astrofyzika

32

S C I E N T I F I C A M E R I C A N Č E S K É V Y DÁ N Í 

l e d e n 2 010

Nikoliv
černé díry,
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hvězdy
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Francouzská komise pro atomovou energii, Institut astronomie a vesmírné fyziky/Národní rada Argentiny pro vědecké výzkumy a techniku (CONICET)

Kvantové efekty možná brání tomu, aby se vytvořily pravé černé díry.
Místo nich vznikají entity zvané černé hvězdy.
Carlos Barceló, Stefano Liberati, Sebastiano Sonego a Matt Visser

Č

erné díry jsou již po desítky let součástí
naší pop-kultury, nejnověji například
sehrály ústřední roli ve filmu Star Trek.
Není divu. Tyto temné pozůstatky zhroucených hvězd jsou jako stvořené k tomu, aby působily na náš primitivní strach: v černé díře číhají neproniknutelné záhady, zahalené závojem zvaným „horizont událostí“, nikdo a nic,
co tuto hranici překročí, se nevrátí a vše, co
díra pohltí, bude nenávratně zničeno.
Pro teoretické fyziky jsou černé díry klasickým řešením Einsteinových rovnic pole, které
představují srdce jeho obecné teorie relativity.
Tato teorie popisuje, jak veškerá hmota a energie zakřivuje prostoročas, jako by byl gumový,
a jak výsledné zakřivení prostoročasu řídí pohyb hmoty a energie, čímž vzniká síla nám
známá jako gravitace. Tyto rovnice jednoznačně předvídají, že mohou existovat oblasti
prostoročasu, z kterých nemůže doletět ke
vzdálenému pozorovateli žádný signál. Takové oblasti – černé díry – se skládají z místa, kde
se hustota hmoty blíží nekonečnu (tzv. „singularita“), obklopeného prázdnou zónou extrémní gravitace, ze které neunikne nic, dokonce ani světlo. Pomyslná hranice, horizont
w w w. S c i A m . c z

událostí, odděluje zónu intenzivní gravitace
od zbytku prostoročasu. V nejjednodušším
případě je horizontem událostí koule – pro
černou díru o hmotnosti Slunce o průměru
pouhých šest kilometrů.
Tolik k fantaziím a teorii. A co skutečnost?
Široká paleta velmi kvalitních astrofyzikálních pozorování naznačuje, že vesmír skutečně obsahuje nějaká velmi kompaktní tělesa,
která v podstatě nevydávají žádné vlastní světlo nebo jiné záření. I když mají tato temná tělesa hmotnost od pouhých několika Sluncí po
více než miliony Sluncí, jejich průměry podle
nejlepších astrofyzikálních odhadů sahají od
pouhých několika kilometrů po několik milionů kilometrů – což odpovídá předpovědím obecné relativity pro černé díry o těchto
hmotnostech.
Jsou však tato temná a kompaktní tělesa,
která astronomové pozorují, skutečně černé
díry předpovězené obecnou teorií relativity?
Dnešní pozorování rozhodně dobře odpovídají teorii, ale samotná teorie není zcela uspokojivá v tom, jak černé díry popisuje. Především,
předpověď obecné teorie relativity, že se uvnitř
každé černé díry nachází singularita, naznaču-

Hlavní myšlenky
■■

■■

■■

Černé díry jsou teoretické
struktury v prostoročasu
předpovídané všeobecnou
teorií relativity. Z gravitace
černé díry neunikne nic,
co překročí její horizont
událostí.
Přibližné kvantové výpočty
předpovídají, že se černé
díry pomalu vypařují, i když
paradoxním způsobem.
Fyzikové stále hledají úplnou, ucelenou kvantovou
teorii gravitace, která by
černé díry popsala.
Navzdory konvenčnímu
povědomí fyziků se může
kvantový efekt zvaný polarizace vakua rozrůst do
takových rozměrů, že zabraní utvoření černé díry
a místo ní vznikne „černá
hvězda“.

—Redakce
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Stručně o černých dírách
Černá díra je oblast zakřiveného prostoročasu s tak intenzivní gravitací, že jí nic
neunikne. Prvkem, který ji definuje, je její horizont událostí: hranice oblasti, ze
které není úniku. Černá díra je převážně prázdná, její hmota se zřejmě zhroutí do
místa s nekonečnou hustotou – „singularity“ – hluboko uvnitř horizontu.
Černá díra o trojnásobku hmotnosti Slunce by měla
průměr asi 18 kilometrů, srovnatelný s délkou
Manhattanu.
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18 kilometrů

Daleko od velkých hmot
se začne šířit záblesk
světla symetricky do
všech stran ●
1 .
1
●
Záblesk

3
●
Kousíček od horizontu
událostí černé díry
zachytí gravitace většinu
záblesku ●
2 .

Singularita

4
●

Nějaké světlo unikne,
3 .
tak tak ●
Pokud k záblesku dojde
kdekoliv uvnitř horizontu
událostí, veškeré světlo
bude staženo do singularity
černé díry ●
4 .

V praxi lze černé díry pozorovat prostřednictvím materiálu, který kolem nich obíhá a
padá do nich. Obrázek napravo, pořízený
v roce 1998 Hubbleovým vesmírným teleskopem, ukazuje obrovský disk plynu a prachu,
o kterém věříme, že má v centru supermasivní černou díru. Přísně vzato ale taková pozorování vědce informují jen o tom, že se tam
nachází extrémně kompaktní, těžké těleso,
které samo o sobě nevydává žádné nebo
jen málo světla; neposkytují nám absolutní
důkaz, že je tímto tělesem černá díra.



Černá díra ve středu
(není vidět)

Disk plynu a prachu

je, že v tomto místě teorie selhává, jak se ovšem
často stává v případech, kdy teorie předpovídají,
že je nějaká veličina nekonečná. Obecná teorie
relativity pravděpodobně selhává kvůli tomu, že
nebere v potaz kvantové efekty, které hmota a
energie vykazují v mikroskopickém měřítku.
Hledání modifikované teorie, která by zahrnovala kvantovou mechaniku, obecně zvané kvantová gravitace, představuje mocný motor pohánějící rozsáhlý výzkum na poli teoretické fyziky.
Z této potřeby kvantové teorie gravitace se vynořují fascinující otázky: Jaké by byly černé díry
po kvantových korekcích? Lišily by se radikálně
od klasických černých děr, nebo by byl jejich klasický popis nadále dobrým přiblížením? My čtyři
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jsme ukázali, že některé kvantové jevy mohou
klidně zabránit tomu, aby se černá díra vůbec
zformovala. Místo nich by mohl vzniknout objekt, který jsme pojmenovali černá hvězda. Černá hvězda by nemohla provést poslední krok do
nekonečné hustoty a obklopit se horizontem událostí. Černou hvězdu by podporovalo něco, co se
za normálních okolností rozhodně nepovažuje za
bytelný konstrukční materiál: samotný prostor.

Váha kvantového nic

Své závěry odvozujeme z aplikace pradávného
přístupu známého jako semiklasická gravitace,
ale na rozdíl od předchozích studií nečiníme stejné předpoklady o kolapsu hmoty, abychom viděli, zda se dokážeme vyhnout paradoxnímu teritoriu, do kterého se tyto studie dostaly. V nepřítomnosti plně rozvinuté teorie kvantové gravitace
se teoretikové uchylovali k semiklasické gravitaci
po celých uplynulých třicet let, aby s její pomocí
analyzovali, jak kvantová mechanika pozmění
černé díry. Tato metoda částečně zabudovává
aspekty kvantové fyziky, konkrétně kvantovou
teorii pole, do klasické Einsteinovy gravitace.
Kvantová teorie pole popisuje každý druh základní částice – elektron, foton, kvark, cokoliv
račte – jako pole, které vyplňuje prostor, podobně jako elektromagnetické pole. Rovnice kvantové teorie pole jsou obvykle napsané pro plochý
prostoročas, tedy v nepřítomnosti gravitace.
Semiklasická gravitace používá kvantovou teorii pole, jak je zformulována pro zakřivený
prostoročas.
V širším smyslu zní strategie semiklasické
gravitace následovně: seskupení hmoty by v nějaké konfiguraci, podle klasické obecné relativity, nějak specificky zakřivilo prostoročas. Ale zakřivení prostoročasu modifikuje energii kvantových polí. Tato modifikovaná energie, podle
klasické obecné relativity, opět změní zakřivení
prostoročasu. A tak to jde dokola iterace za
iterací.
Cílem je získat self-konzistentní (ucelené) řešení – zakřivený prostoročas obsahující konfiguraci kvantových polí, jejichž energie generuje
právě toto zakřivení. Takový druh uceleného řešení by měl být dobrým přiblížením toho, jak se
realita chová v mnoha situacích zahrnujících
kvantové efekty i gravitaci, i když ještě gravitace
nebyla kvantovou teorií popsána. Semiklasická
teorie tedy zabudovává do klasické všeobecné relativity kvantové korekce „minimálním způsobem“. Bere v potaz kvantové chování hmoty, ale
stále uvažuje gravitaci (tedy zakřivení prostoročasu) klasicky.
l e d e n 2 010

lucy reading-ikkanda (ilustrace); nasa, roeland p. van der marel Space Telescope Institute a Frank c. van den bosch Univerity of Washington (disk prachu okolo černé díry)

[Základy ]

Tento přístup ovšem okamžitě zabředá do nepříjemného problému. Přímočaré výpočty nejnižší možné energie („nulového bodu“) kvantových polí – energie, kdy nejsou přítomny žádné
částice jakéhokoliv druhu, energie vakua – dávají
nekonečné výsledky. Tento problém vlastně nastává už i u běžné kvantové teorie pole (tedy v plochém prostoru bez gravitace). Naštěstí pro teoretiky, kteří si přejí předpovídat jevy částicové fyziky, které se gravitace netýkají, chování částic
závisí jen na rozdílech energií mezi dvěma stavy,
takže hodnota kvantové energie vakua nehraje
roli. Pečlivá odečítací schémata, známá jako renormalizace, se s nekonečny vypořádají a umožňují, abychom rozdíly v energiích spočítali s extrémně velkou přesností.
Když se však na scéně objeví gravitace, začne
na energii vakua záležet. Nekonečná hustota
energie by měla vyprodukovat extrémně velké zakřivení prostoročasu – neboli i „prázdný“ prostoročas by v sobě obsahoval intenzivní gravitační
sílu, což není ani vzdáleně srovnatelné s vesmírem, jaký ve skutečnosti pozorujeme. Astronomická pozorování za poslední desetiletí ukazují,
že čistý příspěvek nulového bodu k celkové energii vesmíru je extrémně malý. Semiklasický pří-

Kategorie
černých děr
Všeobecná relativita předpovídá, že
černou díru kompletně definují jen tři
veličiny: hmotnost, moment hybnosti
a elektrický náboj. Nezáleží na tom,
co do díry spadlo – zda hmota, antihmota nebo energie nebo kombinace
všech tří.
Astronomové pozorovali černé díry ve
třech třídách hmotnosti: díry o hmotnostech pět až patnáct hmotností
Slunce vznikají z umírajících hvězd.
Mnoho galaxií má ve svém jádru díru
o hmotnosti milionů až miliard hmotností Slunce. Díry o hmotnosti několika tisíc hmotností Slunce byly pozorované ve středech kulových hvězdokup.

stup ke gravitaci se tento problém nesnaží vyřešit.
Místo toho je zvykem předpokládat, že ať je řešení jakékoliv, přesně vyruší příspěvek nulového
bodu k hustotě energie v plochém prostoročasu.
Tento předpoklad zajistí konzistentní semiklasické vakuum: hustota energie je nulová všude
tam, kde všeobecná relativita předpovídá plochý
prostoročas.
Pokud je přítomná nějaká hmota, prostoročas
je zakřivený, což změní hustotu energie nulového
bodu kvantových polí, což zase znamená, že
energie nulového bodu nebude přesně vyrušená.
O přebývajícím množství říkáme, že je důsledkem polarizace vakua podle analogie s vlivem
elektrického náboje polarizujícího nějaké prostředí (viz rámeček na protější straně).
Popsali jsme prvky semiklasické relativity pomocí hmotnosti a hustoty energie, ale v obecné
relativitě nevytvářejí zakřivení prostoročasu jen
tyto veličiny. Hustota momentu a tlaky a napětí
spojené s konkrétní gravitující látkou tak činí
také. Všechny tyto veličiny způsobující zakřivení
popisuje jediný matematicko-fyzikální objekt,
známý jako tenzor energie a hybnosti (SET). Semiklasická teorie relativity předpokládá, že příspěvky nulového bodu kvantových polí k celko-

[PARADOX ]

Trable s kvantovými černými dírami
Klasické (neboli ne-kvantové) rovnice obecné relativity zakazují,
aby zevnitř horizontu událostí černé díry cokoliv proniklo. Ale
v sedmdesátých letech provedl Stehen W. Hawking kvantové vý-

Vyzařování Hawkingova záření
Dokonce i v prázdném prostoru neustále
vytváří kvantový proces páry takzvaných
virtuálních částic a antičástic, které se
okamžitě vzájemně anihilují.

Vznik
páru

počty, které předpověděly, že by černé díry náhodně, velmi pomalu emitovaly částice (panel vlevo). Kvůli této náhodnosti vzniká
paradoxní scénář (panel vpravo) známý jako informační problém.
Anihilace

Náhodná
částice

nformace je ztracena
Hmota, která spadne do černé díry, s sebou
odnáší velké množství informací.

Odpovídající
antičástice

Poblíž horizontu událostí černé díry může
být jedna z částic zachycena černou dírou
a druhá může uniknout. Uniknuvší částice
si odnáší kladnou hmotnost a zachycená
přináší do černé díry zápornou hmotnost
– čímž se celková hmotnost díry snižuje.

Tudíž, pokud nic jiného do černé díry
nespadne, její hmotnost a horizont
událostí se postupně zmenšují. Proces
takovéhoto vypařování se zrychluje se
zmenšováním díry.

Unikající částice

lucy reading-ikkanda

H o rizo n

t u d álostí

Zachycená částice
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Horizont
událostí se
zmenšuje.

Hawkingova zjištění naznačují, že se může černá díra
vypařit až k nulové hmotnosti, ale náhodné částice,
které vydává, nenesou
téměř žádnou informaci.
Zdánlivá ztráta informace
porušuje základní rys kvantové mechaniky zvaný unitárnost. Tento rozpor je
nutné vyřešit.
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[Kvantový slabikář]

Co dokáže prázdnota
V klasické obecné relativitě je prostoročas dynamický, jeho zakřivení způsobuje gravitaci. Kvantový efekt známý jako polarizace vakua
představuje jiný způsob, jak může hrát prázdný prostor aktivní roli ve vesmíru.

Elektrická analogie

Polarizace vakua

V médiu polarizuje elektrické pole nabitého předmětu (vlevo) okolní atomy (ve středu), čímž
se snižuje celkové elektrické pole (vpravo). Kvantová teorie pole odhaluje, že dokonce i vakuum lze polarizovat, protože elektrické pole polarizuje páry virtuálních částic / antičástic.

V obecné teorii relativity hrají roli elektrického náboje hmotnost a energie a elektrické pole nahradí
zakřivení prostoročasu, neboli gravitace. Polarizace vakua vytvoří energetický deficit (efektivně oblak negativní energie) a odpudivou sílu.

+
Elektrické
pole

+

+

+
Atomy

vému SET se v plochém prostoročasu přesně vyruší. Matematicko-fyzikální objekt získaný
aplikováním takového odečítání na SET se nazývá renormalizovaný tenzor energie a hybnosti
(RSET).
Když se použije schéma odečítání na zakřivený prostoročas, pořád úspěšně vyruší divergující části SETu, ale ponechá konečnou, nenulovou hodnotu RSETu. Finálním v ýsledkem
je následující iterativní postup: klasická hmota
zakřiví prostoročas podle Einsteinových rovnic
o množství určené SETem klasické hmoty.
Toto zakřivení způsobí, že kvantové vakuum
získá nenulový RSET. RSET vakua se stane
dalším zdrojem gravitace a modifikuje zakřivení. Nové zakřivení potom vytváří jiný RSET,
a tak dále.

Černé díry s kvantovou korekcí
[Autoři]
Carlos Barceló, Stefano Liberati,
Sebastiano Sonego a Matt Visser
spolupracují v různých kombinacích
a permutacích od začátku nového
tisíciletí. Barceló je profesorem
teoretické fyziky a viceředitelem
Andalůzského astrofyzikálního
institutu ve Španělsku. Liberati je
profesorem astrofyziky na Mezinárodní škole pokročilých studií
v Terstu v Itálii. Sonego je profesorem matematické fyziky na universitě v Udine v Itálii. Visser působí
jako profesor matematiky na Victoria University ve Wellingtonu na
Novém Zélandu.

36

S uvedeným přístupem podle semiklasické relativity se formuluje otázka: Jak tyto kvantové
korekce ovlivní předpovědi o černých dírách?
Především, jak tyto korekce pozmění proces
vytváření černé díry?
Nejjednodušší černá díra o dané hmotnosti
(řekněme M-násobek hmotnosti Slunce), je taková, která nerotuje a není elektricky nabitá. Taková díra má poloměr R, který vychází na 3M kilometrů. Poloměr R se nazývá gravitační poloměr
neboli Schwazschildův poloměr pro danou hmotnost. Pokud hmota z nějakého důvodu zkolabuje
a zabírá prostor menší, než je její gravitační poloměr, stane se z ní černá díra; zmizela ve svém
vlastním horizontu událostí.
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Hmotnost

Efektivní oblak
záporné hmotnosti

Odpuzování

Například Slunce má poloměr 700 000 kilometrů, což je mnohem více než jeho gravitační
poloměr (tři kilometry). Odpovídající rovnice semiklasické relativity jasně říkají, že je RSET
kvantového vakua v této situaci zanedbatelný.
Slunce má tedy k vytvoření černé díry podle klasických rovnic daleko a kvantové korekce tento
obrázek nezmění. Astrofyzikové proto mohou
při analýze Slunce a většiny dalších nebeských
objektů bezpečně ignorovat kvantově gravitační
vlivy.
Kvantové korekce se ale stávají významnými,
pokud není hvězda o mnoho větší, než je její gravitační poloměr. V roce 1976 analyzoval David
G. Boulware, nyní působící na Washingtonské
universitě, případ takto kompaktní hvězdy, pokud bude hvězda stacionární (tedy pokud se nehroutí). Ukázal, že čím blíže je hvězda ke svému
gravitačnímu poloměru, tím větší se stává RSET
poblíž jejího povrchu a narůstá do nekonečné
hustoty energie. Tento výsledek implikuje, že semiklasická teorie gravitace nepovoluje stacionární černé díry (jejichž horizont událostí zůstává
konstantně veliký) jakožto řešení svých rovnic.
Boulwarův výsledek nám ovšem neříká, co
máme čekat v případě hvězdy prodělávající kolaps, který by vedl podle klasické teorie všeobecné relativity ke vzniku černé díry. Stephen W.
Hawking se touto situací již o rok předtím zabýval pomocí trochu odlišných technik. Ukázal, že
klasická černá díra vzniklá zhroucením vydává
náhodně částice. Přesněji, částice mají rozdělení
energií charakteristické pro tepelné vyzařování;
černá díra má teplotu. Domníval se, že kvantové
l e d e n 2 010
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Efektivní oblak
záporného náboje

Kladně nabitá částice

zkorigované černé díry by byly v podstatě klasické černé díry, které by se tímto zářením pomalu
vypařovaly. Černá díra o jedné hmotnosti Slunce
by měla teplotu 60 nanokelvinů. Odpovídající
rychlost vypařování je tak pomalá, že pohlcování
kosmického reliktního záření by zcela přebilo vypařování a hmotnost černé díry by narůstala. Vypařující se černá díra o této hmotnosti by byla
v praxi naprosto neodlišitelná od klasické černé
díry, protože by bylo vypařování neměřitelně
malé.
V desetiletí následujícím po Hawkingově
článku podpořilo správnost tohoto obrázku znač-

né úsilí teoretiků, včetně přibližných výpočtů
RSETu v kolabujících konfiguracích. Dnes převládá ve fyzikální komunitě standardní názor, že
se černé díry tvoří tak, jak popisuje klasická obecná teorie relativity, a následně podléhají pomalému kvantovému vypařování Hawkingovým
zářením.

Zdá se,
že kvantová
hmota vždy
nalezne
nové cesty,
jak oddálit
gravitační
zhroucení.

Informační problém

[Návrh autorů]

Zrození černé hvězdy
Černá díra se zformuje, když nějaká hmota zkolabuje svou vlastní vahou a nedokáže ji zastavit žádná síla. Konvenční znalosti fyziků říkají, že kvantové efekty
nemohou být dostatečně velké, aby takovému zhroucení zabránily. Autoři s tím
nesouhlasí.
G ra
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r
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nt u

ční

d álostí

polo m ěr

Polarizace vakua je zanedbatelná pro hmotu
padající volným pádem,
i když hmota zhoustne
natolik, že se vytvoří
horizont událostí a
vznikne černá díra.

Volně
padající
hmota

ta

Rychlé zhroucení
zastaveno nebude

Pomalejší zhroucení mohou být oddálena do nekonečna
Pokud bude pád hmoty
zpomalen, může polarizace
vakua vzrůst a vytvořit
odpuzování.

Polarizace
vakua

Odpuzování hroucení dále
zpomaluje, což polarizaci
umožňuje nabýt na síle.

Odpuzování
Černá hvězda
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Černá hvězda
Výsledkem je černá hvězda. Gravitační pole
kolem ní je identické, jako kolem černé díry, ale
vnitřek hvězdy je plný hmoty a nevznikne žádný
horizont událostí. Černá hvězda by dokonce
mohla vydávat záření podobné Hawkingovu,
ale toto záření odnáší informaci, která do černé
hvězdy vstoupila, čímž se zachovává unitárnost. Pokud by se dala černá hvězda loupat
slupku po slupce jako cibule, v každém stádiu
by bylo zbývající jádro menší černou hvězdou,
také vydávající záření. Malé černé díry vydávají
více záření a mají vyšší teploty než velké, a
stejně tak je černá hvězda směrem ke středu
stále žhavější.

w w w. S c i A m . c z

Zhroucení se pozdrží tolik,
že se horizont událostí
nikdy nezformuje.

Hmotou
vyplněný
vnitřek

Materiální
povrch

Nejvyšší
teplota

Hawkingův objev vypařování černých děr, spolu
s dřívějšími výsledky Jakoba D. Bekensteina
z Židovské university v Jeruzalémě, odkryl hluboké – a doteď ne plně pochopené vztahy – mezi
gravitací, kvantovou fyzikou a termodynamikou.
Zároveň otevřel nové problémy. Snad nejdůležitější z nich je znám jako informační problém, který je úzce spjat s otázkou konečného výsledku
vypařování černé díry.
Vezměme si například velkou hvězdu prodělávající gravitační kolaps. Hvězda ztělesňuje velké množství informací v podobě poloh, rychlostí
a dalších vlastností svých více než 1055 částic.
Předpokládejme, že se z hvězdy stane černá díra,
ale pak, v průběhu věků, se vypařuje prostřednictvím Hawkingova záření. Teplota černé díry je
nepřímo úměrná její hmotnosti, a proto se stává
vyzařující černá díra žhavější a žhavější a vypařuje se stále rychleji, zatímco se její hmotnost a poloměr zmenšují. Poslední zbytek hmotnosti černé
díry vymrští velký výbuch. Ale co zbude poté?
Zmizí černá díra úplně, nebo zůstane nějaký
druh malého pozůstatku? Podle Hawkingových
výpočtů nenesou vyzařované částice prakticky
žádnou informaci o původním stavu hvězdy.
I pokud se zachová nějaký malý pozůstatek černé
díry, jak může takový malý objekt obsahovat veškerou informaci, která byla obsažená v původní
hvězdě?
Zmizení informace je důležité, protože jedním z nejzákladnějších pilířů kvantové teorie je
to, že se kvantové stavy vyvíjí způsobem zvaným
unitárnost, jedním z jejíchž důsledků je, že by
žádná informace neměla být nikdy skutečně zapomenuta. Informace může být prakticky nedostupná, jako když encyklopedie shoří, ale v principu se informace zachová ve vířícím kouři a
popelu.
Protože výpočty předpovídající Hawkingovo záření spoléhají na semiklasickou gravitaci, nemohou si být fyzikové jistí, zda je
ztráta informace pozůstatkem použitých
aproximací nebo prvkem, který zůstane
i tehdy, až zjistíme, jak tento proces vypočítat přesně. Pokud se vypařováním skutečně
zničí informace, musí správné plně kvantoS C I E N T I F I C A M E R I C A N Č E S K É V Y DÁ N Í
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Radikálně odlišná alternativa

Informační problém a související záhady nás
(i další) motivovaly k přehodnocení linie myšlenek, které vedly v sedmdesátých letech fyziky
[Alternativní tělesa]

Kudy z díry
Mnoho vědců navrhovalo více či méně exotická tělesa, která by mohla sloužit jako
alternativy ke konvenční (ale zřejmě paradoxní) myšlence vypařující se černé díry
a vysvětlila by temná, kompaktní tělesa pozorovaná astronomy. Společným prvkem těchto návrhů (a naší hypotézy černé hvězdy) je, že by nový objekt postrádal
horizont událostí.

Gravahvězdy
Geometrie prostoročasu kolem „hvězdy z gravitačního vakua“ by byla nerozlišitelná od černé díry až do vzdálenosti 10 –35 metru od kulové oblasti, kde by se nacházel klasický horizont událostí černé díry. Horizont by nahradila slupka z hmoty a energie tlustá pouhých 10 –35 metru (rozměr známý jako Planckova délka –
délkové měřítko, na kterém, předpokládáme, začnou být velké kvantově gravitační efekty). Vnitřek gravahězdy by byl prázdný prostor s velkou polarizací
vakua, která by vytvářela odpuzování bránící hmotné slupce v dalším zhroucení.
Podle jiné navrhované varianty gravahvězdy by se v oblasti oddělující vnitřek a
vnějšek rozbíjelo klasické pojetí geometrie.

Komplementárnost černé díry
V konvenční kvantové mechanice znamená komplementárnost myšlenku, že pozorováním můžeme získat jen částicovou povahu objektu, nebo vlnovou povahu,
ale ne obojí. Podobně může kvantová mechanika černých děr ztělesňovat nový
druh komplementárnosti. Pozorovatel, který zůstává vně černé díry, může mít
jeden popis pozorovatelné geometrie (například si na místě horizontu událostí
představte membránu s nějakými fyzikálními vlastnostmi), zatímco pozorovatel,
který padá do díry, musí použít jiný popis.

Fuzzball (doslova „koule chlupů“)
Strůjci „fuzzballů“ tvrdí, že by byl horizont přechodovou oblastí mezi vnější,
klasickou geometrií a kvantovým vnitřkem, kde není možné specifikovat žádné
definitivní pojetí prostoročasu. Vnitřek by se dal popsat strunovou teorií a neobsahoval by singularitu (napravo). Každá vnější geometrie (třeba geometrie černé
díry o hmotnosti přesně 1030 kilogramů) by mohla mít jako svůj
Fuzzball
vnitřek kterýkoliv z exponenciálně narůstajícího počtu
takových strunových kvantových stavů. Semiklasické
pojetí černé díry – s horizontem událostí, enormní
entropií, teplotou a vydáváním Hawkingova
záření – by vyšlo jako statistické zprůměrování
přes všechny možné vnitřky, podobně jako
Klasický
popis objemu plynu, kde se nehledí na přesné
popis se
rozpadá
pozice a pohyby jednotlivých atomů.
— C.B., S.L., S.S. a M.V.

Jeden z 1035
možných
kvantových
strunových
stavů
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k obrazu vypařujících se téměř klasických černých děr. Zjistili jsme, že staré semiklasické
předpovědi, podle kterých se černé díry formují z gravitačního zhroucení, dokonce i když se
vezmou v potaz kvantové efekty, závisejí na
několika technických a často nevyslovených
předpokladech.
Především, staré výpočty předpokládají, že
zhroucení probíhá velmi rychle, během času
zhruba stejně dlouhého, jako kolik by potřeboval
materiál na povrchu hvězdy, aby volným pádem
dolétl do jejího středu. Zjistili jsme, že pro pomalejší zhroucení mohou kvantové efekty vyprodukovat nový druh velmi kompaktního tělesa, které
nemá horizont událostí, a je tudíž mnohem méně
problematické.
Jak jsme již zmínili, RSET kvantového vakua
v prostoročasu zakřiveném typickou hvězdou je
všude zanedbatelný. Pokud se začne hvězda hroutit, RSET se může měnit. I tak ale starý závěr, že
RSET zůstává zanedbatelný, platí, pokud je
hroucení zhruba stejně rychlé jako volný pád.
Pokud ale probíhá zhroucení mnohem pomaleji než volný pád, RSET může nabývat v oblasti
poblíž Schwarzschildova poloměru – kde by se
zformoval klasický horizont událostí – libovolně
velkých a záporných hodnot. Záporný RSET vytváří odpuzování, které dále brzdí hroucení.
Hroucení se může úplně zastavit těsně před vznikem horizontu událostí, nebo může pokračovat,
stále pomalejším tempem, ale ve skutečnosti se
nikdy horizont událostí nevytvoří.
Tento výsledek ovšem netvrdí, že nemohou
černé díry vzniknout. Dokonale homogenní kulový oblak hmoty o, řekněme, 100 milionech slunečních hmotností padající volně svou vlastní vahou by horizont událostí určitě vytvořil. Tak velké mračno by mělo v okamžiku, kdy by se stalo
dostatečně kompaktní pro vznik horizontu, hustotu srovnatelnou s vodou. Ale my víme, že to, co
se stalo ve vesmíru, se tímto scénářem neřídilo.
Velká, téměř homogenní mračna hmoty, která se
vynořila z raných fází velkého třesku, se nezhroutila do černých děr. Místo toho se vyvinula sekvence struktur.
Za prvé se zformovaly hvězdy, jejichž žhavé jaderné reakce zhroucení nadlouho odložily. Když hvězda z velké části spotřebuje své jaderné palivo, může se vyvinout
do bílého trpaslíka, nebo, pokud je dostatečně hmotná, vybuchne jako supernova a zůstane po ní neutronová hvězda
(koule tvořená neutrony, která je jen
o kousek větší, než gravitační poloměr
hvězdy). V obou případech je to vlastně čisl e d e n 2 010
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vě-gravitační rovnice porušovat unitární povahu
kvantové mechaniky, jak ji známe. Naopak pokud se informace zachovává a kompletní teorie
kvantové gravitace ukáže, kde se v záření nachází, bude nejspíše buď obecná relativita nebo kvantová mechanika potřebovat pozměnit.

tě kvantový jev – Pauliho vylučovací princip – co
brání dalšími zhroucení. Neutrony v neutronové
hvězdě nemohou vstoupit do stejného kvantového stavu a výsledný tlak brání gravitačnímu
zhroucení. Podobný příběh pro ionty a elektrony
vysvětluje, proč je stabilní bílý trpaslík.
Pokud neutronová hvězda nějak zvýší svou
hmotnost, nakonec dodatečná gravitační zátěž
přemůže neutrony a dojde k dalšímu hroucení.
Nevíme jistě, co se stane potom (i když konvenční názor říká, že se vytvoří černá díra). Podle vědců by mohly vznikat rozmanité objekty – tak zvané kvarkové hvězdy, podivné hvězdy, bosonové
hvězdy a Q-koule – které by byly stabilní za tlaků příliš velkých pro neutronovou hvězdu. Fyzikové musí lépe rozvinout chápání chování hmoty
při hustotách daleko přesahujících neutronovou
hvězdu, než budou schopni určit, který z nápadů,
pokud nějaký, je správný.
Zkušenost nám tedy říká, že hmota řídící se
zákony kvantové mechaniky evidentně vždy nalezne nový způsob, jak oddálit gravitační zhroucení. I když se dají tyto překážky odstranit (stabilní konfiguraci lze obvykle vyvést z rovnováhy
přidáním dostatečného množství dalšího materiálu), každý proces, který oddálí zhroucení, poskytuje více času, aby se nahromadil záporný
RSET kvantového vakua a začal hrát roli. Tento
RSET by mohl převzít úkol vyvažovat gravitační
tah a, protože se jeho odpuzování může zvyšovat
neomezeně, dokáže zastavit zhroucení hmoty do
černé díry navždy.

Černé hvězdy

Výsledná tělesa by byla novým druhem, který
jsme nazvali černé hvězdy. Kvůli svým extrémně
malým rozměrům a vysokým hustotám by sdílely mnoho pozorovatelných vlastností s černými
děrami, ale koncepčně by byly radikálně odlišné.
Šlo by o materiální tělesa, s materiálním povrchem a vnitřkem vyplněným hustou hmotou.
Byly by extrémně tmavé, protože světlo vyzařované z jejich povrchů by bylo cestou k vzdáleným
astronomům spektrálně velmi posunuté do červena – velmi roztažené světelné vlny – vlivem
intenzivně zakřiveného prostoru v blízkosti černých hvězd. V principu by astronomové mohli
provést kompletní astrofyzikální studie černých
hvězd, neboť by jim nepřekážel žádný horizont
událostí.
V rodině těles typu černých hvězd by některé
mohly připomínat vypařující se černé díry zářením podobným Hawkingovu záření. Ve zvláštním případě, kdy se hroucení blíží k vzniku horizontu událostí, ale nikdy se ve skutečnosti new w w. S c i A m . c z

Co bude dál
Budoucí práce na scénáři černých
hvězd musí uvést konkrétní fyzikální
systémy, u kterých polarizace vakua
podle semiklasické gravitace úspěšně
zastaví zhroucení.
Popsáním kvantových černých děr
jako spletence fundamentálních entit
zvaných brány reprodukovali strunoví
teoretikové předpovědi semiklasické
gravitace pro některé speciální případy. Doufají, že rozšíří tyto výsledky na
všechny typy černých děr.
Definitivní rozřešení informačního
problému a osudu kolabující hmoty
bude nejspíše vyžadovat vyvinutí
kompletní teorie kvantové gravitace.
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zastaví, jsme ukázali, že by černá hvězda vyzařovala částice s takzvaným Planckovským
energetickým spektrem (které je velmi podobné
tepelnému spektru), při teplotách nepatrně menších než Hawkingovy teploty. Protože nemá černá hvězda žádný horizont, nemůže uzamknout
žádnou informaci. Místo toho by veškeré informace nesly emitované částice a cokoliv nakonec
zůstane s černou hvězdou. Proces vzniku a vypařování by popsala standardní kvantová fyzika.
Černé hvězdy ovšem neřeší kompletně informační problém, dokud někde ve vesmíru stále
existují cesty, jak se mohou horizonty událostí
vytvořit.
Tyto vypařující se objekty bychom mohli nazývat kvazi-černé díry, protože když se na ně díváme zvenčí, měly by přibližně stejné termodynamické vlastnosti, jako vypařující se černé díry.
Jejich vnitřky by ovšem skrývaly celou stupnici
teplot, s tou nejvyšší uprostřed. Pokud si je představíte se strukturou ze soustředných slupek, podobnou cibuli, každá slupka by se pomalu scvrkávala, ale nikdy by nebyla natolik kompaktní,
aby kombinovaná hmotnost slupky a všeho v ní
vytvořila horizont. Každé slupce by před zhroucením bránil RSET vakua, který, jak předpovídáme, se vytvoří tam, kde se k podmínkám pro
vznik horizontu přibližujeme dostatečně pomalu. Hlubší slupky by měly vyšší teploty, stejně
jako je mají méně hmotné černé díry. Nevíme ještě, zda se tyto půvabné objekty v přírodě vyskytují, nebo zda jsou výjimečné.

Za horizont

Studium černých děr vždy vyvolávalo od vědců
množství různých reakcí. Na jednu stranu je
vzrušující se domnívat, že v sobě skrývají klíč
k nepředstavitelným novým fyzikálním možnostem, i když jen pro ty, kdo se odváží vstoupit.
Na druhou stranu implikace černých děr některé fyziky dlouhodobě znepokojují – cesta za hledáním alternativ k černým dírám, často motivovaná nechutí k jedné nebo druhé jejich vlastnosti, je tak stará, jako samotná myšlenka černých
děr.
Náš návrh černých hvězd a alternativy k černým dírám od jiných vědců mají společné téma
– prostoročas kolem nich je v podstatě identický,
jako kolem klasické černé díry, až do extrémní
blízkosti místa, kde by se vytvořil horizont událostí. I když zůstávají tajné dveře vedoucí k pochopení splynutí kvantové fyziky s gravitací
skryté našim očím, možná je před námi nebude
bránit neproniknutelná pevnost horizontu událostí. 
■
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