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Hvad er et sort hul?

?
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Undvigelseshastigheden
Farten der kræves for at frigøre 
sig fra objektets tyngdefelt

Jo tungere og jo mere 
kompakt, des højere fart 
(energi) kræves. 

Jorden: 40.000 km/t
Solen: 2,2 mill km/t
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Hvad er et sort hul?
Et objekt så kompakt at selv lys ikke undslipper!

2R

3R

1R

Husk: man kan ikke se på den anden side af horisonten. 
For sorte huller kan lyset (signalet) nemlig aldrig nå os!

Hvad er et sort hul?
Et objekt så kompakt at selv lys ikke undslipper!

2R

3R

1R Schwarzchild radius:

r(sch) = 2GM
c2

Udstrækningen (‘kanten’) defineres som 
afstanden fra centrum hvor 
undvigelseshastigheden er lig lysets.

Dette kaldes begivenhedshorisonten, 
eller r(sch). 

r
GMv 2

=
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Lysets hastighed

7,5 gange om 
Jorden per 
sekund!

Udstrækningen af et sort hul

Hvis Jorden var på størrelse med en sukkerknald…..

Diameteren af det sorte hul er 
bestemt af dets masse.

Schwarzschild radius = 3 km per 
masse som solen (M�)

Solen: DS = 2Rs= 6 km

Jorden: DS = 2Rs= 18 mm

Mælkevej [4 millioner sole]: 
24 millioner km = 
16% af afstanden Jorden-Solen
Merkur: 0.39 AU (39%) 

M87 [6500 millioner sole]     
39.000 millioner km = 
260 gange afstanden Jorden-Solen 

Begivenhedshoristont

Massen er koncentreret i centret

Et sort hul har begrænset rækkevidde

FG

d

Tyngdekraften

FG ~ 1/d2

Fg(MV-SH) ~2x1021 gange svagere i solens afstand end på Rs:

Svarer til: 
!æ#$ %&'%()'*#+ (- $*+.)
!æ#$ %& 0*(1)+ (23456#)
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Whirlpool Galaksen

Hvor findes de sorte huller?
Små sorte huller: 3 – 100 sole – fordelt i galakserne

Tunge sorte huller: 1 til 10,000 millioner sole
- én i centret af hver galakse

Elliptisk
Irregulær

Spiral Dværg-galakse

De største sorte huller findes 
i centret af galakser….

15.000 galakser på én gang

Alle galakser indeholder sandsynligvis
et centralt sort hul….
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Mælkevejens sorte hul: den næst-
mest pålidelige detektion til dato

Rejsen til det sorte hul

Rejsen til det centrale sorte hul
i stjernebilledet skytten

https://www.youtube.com/watch?v=Zml0dZCjaFw
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Stjernernes 
banebevægelser 
viser en masse på 
ca. 4 millioner sole

Vi ‘ser’ det sorte hul fordi stjernerne 
bevæger sig omkring det

Credit: A. Ghez et al.

Stjernernes 
banebevægelser 
viser en masse på 
ca. 4 millioner sole

Vi ‘ser’ det sorte hul fordi stjernerne 
bevæger sig omkring det

Credit: A. Ghez et al.

Nobelprisen 2020

Andrea Ghez Reinhard Genzel Roger Penrose
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Det sorte hul i M87

Virgo hoben 55 million lysår borteM87

Event Horizon Telescope

Hvad er så enestående?
• Første direkte afbildning
• Skyggen bekræfter:
- Det ER et sort hul
- SH vejer 6500 mill. Sole
- Det sorte hul har spin
- Forventede effekter af

almen relativitetsteori
• Nyt værktøj til studier af

tyngdekraften
• Uafhængig målemetode af

massen

Næsten 7 solsystemer på tværs kan være i skyggen

Størrelsen af
Begivenheds-
horisonten

Størrelsen af
vores solsystem

Skyggen af et sort hul
40 micro-buesekund bredt
(bredden af en øldåse på Månens overflade set fra Jorden)



8/6/22

10



8/6/22

11



8/6/22

12



8/6/22

13

Forventet 
lysfordeling

• Hvis skiven ikke hælder ifht
os, forventes en jævn 
lysfordeling – som i 
simuleringen her.

https://www.youtube.com/watch?v=4KhQ-UtZWfY

Hvad er specialt ved M87?

Virgo hoben M87

Den har en jet!

55 million lysår borte
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Langbølget (radio) stråling opstår når ladede partikler accelereres
(‘Synkrotron stråling’)

Event Horizon Telescope

Simulation
Se evt.: https://eventhorizontelescope.org/simulations-gallery

Håbet er at EHT observationer vil vise hvor og hvordan
radio jets dannes nær det sorte hul

https://eventhorizontelescope.org/simulations-gallery
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Krav: Teleskop så stort som Jorden

D = "
#

$ = %&'()* +,(ø./)/*
0 = 1ø(*2(æ/*42

D = diameter af teleskop
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Hvert antenne-par giver hver
deres information

Hvert antenne-par giver hver
deres information

uskarp skarpere

Destruktiv 
interferens

Konstruktiv 
interferens



8/6/22

17

Teleskop-parrets orientering opsnapper
forskellige dele af signalet omkring hullet

Alle orienteringer giver signal omkring
hele hullet….

Afstanden mellem antennerne  
opsnapper signal på forskellige skalaer
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Alle antenner lagt
sammen…

Jordens rotation hjælper

Men information mangler stadig
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Tonsvis af simuleringer

Tonsvis af simuleringer

Tonsvis af simuleringer
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Hvad vi ser afhænger af frekvensen af lyset
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Større detaljegrad giver mere information…..

…afventer flere teleskoper på større baselines

ALMA, 
Chile

SMA, 
Hawaii

Grønland Mange sub-mm 
teleskoper
udgør EHT. 

GLT 
teleskopet i
USA

Event Horizon Telescope
Sub-mm Teleskop på Grønland

Greenland Telescope

• Vil give faktor 10 forbedring i billedkvalitet (Længere baseline, korter
bølgelængde – på indlandsisen)

• Bidrog til EHT observation i april 2018

• Vigtig for observationer af M87

• Will be moved to summit of icesheet in 2021  (high / dry conditions)
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Del 2
Stjernes bevægelse omkring Mælkevejens sorte hul.

Gravitationsbølger
• Endnu en Nobelpris (2017)
• “for decisive contributions to the LIGO detector and the 

observation of gravitational waves”

Hvordan vokser sorte huller?

Sorte huller spiser
gas fra omgivelserne
- oftest fra en 
roterende skive

Model-tegninger!

Sort hul i dobbelt-stjernesystem
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Hvordan vokser sorte huller?
Sorte huller kan
sammensmelte med 
andre sorte huller

Når de kredser tæt om
hinanden før
sammensmeltningen, 
dannes tyngdebølger

Tyngdefeltet sladrer: Rumtiden forvrænges

Begivenheds 
horisont

Ingen masse

Stjerne/planet

Sort hul

Gummi-tæppe analogi

Et kompakt objekt
forvrænger kraftigt
rummet i dens nærhed

FG ~ 1/d2

Et sort huls masse forvrænger
kraftigt rum og tid i
nærheden af
begivenhedshorisonten

Tyngdefeltet krummer rummet!
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Sorte huller skaber gravitationsbølger
Når objekter accelereres 
skabes tyngdebølger: bølger 
(krumninger) i rumtiden

Vi kan pt. kun måle tyngdebølger 
fra meget tunge objekter såsom 
tunge sorte huller

Krumninger i rumtiden

Objekter accelereres i banebevægelsen

Bølger flytter energi
En bølge i en snor flytter
rebet op og ned i lodret
retning

En bølge på vandoverfladen
flytter partikler på
overfladen op og ned i
lodret retning

Lysets hastighed, c = 300.000 
km/s

Bølgelængde

Bølgelængde

Frekvens: antal gange
punktet hopper op per 
sekund

Overfladebølger

Krumninger på vandoverfladen

Tyngdebølger flytter partikler både i
lodret og vandret retning
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Tyngdebølger udbreder sig…
med lysets hast i alle retninger…

12/23

Laser Interferometry 
Gravitational wave Observatory

Livingston

Hanford

Andre grav. bølge observatorier
GEO600 Hanover (0.6km)

VIRGO, Italien (3km)
KAGRA, Japan (3km)
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Laser Interferometry 
Gravitational-wave Observatory

• Tyngdebølger skaber
bittesmå forskydninger
på brøkdel af et atom

• Tyngdebølgerne flytter
spejlene i forhold til
hinanden og skaber
destruktiv og
konstruktiv interferens 

• Man man dermed måle
de bittesmå
forskyndinger

4 km

4 km

Interferens: Konstruktiv og Destruktiv

Destruktiv interferens

Konstruktiv interferens

Laser Interferometri
Gravitational-wave Observatory

http://giphy.com/gifs/3o6UB2IcnqwluDIXv2

http://giphy.com/gifs/3o6UB2IcnqwluDIXv2
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Laser Interferometry 
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Laser Interferometry 
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Hanford
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Laser Interferometry 
Gravitational wave Observatory
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To sorte huller smelter sammen
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To sorte huller smelter sammen

Lyden af sorte huller der 
sammensmelter

December 2015 September 2015
7.5 Msol + 14.2 Msol
= 20.8Msol  
(+ 1Msol tyngdebølger)

29 Msol + 36 Msol
= 62 Msol
(+ 3Msol tyngdebølger)

• Reele observationer



8/6/22

31

Lyden af sorte huller der 
sammensmelter

• Hvis man kunne omsætte bølgerne til
lyd…..(baseret på modeller)

December 2015

7.5 Msol + 14.2 Msol
= 20.8Msol  
(+ 1Msol tyngdebølger)

September 2015
29 Msol + 36 Msol
= 62 Msol
(+ 3Msol tyngdebølger)

• Reele observationer

Dansk forskning styrker LIGOs formåen

Kraftigere lasere, bedre målinger – og dog
• Fotoner skubber på spejlene, på usystematisk, 

uforudsigelig måde
• Kvante-pinceter nedsætter effekten, kan skabe 

faktor 10 kraftigere detektorer

Forskning ved kvante-optik 
laboratoriet på Niels Bohr 
Institutetet i København
(Eugene Polzik)
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Sammenstød af tunge sorte huller

eLISA – LIGO i rummet
Planlagt opsendelse af eLISA 2034

eLISA – LIGO i rummet
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eLISA – LIGO i rummet

Nico 0692, Wikimedia

Lyst at læse mere?
• Kvant nr 3 2016, side 3:  

Tunge Sorte Huller –
hvad kan de bruges til?

Ny bog, Astronomisk selskabs
100 års Jubilæum

Forlaget Epsilon, 4. November 2016

Kapitel 6: Sorte Huller


