
Øyvind Grøn

Svarte hull 
i lys av Nobelprisen i fysikk 2020

Om den teoretiske forutsigelsen av svarte hull
Og hvordan de er blitt observert.

Det supermassive svarte hullet i Melkeveiens sentrum

7. desember 2020
Trondheim Astronomiske Forening

31. Oktober 2020



John Michell 1724 - 1793

John Michells forutsigelse av mørke legemer

Det var på slutten av 1700-
tallet at forskere først 
begynte å undre seg over 
muligheten for eksistensen 
av svarte hull.

I 1783 publiserte den 
britiske fysikeren John 
Michell en artikkel der han 
forutsa eksistensen av 
objekter med så sterkt 
gravitasjonsfelt at ikke 
engang lys kan unnslippe 
fra dem – det vi i dag kaller 
‘svarte hull’. 



Unnslipningshastighet



Sentralt i Michells undersøkelse 
er begrepet ‘unnslipningshastighet’. 

Det er minste hastigheten et prosjektil 
som skytes ut fra et legemes overflate kan ha, 

dersom det skal unnslippe legemets gravitasjonfelt 
og reise ut til det fjerne.

Michell undersøkte egenskapene til et kuleformet legeme 
med så sterkt gravitasjonsfelt 

at unnslipningshastigheten fra det er lik lyshastigheten. 



Michell fant ut at et legeme med samme tetthet som sola, 
men 500 ganger større radius, 

dvs. et legeme med solas tetthet 
og 125 millioner solmasser, 

vil ha så sterkt gravitasjonsfelt 
at lys ikke kan unnslippe fra det. 

Sola har en radius på omtrent 700 000 km.
Så Michells svarte hull ville hatt en radius på omtrent 

350 millioner km, litt over det dobbelte av jordas avstand fra sola.

Han skrev: 
«Vi vil da ikke kunne få informasjon om legemet fra lys. 
Men hvis andre lysende legemer beveger seg rundt det, 

kan vi kanskje fra deres bevegelser 
slutte oss til eksistensen 

av et sentralt legeme 
med en viss sannsynlighet.»



Pierre-Simon Laplace 1749-1827

Den franske fysikeren 
og matematikeren 
Pierre-Simon Laplace 
publiserte tilsvarende 
resultater som John 
Michell i 1796 og 1799.
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Karl Schwarzschilds relativistiske beregning

Karl Schwarzschild 1873-1916

Første verdenskrig brøt ut i 
august 1914. 

Men Einstein arbeidet 
knallhardt videre med å 

fullføre konstruksjonen av den 
generelle relativitetsteorien. 

Sent på høsten 1915 hadde 
han teorien ferdig. 

Allerede i januar 1916
fant Schwarzschild 
en eksakt løsning 

av Einsteins feltlikninger.



Fysisk betydning av Schwarzschilds løsning

Schwarzschilds løsning beskriver området 
utenfor et kuleformet legeme. 

I løsningen opptrer radien 

rS = 2GM/c2

der G er Newtons gravitasjonskonstant, M er massen til legemet 
og c er lyshastigeten i tomt rom.  

Den har fått navnet Schwarzschildradien. 

Tidrommet utenfor et legemet kalles Schwarzschild-tidrommet.
Schwarzschildradien til jorda er omtrent 1 cm og til sola 3 km.

Schwarzschildradien til et legeme med masse M er
der       er solas masse. 3 /Sr M M km  M



Radien til svarte hull med ulike masser



Schwarzschilds løsning formuleres matematisk ved at 
det såkalte linje-elementet for tidrommet har formen. 

La oss se på klokker som er i ro. Da er 
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I 1911 hadde Einstein vist at tiden går langsommere langt nede i 
et gravitasjonsfelt enn høyere oppe. 

Dette ble tydelig i Schwarzschilds løsning av feltlikningene. 

Løsningen viser at 
ved en kuleflate med Schwarzschildradius står tiden stille.

Dette var litt av et mysterium for fysikerne på denne tiden. 
Hva slags flate var denne kuleflaten der tiden står stille? 

Det tok mange år å forstå dette. 
Først i 1950-årene forsto man ordentlig hva det dreide seg om. 

Da ble det gjort beregninger som viste at 
alt som er innenfor denne flaten, dras mot sentrum.





La oss tenke oss en ‘romelv’ 
av partikler som faller fritt fra det fjerne. 

Romelven ‘renner’ nedover mot det sfæriske legemet, 
og har lyshastighet ved flaten med Schwarzschildradius. 

Innenfor denne flaten har romelven overlyshastighet. 



Siden bevegelse gjennom rommet 
alltid er mindre enn lyshastigheten ifølge relativitetsteorien, 

betyr dette at innenfor flaten med vil romelven trekke med seg alt 
– inkludert lys – innover. 

Vi har dermed følgende resultat.

Den fysiske betydningen av flaten med Schwarzschildradius 
er at den opptrer som en horisont 

hvor det er mulig å passere inn gjennom den, 
men ikke ut.



Det kan altså ikke komme lys ut fra området 
innenfor Schwarzschildradien. 

Hvis et legeme kollapser og trekker seg sammen slik at det 
befinner seg innenfor sin egen Scharzschildradius, 

vil det være usynlig. 

Dette gjorde at to amerikanske fysikere, 
Robert Dicke og John Archibald Wheeler, omkring 1960 
introduserte betegnelsen svarte hull om slike objekter. 



Flaten med Schwarzschildradius  
kalles ofte for overflaten til et sfærisk svart hull.

Men man finner ikke noe spesielt her. 

Rommet er tomt her også, 
helt inn til et område nær sentrum 

der det massive legemet befinner seg. 

Hvilken utstrekning dét har, er ukjent.



Strukturen til et Schwarzschild svart hull



Roterende svarte hull

I 1963 fant Roy Kerr en løsning av Einsteins feltlikninger 
som beskriver et roterende svart hull. 

Det buler ut litt ved ekvator. 
Et slikt objekt kalles et Kerr svart hull. 

Dersom et roterende legeme kollapser til et svart hull, 
vil det danne et Kerr svarte hull.



I Ergosfæren kan ikke 
noe holde seg i ro, men 
blir dradd rundt i 
rotasjonsretningen til 
det svarte hullet på 
grunn av den trege 
draeffekten.

Strukturen til
et Kerr 

(Roterende) 
svart hull



Illustrasjon av de nære omgivelsene til et svart hull 





Ting som faller inn i et svart hull 
strekkes i loddrett retning på grunn 

av tidevannskrefter





Kan legemer kollapse til svarte hull?



Kan legemer kollapse til svarte hull?

I 1939 utledet Richard C. Tolman samt Robert Oppenheimer og 
George Volkoff den relativistiske likningen for statisk likevekt av 

en kuleformet stjerne. 

Den kalles TOV-likningen og danner utgangspunktet for å 
konstruere relativistiske stjernemodeller. 



Gravitasjonskollaps av støvsky

Samme år (1939) fant Oppenheimer 
og hans student Hartland S. Snyder 
en løsning av Einsteins feltlikninger 

for en sfærisk sky av støv som kollapser. 

Støv er i relativitetsteorien en ansamling av frie partikler. 
Så en støvsky som opprinnelig er statisk, 

vil kollapse til et svart hull 
under påvirkning av sin egen gravitasjon. 

Oppenheimer og Snyder greide å beskrive dette eksakt.



Vil et roterende legeme kollapse til et svart hull?

At en sfærisk støvsky vil kollapse til et svart hull er opplagt. 
For i en slik sky beveger alle partiklene seg rett inn mot sentrum. 

Men hva som skjer dersom skyen ikke er kulesymmetrisk, 
er ikke så opplagt. 

En stjerne er forskjellig fra en sfærisk støvsky. 
I en stjerne som kollapser, 

vil det oppstå en trykkgradient som motvirker kollapsen. 
Dessuten roterer nesten alle stjerner, 

noe som også hindrer kollapsen. 

Så helt frem til midten av 1960-årene 
var astrofysikerne usikre på om det finnes svarte hull.



Penroses singularitetsteorem

I 1964 ble den britiske fysikeren Roger Penrose 
interessert i spørsmålet om en tilstrekkelig stor stjerne 

vil kollapse til et svart hull. 

Dersom dét skjer vil massen trekkes innover mot sentrum, 
og det vil oppstå en såkalt singularitet der, 

dvs. et punkt hvor all massen er samlet
– et punkt med uendelig stor massetetthet. 

Ifølge relativitetsteorien krummer masse tidrommet 
slik at det også er uendelig stor krumning 

i sentrum av et svart hull. 



I 1965 publiserte Penrose en artikkel med tittelen 
«Gravitational collapse and spacetime singularities». 

Den gjorde at han 55 år senere fikk Nobelprisen i fysikk. 

Her innførte Penrose nye matematiske metoder og begreper 
for å undersøke fysiske konsekvenser 

av den generelle relativitetsteorien. 

Blant annet innførte han begrepet ‘trapped surface’, 
det vil si en lukket flate som holder lys fanget. 



Penrose beviste at

dersom det dannes en ‘trapped surface’ ved gravitasjonskollaps, 
vil det ifølge relativitetsteorien oppstå et svart hull 

med en singularitet i sentrum, 
det vil si et punkt med uendelig stor massetetthet 

og uendelig stor krumning av tidrommet. 

Penrose beviste at i denne forstand 
forutsier relativitetsteorien eksistensen av svarte hull.

Det er imidlertid fortsatt et åpent spørsmål 
om en ‘trappet surface’ vil dannes ved kollaps 

av et usymmetrisk, roterende legeme.





Halvparten av Nobelprisen
i fysikk for 2020 gis til
Roger Penrose for at «han
viste at dannelsen av
svarte hull er en robust
relativistisk forutsigelse»



Men vil alt inni et svart hull kollapse til en singularitet i sentrum?



Som alle andre teorier 
har relativitetsteorien begrenset gyldighetsområde. 

En grense for teoriens gyldighetsområde 
finner vi i dens møte med kvantemekanikken. 

Det viser seg da at relativitetsteorien ikke gjelder 
for vilkårlig små avstander. 



Grensen for relativitetsteoriens gyldighetsområde 
er ved den såkalte Plancklengden,

Den tilsvarende Plancktettheten er omtrent 5•1096 kg/m3. 
Dette er den øvre grensen for tetthet 

som kan beskrives uten noen kvantegravitasjonsteori. 

Med denne tettheten vil masseansamlingen i sentrum av et 
supermassivt svart hull med ti millioner solmasser ha en 

utstrekning på 10-20m, mindre enn en atomkjerne. 
Det er spektakulært, men ikke singulært. 



Penroseprosessen
– tapping av rotasjonsenergi fra et roterende svart hull

I 1969 viste Penrose hvordan man kan få rotasjonsenergi 
ut fra et roterende svart hull. 

I denne sammenhengen ble et relativistisk fenomen 
kalt treg draeffekt utnyttet. 

Det er at utenfor et roterende legeme dras romelven med 
i samme retning som legemet roterer. 

Vanligvis er det en liten effekt. 
Jordrotasjonen, for eksempel, drar med seg romelven nær jorda 

så sakte at en partikkel som følger romelven bruker 30 millioner år 
på en runde. 

Men effekten ble målt i årene fra 2000 til 2007 med Lageos-
satellittene og i Gravity Probe B-eksperimentet, 

så vi vet at den eksisterer. 



Nær et roterende svart hull er den trege draeffekten stor. 
I et område like over det svarte hullet kalt ergosfæren,

er draeffekten så sterk 
at alt blir dratt med i hullets rotasjonsretning. 
Det er umulig å holde seg i ro i ergosfæren. 

Derfor kalles ergosfærens yttergrense for den statiske grensen. 



Utenfor et roterende legeme med fast overflate slik som jorden, 
kan legemets rotasjonsenergi tappes ved å sende et prosjektil ned 

til overflaten slik at det treffer den og spretter ut igjen med en 
ekstra hastighet som det har fått fra overflatens bevegelse. 

Men utenfor et svart legeme fungerer ikke denne strategien 
siden et svart hull ikke har noen fysisk overflate. 

Ved det som kalles overflaten til et svart hull
– ved Schwarzschild radien – er rommet tomt.



Men Penrose oppdaget en mulighet. Han foreslo at man skyter et 
legeme inn i ergosfæren til et roterende svart hull. Legemet er 

programmert til å spaltes i to deler, A og B, inni ergosfæren slik at 
A beveger seg mot hullets rotasjonsretning og trekkes inn i hullet 

etter spaltingen, mens B beveger seg med hullets rotasjonsretning 
og kommer ut fra det. Da vil A bremse hullets rotasjon. 

Penrose sine beregninger viste at B kommer ut fra omgivelsene til 
hullet med større energi enn det opprinnelige legemet hadde da 

det ble sendt mot hullet. 
Energigevinsten er lik hullets tap i rotasjonsenergi. 

I prinsippet er det altså mulig å la et roterende svart hull være 
energikilden i et kraftverk. Dette er årsaken til at området der 

spaltingen av legemet må skje for å få en energigevinst, 
kalles ergosfæren.



Penroseprosessen
– tapping av rotasjonsenergi fra et roterende svart hull



Observasjoner av svarte hull

Siden svarte hull ikke sender ut elektromagnetisk stråling, 
kan de bare studeres indirekte ved deres gravitasjonsvirkning 

på legemer som går i bane rundt dem. 

Det er tre klasser av svarte hull: 

• stellare svarte hull, 

• mellomstore svarte hull, 

• supermassive svarte hull. 

Det finnes nå observasjoner som tyder på at 
svarte hull av alle disse typene eksisterer. 



Svart hull kontra nøytronstjerne røntgen binært objekt

Svart hull: Materien som trekkes inn i 
hullet, forsvinner uten å etterlate seg spor.

Nøytronstjerne: Materie som trekkes mot 
nøytronstjernen, produserer et røntgen-
utbrudd når det treffer stjernens overflate.



Binære røntgenkilder inneholder svarte hull





Oppdagelsen av stellare svarte hull
Det første tegn på eksistensen av et stellart svart hull kom i 1965 

da det ble observert stråling fra røntgenkilden Cygnus X-1





Cygnus X-1 er et binært objekt som består av en kjempestjerne med 16 solmasser og 
trolig et roterende svart hull med 7 solmasser. Det svarte hullet trekker til seg masse 

som danner en roterende plasmaskive og sender ut røntgenstråling.



• Mellomstore svarte hull er definert som svarte hull med masser 
mellom 100 og 100 000 solmasser. 

Den 2. september 2020 rapporterte LIGO-Virgo teamene om 
registrering av gravitasjonsbølger fra en kollisjon 

av to svarte hull med 85 og 66 solmasser. 
Ved kollisjonen ble det dannet 

et mellomstort svart hull med 142 solmasser. 





• Supermassive svarte hull er den største typen svart hull. 
De har masse fra noen hundre tusen 

opp til flere milliarder ganger solas masse. 

Den første kvasaren, 3C 273, 
ble identifisert i 1963 som stråling fra en aktiv galaksekjerne. 

Den nederlandske astronomen Maarten Schmidt viste at 
strålingen fra kvasaren har en rødforskyvning 0,16. 

Det betyr at den er i en avstand på 2,5 milliarder lysår fra jorda.

Fra den observerte lysstyrken kunne man da regne ut at den har 
en luminositet på minst 1040W.



Strålingen forårsaker et enormt trykk som vil blåse kilden i stykker 
dersom ikke dens eget gravitasjonsfelt er sterkt nok. 
Den såkalte Eddingtongrensen for luminositeten er 

L = 1,3ˑ1031(M/Mʘ) Watt, 

der M er kvasarens masse og Mʘ er solas masse. 
Dette er den største luminositeten et objekt med masse M kan ha 

uten at strålingen løser det opp. 
Det betyr at den aktive galaksekjernen til kvasaren 3C 273 med 

luminositet L = 1040W må inneholde minst 800 millioner solmasser 
for å være i likevekt. 

Utstrekningen av den observerte galaksekjernen er for liten til at 
det kan dreie seg om en tett ansamling av stjerner. 

Astrofysikerne konkluderte rundt år 2000 med at det må være et 
supermassivt svart hull i sentrum av galaksen. 



Det supermassive svarte hullet i Melkeveiens sentrum
To grupper av astronomer har de siste 30 årene studert 

bevegelser av stjerner i Melkeveiens sentrum for å bestemme 
egenskapene til objektet som befinner seg der. Den ene gruppen 

er ledet av den amerikanske astronomen Andrea Ghez og den 
andre av den tyske astrofysikeren Reinhard Genzel.     

Andrea Ghez, født 16. juni 1965. Reinhard Genzel, født 24. mars 1952.



Melkeveiens sentrum er omtrent 25000 lysår fra solsystemet. 

På så stor avstand kreves ekstraordinært god oppløsning for å 
skjelne stjerner fra hverandre i det tettpakkede området ved 

galaksens sentrum. 

Dessuten hindrer mye støv observasjoner 
i det optiske området av spekteret. 

Derfor gjorde de to gruppene sine observasjoner med teleskoper 
som er følsomme for infrarød stråling 

som trenger langt lettere gjennom støvet.



En av stjernene nærmest Melkeveiens sentrum, kalt S0-2, 
bruker 16 år på å bevege seg rundt Melkeveiens sentrum, 

og de andre stjernene bruker lengre tid. 

For å bestemme baneparametrene 
til stjernene ved sentrum av Melkeveien 

trengs altså flere titalls år med observasjoner. 

Derfor er bruk av romobservatorier ikke det optimale. 

Gruppen til Genzel bruker teleskoper i Chile 
som administreres av European Southern Observatory, 

og gruppen til Ghez bruker Keck-observatoriet på Hawai.      



Specle imaging

I årene 1992 til omkring år 2000 ble en metode 
kalt ‘speckle imaging’ 

benyttet for å unngå uskarpheter 
som oppstår når elektromagnetisk stråling 

passerer gjennom jordas atmosfære. 

Ved ‘speckle imaging’ gjøres gjentatte observasjoner 
med svært kort observasjonstid – omtrent 1/10 sekund –

og så brukes datamaskiner 
til å lage skarpe bilder fra observasjonsdataene.



På denne måten greide forskerne å vise 
hvordan hastigheten til stjernene 

avhenger av deres avstand fra galaksens sentrum. 

Dersom gravitasjonsfeltet nær sentrum 
domineres av et svart hull i sentrum, 

følger det fra gravitasjonsteoriene både til Newton og Einstein 
at hastigheten er omvendt proporsjonal 

med kvadratroten av avstanden. 

Hvis gravitasjonsfeltet er laget av en tett hop av stjerner, 
vil hastigheten til stjernene avta langsommere med avstanden.

Målingene favoriserte at gravitasjonsfeltet skyldes et svart hull –
et supermassivt svart hull.



Adaptiv optikk
I årene etter årtusenskiftet ble det utviklet en teknikk kalt 

adaptiv optikk. 

I adaptiv optikk skytes en laserstråle mot himmelen 
for å simulere en referansestjerne. 

Lyset fra referansestjernen gir informasjon 
om hvordan turbulens i atmosfæren 

påvirker lys fra en stjerne nær den kunstige referansestjernen.

Lyset fra den observerte stjernen ledes mot et speil 
med datastyrte stempler på baksiden. 

Informasjonen om forvrengningene av lyset fra referansestjernen 
er lastet inn i et dataprogram. 

Det styrer stemplene som deformerer teleskopets speil, 
slik at de atmosfæriske endringene av lyset elimineres. 

Dermed kan observasjoner 
bli korrigert for atmosfæriske forstyrrelser.



Adaptiv optikk

Prinsippskisse for adaptiv optikk. 1. En laser brukes til å simulere en referansestjerne.
Når lyset fra referansestjernen beveger seg gjennom jordas atmosfære, blir det forvrengt.
2. Dette lyset fanges opp av et speil som kan deformeres hurtig, for å motvirke den
atmosfæriske forvrengningen. 3. Det deformerte speilet benytte deretter til å observere en
stjerne som da kan avbildes uten uskarpheter fra de atmosfæriske forstyrrelsene.



European Extremely Large Telescope som nå bygges i Chile, 
vil bruke 4 lasere i sitt system med adaptiv optikk.



En laserstråle fra European Southern Observatory er rettet mot Melkeveiens sentrum.
Den brukes som referansestjerne i teleskopets system for adaptiv optikk.



Supermassivt svart hull i Melkeveiens sentrum

Stjernen S0-2 viste seg å være spesielt interessant 
fordi den beveger seg svært nær sentrum av galaksen 

og bruker bare knappe 16 år 
på å bevege seg rundt det massive legemet i sentrum. 

Ved å studere bevegelsen av denne stjernen spesielt nøye, 
men også andre stjerner, 

greide begge forskergruppene 
å bestemme massen til legemet i Melkeveiens sentrum. 

Den viste seg å være 4 millioner solmasser. 

Konklusjonen ble at objektet i sentrum av Melkeveien må være 
et supermassivt svart hull med 4 millioner solmasser.



Observert bevegelse av stjerner ved Melkeveiens sentrum. 
Bevegelsene viser at det er et supermassivt svart hull med masse 

på 4 millioner solmasser i sentrum av Melkeveien.



Bildet viser observert bevegelse av stjerner ved Melkeveiens 
sentrum. Stjernens baner viser at det er et supermassivt svart hull 

med masse på 4 millioner solmasser i sentrum av Melkeveien.



Supermassive svarte hull i sentrum av fjerne galakser

Man kan avsløre om det finnes et svart hull 
i sentrum av en fjern galakse ved å estimere massen 

innenfor at avgrenset område ved sentrum. 

Dette kan gjøres ved å måle hastigheten 
til den innerste delen av galaksen, 

som roterer rundt sentrum 
under påvirkning av gravitasjon fra massen innenfor. 

For fjerne galakser er det kun hastigheten 
langs synslinjen som kan måles. 

Det gjøres ved å måle forskyvninger av spektrallinjer fra stjernelys 
og bruke at den skyldes dopplereffekten.

Når hastigheten er kjent, 
kan massen beregnes ut fra gravitasjonsloven. 



Bildet viser galaksen M84 i Virgo-hopen 50 lysår fra solen. 
Dopplermålinger av hastigheten til gass 

som beveger i baner rundt det sentrale området, 
gir hastigheter på 330 km/s i en avstand lik 26 lysår fra sentrum.

Dette viser at sentrum av galaksen inneholder 
et supermassivt svart hull med 300 millioner solmasser. 



Det første supermassive svarte hullet ble 
oppdaget i 1995

H2O maser observert med 
VLBA viste at i sentrum av 
galaksen NGC 4248 er det 
et supermassivt svart hull 
med masse
MBH ~ 107 M



Hubble-fotografi av 
galaksen M 87.

Spekteret fra områder
på hver side av
sentrum viser at gass
beveger seg mot oss
på den ene siden og
vekk fra oss på den
andre. Avstanden
mellom områdene og
forskjellen i observert
bølgelengde forteller
hvor raskt gassen
roterer rundt sentrum.
Dermed kan man
beregne massen til
det svarte hullet i
sentrum.

Ha  linje observert 
med Hubble 
romteleskopet 
viste at 
MBH ~ 108 M i M 87



Using the Event Horizon Telescope, scientists obtained an image 
of the black hole at the center of galaxy M87, 

outlined by emission from hot gas swirling around it 
under the influence of strong gravity near its event horizon.



Galaksen NGC 4261 i Virgo-hopen
Galaksen sees på radio-bildet til venstre som en litt diffus skive. 

Den inneholder flere hundre milliarder stjerner. 
Galaksen sender ut jetstråler som rekker 88.000 lysår ut fra den. 

Bildet til høyre viser det sentrale område av galaksen. 
Det består av en enorm skive med gass og støv 

som beveger seg rundt et supemassivt svart hull i sentrum. 
Dopplermålinger har vist at det svarte hullet har 1,2 milliarder solmasser.



Dobbelt svart hull system med ekstremt masserike svarte hull i galaksen OJ 287
som er 3,5 milliarder lysår fra solsystemet



September 18, 2020

Largest black hole: TON 618

TON 618 is a very distant and extremely luminous quasar located 
in a galaxy 3,2 billion light years from the Sun. 

TON 618 contains the currently known most massive black hole 
with a mass of 66 billion M


