
Gravitationsbølger 
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TYNGDELOVEN 

SIDST I 1600-TALLET FORMULEREDE 
NEWTON EN UNIVERSEL LOV FOR 
TYNGDEKRAFTEN, DER GAV EN 
FORKLARING PÅ KEPLERS LOVE 
 
TYNGDELOVEN SIGER, AT KRAFTEN 
MELLEM TO OBJEKTER KAN SKRIVES 
SOM 
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HVOR G ER EN UNIVERSEL KONSTANT 



I Newtons verdensbillede er tyngdekraften som en 
fjeder, der forbinder de to masser. Kraftoverførslen 
er instantan – i modstrid med relativitetsteorien. 



Einsteins generelle relativitetsteori behandler tyngdekraften helt anderledes. 
Den centrale størrelse i relativitetsteorien er metrikken, der beskriver afstanden 
mellem to punkter i rumtiden 

𝑑𝑑𝑠𝑠2 = 𝑔𝑔𝜇𝜇𝜇𝜇𝑑𝑑𝑥𝑥𝜇𝜇𝑑𝑑𝑥𝑥𝜇𝜇 

I den specielle relativitetsteori (altså relativitetsteori uden tyngdekraft) er 

𝑑𝑑𝑠𝑠2 = −𝑐𝑐2𝑑𝑑𝑡𝑡2 + 𝑑𝑑𝑥𝑥2 + 𝑑𝑑𝑦𝑦2 + 𝑑𝑑𝑧𝑧2 

Tilstedeværelsen af masse/energi ændrer metrikken – det er den eneste  
effekt af tyngdekraften. Legemer i tyngdefelter oplever at bevæge sig i  
frit fald, men bevæger sig ikke på rette linier på grund af rummets  
krumning. 
 
Så snart man kender 𝑔𝑔𝜇𝜇𝜇𝜇 kan man udregne eksakt, hvordan alle masser 
bevæger sig i rummet, men hvordan udregnes 𝑔𝑔𝜇𝜇𝜇𝜇?  





Einsteins feltligning beskriver sammenhængen mellem metrikken 
og den masse/energi, der er i rummet 

𝐺𝐺𝜇𝜇𝜇𝜇 = 8 𝜋𝜋𝐺𝐺 𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 

Einstein tensoren 
(4x4 matrix, der indeholder 
2. afledte af metrikken) 

Stress-energi tensoren 
(4x4 matrix, der indeholder  
Information om energi og impuls) 

Einsteins feltligning er i virkeligheden et sæt af 10 koblede 2. ordens 
differentialligninger, der kan bruges til at udregne, hvordan metrikken 
ændrer sig når den påvirkes af masse/energi 



Kinematik: 
Newtons 2. lov fortæller alle partikler, 
hvordan de skal bevæge sig under 
påvirkning af kraften F, dannet af 
vekselvirkningen med andre partikler 

Dynamik: 
Newtons tyngdelov giver os kraften F 
på en given partikel ud fra positionen 
af alle andre partikler 

Kinematik: 
Geodætligningen fortæller alle 
partikler hvordan de skal bevæge 
sig i rumtiden givet ved 𝑔𝑔𝜇𝜇𝜇𝜇  

Dynamik: 
Einsteins feltligning fortæller os, 
hvordan metrikken frembringes af 
de partikler, der er i rummet 

Einstein Newton 



Den generelle relativitetsteori tillader bølgeløsninger til Einsteins ligning 

Opfører sig som en lokal ændring af rummet transverst på bevægelsesretningen 

ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 =
ℎ+ ℎ𝑥𝑥 0
ℎ𝑥𝑥 ℎ+ 0
0 0 0

𝑒𝑒𝑖𝑖 𝜔𝜔𝜔𝜔 −𝑘𝑘 𝑧𝑧  

For en bølge, der udbreder sig i z-retningen kan man 
f.eks. skrive ændringen i rummet som 



Gravitationsbølger har to mulige  
polarisationsretninger ligesom  
elektromagnetiske bølger, men fortolkning 
er anderledes. Der er tale om, at rummet  
lokalt strækkes og komprimeres – 
i princippet en målbar effekt 

+ 

x 



En ting er, om den slags løsninger er tilladt – noget andet er, om de også  
Findes i praksis. 
 
Hvordan laver man en gravitationsbølge? 



Elektromagnetiske bølger dannes af oscillerende elektriske ladninger 
 
Elektromagnetisk stråling er dipol stråling – monopol stråling findes ikke 



For gravitationsbølger kræver det en ændring af quadrupolmomentet  
af masse/energi for at kunne danne en gravitationsbølge 

Der er også andre forskelle: 
 
En elektromagnetisk bølge har typisk bølgelængde kortere end udstrækningen 
af det objekt, der udsender den – bølgen forårsages af lokale forskydninger af 
positive og negative ladninger 
 
Hvis man tænker på masse som en ”ladning” har den altid samme fortegn. Dvs. 
bølger kan opbygges koherent og have bølgelængde sammenlignelig med  
Udstrækningen af hele objektet 



Det simpleste eksempel på et astrofysisk system med tidsvarierende  
quadrupolmoment er to masser, der roterer om hinanden 
 
Hvad er amplituden, |ℎ|, af forstyrrelsen af rumtiden? 

ℎ  ~ 
𝐺𝐺𝑀𝑀5/3 𝜔𝜔2/3
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Hvor 𝑟𝑟 er afstanden til kilden. Et ekstremt eksempel kunne være to neutronstjerner 
der roterer om hinanden. I en afstand på 15 Mpc finder man typisk en amplitude 
på omkring ℎ  ~ 10−21 umiddelbart før de to stjerner støder sammen.  
Amplituden stiger jo tættere objekterne er på hinanden så det bedste bud er at  
lede efter neutronstjerner eller sorte huller, der er lige ved at støde sammen. 
 
Selv i bedste fald vil det altså være ekstremt vanskeligt at måle 



Hvordan ser signalet fra sammenstød af to kompakte objekter ud? 

to sorte huller 
 

https://youtu.be/y0orOwQgcCM


Hvordan måler man bedst en gravitationsbølge? Laserinterferometer 

Når gravitationsbølgen passerer 
giver det anledning til  
faseændring 

Δ𝐿𝐿
𝐿𝐿

 ~ ℎ  

Med en armlægde på 1 km kræves 
Omkring Δ𝐿𝐿 ~ 10−18𝑚𝑚 



 

 Termisk støj  

 

 Seismisk støj (lavfrekvent)  

 

 Shot noise (højfrekvent) 

 

 Ændringer i tyngdefeltet (lavfrekvent) 

Eksempel:  100 gram fugl i 50 meters afstand flytter 
testmassen ca. 10-13 cm over 1 sek (10-16 cm for GW) 

Mulige støjkilder i detektoren 



Interferometre i verden 

TAMA, Tokyo, 300 m 

GEO, Hannover, 600 m 

LIGO Hanford, 4 km:   

LIGO Livingston, 4 km 

Virgo, Cascina, 3 km 



  The LIGO Observatories 
aligned along the great circle connecting the sites 



 

10 -24 

10 -23 

10 -22 

10 -21 

10 -20 

10 -19 

10 -18 

1 10 100 1000 10 4 

h 
 (H

z-1
/2

) 

Virgo 

LIGO 

Resonant 
antennas  

Hz 

GEO 

Core Collapse 
@ 10 Mpc 

BH-BH Merger 
Oscillations 
@ 100 Mpc 

Pulsars  
hmax – 1 yr integration  

BH-BH Inspiral, 
z = 0.4 

BH-BH Inspiral, 100 Mpc 

QNM from BH Collisions,  
1000 - 100 Msun, z=1 

NS,  ε =10 -6 , 10 kpc 

QNM from BH Collisions,  
100 - 10 Msun, 150 Mpc 

NS-NS Inspiral, 300 Mpc 

NS-NS Merger 
Oscillations 
@ 100 Mpc 

Credit: P.Rapagnani 

Sensitivitet før 2015 



LIGO Range 

Advanced LIGO 
range 



12. Februar 2016 – den første måling af gravitationsbølger annonceres 
Af LIGO eksperimentet 

Den målte gravitationsbølge skyldes kollisionen af to sorte huller, begge 
med masser på omkring 30 gange Solens i en afstand på omkring 1.2 mia.  
lysår 





Sorte huller kolliderer 
 

https://youtu.be/I_88S8DWbcU
https://youtu.be/I_88S8DWbcU
https://youtu.be/I_88S8DWbcU
https://youtu.be/I_88S8DWbcU


Hvad er betyder det for os? 
 
En bekræftelse af den generelle relativitetsteori (men ikke ny fysik) 
 
Mere interessant: Et nyt vindue til universet – en ny måde at lave astronomi på 
 
 
 
Hvad er næste skridt? LISA 
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