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Hold avstand

Innhold

– 100 år med Albert Einsteins generelle relativitetsteori.
– Et par hundre år med svarte hull.
– Hvor finner vi dem?
– Forstår vi dem?

100 år med Einstein

– Newtons gravitasjonsteori fra 1685 er et grensetilfelle av
Einsteins teori.
– Svarte hull er den mest ekstreme forutsigelsen fra Einsteins teori.
Så ekstrem at få tok dem på alvor de første femti årene.
Navnet «svarte hull» fikk de først i 1964.
– Vi strever fremdeles med å forstå svarte hull.

Isaac Newtons gravitasjonsteori
I følge Newtons teori fra 1685 faller alle ting likt i et gravitasjonsfelt.
Se på gravitasjonsfeltet fra en punktmasse M.
En punktmasse m i en avstand r har en akselerasjon
g=

GM
r2

som ikke avhenger av m.
G er Newtons gravitasjonskonstant: G = 6,6743 × 10−11 m3/(kg s2 ) .
~g

Masse m

Masse M
r

Tyngdens akselerasjon ~g
peker inn mot massen M,
størrelsen er g.

Newtons gravitasjonsteori

Tyngdens akselerasjon er en vektor. Et eksempel med to punktmasser:
~g1
M1

m
~g2
M2
~g = ~g1 + ~g2

Tyngdekraften fra en kulesymmetrisk massefordeling (for eksempel Jorda)
virker som om all massen var samlet i sentrum.

Relativitetsprinsippet
Det spesielle relativitetsprinsippet ble formulert av Galileo Galilei
for 400 år siden:
Det finnes ikke noe eksperiment en kan gjøre
inne i et lukket rom for å avgjøre om en er i ro
eller beveger seg rettlinjet med konstant hastighet.
Det generelle relativitetsprinsippet ble formulert av Albert Einstein
for 100 år siden (han kalte det ekvivalensprinsippet):
Det finnes ikke noe eksperiment en kan gjøre
inne i et lukket rom for å avgjøre om en er i ro,
beveger seg rettlinjet med konstant hastighet,
eller faller fritt i et homogent gravitasjonsfelt.
Ordet «homogent» er vesentlig her.

Tidevannskrefter
Jorda faller fritt i et tyngdefelt som er summen av tyngdefeltene fra
Månen, Sola, alle planetene, Melkeveien, andre galakser, osv. osv..
Det generelle relativitetsprinsippet sier at hvis dette totale tyngdefeltet
hadde vært homogent (hatt samme retning og styrke overalt), så
kunne det ikke ha hatt noen virkning her på Jorda i form av tidevann
eller andre effekter.
Flo og fjære skyldes at tyngdefeltene fra Månen og Sola her på Jorda
ikke er homogene: de varierer i retning og styrke.
For å forstå hvordan tidevannskreftene oppstår, kan vi tenke oss
støvpartikler inne i romstasjonen, som faller fritt i tyngdefeltet fra
Jorda hele tiden mens den går i bane rundt Jorda.

Hvordan støvkorn faller
inne i romstasjonen,
som sett fra Jorda.
Pilene viser tyngdens akselerasjon
for hvert støvkorn.
Tyngdens akselerasjon for hele
romstasjonen er den samme
som for støvkorn 1.
Romstasjonen med støvkorn
har en banehastighet på 8 km/s.

Hvordan støvkorn faller
inne i romstasjonen,
som sett fra romstasjonen.

Tidevannskrefter fra Månen

Tidevannskrefter fra Månen i 8 punkter på jordoverflaten.
Kreftene er halvparten så sterke i C og D som i A og B.
Tidevannskreftene virker på samme måte inne i Jorda,
der er styrken proporsjonal med avstanden til sentrum.

Feltligningen i Newtons teori
Newton så en vesentlig svakhet med sin egen gravitasjonsteori. Sitat:
. . . that one body may act upon another at a distance through a
Vacuum, without the Mediation of any thing else, by and through
which their Action and Force may be conveyed from one to
another, is to me so great an Absurdity that I believe no Man who
has in philosophical Matters a competent Faculty of thinking can
ever fall into it. Gravity must be caused by an Agent acting
constantly according to certain laws; but whether this Agent be
material or immaterial, I have left to the Consideration of my
readers.
Feltbegrepet dukket opp i fysikken først et par hundre år senere, med
Michael Faraday og James Clerk Maxwell.

Feltligningen i Newtons teori
Vi kan se på tyngdens akselerasjon ~g som et felt, avhengig av tid og sted.
Gravitasjonsfeltet i det tomme rommet har null divergens:
∇ · ~g = 0 .
Denne feltligningen er det matematiske uttrykket for den enkle idéen
at en støvsky som faller fritt i tyngdefeltet, vil ha konstant volum
(dersom støvpartiklene beveger seg parallelt til å begynne med).
Gravitasjonsfeltet ~g er et halvveis svar på Newtons absurditet:
det kan formidle tyngdekraften over store avstander.
Men feltet forplanter seg med uendelig hastighet, i følge ligningen.
Og det går ikke an, for i følge Einsteins spesielle relativitetsteori er
lyshastigheten c en absolutt fartsgrense: c = 299 792 458 m/s .

To galakser som nesten har kollidert. Volum bevares i strømmen av stjerner.

NGC2623, to galakser som kolliderer. Stjerner strøs ut, volumet bevares.

Einsteins gravitasjonsteori
Einsteins teori er geometrisk: vi slår sammen tid og rom til et
firedimensjonalt tidrom, med en tidsdimensjon og tre romdimensjoner.
Gravitasjonsfeltet er et uttrykk for at tidrommet er krumt.
I et krumt tidrom finnes det ikke rette linjer, det nærmeste vi kommer er
geodetiske linjer, som har konstant retning i en viss forstand.
En partikkel i fritt fall beveger seg langs en geodetisk linje.
Denne bevegelsesligningen kan utledes fra et variasjonsprinsipp som
Bertrand Russell kalte «loven om den kosmiske dovenskap»:
Når en partikkel beveger seg fra et sted A ved en gitt tid til et sted
B ved en gitt senere tid, så beveger den seg slik at den bruker
lengst mulig tid, målt med en klokke som følger bevegelsen.
En klokke som følger bevegelsen, måler det vi kaller egentid.
En «rett linje» i tidrommet er altså ikke den korteste veien mellom to
punkter, men den lengste!
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w2 = v2 + u2

w2 = v2 − u2

(Pytagoras)

w = cτ der τ er egentid

Einsteins gravitasjonsteori
Akkurat som i Newtons teori vil en observatør i fritt fall oppleve
tidevannskrefter som oppfyller den samme feltligningen,
nemlig at tyngdens akselerasjon ~g har null divergens:
∇ · ~g = 0 .
Obervatøren vil altså se en støvsky falle fritt slik at volumet er konstant.
Alle observatører i fritt fall, enten de beveger seg oppover, nedover, øst-,
vest-, sør- eller nordover, ser at volum bevares.
Det gir Einsteins ligning for gravitasjonsfeltet i vakuum.
Gravitasjonsfeltet har kilder: masse i Newtons teori, energi i Einsteins teori.
Gravitasjonsligningen med energien som kilde følger av ligningen i vakuum.
En masse M har energi E = Mc2 i følge Einsteins spesielle relativitetsteori,
men det finnes også andre former for energi.
Einsteins gravitasjonsfelt forplanter seg med lyshastigheten.
Det løser problemet som Newton kalte en absurditet.

Schwarzschild-løsningen
Det tok ikke lang tid fra Einstein stilte opp sin feltligning til
Karl Schwarzschild fant den eksakte løsningen for gravitasjonsfeltet
utenfor en rotasjonssymmetrisk massefordeling:


dr2
RM
c2 dt2 −
− r2 dθ2 − r2 sin2 θ dϕ2
c2 dτ 2 = 1 −
R
r
M
1− r
Her er τ egentiden til en partikkel i gravitasjonsfeltet.
t er tiden målt på en klokke som ligger i ro uendelig langt borte.
r, θ og ϕ er polarkoordinater i det tredimensjonale rommet.
dτ , dt, dr, dθ og dϕ er små forandringer av disse størrelsene.
RM = 2GM
2 er Schwarzschild-radien (gravitasjonsradien) til massen M.

c

Ved Schwarzschild-radien, dvs. når r = RM , blir dette uttrykket singulært,
fordi vi dividerer med null.
Innenfor Schwarzschild-radien er r en tidskoordinat og t en romkoordinat.
Hvis all massen er innenfor Schwarzschild-radien, har vi et svart hull.

Noen Schwarzschild-radier

elektron
menneske
hus
Jorda
Sola
4 millioner
solmasser1
20 milliarder
solmasser2

1
2

Masse
kilogram

Schwarzschildradius
meter

Tetthet av
svart hull
kilogram/liter

9,1 × 10−31
80
100 000
6,0 × 1024
2,0 × 1030

1,3 × 10−57
1,2 × 10−25
1,5 × 10−22
0,0089
3 000

8,8 × 10136
1,1 × 1073
7,3 × 1066
2,1 × 1027
1,8 × 1016

8,0 × 1036

1,2 × 1010

1100

4,0 × 1040

5,9 × 1013

4,5 × 10−5

Det svarte hullet i sentrum av Melkeveien
Det svarte hullet i sentrum av NGC4889

Andre eksakte løsninger

Schwarzschild-løsningen kan generaliseres.
Reissner–Nordström-løsningen er også rotasjonssymmetrisk
(Hans Reissner 1916, Gunnar Nordström 1918).
Den inkluderer et elektrisk felt fra en elektrisk ladning Q.
Både en sentral masse M og energien i det elektriske feltet er da kilder til
gravitasjonsfeltet.
Kerr-løsningen (Roy Kerr 1963) er feltet fra et roterende svart hull.
Kerr–Newman-løsningen (Ezra Newman 1965) inkluderer både rotasjon og
elektrisk ladning.
I det følgende konsentrerer vi oss om Schwarzshild-løsningen.

Krig
Karl Schwarzschild døde i mai 1916 av en sjelden hudsykdom, mens han
gjorde tjeneste som underoffiser i hæren.
BBC-filmen «Einstein og Eddington» forteller en annen krigshistorie.
Einstein ble hentet til Berlin i 1913 for å fullføre sin gravitasjonsteori,
som skulle vise at Newton — en engelskmann — tok feil.
Han viste litt mindre tysk patriotisme enn forventet.
Han skjelte ut sine eldre kolleger mens de overvar et eksperiment
der duer ble drept med giftgass
Han nektet å underskrive som nr. 94 på en liste med vitenskapsmenn
som støttet Tysklands krig.
Arthur Eddington var like lite patriotisk i sine eldre kollegers øyne.
Han var kveker og militærnekter, men mistet sin beste venn i et tysk
gassangrep.
Det verste var at han ikke skjulte sin begeistring for Einsteins nye idéer.

Solformørkelsen 29. mai 1919
Etter krigen ledet Eddington og Astronomer Royal Sir Frank Watson Dyson
to ekspedisjoner til Afrika og Sør-Amerika for å observere en total
solformørkelse.
Observasjonene viste at lys fra stjerner bøyes av når det passerer nær Sola.
Avbøyningen er 1,75 buesekund når lyset passerer like over soloverflaten,
i følge Einstein. Halvparten i følge Newton.
Konklusjonen var at observasjonene stemte med Einsteins teori.
Enhver amatørastronom vet at ett buesekund er nær grensen av hva som lar
seg observere gjennom jordatmosfæren.
Men en ny analyse av fotografiene i 1979 bekreftet konklusjonen.
Eddingtons observasjoner gjorde Einstein verdensberømt.

Ett av fotografiene
fra Eddingtons
ekspedisjon til
Principe
29. mai 1919.
Diameteren til Sola
og Månen i bildet
er en halv grad,
1800 buesekunder.
Posisjonene til 5
stjerner er markert.
De måtte måles
med en nøyaktighet
bedre enn ett
buesekund!

En kulesymmetrisk planet (stjerne)
Omkrets 2πR, overflateareal 4πR2 (slik definerer vi R)

R0

~g

Tyngdens akselerasjon ~g
peker inn mot sentrum,
størrelsen er
g=

Radius R0 litt større enn R
Masse M

GM
R(R − RM )

RM er Schwarzschild-radien,
RM = 2GM
c2

En kulesymmetrisk planet (stjerne)
r
Unnslipningshastighet fra planetoverflaten:

u=

2GM
R

Einsteins og Newtons teorier gir samme formel.
Når radien R nærmer seg Schwarzschild-radien RM skjer dette:
– unnslipningshastigheten u nærmer seg lyshastigheten c,
– tyngdens akselerasjon på overflaten øker mot uendelig.
Ikke noe materiale kan motstå en uendelig sterk tyngdekraft.
Schwarzschild viste at en planet som består av materie med konstant
tetthet må ha en radius større enn (9/8)RM = 1,125 RM .
Ved denne radien blir trykket i sentrum uendelig stort.
Radien til en vanlig nøytronstjerne er omtrent 3RM .
Radien til en kvarkstjerne kan kanskje bli mindre enn 1,5 RM ,
i følge teoretiske spekulasjoner.

Sirkelbaner

Planeter kan gå i stabile sirkelbaner helt inn til 3RM
(tre ganger Schwarzschild-radien).
Sirkelbaner mellom 3RM og 1,5 RM eksisterer, men er ustabile.
Banehastigheten i en sirkelbane øker når radien avtar, og blir lik
lyshastigheten når radien blir 1,5 RM .
Innenfor 1,5 RM eksisterer hverken stabile eller ustabile sirkelbaner.
Sentrifugalkraften peker innover (!!) når vi kommer innenfor 1,5 RM .

Hvordan et foton nesten slipper unna

Banen til et foton
sendt ut fra
r = 1,01 RM
i den kritiske
vinkelen.
Det nærmer seg
mer og mer den
ustabile sirkelbanen
ved r = 1,5 RM .
Den svarte sirkelen
er Schwarzschildradien RM .

Hvordan et foton slipper unna

Banen til et foton
sendt ut fra
r = 1,01 RM
ørlite mer vertikalt.

Hvordan et foton ikke slipper unna
Banen til et foton
sendt ut fra
r = 1,01 RM
ørlite for mye
horisontalt.
Det nærmer seg den
ustabile sirkelbanen
ved r = 1,5 RM før
det snur og faller
inn i singulariteten.
Fotonet møter
ingen singularitet
ved Schwarzschildradien.

Unnslipningsvinkel for et foton

h

r

1,525
1,436
1,345
1,249
1,148
1,040
0,923
0,794
0,643
0,451
0,200

1,50
1,45
1,40
1,35
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
1,05
1,01

Den kritiske vinkelen for
fotoner som unnslipper fra
forskjellige høyder.
r er radialkoordinaten.
2πr er omkretsen av en sirkel.
h er den fysiske avstanden
ned til Schwarzschild-radien
r = RM .
x er den fysiske avstanden i
horisontal retning.
Lengdeenheten er
Schwarzschild-radien RM .

Ekvatorialplanet rundt et svart hull

Det tredimensjonale rommet rundt et svart hull, ved konstant tid t, er krumt.
Figuren viser eksakt hvordan ekvatorialplanet krummer fra
Schwarzschild-radien RM og ut til 5RM .
For å vise geometrien representerer vi dette planet som en todimensjonal
flate i et tredimensjonalt rom der den tredje dimensjonen eksisterer bare i vår
matematiske fantasi.
En typisk nøytronstjerne har en radius på 3RM .

Fritt fall inn mot sentrum
Anta at en partikkel faller fritt
radielt inn mot et svart hull.
Slik øker tiden t når radien r
nærmer seg
Schwarzschild-radien.
Sett utenfra tar det uendelig
lang tid å falle helt inn til
Schwarzschild-radien.
Men effekten slår til først når
det er svært kort avstand
igjen.
Enheter i figuren er
Schwarzschild-radien RM og
Schwarzschild-tiden RM /c.

Klokker i fritt fall
Tiden t går mot uendelig når radien r nærmer seg Schwarzschild-radien.
Men den som faller fritt inn mot et svart hull, vil ha et annet syn på saken.
Han vil oppleve at han når Schwarzschild-radien i løpet av en endelig tid.
Vi kan måle tiden med klokker som faller fritt, det betyr at vi innfører
en ny tidskoordinat tf (der «f » står for «fritt fall»).
Det gir oss Schwarzschild-metrikken på en ny form der den ikke er singulær
i Schwarzschild-radien,
r
2

2

2

c dτ = c

dtf2

−

dr +

RM
c dtf
r

!2
− r2 dθ2 − r2 sin2 θ dϕ2 .

Derimot er den fortsatt singulær i r = 0. Singulariteten i r = 0 er en fysisk
realitet og ikke bare en koordinatsingularitet.
Denne formen ble utledet av Paul Painlevé i 1921 og Allvar Gullstrand
i 1922, men det tok mange år før noen oppfattet at de faktisk hadde
transformert bort Schwarzschild-singulariteten.

Fritt fall
Det tredimensjonale rommet ved konstant tid tf er flatt, helt inn til r = 0.
En klokke som faller fritt radielt, vil vise at både Schwarzschild-radien
og singulariteten i r = 0 nås i løpet av endelig tid.
Den som faller, vil passere Schwarzschild-radien uten å oppleve noe spesielt,
annet enn «spaghettifisering» på grunn av tidevannskrefter.
Tidevannskreftene strekker i vertikal retning og trykker i horisontal retning.
Det horisontale trykket er halvparten av det vertikale strekket.
Formelen for tidevannskrefter på et objekt i fritt fall er den samme i Einsteins
og Newtons teorier: med en liten høydeforskjell h mellom to punkter,
A i høyde r og B i høyde r + h, er forskjellen i tyngdens akselerasjon
g(A) − g(B) =

2GMh
.
r3

Tall-eksempler
Spaghettifisering er ingen spøk nær svarte hull med noen få solmasser.
Her er forskjellen mellom tyngdens akselerasjon i fothøyde og hodehøyde,
med to meter høydeforskjell, i Schwarzschild-radien:

Sola
4 millioner
solmasser
20 milliarder
solmasser

Masse

Schwarzschildradius

Forskjell i
tyngdeakselerasjon

kilogram

meter

meter/sekund2

2,0 × 1030

3 000

2,0 × 1010

8,0 × 1036

1,2 × 1010

0,0013

4,0 × 1040

5,9 × 1013

5,1 × 10−11

Innenfor Schwarzschild-radien
Det er teoretisk mulig å falle inn gjennom Schwarzschild-radien.
Den som gjør det, kommer inn i et lukket rom som ingenting slipper ut av.
Alt innenfor, til og med lys, kan bare falle inn mot en singularitet i sentrum.
Sett utenfra vil et utgående lyssignal i Schwarzschild-radien stå stille der.
Schwarzschild-radien er en horisont: den som er utenfor, kan ikke se noe av
det som skjer innenfor.
En masse utenfor Schwarzschild-radien kan bevege seg oppover og falle fritt.
Hvis vi ikke så at noen eller noe kastet den oppover, kan vi forestille oss at
den har falt fritt lenge, til og med så lenge at den en gang i fortiden kom ut
gjennom Schwarzschild-radien.
Schwarzschild-løsningen beskriver både et svart hull, som ting kan falle ned
i, men ingenting kan komme ut av, og et hvitt hull, som ting kan komme ut
av, men ingenting kan falle ned i.
Hvite hull er problematiske, fordi hva som helst kan komme ut av dem uten
forvarsel: en sykkel, en dinosaur, eller neste ukes lotto-kupong.
For å beskrive svarte hull som oppstår ved gravitasjonskollaps, trenger vi så
å si bare halvparten av Schwarzschild-løsningen.

Finnes det svarte hull?
Svarte hull med singulariteter der fysikkens lover bryter sammen har vært
lite populære blant fysikere og astrofysikere, som strevde hardt for å
bortforklare at utbrente stjerner kan kollapse til svarte hull.
Et godt argument er for eksempel at en stjerne må trykkes sammen til en
ekstrem tetthet for at et svart hull skal oppstå.
Det finnes imidlertid en oppskrift som er vanskelig å argumentere mot.
Hvis vi kan samle en tilstrekkelig stor masse, hundre millioner solmasser,
uten å trykke den ekstra sammen, så oppstår et svart hull.
Et berømt veddemål fra 1975 illustrerer den tids syn på saken.
Stephen Hawking veddet mot Kip Thorne at Cygnus X-1 ikke er et svart hull.
Begge regnet det som 80% sannsynlig at Cygnus X-1 var et svart hull, men
Hawking hadde investert så mye i studiet av svarte hull at han ville ha noe å
falle tilbake på hvis de ikke eksisterer.

Cygnus X-1
er den første
røntgenkilden
observert i
stjernebildet
Svanen, i 1964.

Cygnus X-1
er en røntgen-kilde,
usynlig på dette
bildet i synlig lys.
Den går i bane
rundt en
kjempestjerne med
20–40 solmasser,
og har selv en
masse på
15 solmasser (?)
Bildet er tatt med
Schmidt-teleskopet
på Mount Palomar.
Fjerne stjerner ses
som hvite og gule
piksler.

Cygnus X-1
beveger seg likt
som Cyg OB3, en
assosiasjon av
OB-stjerner (unge
massive stjerner).
En teori er at en av
disse stjernene,
med 40 solmasser,
har brent ut og
kollapset til et svart
hull med
10–15 solmasser
uten en supernovaeksplosjon.
Astronomy Picture
of the Day 2/4 2005

Observasjon av et enslig svart hull i Melkeveien ved gravitasjonslinsing.

Et svart hull med 400 millioner solmasser i sentrum av NGC4261.
Avstand 96 millioner lysår.

En gasståke kalt G2
passerte i 2014 nær
det svarte hullet i
sentrum av
Melkeveien
(markert med en
grønn ring),
men overlevde.
Bilde i nært
infrarødt fra
Keck-teleskopet
på Hawaii.

Galaksehopen A2261 i Herkules, avstand 3 milliarder lysår.
Kjempegalaksen A2261-BCG inneholder 10 billioner (1013 ) stjerner,
men ikke noe supermassivt svart hull i sentrum.

Hawking-stråling: grå, røde og blå hull
Kompliserte fysiske prosesser er gjerne irreversible:
de kan bare gå en vei, nemlig slik at entropien øker.
Dette er termodynamikkens andre hovedsetning.
John Wheeler drakk te med en student, Jacob Bekenstein, og bemerket at han
gjorde seg skyldig i en kosmisk forbrytelse når han blandet varm og kald te.
Det øker entropien i universet, med konsekvenser for all framtid.
Men hvis det kom et svart hull forbi, kunne han skjule forbrytelsen ved å slå
teen ned i det. Et svart hull sluker alt, også entropi.
Nei, mente Bekenstein, det ville bare øke entropien til det svarte hullet.
Stephen Hawking beviste samme år, i 1970, at det totale overflatearealet til
ett eller flere svarte hull aldri kan avta.
Det kalles svart-hull-dynamikkens andre hovedsetning.
Bekenstein postulerte da, ganske logisk, at entropien til et svart hull er
proporsjonal med overflatearealet.

Hawking-stråling
Hawking mente at Bekenstein trakk alt for raske konklusjoner,
han godtok ikke at et svart hull har entropi.
Hvis noe har entropi, så har det også temperatur, og stråler ut energi.
Men et svart hull stråler ikke, så å si pr. definisjon.
To russiske fysikere, Yakov Zeldovich og Aleksei Starobinsky, hevdet i 1973
at et roterende svart hull burde stråle ved en kvantemekanisk prosess.
Hawking ville kontrollere deres utregning, og fant at et svart hull som ikke
roterer, også må stråle, som om det har en temperatur omvendt proporsjonal
med massen.
Det betyr i så fall at det svarte hullet har en entropi proporsjonal med arealet,
akkurat som Bekenstein postulerte.
Hawking brukte lang tid på å overbevise seg selv om at resultatet er korrekt.

Hawking-stråling
Overflatearealet til et svart hull med masse M og radius RM er
A = 4πRM2 =

16πG2 M 2
.
c4

Temperaturen skal da være
T=

~c3
,
8πkGM

der ~ er Plancks konstant dividert med 2π og k er Boltzmanns konstant,
~ = 1,055 × 10−34 J s ,

k = 1,38 × 10−23 J/K .

Elektromagnetisk stråling med denne temperaturen har maksimal intensitet
ved en bølgelengde på omtrent 16 RM .
Strålingen må ha en bølgelengde sammenlignbar med Schwarzschild-radien,
fordi det er den eneste lengdeskalaen.

Noen Hawking-temperaturer

elektron
menneske
hus
Jorda
Sola
4 millioner
solmasser
20 milliarder
solmasser

Masse
kilogram

Schwarzschildradius
meter

Temperatur
kelvin

9,1 × 10−31
80
100 000
6,0 × 1024
2,0 × 1030

1,3 × 10−57
1,2 × 10−25
1,5 × 10−22
0,0089
3 000

1,4 × 1053
1,5 × 1021
1,2 × 1018
0,021
6,2 × 10−8

8,0 × 1036

1,2 × 1010

1,5 × 10−14

4,0 × 1040

5,9 × 1013

3,1 × 10−18

Hawking-stråling
Et svart hull med masse på 100 000 kg burde fordampe helt på mindre enn
et tiendels sekund.
En slik puls med energirik stråling ikke alt for langt unna vil være
observerbar med NASAs Fermi gamma-teleskop, skutt opp i rommet i 2008.
Det kunne tenkes at svarte hull ble dannet da Universet oppsto og har nådd
sitt sluttstadium akkurat nå, etter 14 milliarder år. Men vi må ha ganske mye
flaks for å observere en slik eksplosjon.
Både Einsteins gravitasjonsligning og Schrödingerligningen som beskriver
kvantemekaniske prosesser, er symmetriske under tidsreversjon: hvis vi
filmer en fysisk prosess og kjører filmen baklengs, ser vi en prosess som
styres av de samme ligningene.
Svarte hull med entropi bryter denne symmetrien, fordi entropien bare kan
øke framover i tid og avta bakover i tid.
Symmetrien brytes allerede når et svart hull oppstår ved gravitasjonskollaps.
Et hvitt hull kan ikke oppstå ved gravitasjonskollaps.

Hawkings informasjonsparadoks
Hawking så et fundamentalt problem med svarte hull som fordamper helt.
I kvantemekanikken skiller vi mellom rene og blandete tilstander.
Vi kan i prinsippet ha fullstendig informasjon om en ren tilstand.
Vi kan aldri ha fullstendig informasjon om en blandet tilstand.
Schrödinger-ligningen beskriver tidsutviklingen av rene tilstander:
en ren tilstand er og blir ren.
Denne tidsutviklingen er reversibel: kjenner vi tilstanden slik den er nå,
kan vi i prinsippet (men sjelden i praksis!) rekonstruere tilstanden slik den
var før.
To partikler kan være «kvantemekanisk sammenfiltret», slik at
de tilsammen er i en ren tilstand, mens en alene er i en blandet tilstand.
Den ene partikkelen kan falle ned i et svart hull, mens den andre unnslipper.

Hawkings informasjonsparadoks
For observatøren på utsiden ser det da ut som Schrödinger-ligningen ikke
gjelder: en ren tilstand kan gå over til en blandet tilstand.
Det vil si at informasjon forsvinner, det blir prinsipielt umulig og ikke bare
praktisk umulig å rekonstruere fortiden ut fra nåtiden.
Det er kanskje ikke noe fundamentalt problem så lenge det svarte hullet
eksisterer. Vi kan innbille oss at informasjonen er der, selv om vi ikke har
tilgang til den.
Men den dagen det svarte hullet er borte fordi det har fordampet, kan det
hende at vi må innse at informasjonen er ugjenkallelig tapt.
Informasjonstapet betyr at prosessen fra før det svarte hullet oppsto ved
gravitasjonskollaps og til det fordampet helt ikke kan beskrives ved hjelp av
Schrödinger-ligningen.
Vi kan redde Schrödinger-ligningen bare dersom Hawking-strålingen på en
eller annen mystisk måte inneholder den informasjonen som tidligere
forsvant inn i hullet.

Hawkings informasjonsparadoks
John Preskill veddet i 1997 mot både Stephen Hawking og Kip Thorne at
informasjonsparadokset lot seg løse slik at Schrödinger-ligningen fortsatt vil
gjelde. Den eventuelle premien til Preskill var et baseball-leksikon.
I 2004 mente Hawking å ha løst problemet, og han ga Preskill et
baseball-leksikon «som han fritt kunne hente ut informasjon fra».
Hawkings løsning gikk ut på at det aldri oppstår noen ekte horisont, bare en
tilsynelatende horisont.
Thorne var ikke overbevist, og betalte ikke ut sin del av veddemålet.
Andre, spesielt Gerard ’tHooft og Leonard Susskind, mener at strengteori er
løsningen, at den kan forklare både hvordan et svart hull kan ha entropi, og
hvordan informasjon som faller inn, kommer ut igjen.
Roger Penrose tar et helt motsatt standpunkt og sier at det ikke er noe
problem å gi opp Schrödinger-ligningen.
Det gjør vi nemlig hele tiden i kvantemekanikken når vi beskriver målinger.

En ildvegg?
I 2013 tok debatten en ny vending da Ahmed Almheiri, Donald Marolf,
Joseph Polchinski og James Sully (med initialene AMPS) prøvde å lage en
mer konkret modell for hvordan informasjonen kommer ut med
Hawking-strålingen.
De støtte på et nytt uoverkommelig problem med kvantemekanisk
sammenfiltring mellom partikler som faller inn og kommer ut av det svarte
hullet.
Konsekvensen, mener de, er at vi må forandre en eller flere av våre teorier på
en drastisk måte.
Kanskje er det slik at den som kommer for nær Schwarzschild-radien, møter
en ildvegg av stråling.
Kanskje tid og rom ender der . . .
Eller gjelder Einsteins ekvivalensprinsipp slik at den som faller inn gjennom
Schwarzschild-radien, ikke vil merke noe som helst?
Derom strides de lærde.

