzor, ten stejně jako 

Riemannův tenzor souvisí se slapovými silami, ve vakuu však oba tyto tenzory 

splývají.   
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Spočteme-li komponenty Weylova tenzoru pro obecný tvar Weylovy metriky 

(2.1), dostaneme bilineární formu na prostoru bivektorů  𝐶𝐵
𝐴4, tu můžeme 

reprezentovat jako matici 6 × 6, která má velice jednoduchý, blokově diagonální tvar 

𝐶 = (
휀 0
0 휀

), (3.14) 

kde symetrická matice 휀 vypadá5 

휀 = (

𝐶1
1 𝐶2

1 0

𝐶1
2 𝐶2

2 0

0 0 𝐶3
3

). (3.15) 

Z pohledu na výše uvedenou matici je patrné, že mnoho složek Weylova 

tenzoru je rovno nule, proto je v tomto obecném tvaru výhodnější počítat 

s Weylovým než s Riemannovým tenzorem. 

Z (3.15) snadno vypočteme všechna tři vlastní čísla, 

𝜅1 =
1

2
(𝐶1

1 + 𝐶2
2 + √(𝐶1

1 − 𝐶2
2)2 + 4(𝐶2

1)2), 

𝜅2 =
1

2
(𝐶1

1 + 𝐶2
2 − √(𝐶1

1 − 𝐶2
2)2 + 4(𝐶2

1)2), (3.16) 

𝜅3 = 𝐶3
3. 

Jak již bylo uvedeno výše, protože jsme ve vakuu, platí 

𝜅1 + 𝜅2 + 𝜅3 = 0. (3.17) 

Nyní se krátce vrátíme k problému vlastních čísel tenzoru 𝐴𝜎
𝜇

. 

Předpokládejme, že jsme našli vlastní bivektor z rovnice (3.13), potom pro příslušný 

antisymetrický tenzor platí 

𝑅     𝜎𝜌
𝜇𝜈

𝑆𝜎𝜌 = 2𝜅𝑆𝜇𝜈. (3.18) 

Určíme-li ze znalosti čtyřrychlosti a 𝑆𝜇𝜈deviační vektor 𝑛𝜇, zjistíme, že se jedná o 

vlastní vektor 𝐴𝜎
𝜇

: 

𝐴𝜎
𝜇

𝑛𝜎 = 𝑅     𝜎𝜌
𝜇𝜈

𝑢𝜈𝑢𝜌𝑛𝜎=−𝑅     𝜎𝜌
𝜇𝜈

𝑢𝜈𝑆𝜎𝜌 = −2𝜅𝑢𝜈𝑆𝜇𝜈 = −𝜅𝑛𝜇. (3.19) 

                                                           
4 Tato bilineární forma je zavedena stejným způsobem jako 𝑅𝐴𝐵, zvedání indexu je provedeno pomocí metriky 
(3.11). 
5  Indexy 1,2,3 odpovídají dvojicím 𝑡𝜌, 𝑡𝑧 a 𝑡𝜙. 
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Vlastní čísla 𝐴𝜎
𝜇

 tedy nezáleží na čtyřrychlosti a jsou až na znaménko shodná s  

vlastními čísly vypočtenými v (3.16). 

Z potenciálu daného rovnicí (3.5) a kladné normy 𝑛𝜇 plyne, že tendence 

k rozbíhání geodetik je větší pro 𝜅𝑖 > 0. Jelikož je součet vlastních čísel rovný nule, 

bude „odpuzování“ převažovat v oblastech prostoročasu se dvěma kladnými 

vlastními čísly: (+ + −) nebo (+ − +).6  

Základní ideou tohoto geometrického kritéria tedy je nalézt „rozbíhavé“ 

oblasti, odpovídající dvěma kladným vlastním číslům tenzoru 𝐴𝜎
𝜇

 a na základě jejich 

velikosti vzhledem k povoleným oblastem pohybu (viz další kapitolu) odhadnout, 

zda by měl systém pro dané parametry vykazovat chaotické chování. 

Na závěr několik poznámek k této metodě. Z rovnice geodetické deviace (3.1) 

lze pro druhou derivaci velikosti vektoru 𝑛𝜇odvodit rovnici 

𝑑2

𝑑𝜏2
‖𝑛‖2 = −2𝑅𝜇𝜈𝜎𝜌𝑛𝜇𝑢𝜈𝑛𝜎𝑢𝜌 + 𝑔𝜇𝜈

𝐷𝑛𝜇

𝑑𝜏

𝐷𝑛𝜐

𝑑𝜏
. (3.20) 

Z podobné rovnice vychází Y. Sota a další ve svém článku [1]. První člen na 

pravé straně této rovnice je úměrný sekční křivosti stejně jako potenciál 𝑉𝑢(𝑛), 

chování tohoto členu tedy lze popsat pomocí již vypočtených vlastních čísel 𝜅𝑖. 

Problém s rovnicí (3.20) však je určit, jak velký vliv má druhý člen, který má 

význam kvadrátu velikosti vzájemné rychlosti. Tento člen je vždy kladný a měl by 

tedy přispívat k rozbíhání geodetik. Je ale jeho velikost srovnatelná s prvním 

členem? Jak velkou roli hraje? Na tuto otázku nejsem schopen odpovědět, proto jsem 

v této práci užil intuitivnějšího popisu založeného na pohybu částice v potenciálovém 

poli. 

Přístup založený na rovnici geodetické deviace nebyl v literatuře využit jen 

v obecné relativitě, ale častěji spíše v klasické mechanice (např. v [5]) při studiu 

pohybu v konzervativním poli, kde se místo relativistické metriky zavedla metrika 

𝑔𝑖𝑗 =
𝐸

𝐸−𝑉(𝑥)
𝛿𝑖𝑗, (3.21) 

ve které E značí energii a 𝑉(𝑥) potenciál konzervativní síly. 

                                                           
6  Oblast (− + +) nemůže existovat, neboť 𝜅1 > 𝜅2. 
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Na začátku této kapitoly jsem uváděl vztah mezi naším potenciálem 

a geometrickým pojmem sekční křivosti 𝐾(𝑢, 𝑛). Toto geometrické kritérium 

se nazývá geometrickým právě proto, že si dává za cíl najít souvislost mezi 

chaotickým pohybem a lokální geometrií prostoročasu, která by podle této metody 

měla nutit geodetiky k vzájemnému sbíhání či rozbíhání. Jako jistý speciální případ 

našeho problému mohou posloužit geodetiky na Riemannově varietě s konstantní 

sekční křivostí, kde se geodetiky sbíhají pro 𝐾 > 0 (eliptická geometrie) a rozbíhají 

pro 𝐾 < 0 (hyperbolická geometrie). 
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4. Výsledky geometrické metody 

4.1 Efektivní potenciál 

V této části srovnám výsledky geometrického kritéria, které jsem aplikoval na 

prostoročasy popsané ve druhé kapitole, s numerickými výsledky v podobě 

Poincarého řezů převzatými z článku [3]. Vzhledem k existenci dvou integrálů 

pohybu a normalizaci čtyřrychlosti se budeme zabývat pouze třírozměrným fázovým 

prostorem, ve Schwarzschildových souřadnicích (𝑟, 𝜃, 𝑢𝑟). V tomto třírozměrném 

prostoru lze přirozeně vést Poincarého řez ekvatoriální rovinou (𝜃 =
𝜋

2
), tedy 

rovinou, v níž černou díru obklopuje disk nebo prstenec. 

Převzaté obrázky Poincarého řezů budu porovnávat s obrázky, které by podle 

uvažovaného geometrického kritéria měly být „chaotické“ (tedy s tendencí rozbíhání 

geodetik), tyto obrázky jsou znázorněny ve Weylových souřadnicích (𝜌, 𝑧). Jelikož 

se částice nemohou v prostoročase pohybovat libovolně, je vhodné vykreslit 

povolené oblasti pohybu a zjistit, zda se s nimi oblasti vymezené geometrickým 

kritériem pronikají a jak velkou část povolené oblasti zabírají oblasti s tendencí 

rozbíhání geodetik.  

Povolené oblasti najdeme pomocí efektivního potenciálu. Z normalizace 

čtyřrychlosti (v kovariantní formě) plyne 

𝑔𝜌𝜌(𝑢𝜌)
2

+ 𝑔𝑧𝑧(𝑢𝑧)2 = 𝑒−2𝜈(𝜌,𝑧)(𝐸2 − 𝑉𝑒𝑓
2 ) > 0. (4.1) 

Protože jsou  𝑔𝜌𝜌 a   𝑔𝑧𝑧 kladné, je celý výraz na levé straně kladný, proto se může 

částice s danou energií 𝐸 pohybovat jen v oblasti 𝐸2 − 𝑉𝑒𝑓
2 > 0, kde bezrozměrný 

efektivní potenciál 𝑉𝑒𝑓 je 

𝑉𝑒𝑓
2 (𝜌, 𝑧) = 𝑒2𝜈(𝜌,𝑧) (1 +

𝐿2

𝜌2𝑒−2𝜈(𝜌,𝑧)). (4.2) 

V předchozích dvou výrazech jsem označil 𝐸 = −𝑢𝑡, 𝐿 = 𝑢𝜑 konstanty 

geodetického pohybu (energie a azimutální moment hybnosti vůči nekonečnu). 

 

 



27 

Nyní již můžeme přistoupit k vlastnímu srovnání výstupů geometrického 

kritéria a Poincarého řezů. Ve všech obrázcích je povolená oblast značena červenou 

barvou, první „rozbíhavá“ oblast s vlastními hodnotami (+ + −) světle modrou a 

druhá „rozbáhavá“ oblast (+ − +) žlutou (někde oranžovou), v Poincarého řezech je 

hranice povolené oblasti značena červeně. 

4.2 První invertovaný disk Morgana a Morganové 

 

Obrázek 4.1: Série Poincarého řezů pro geodetiky v poli černé díry a 1. 

invertovaného M-M disku sledující závislost na relativní hmotnosti disku. Vpravo je 

vždy korespondující obrázek „rozbíhavých“ oblastí. Disk má poloměr 𝑟 = 20𝑀, 

částice mají energii 𝐸 = 0,955 a moment hybnosti 𝐿 = 3,75𝑀. 
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Obrázek 4.1: pokračování 
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Obrázek 4.1:pokračování 
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V  první sérii obrázků vidíme postupný nárůst chaotického chování a poté spíše 

návrat k regulárnímu pohybu. V prvních dvou Poincarého řezech se nacházejí pouze 

uzavřené křivky, ve shodě s tím není na obrázkách vpravo přítomna žádná 

„rozbíhavá“ oblast. Situace se mění až pro ℳ = 0,46𝑀, kde se na okrajích 

Poincarého řezu vynořují „chaotická moře“, v odpovídající mapě „rozbíhavých“ 

oblastí skutečně již došlo k průniku povolené oblasti s oblastí (+ + −). 

Zmíněná „rozbíhavá“ oblast je pak plně pohlcena povolenou oblastí a dělí se 

na dvě menší, tomu odpovídá vymizení regulárních trajektorií, jak plyne 

z Poincarého řezů pro ℳ = 0,9𝑀, ℳ = 1𝑀  a ℳ = 1,1𝑀. V těchto třech případech 

je také podíl velikostí oblasti (+ + −) v rámci povolené oblasti největší. Jiná situace 

už je ale na posledním obrázku, kde se uprostřed opět formují uzavřené křivky 

indikující regulární geodetický pohyb, s tím koresponduje i poslední obrázek 

v pravém sloupci, v němž se relativní velikost „rozbíhavých“ oblastí zpátky 

zmenšila.  

 

 

Obrázek 4.2: Série map „rozbíhavých" oblastí a Poincarého řezů pro 

Schwarzschildovu černou díru a invertovaný 1. M-M disk o hmotnosti ℳ = 0,5𝑀. 

Energie geodetického pohybu je 𝐸 = 0,955 a moment hybnosti má hodnotu 𝐿 =
3,75𝑀. Obrázky sledují závislost na vnitřním poloměru disku 
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Obrázek 4.2: pokračování 
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Obrázek 4.2: pokračování 
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Obrázek 4.2: pokračování 
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Druhá série obrázků 4.2, ilustrující závislost na poloze disku, má podobný 

charakter jako série předchozí, až na to, že se zde obrázky „rozbíhavé“ oblasti 

vyvíjejí obráceně. Na začátku je přítomna malá „rozbíhavá“ oblast, která postupně 

roste (největší je pro 𝑟 = 19,4𝑀a 𝑟 = 20𝑀); to se skutečně odráží i na Poincarého 

řezech, kde větší části jsou vyplněny nepravidelnými průchody trajektorií rovinou 

řezu („začerněné oblasti“). Změna nastává opět v posledním obrázku, kde opět 

dominují uzavřené křivky a „rozbíhavá“ oblast opouští povolenou oblast. 

 

 

 

Obrázek 4.3: Poincarého řezy a obrázky „rozbíhavých“ oblastí pro černou díru 

a invertovaný 1. M-M disk o hmotnosti ℳ = 0,5𝑀a poloměru 𝑟 = 20𝑀. 

Geodetický pohyb je charakterizován momentem hybnosti 𝐿 = 3,75𝑀, série 

zachycuje závislost na energii E. 
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Obrázek 4.3: pokračování 
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Obrázek 4.3: pokračování 

V  sérii obrázků 4.3, která ilustruje závislost na energii geodetik, se nemění 

oblast (+ + −), ale pouze povolená oblast, která závisí na energii. Je zajímavé si 

povšimnout, že zárodky chaotického chování existují už ve druhém obrázku (𝐸 =

0,953), tedy ještě před proniknutím (+ + −) do povolené oblasti. 

4.3 Čtvrtý invertovaný disk Morgana a Morganové 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.4: Schwarzschildova černá díra obklopená 4. invertovaným diskem 

Morgana a Morganové. Disk má poloměr 𝑟 = 20𝑀, částice se pohybují s energií 

𝐸 = 0,968 a momentem hybnosti 𝐿 = 3,75𝑀. Sekvence obrázků znázorňuje vývoj 

Poincarého řezů a „rozbíhavých“ oblastí s rostoucí relativní hmotností disku. 
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Obrázek 4.4: pokračování 
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Obrázek 4.5: Poincarého řezy pro Schwarzschildovu černou díru a 4. invertovaný 

disk Morgana a Morganové. Disk má hmotnost ℳ = 0,5𝑀, geodetický pohyb je 

charakterizován energií 𝐸 = 0,964 a momentem hybnosti 𝐿 = 3,75𝑀. Jelikož se zde 

Obrázek 4.4: pokračování 
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podle geometrického kritéria nevyskytovaly žádné „rozbíhavé“ oblasti, uvádím zde 

pouze Poincarého řezy. 

Obrázek 4.5: pokračování 

Z obou sérií obrázků pro 4. invertovaný M-M disk (obr. 4.4 a 4.5) je patrné, že 

geometrické kritérium přestává fungovat. Pokud by kritérium fungovalo stejně citlivě 

jako v případě prvního disku, začaly by se v sekvenci obrázků s měnící se hmotností 

objevovat „rozbíhavé“ oblasti už od ℳ = 0,6𝑀. Velký nesoulad je pak vidět u 

obrázků ℳ = 0,9𝑀 a ℳ = 1,2𝑀, kde se sice „rozbíhavá“ oblast vyskytuje, ale je 

velmi malá ve srovnání se situací u 1. M-M disku a neodpovídá stupni chaotičnosti 

Poincarého diagramu. 

Ve druhé sérii (obrázek 4.5) se žádná „rozbíhavá“ oblast nevyskytovala, na 

druhou stranu je pravdou, že regulární křivky vyplňují velké části těchto Poincarého 

řezů.  

Celkově se dá říci, že v případě 4. invertovaného M-M disku došlo k velké 

ztrátě citlivosti geometrické metody oproti 1. disku. Obecně se zde „rozbíhavé“ 

oblasti objevovaly pro vyšší hmotnosti disku. 
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4.4 Bachův-Weylův prstenec  

 

 

Obrázek 4.6: Poincarého řezy a odpovídající obrázky „rozbíhavých“ oblastí pro 

Schwarzschildovu černou díru a Bachův-Weylův prstenec s poloměrem 𝑟 = 20𝑀, 

částice se pohybují s energií 𝐸 = 0,977 a momentem hybnosti 𝐿 = 3,75𝑀. Série 

zachycuje závislost na hmotnosti prstence. 
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Obrázek 4.6: pokračování 
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Obrázek 4.6: pokračování 
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Obrázek 4.6: pokračování 
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„Hmotnostní“ série obrázků pro Bachův-Weylův prstenec se výrazně odlišuje od 

ostatních sérii a je především obtížné ji interpretovat. Obrázky jsou vyplněny 

uzavřenými křivkami, jež by měly indikovat regularitu, avšak tyto regulární oblasti 

jsou velmi malé a prolínají se s chaotickými oblastmi.  

Vzhledem k výše zmíněnému se domnívám, že porovnávat s mapami 

rozbíhavých oblastí má smysl až v případě posledních tří obrázků, kde jsou výsledky 

srovnatelné s prvním diskem a lepší než u čtvrtého disku. 

 

 

Obrázek 4.7: Poincarého řezy a obrázky „rozbíhavé“ oblastí pro Schwarzschildovu 

černou díru a Bachův-Weylův prstenec mapující závislost na poloměru prstence. 

Prstenec má hmotnost ℳ = 0,5𝑀, energie pohybu je 𝐸 = 0,94 a moment hybnosti 

má hodnotu 𝐿 = 3,75𝑀.  
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Obrázek 4.7: pokračování 
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Obrázek 4.7: pokračování 
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Obrázek 4.7: pokračování 

Série obrázků 4.7 ilustruje závislost geodetické dynamiky na poloměru Bachova-

Weylova prstence. První tři Poincarého řezy této série obsahují poměrně málo bodů, 

jelikož mnoho geodetik rychle skončí v černé díře, proto je těžké je srovnávat 

s obrázky napravo. Další obrázky pak mají chaotický charakter, s čímž souhlasí i 

přítomnost „rozbíhavých“ oblastí. 

Zajímavé je sledovat radiální polohu oblasti (+ − +), která prochází 

ekvatoriální rovinou. Zatímco v Poincarého řezu 𝑟 = 19𝑀 je překvapivě oblast 

nejvíce regulární ve stejné poloze jako žlutě značená „rozbíhavá“ oblast, v dalších 

obrázcích, ve kterých už nehrají žádnou roli oblasti (+ + −), odpovídá přítomnost 
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oblasti (+ − +) na daném poloměru chaos, což ještě vynikne po rozdělení povolené 

oblasti. Velký rozdíl je mezi posledními dvěma Poincarého řezy, zatímco v obou 

mapách „rozbíhavých“ oblastí zabírá (+ − +) většinu povolené oblasti. To by se 

mohlo dát vysvětlit tím, že 3. vlastní číslo spojitě klesá k nule na hranici žluté 

oblasti, a tedy na posledním obrázku nabývá v průniku s povolenou oblastí nízkých 

hodnot. Ještě viditelněji nastává tato situace v prvních dvou obrázcích následující 

série. 

 

 

 

Obrázek 4.8: Poincarého řezy a obrázky „rozbíhavých“ oblastí pro 

Schwarzschildovu černou díru a Bachův-Weylův prstenec o hmotnosti ℳ = 0,5𝑀 a 

poloměru 𝑟 = 20𝑀. Geodetický pohyb je charakterizován momentem hybnosti 𝐿 =

3,75𝑀, série zachycuje závislost na jeho energii. 
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Obrázek 4.8: Obrázek pokračování 
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Obrázek 4.8: pokračování 
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Obrázek 4.8: pokračování 

Tato poslední série obrázků 4.8, ilustrující závislost geodetické dynamiky na 

energii pro Bachův-Weylův prstenec, v podstatě kopíruje (i když v opačném pořadí) 

sérii předchozí. I zde se vyskytují řezy s malým počtem bodů, celkově však dochází 

v posledních obrázcích k nárůstu regulárního chování, což je dobře reflektováno 

i zmenšujícími se „rozbíhavými“ oblastmi. 

4.5 Zhodnocení geometrického kritéria 

Přestože výsledky pro 1. invertovaný M-M disk vyznívají ve prospěch 

geometrického kritéria, v případě 4. disku a Bachova-Weylova prstence už tak 

jednoznačné nejsou. Kritérium je pro různé zdroje gravitačního pole různě 
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věrohodné. Zatímco někdy stačí malá „rozbíhavá“ oblast k tomu, aby uzavřené 

křivky téměř vymizely z Poincarého řezu, jindy se přítomnost oblasti o stejné 

relativní velikosti téměř vůbec neprojevuje. V jiných případech (oblast (+ − +) u 

prstence) předpovídá geometrické kritérium chaos téměř s jistotou, přesto k jeho 

vzniku vůbec nedochází. Dá se tedy říci, že toto geometrické kritérium obecně není 

ani nutnou, ani postačující podmínkou ke vzniku chaosu. 

Většina článků týkající se geometrického kritéria (zvláště pak ty z posledních 

let) se nezabývá problémem z obecné relativity, ale z klasické či kvantové 

mechaniky, kde se využívá metrika (3.21), eventuálně tzv. Jacobiho metrika. 

V těchto článcích testují L. Horwitz a další (články [5] a [6]) geometrické kritérium 

na systémech jako je atom hélia či Henonův-Heilesův systém, a to s rozporuplnými 

závěry. Kriticky se k této geometrické metodě stavějí i P. Stránský a P. Cejnar, kteří 

metodu aplikovali v atomové a jaderné fyzice (viz [7]). 

Jak je poukazováno v článku od W. Vieiry a P. Leteliera [4], „umělý“ přístup 

zavedení tzv. efektivní variety s Jacobiho metrikou s sebou nese řadu problémů, jako 

např. divergenci metriky na hranici povolené oblasti; nicméně tyto problémy 

nenastávají v obecné relativitě, kde se volné částice přirozeně pohybují 

po geodetikách na lorentzovské varietě. 

Relativistické formulaci se věnuje již zmíněný Sota a další ve svém článku 

[1], kde se rovněž zabývá vakuovými Weylovými prostoročasy. Obecně je v mnoha 

článcích zdůrazněna motivace najít invariantní indikátor chaosu, což různé tenzory 

křivosti a jejich vlastní čísla splňují lépe než např. Lyapunovovy exponenty, jejichž 

hodnota je závislá na zvolených souřadnicích (v obecné relativitě není čas absolutní). 

Hodnocení výsledků metody je pak velmi podobné jako v nerelativistickém případě 

(jak je uvedeno v [4]). 

Ať už se v literatuře použila jakákoliv metrika, vždy se použil buď přístup 

využívající vlastních čísel (ne nutně Weylova nebo Riemannova tenzoru), nebo 

metoda zprůměrování sekční křivosti, jež využívá ve svých článcích např. 

Szydłowski (články [2], [8] a [9]). Průměrná hodnota křivosti se tam počítá pomocí 

integrálu přes všechny možné rychlosti a deviační vektory. Výsledek takovéhoto 
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výpočtu je úměrný Ricciho skaláru, a tudíž je v našem případě nepoužitelný (ve 

vakuových prostoročasech je 𝑅 = 0). 

K lepšímu pochopení zde uvažovaného geometrického kritéria by bylo dobré 

sledovat prostorové (přesněji prostoročasové) rozložení geodetik, abychom věděli, 

které geodetiky skutečně procházejí „rozbíhavými“ oblastmi a které ne. Něco 

podobného bylo provedeno v článku [1] se spíše pozitivními výsledky pro 

geometrické kritérium, nicméně by bylo vhodné to testovat ve více případech, jelikož 

právě toto by nám mohlo napovědět, do jaké míry je dynamika našeho systému 

citlivá na lokální geometrii prostoročasu. 

Vykreslení oblastí prostoročasu podle signatury matice Weylova tenzoru 

neobsahuje tolik informací, jako obsahuje samotná rovnice geodetické deviace. 

Příkladem je samotná velikost vlastních čísel, kterou jsem zde v této práci vůbec 

neposuzoval. Zatímco vlastní čísla tenzoru 𝐴𝜎
𝜇

, pomocí kterého jsem vyjádřil 

potenciál (3.5), nezávisejí na čtyřrychlosti, vlastní podprostory 𝐴𝜎
𝜇

 příslušející 

jednotlivým vlastním číslům už ano. Celkově tedy závisí nejen na konkrétním 

prostoročasu, jak rychle se v něm mění a jak velká jsou vlastní čísla, ale i na dané 

geodetice, která „rozbíhavou“ oblastí prochází. Bylo by tedy vhodné numericky 

prozkoumat, zda při průchodu geodetiky danou „rozbíhavou“ oblastí převažuje 

odpuzování/přitahování ve dvou téměř fixních směrech, nebo zda se naopak vlastní 

podprostory rychle mění a situace se podobá potenciálovému kopci nebo jámě. 

Otázkou také je, jak velká musí být „rozbíhavá“ oblast, aby měla na procházející 

geodetiky s danou čtyřrychlostí vliv. 

Jak už bylo zmíněno v odstavci týkající se využití metody v klasické 

mechanice, divergence metriky může mít vliv na vznik chaotického chování 

systému, což je třeba brát v úvahu i v našem případě, jelikož přítomnost nekonečně 

tenkého disku či prstence má za následek divergenci metriky a jejích derivací v místě 

kde se daný zdroj gravitačního pole nachází. Bylo by tedy vhodné zaměřit se např. 

pouze na geodetiky neprocházející ekvatoriální rovinou, či obecněji na geodetiky 

procházející oblastí prostoročasu, která je dostatečně hladká. 

Ačkoliv jsem v žádném článku nenašel jednoznačný matematický argument, 

proč by geometrické kritérium nemělo fungovat a přestože v mnoha případech 
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existuje souvislost mezi znaménky vlastních čísel tenzoru křivosti a chaotickým 

pohybem, četné protipříklady ukazují, že geometrické kritérium chaosu není schopné 

spolehlivě předvídat chaotické chování systému. K bližšímu pochopení metody 

či k jejímu případnému vylepšení by byla nutná další numerická analýza. 
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Závěr 

Aplikoval jsem geometrické kritérium pro vznik geodetického chaosu na přesný 

statický a axiálně symetrický systém černé díry „porušené“ přítomností disku či 

prstence. Výstupy metody jsem poté srovnal s numerickými výsledky v podobě 

Poincarého řezů.  

V případě 1. invertovaného disku Morgana a Morganové fungovalo kritérium 

spolehlivě. U 4. disku docházelo ke ztrátě citlivosti a metoda přestávala dávat dobré 

předpovědi. Výsledky pro Bachův-Weylův prstenec nebyly tak špatné, jak by se 

mohlo na první pohled zdát, ale některé Poincarého řezy byly ke srovnání nevhodné 

a v případě několika obrázků docházelo ke zjevným rozporům mezi geometrickým 

kritériem a numerickými výsledky. 

Pokud by se podařilo najít spolehlivý „lokální“ indikátor chaosu, dostali 

bychom nástroj, s jehož pomocí bychom mohli charakterizovat míru chaotického 

chování bez explicitního řešení pohybových rovnic. Ať už takovéto kritérium 

existuje, nebo ne, je zřejmé, že jeho hledáním lépe porozumíme původu a projevům 

deterministického chaosu.  
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