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Yleisen suhteellisuusteorian mukaan gravitaatio ei ole voima, vaan aika-avaruuden geo-
metriaa. Avaruudessa sijaitseva aine kaareuttaa aika-avaruutta, mikä puolestaan vaikuttaa
siihen, miten aine liikkuu aika-avaruudessa. Tätä vuorovaikutusta kuvaavat Einsteinin kent-
täyhtälöt. Kun tunnetaan aika-avaruuden sisältämä aine, saadaan kenttäyhtälöiden ratkaisu-
na aika-avaruuden geometrian määrittävä metriikka.

Yksinkertaisin ratkaisu Einsteinin kenttäyhtälöille on Schwarzschildin metriikka, joka ku-
vaa aika-avaruutta staattisen ja pallosymmetrisen kappaleen läheisyydessä. Ratkaisulla on
mielenkiintoinen ominaisuus: kun tarkasteltava kappale on massaansa nähden riittävän pie-
ni, kuvaa ratkaisu mustaa aukkoa. Musta aukko on tapahtumahorisontiksi kutsutun pinnan
rajaama alue, jossa aika-avaruus on niin voimakkaasti kaareutunut, etteivät sinne päätyneet
hiukkaset voi paeta tapahtumahorisontin ulkopuolelle. Schwarzschildin staattisessa tapauk-
sessa hiukkaset päätyvät mustan aukon keskellä sijaitsevaan pistesingulariteettiin.

Astrofysikaaliset kappaleet kuitenkin tyypillisesti pyörivät akselinsa ympäri. Pyörivän täh-
den romahtaessa mustaksi aukoksi kulmaliikemäärän säilymislain perusteella syntyy pyörivä
musta aukko. Tarvitaan Schwarzschildin metriikan yleistys pyöriville massajakaumille: Kerrin
metriikka. Kerrin ratkaisu on yleisin mahdollinen pyörivää ja varauksetonta mustaa aukkoa
kuvaava ratkaisu Einsteinin kenttäyhtälöille.

Pyörivä musta aukko eroaa geometrialtaan merkittävästi Schwarzschildin staattisesta ta-
pauksesta. Kerrin mustan aukon singulariteetti on pisteen sijasta rengas, jonka säde riippuu
mustan aukon massasta ja kulmaliikemäärästä. Rengassingulariteetti sijaitsee mustan aukon
ekvaattoritasossa, joten vain ekvaattoritasossa putoavat hiukkaset päätyvät varmasti singu-
lariteettiin. Kerrin aika-avaruus voidaan lisäksi teoriassa laajentaa analyyttisesti, jolloin ren-
gassingulariteetti on madonreikä toiseen aika-avaruuteen.

Kerrin mustalla aukolla on kaksi sisäkkäistä tapahtumahorisonttia, jotka sulkevat rengas-
singulariteetin sisälleen. Tapahtumahorisonttien välisessä alueessa kaikkien hiukkasten on
välttämättä liikuttava kohti mustan aukon keskustaa. Sisemmän tapahtumahorisontin sisä-
puolella hiukkaset voivat jälleen vaihtaa kulkusuuntaansa, mutta tapahtumahorisontit on
mahdollista ylittää vain yhteen suuntaan.

Pyöriessään Kerrin musta aukko vetää aika-avaruutta mukanaan ja aiheuttaa siten pyör-
teen ympäröivään aika-avaruuteen. Tästä seuraa kaksi staattiseen tapaukseen nähden täysin
uudenlaista, fysikaalisesti merkittävää pintaa: stationaarisen rajan pinnat. Stationaarisen ra-
jan pintojen välisessä alueessa kaikkien hiukkasten on välttämättä pyörittävä mustan aukon
pyörimissuuntaan. Ulompi stationaarinen raja sijaitsee ulomman tapahtumahorisontin ulko-
puolella ja sisempi stationaarinen raja sisemmän tapahtumahorisontin sisäpuolella.

Ulomman stationaarisen rajan pinnan ja ulomman tapahtumahorisontin välistä aluetta
kutsutaan ergosfääriksi. Ergosfäärissä hiukkasten on välttämättä pyörittävä mustan aukon
pyörimissuuntaan, mutta sieltä on mahdollista paeta, toisin kuin tapahtumahorisontin takaa.
Nimi ergosfääri tulee kreikan kielen sanasta ergon, joka tarkoittaa työtä. Nimitys on valittu
siksi, että sopivalla prosessilla mustan aukon pyörimisenergialla voidaan tehdä ergosfäärissä
työtä.


