Nøytronstjerner, sorte hull og litt relativitetsteori

Bildet viser den enorme røntgenstrålingen (X-ray) strålingen fra Krabbetåken. Den røde delen av
bildet er den samme tåken i det visuelle området. Røntgenstrålingen sendes ut fra skråstilte
glødende ringer, disse har et tverrsnitt på mer enn ett lysår. I sentrum av ringen ser vi kilden til
strålingen, en hurtig roterende nøytronstjerne.
Oppdagelsen av nøytronstjernene (øvre grense fra 2 til 3 solmasser) har inspirert astrofysikerne til å
lete etter døde stjerner som har masse over 2 til 3 solmasser, stjerner som i følge teorien skal
eksistere. Disse kalles for sorte hull og er de mest fantastiske objektene som noen gang er forutsagt i
den moderne naturvitenskap.

Maleriet illustrer et dobbeltstjernesystem som inkluderer et sort hull. En stor del av gassen går
i spiralbaner inn mot det sorte hullet i sentrum, resten blir blåst vekk fra hullet. Gassskiven rundt det
sorte hullet kommer fra den blåe følgestjernen (se weblink 22.1). Stoffet i et sort hull har så stor
tetthet at det forandrer tid og rom. Unnslipningshastigheten er over lyshastigheten. Intet kan komme
ut av et sort hull fordi intet kan bevege seg fortere enn lyshastigheten. Eksistensen av et sort hull er
en konsekvens av Einsteins generelle relativitetsteori. Astronomene har funnet sorte hull i
dobbeltstjernesystemer og i sentrum av galakser.
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1 Nøytronstjerner, sorte hull og litt relativitetsteori
1.1 Nøytronet ble oppdaget i 1932
p + e-1 = n+ ν
Nøytronene dannes når elektronet fusjonerer med protonet, i denne prosessen dannes det et nøytron
og et nøytrino. Denne prosessen skjer når trykket er meget høyt, ett slikt trykk oppstår i en
supernovaeksplosjon, mente astronomene Zwick og Baade like etter nøytronet ble oppdaget i 1932.
Når en hvit dverg har degenererte elektroner i kjernen kan en nøytronstjerne ha degenererte
nøytroner i kjernen mente de to astronomene Zwick og Baade. Altså kan en stjerne både ende som
en hvit dverg og som nøytron stjerne. Teorien til disse to astronomene fikk ingen tilslutning, denne
degenererte nøytronmassen var så unaturlig at den ikke kunne eksistere i naturen var synet på den
tiden. Et fingerbøl med nøytronstjerne masse vil ha massen 100 millioner tonn. På grunn av denne
enorme tettheten vil en nøytronstjerne med masse 1,4 solmasser har en radius på 20km.
Unnslipningshastigheten vil vær halvparten av lysfarten. Disse egenskapene syntes helt uvirkelig,
men på 1960 tallet ble pulserende radiokilder (Pulsarer) oppdaget og teorien til Zwick og Baade ble
tatt ut av ”skuffen”.

1.2 Oppdagelsen av pulsarene på sekstitallet

Bildet viser opptaket av radiostrålingen fra en av de første pulsarene som ble oppdaget sent på
sekstitallet av en ung student Jocelyn Bell og hans team ved Cambridge University. Betegnelsen
PSR 0329+54 betyr: “Pulsar med rektascensjon 03h29m og deklinasjon 54°. Legg merke til at
intervallet mellom pulsene er konstant (0,714 sekunder), selv om pulsene er svake og andre er
sterke.
Astronomene oppdaget en pulsar i sentrum av Krabbetåken, perioden for denne pulsaren var 0,033
sekunder. Etter denne oppdagelsen måtte astronomene forkaste teorien om at en pulsar var en hurtig
roterende hvit dverg med en radiokilde på overflaten. Astronomene mente at en hvit dverg ikke
kunne rotere så fort at den kunne sende ut 30 radiopulser pr sekund, med denne store
rotasjonsfrekvensen ville den hvite dvergen bryte sammen. Det betyr at sentralstjernen i
Krabbetåken måtte være mindre og mer kompakt enn en hvit dverg. Det var vanskelig for
etablerte astronomer midt på 1960 tallet å tenke seg et nytt objekt som skulle erstatte den hvite
dvergen. Astronomene mente at alle massive stjerner ville kvitte seg med så mye masse at de vill til
slutt ende som en hvit dverg (masse mindre enn 1,4 solmasser; Chandrasekhar grensen). Etter lange
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diskusjoner overlevde nøytronstjerne modellen. Denne modellen måtte kunne gi svar på
observasjonene i Krabbetåken.

1.3 Fyrlykt - modellen
Fyrlykt modellen antar at en pulsar er en roterende magnetisk nøytronstjerne

Bildet viser fyrlykt modellen, den forklarer radiostrålingen fra en pulsar. Strålingen sendes ut langs
den magnetiske aksen, den går gjennom den magnetiske nordpol (N) og gjennom den magnetiske
sydpolen (S). Den magnetiske aksen danner en vinkel i forhold til nøytronstjernes rotasjonsakse.
Ladde partikler har akselerasjon ved nøytronstjernens magnetiske poler (merket med N og S), disse
partiklene produserer to motsatte stråler. På grunn av vinkelen mellom de to nevnte akser vil
strålens retning variere. Bilde til venstre viser at den magnetiske aksen peker mot Jorden. Bilde til
høyre viser at Jorden ikke kan ta imot radiostråling fordi strålens ikke vil treffe Jorden. Radiopulsen
vil på grunn av rotasjonen “slås på og av”.
I løpet av en måned vil Solen rotere rundt en gang, dersom radius ble redusert til 20km (radien til en
nøytronstjerne) vil Solen rotere 1000 ganger i sekundet. Nøytronstjernen har veldig stor tetthet, den
kan derfor rotere hurtig uten at den går i stykker. Magnetfeltet vil øke når stjernens størrelse
reduseres, vi må her anta at mengden av den ioniserende gassen ikke forsvinner når størrelsen på
stjernen reduseres. Magnetfeltet på Sola har en styrke på 1 gauss, magnetfeltet på en nøytronstjerne
har en styrke på 1000 milliarder gauss.
Fysikken lover sier at roterende magnetfelter produserer elektriske felter. Disse feltene er så
sterke at energien i feltet kan gå over til masse. Peter Goldreich (1969) pekte på at elektroner
og antielektroner kan dannes, en prosess som kalles pardannelse. De er disse elektronene som
sender ut elektromagnetisk stråling ut i rommet.
Et spørsmål som reiste seg i kjølvannet av de periodiske radiopulsene var: Finne der periodisk
pulser i andre deler av det elektromagnetiske spekteret?
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Krabbetåken (M1) ligger i stjernebildet Taurus (Tyren). Restene etter supernovaeksplosjonen (M1)
har en hastighet på 1450km/s. Luminositeten er 80000Lsol. Magnituden er 8,4. Dimensjonen er
6x4’.
Vi kjenner igjen Krabbetåken på bildet, den har en pulsar i sentrum, den ligger 6500 ly fra Jorden
og har en størrelse på 10ly. De to bildene i midten viser pulsaren i synlig lys. På det øverste bildet
peker lysstrålen mot oss og vi ser et lysglimt. På det nederste bildet har strålen passert oss og
lysstrålen peker mot et annet punkt i rommet. De to bildene til høyre viser at pulsaren i
Krabbetåken også har “på” og “av” stråling i røntgenområdet. Radiopulsene, de visuelle
lysglimtene og røntgenglimtene har alle en periode på 0,033s
Siden 1968 har radioastronomene oppdaget flere enn 1600 pulsarer, disse antas å være
nøytronstjerner, rester etter superkjemper. Periodene for alle disse nøytronstjernene varier fra
8,51s til 0,001396s.

1.4 Synkrotron stråling
Krabbetåken er meget lyssterk og kan derfor sees med et lite teleskop (m=8,4). Hvorfor er
Krabbetåken så lyssterk? Den inneholder ingen unge stjerner som kan sørge for energi til H II
emisjonsområder, ingen termonukleære finner sted i den sentrale nøytronstjernen. Astronomene
mener at den hurtigroterende nøytronstjernen i sentrum av Krabbetåken har nok energi til å lyse opp
Krabbetåken (Wheeler og Pacini). Radioastronomene har funnet at perioden for pulsaren i
Krabbetåken øker med 3.8 exp(-8) s pr dag. Rotasjonsenergien avtar når perioden øker, det er
rotasjonsenergien som gjør at Krabbetåken lyser.
Hvordan kan denne rotasjonsenergien overføres til elektromagnetisk ståling? Det ”uhyggelige” blåe
lyset i Krabbetåken fører til svaret. Et tilsvarende blått lys ble første gang produsert her på Jorden i
1947, utstyret som ble benyttet har fått navnet synkrotron.
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Synkronstråling oppstår når elektroner beveger seg med høy hastighet i et magnetfelt. Det er
synkrotronen som akselerer elektronene, når farten blir nær lyshastigheten vil elektronene sende ut
stråling, det blåe lyset vi ser i Krabbetåken. Stråling fra et sort legeme gir kontinuerlig stråling, det
samme gjør stråling fra synkrotronen.

Bildet viser forskjellen på synkrotronstråling (blå kurve) og stråling fra et sort legeme (rød kurve)
De to strålingstypene har forskjellig spektra, astronomene kan av den grunn se forskjellen på de to
strålingstypene. Vi kjenner igjen spektret når det er temperaturen som bestemmer strålingen,
synkrotronstrålingen har et lineært spektrum, intensiteten avtar når frekvensen øker.
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1.5 Det dynamiske ”hjerte” i Krabbetåken

Bildet viser det dynamiske hjerte i Krabbetåken (Chandra X-ray Observatory), vi ser pulsaren i
sentrum. Ringene og de to ”skorsteinene” viser hvor materialet blir kastet ut fra pulsaren.
Animasjonen viser den geometriske strukturen i sentrum av Krabbetåken. Det er dette dynamiske
”hjerte” som gir energi til hele Krabbetåken (3 exp(31) watt). Astronomene har funnet ut at
splittingen av spektrallinjene og forandringen i perioden gir samme styrke på magnetfeltet
(5exp(12) gauss). Disse målingene bekrefter den teoretiske fyrlykt modellen for en pulsar.
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1.6 Den teoretiske modellen for en nøytronstjerne
Strålingen som det ”dynamiske hjerte” sender ut sier noe om omgivelsene rundt pulsaren. Hva skjer
inne i nøytronstjernen?

Den teoretiske modellen på bilde gjelder når massen er 1.4-M. Modellen viser en kjerne med
radius 9,7 km. Kjernen består av superfluide nøytroner og protoner som kan bevege seg uten
elektrisk motstand, kjernen er med andre ord en stor superleder. Det er disse protonene sammen
med elektronene som generer det sterke magnetfeltet. Kjernen er omgitt av en mantel som er 0,6km
tykk, denne mantelen inneholder kjerner, frie elektroner og superfluide nøytroner. Stjernen har en
skorpe som er 0,3km tykk, denne inneholder tunge kjerner og frie elektroner. Vi skal i dette kurset
ikke gå nøyere inn på denne noe ”mystiske” modellen. Hva superfluide nøytroner er og
superledning er skal vi heller ikke kommentere her. Det spekuleres i dag om nøytronene og
protonene er splittet opp i mer fundamentale partikler som kalles for quarker. Astronomene har
ikke funnet avgjørende bevis for at quarker dannes inne i nøytronstjernene.

1.7 Hva er en magnetar? (ikke pensum)

Animasjonen 21.2 viser et stjerneskjelv i en Magnetar (fungerer ikke)
En magnetar er en pulsar som har et ekstremt sterkt magnetfelt, 1000 ganger sterkere enn i en vanlig
nøytronstjerne. Produsenten av animasjonen viser magnetfeltet rundt magnetaren SGR 1806-20.
(SGR star for “Soft Gamma Repeaters”). Skjelvet i nøytronstjernens overflate forte til et enormt
utbrudd av magnetisk energi 27. desember 2004, et intenst glimt av gammastråling og røntgen
stråling ble observert av ”teleskopet” XMM-Newton. Ingen endring ble observert i
rotasjonsperioden for nøytronstjernen, denne observasjonen viser at den frigjorte energien
ikke er frigjort rotasjonsenergi.
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1.8 Hva er en millisekundpulsar?
Animasjonen 21.3 viser en modell av en millisekund pulsar
I 1982 ble en meget spesiell pulsar (den ble kalt for PSR 1937 +21 etter koordinaten på himmelen)
oppdaget, radioastronomene kalte den for en millisekund pulsar, perioden var 1,558ms.
Nøytronstjernen roterte med frekvensen 642 omdreininger pr. sekund. Astronomene forventet at
rotasjonsfrekvensen skulle avta raskt, men det gjorde den ikke. Hvordan kunne en gammel
nøytronstjerne rotere med en så stor frekvens? De mente at denne nøytronstjernen var like gammel
som nøytronstjernen i Krabbetåken fordi forandringen i frekvensen var den samme. Pulsaren PSR
1937+21 er ikke den eneste nøytronstjerne som roterer så raskt, radioastronomene har funnet 180
såkalte millisekund pulsarer.
Keplers 3. lov leder tanken hen på at millisekund pulsarene må være en av to stjerner i et
dobbeltstjernesystem. Den ene stjerne er en rød kjempestjerne og den andre stjernen har utviklet seg
fra en Type II supernova og blitt en nøytronstjerne. Når den røde kjempestjernen har blitt så stor at
den fyller hele Rochesløyfen, vil gas overføres fra den røde kjempen til nøytronstjernen. I løpet av
denne prosessen vil nøytronstjernen oppnår en høy rotasjonsfrekvens, på Joden vil vi observere
radiopulser med kort periode.
Er modellene som baserer seg på masseoverføring fra den røde kjempen til nøytronstjernen feil?
Radioastronomene mener at den røde kjempen er ”spist opp” av millisekund pulsaren og blitt kastet
tilbake til rommet som pulsarvind etter nøytronstjerne har fått maksimal rotasjonsfrekvens. En
pulsar som har spist sin kompanjong og sender restene tilbake til rommet blir kalt for den sorte enke
(Black Widow). Edderkopparten ”Black Widow” spiser sin partner etter akten er fullført. Det er
forståelig at millisekund pulsarene har fått navnet den sorte enke.

Den sorte enken: B195720
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Bildet har falske farger og er sammensatt av et visuelt bilde og et røntgenbilde. Pulsaren beveger
seg gjennom rommet med farten 200 km/s og har en “hale” av nøytronvind etter seg.
Radioastronomene har oppdaget to nøytronstjerner som roterer rundt felles tyngdepunkt.
Astrofysikerne ser på de doble nøytronstjernene som viktige objekter i forbindelse med den
generelle relativitetsteorien til Einstein. En konsekvens av denne teorien er gravitasjonsbølger. I
følge Einstein vil masse i akselerasjon sende ut energi. En konsekvens av denne teorien vil være at
de to nøytronstjernene vil kollidere og sende tilbake nøytroner til rommet.

1.9 Den spesielle relativitetsteorien
Den spesielle relativitetsteorien forandrer begrepene rom og tid. Teorien beskriver hvordan
bevegelse påvirker målingene. I følge den klassiske teorien til Newton er det alltid mulig å vite hvor
fort et romfartøy for eksempel beveger seg i romme fordi rommet har en fast struktur og tiden går
med uforandret hastighet. Skal vi forstå naturen i et sort hull må vi kvitte oss med de fornuftige
forstillingene om rom og tid. Spørsmålet er om det også kan være fornuftig å tenke seg om
rommet kan forandre seg og om tiden kan gå fortere eller langsommere. For eksempel er
avstanden mellom to punkter ikke absolutt, avstanden er avhengig av hvordan punktene beveger seg
i forhold til hverandre. Av samme grunn er tiden mellom to begivenheter heller ikke absolutt.
Teorien til Einstein baserer seg på to grunnleggende prinsipper:
1. En fysisk lov påvirkes ikke av konstant hastighet.
Newtons 2. lov gjelder i et system som er i ro eller med konstant fart langs en rett linje.
Loven vil også gjelde dersom i et system som har en konstant fart i en annen retning.
2. Lyshastigheten er uavhengig av observatørens hastighet
Lyshastigheten er uavhengig av hastigheten på lyskilden, om lyskilden beveger seg fra eller
mot observatøren spiller ingen rolle.
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Bilde (a) viser at hastigheten du måler er avhengig av din egen bevegelse. Den som slår baseballen
ser at ballen beveger seg med 30 m/s, utespilleren ser at den beveger seg med farten 40 m/s i
forhold til henne. Bilde (b) forsøker å illustrere at lyshastigheten er den samme for alle
observatører. Det spiller ingen rolle hvor hurtig og i hvilken retning astronauten har i romskipet.
Personen i romskipet og astronauten som holder lommelykten vil alltid måle samme hastighet på
lyset.
Einsteins teori fører til at hastigheten for et system får andre egenskaper når systemet nærmer seg
lyshastigheten, det vil si at Newtons lover kan ikke anvendes når hastighetene nærmer seg
lyshastigheten. Hastighet involverer distanse (rom) og tid, det betyr at det må skje noen med
rommet og tiden når systemet har relativistisk hastighet (Oppgave 2). I den klassiske
mekanikken til Newton har rommet tre dimensjoner. Einstein viset at rommet er tidsavhengig, han
måtte derfor innføre en fjerde dimensjon som han kalte for romtid (”spacetime”).

Bildet viser lengdeforkortelse: et tog som er krympet i lengderetning, denne krympingen vil skje
dersom hastigheten er relativistisk i forhold til observatøren. Øker den relativistiske hastigheten vil
lengdeforkortelse øke. At hastigheten er relativistisk betyr at der er en hastighetsforskjell mellom
observatør og objektet som observeres. En person som befinner seg inne i toget vil ikke oppleve at
toget krymper. Denne relativistiske effekten blir først merkbar når hastighetene nærmer seg
lyshastigheten.
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To like klokker som er i ro i forhold til hverandre vil vise samme tidsforandring. Dersom de to
klokkene har en relativ hastighet i forhold til hverandre vil den klokken som passerer den andre
klokken går senere. Bilde viser at denne tidsforsinkelsen(eng: time dilation”) er ført merkbar når
den relative hastigheten nærmer seg lyshastigheten. Denne tidsforsinkelsen er observert. Lengden
av en lyspuls som sendes ut fra en stjerne for eksempel vil avta og pulsens varighet vil øke, dersom
pulsen har en relativistisk hastighet i forhold til observatøren. Det vil si at en observatør vil måle
en kortere lengde og lengre tid i et system som har relativistisk hastighet i forhold til
observatør, disse relativistiske effekter forklarer hvorfor lyshastigheten er uavhengig av om
lyskilden beveger seg relativt til observatør.
E

2

mc

Denne berømte formelen (masse er energi) er en konsekvens av den spesielle relativitetsteorien til
Einstein. Solen og de stjernene vi ser på himmelen lyser fordi en del av massen til atomkjernene går
over til energi.

1.10 Lorentz transformasjonen for tid og lengde
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Lorentz transformasjonen for lengde
Oppgave: Hvor lang tid tar det å reise til stjerne Alpha Centauri (L0 = 4,36ly), Romfartøyet har
hastigheten 99% av lyshastigheten.
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1.11 Den generelle relativitetsteorien
I 1915 publiserte Einsteins generelle relativitetsteori, den forklarte gravitasjonen.

Ekvivalentprinsippet hevder at en person i et lukket rom kan ikke vite om rommet (a) er i ro i et
gravitasjonsfelt eller om rommet (b) akselerer oppover i et miljø uten gravitasjon. Eple vil oppføre
seg på samme måte i de to rommene. Når Einstein diskuterer gravitasjon ser han på bevegelsen og
ikke på krefter. Denne ideen var viktig for utviklingen av generelle relativitetsteorien.
Den generelle relativitetsteorien beskriver gravitasjonen som geometri, en geometri som er
avhengig av tid og rom (”spacetime”). Langt fra gravitasjonskilden er rommet plant og klokkene
går normalt. I nærheten av gravitasjonskilden er rommet krumt og klokkene går senere enn normalt.
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Bildet viser gravitasjonskurvene i et rom-tiddiagram. I følge Einsteins generelle relativitetsteori vil
rom-tiddiagrammet være en brønn (“well”) i nærheten av et massivt legeme. Figuren viser kurvene i
et todimensjonalt rom rundt et massivt objekt. I stor avstand fra objektet er rom-tid diagrammet flatt
og en ball på denne flaten vil bevege seg med konstant fart og langs en rett linje. I nærheten av
brønnen vil ballen følge gravitasjonskurven og få akselerasjon, denne akselerasjonen er uavhengig
av ballens størrelse.

1.12 Observasjoner har verifisert den generelle relativitetsteorien til Einstein.

Observasjon 1: Bilde viser gravitasjonsbøyning av lyset. Lysstrålene avbøyes i “spacetime”
brønnen som ligger rundt Solen. Avbøyningen er bare 1.75 buesekunder for det lyset som passerer
Solens overflate. Denne avbøyningseffekten kan ikke gravitasjonsteorien til Newton forklare fordi
lyset ikke har masse. Denne avbøyningen av stjernelyset ble bekreftet under solformørkelsen I
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1919. Stjernene i nærheten av Sola ble fotografert under solformørkelsen, deres posisjon på
himmelen ble forskjøvet litt i forhold til deres opprinnelige posisjon.

Bilde viser presesjon av Merkurbanen
Observasjon 2: Bildet viser at Merkur banen roterer rundt Solen, denne dreiningen kalles for
presesjon. Presesjonen av banen til Merkur er 574 buesekunder pr århundre. Newtons mekanikk
viser at de andre planetene kan forklare en forandring på 531 buesekunder pr århundre. Einstein var
i stand til å forklare de resterende 43 buesekunder pr århundre, han benyttet sin generelle
relativitetsteori.

Observasjon 3: Gravitasjonen forandrer tiden (bildet til venstre): Einstein forutsa at klokken går
langsommere i kjelleren på et hus enn på taket av huset. (og GPS systemet har korrigert for denne
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effekten). Gravitasjonen fører til rødforskyvning av lysbølgene (bildet til høyre). Når lyset beveger
seg fra gulvet til taket vil frekvensen reduseres og bølgelengden øke, økende bølgelengde fører til
fargen på lyset forskyves mot rødt. Det vil si at lysfotonene har mindre energi når de når toppen av
taket sammenliknet med energien de hadde i kjelleren. Denne effekten kunne ikke forklares ved
hjelp av gravitasjonsteorien til Newton. Må ikke forveksle gravitasjons rødforskyvningen med
Dopplereffekten.

Rødforskyvningen på grunn av gravitasjonen ble første gang målt på Jorden i 1960:
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2.5 10

Gravitasjons rødforskyvningen i den hvite dvergen Sirius B er mye større, den ble målt til:



4

3.0 10

Disse verdiene var stemte fullstendig overens med beregningene til Einstein

Observasjon 4: Gravitasjonsbølger er bølger i romgeometrien - kan disse måles?(LISA)Norsk
Romsenter, Bo Andersen, UiA 2004). Forskerne tenker seg tre satellitter i bane rundt Sola med en
avstand på 1,5 millioner km. Kan gravitasjonsbølgene måle påvirke avstanden mellom satellittene? Skal
vi få det til må de ha en målemetode som kan bestemme avstander med en nøyaktighet på 0,1nm.
Den generelle relativitetsteorien forutsier at massive objekter som oscillerer vil sende ut
gravitasjonsbølger. Gravitasjonsbølger er ennå ikke observert (2007). Hulse og Tayler delte
Nobelprisen i 1993 for oppdagelsen av to nøytronstjerner som gikk i spiral mot hverandre og fant at
energitapet var like stort som den energien gravitasjonsbølgene sender ut. Disse beregningene baserer
seg på teorien til Einstein. Hva skjer når to sorte hull kolliderer?
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1.13 Einsteins generelle relativitetsteori forutsier sorte hull

Hvordan dannes et Sort Hull?
Når en stjerne med masse mindre enn 1,4 solmasser (Chandrasekhar) dør ender den som en Hvit Dverg.
Er massen større enn 1,4 solmasser øker tettheten og det dannes en nøytronstjerne. Har stjernen en
masse større enn 2 til 3 solmasser, vil stjernen ende som et Sort Hull. De indre nøytrontrykket blir
mindre enn gravitasjonstrykket og kjernen trekker seg hurtig sammen.

Når en stjerne er blitt et sort hull, vil fotonene som emitteres fra overflaten og rett opp vil forsvinne på
veien ut av “spacetime” brønnen, fotonene vil gjennomgå en uendelig gravitasjonsrødskift. Fotonene
som beveger seg utover og danner en vinkel med overflaten vil bevege seg i en bue og tilbake til
overflaten (bildet).
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Bildet viser gravitasjonskurvene for et Sort Hull i et rom/tid-diagram. For et sort hull er ”spacetime”
brønnen trang og uendelig dyp. Et objekt som kommer nær et sort hull vil aldri unnslippe, objektet vil
falle ned i brønnen og aldri komme opp igjen. I denne sammenheng er det viktig å vite at en et sort hull
som inneholder 10 solmasser gir en ”spacetime” brønn på 1000km. Utenfor denne grensen vil
mekanikken til Newton beskrive de fysiske forhold. Masse som skal bli slukt av et sort hull må komme
veldig nær hullet før massen forsvinner inn i hullet. Vi skal i det følgende se at astronomene har
oppdaget sorte hull med masse lik noen få solmasser. Astronomene har også funnet sorte hull som
inneholder flere milliarder solmasser.

1.14 Cygnus X-1 systemet
Astronomene som jakter på sorte hull, leter etter stråling fra materie som faller inn i hullet.
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Stjernen HDE 226868 er en superkjempe (B0 stjerne), den er lokalisert på samme sted som
røntgenkilden Cygnus X-1. Avstanden til stjernen er 87,000 ly. Den lyse stjernen rett over HDE 226868
er ikke en del av dobbeltstjernesystemet. Cygnus X-1 var ikke en røntgenpulsar men en røntgen kilde
som sende ut pulser med varierende periode og intensitet (”flickering X-ray” eller blafrende
røntgenstråling)

Bildet viser en skjematisk tegning av Cygnus X-1 systemet
Bilde (a) viser den store stjernen i Cygnus X-1 systemet, en superkjempe med masse omkring 30
solmasser, den andre stjernen i dobbeltstjernesystemet er har minst 7 solmasser, den er trolig et sort
hull. Spektrallinjene fra B0 stjernen pendler farm og tilbake med en periode på 5,6 dager. Denne
perioden og at en B0-stjerne er ikke varm nok til å gi røntgenstråling førte til at et sort hull måtte
være ledsageren i dobbeltstjernesystemet. Tidevannskreftene fører gassene fra B0 stjernen nærmere
”spacetime” brønnen, gassene varmes opp og sender ut røntgenstråling. Disse røntgenglimtene (”burst
of X.ray”) er et bevis for eksistensen av et sort hull.
Bilde b er en illustrasjonen viser Cygnus X-1 slik tegneren ser systemet på kort avstand. Se tilsvarende
bilde på side 1. Astronomene har funnet flere enn 20 sorte hull i et to stjernesystem som tilsvarer
Cygnus X-1.
Hvordan ble den ene komponenten i et dobbeltstjernesystem dannet?




En mulighet er at den ene stjernen i dobbeltstjernesystemet er resten etter en Type II supernova,
denne utbrente kjernen må ha en masse som er større enn 3 solmasser, grensen for dannelsen av
et sort hull.
En hvit dverg og en nøytronstjerne kan også utvikle seg til et sort hull. Den hvite dvergen eller
nøytronstjernen må motta (”accretes”) tilstrekkelig masse fra sin ledsager.
To roterende nøytronstjerner kan også utvikle seg til et sort hull, systemet vil etter Einsteins
teori sende ut gravitasjonsbølger, dette energitapet fører til at de to stjernene nærmer seg
hverandre og de vil tilslutt ende som et sort hull, dersom samlet masse er større enn
grensemassen for et sort hull.
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1.15 Gammaglimt
Astronomene har oppdaget gammaglimt (”Gamma-Ray Bursters”), gammateleskopene oppdager et
gammaglimt pr dag.

Bilde viser posisjonen til 1776 gammaglimt (Compton Gamma Ray Observatory). Kartet som har oval
form viser hele himmelkula. Fargene viser styrken på glimtene, de røde er sterkes og de svakeste er
fiolette.

Bildet viser hvordan det synlige lyset fordeler seg på himmelkula. En sammenlikning av de to bildene
viser at gammaglimtene kommer fra alle deler av himmelen. Det synlige lyset fordeler seg rundt
Melkeveien.
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Bildet viser langvarig gammaglimt i en galakse
Bildet er tatt i det visuelle område av spekteret 8. februar 1999. Vi ser det visuelle lyset
(etterglødningen) 16 dager etter glimtet. Fargene er falske. Vertsgalaksen har en blå farge (ikke på
bildet), indikasjon på at mange stjerner er nylig dannet i dette området. Gammaglimt med stor varighet
produseres når en av de mest massive stjernene blir en supernova.

1.16 Superkjempe med masse større enn 30 Msol (hypernova)

Illustrasjonen i bildet (a) viser de siste sekundene av livet til en massiv, hurtigroterende superkjempe
stjerne. Stjerne har kastet fra seg hydrogen- og heliumlaget. Bildet (b) viser det sorte hullet med
gammaglimt strålen. Materien utenfor hullet faller innover og danner en gass-smultring (“accretion
21

disk”). Bildet (c) viser at strålen kommer ut av restene av superkjempen. Et gammaglimt vil bli
observert når strålen treffer Jorden. Partiklene i strålen er relativistiske, den kinetiske energien avtar og
sendes ut som gammaglimt.

1.17 Eksempler på sorte hull

Galaksen NGC 4261 ligger omtrent 100 millioner lysår fra Jorden i stjernebildet Virgo. Bildet (a) er to
bilder lagt oppå hverandre, den hvite delen er galaksen i synlig lys. Den oransje delen av bilde viser et
radiobilde av strålen (jets), lengden på denne er omtrent 50 000 lysår. Bildet (b) viser (This Hubble
Space Telescope image) viser skiven som består av gass og støv i sentrum av galaksen, skiven har en
utstrekning på omtrent 800 lysår. Observasjonen indikerer at et supermassivt (fra en million til en
milliard solmasser) sort hull i sentrum av skiven.
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M82 i Store Bjørn er en usedvanlig galakse (bokens omslag). Chandra X-ray observatoriet har tatt
bildet av galaksens sentrale område. Røntgenkilden har en periode på noen måneder. Denne kilden kan
være et sort hull i mellomklassen med en masse på omtrent 500 solmasser eller mer.

Vår egen galakse Melkeveien har også et sort hull i sentrum, omtrent 26 000 lysår fra Jorden

1.18 Schwartschilds radius (RSch).
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Strukturen i et sort hull som ikke roterer
Et sort hull som ikke roter består av to deler: En singularitet, senter for det sorte hullet, et punkt all
masse er lokalisert og en horisont (“horizon even” eller begivenhetens horisont). Avstanden fra
singulariteten til horisonten kalles for Schwartschilds radius (RSch).
Horisonten er en “one-way surface”: Ting kan falle inn gjennom flaten, men ingenting kan
komme ut. Denne grenseflaten kalles for begivenhetens horisont fordi lys ikke kan slippe ut fra kulen,
kan av den grunn ikke få informasjon om hva som skjer inne i kulen. Det vi vet om et sort hull er det
som kan observeres utenfor horisonten.
Schwartschilds radiusen er gitt av unnslipningshastigheten når vi erstatter farten i formelen med
lyshastigheten
v

c

2 G M
RSch

RSch

2 G M
c

2

Legg merke til at vi benytter Newtons mekanikk i utledningen av Schwartschilds radien, det må bety at
den generelle relativitetsteorien gjelder innenfor begivenhetens horisont (Oppgave 6)

Strukturen i et roterende sort hull
Singulariteten i et sort hull er en uendelig tynn ring senteret rundt i hullet.
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1.19 Oppgaver med løsningsforslag
Oppgave 1
Anne varmer opp en kopp vann i mikrobølgeovenen, oppvarmingstiden er 1 minutt. Per
passer Anne i et romskip med farten 98% av lyshastigheten. Hvor lenge må Per vente til
vannet er varm?
Løsning
Anne er i ro i forhold til mikrobølgeovnen, den sanne oppvarmingstiden er: T0  1 min Den
relative hastigheten Per har i forhold til Anne er: v  0.98 c. Tiden Per må vente til vannet er
varmet opp er gitt av utrykket:
T0

T 

1  

T  5 min

v

2


c

Refleksjon
Per må vente i 5 minutter for at vannet skal bli varmt, Anne må vente i ett minutt for at
det samme vannet skal bli varmt.
Oppgave 2
Kollisjon mellom kjernepartikler i en partikkelakselerator (for eksempel Cern
akseleratoren) vil den ustabile partikkelen myonet oppstå. Denne partikkelen har en
midlere levetid på T0  2.2 10 6 s . Myoner kan også dannes i Jordens atmosfære når
hurtige protoner fra verdensrommet kolliderer med atomene høyt oppe i Jordens
atmosfære. En typisk myon har en hastighet på v  0.999 c og dannes h  10 km over
Jordens overflate. Finn levetiden for denne partikkelen relativt til Jorden.
Løsning
Den oppgitte midlere levetiden for partikkelen er levetiden sett i forhold til en observatør
som befinner seg i ro i forhold til partikkelen. Vi skal finne partikkelens levetid observert
på Jorden.
T 

T0
1  

5

T  4.9  10
v

s

2


c

T
T0
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Refleksjon
En observatør på Jorden vil oppleve myonet har forlenget sin levetid med en faktor 22.
Tiden det tar myonet å bevege seg ned til Jordens overfate er:
tmyonet 

h
v

5

t my onet  3.3  10

s

Myonet vil ikke kunne nå Jorden overflate uten denne relativistiske tidsforlengelsen.
Observasjon av myoner på Jordens overflate er et overbevisende bevis for eksistensen av
den relativistiske tidsforlengelsen.
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Oppgave 3
Anta at Per beveger seg med hastigheten v  0.98 c i forhold til Anne. Per holder en målestav
på en meter parallelt med bevegelsesretningen. Målestavens lengde er: L0  1 m . Hvilken
lengde har målestaven sett fra Anne sitt observasjonssted?
Løsning:
Anne vil se meterstaven forkortet på grunn av den store relative hastigheten. Vi benytter
Lo
rentz lengdetransformasjon:
L  L0 1  

v


c

2

L  20 cm

Refleksjon
Lengden forkortes med en faktor 5, tiden ble forlenget med en faktor 5 (eksempel 1) når
den relative hastighet er 98% av lyshastigheten.
Oppgave 4
Here are two photographs, each taken with identical cameras and each at the same distance from the
object. The only difference is one of the cameras was moving towards the object at 75% the speed
of light.

Which photograph was taken by the moving camera? Collect one chocolate frog if you chose the
left image. For the moment, just accept that it is so. Later we will see why:
The logic in choosing the left image as the answer to the puzzle should now be clear. Consider two
identical cameras, one at rest relative to the nebula and one moving towards it at 75% the speed of
light. When the two cameras cross they take their photographs. All of the photons move at a finite
speed. Thus the photons received by the moving camera must have begun their journey some time
earlier (than time of the photograph). But then the moving camera would have been further away
and thus the image of the nebula must appear smaller. In general, the faster you approach an object,
the more concentrated its image will appear towards the line joining you to the object.
Oppgave 5 (myionet)
Blir gjennomgått i timen
Oppgave 6 (radien for et sort hull)
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En utbrent stjerne som har massen 3 ganger solmassen vil bryte sammen av sin egen tyngde og
danne et sort hull. Finn radien til Schwarzschild.
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