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Två svarta hål

massa ≈ 36 Msol & ≈ 29 Msol

rör sig nästan med ljusfarten

sänder ut gravitationsvågor

smälter samman 
under  ≈  0,05 sek 

till ett svart hål
med massa ≈  62 Msol

Energin i gravitationsstrålningen 
 ≈ 3 Msol c2  
≈  50 x effekten i hela universum

Instrumenten mäter med 
en relativ noggrannhet 
      ≈ 10-21
(≈  10-6  atomkärna)
(≈ ett hårstrå på närmsta 

stjärna)

Vad är det som händer?



Svart hål?

Gravitationsvågor/-strålning ?

Instrumenten?

Varför all denna uppmärksamhet??



Einstein 1905:  Speciell relativitetsteori

Analys av

rörelse (och elektriska och magnetiska fenomen)

i förhållande till 

iakttagare (”referenssystem”) i inbördes likformig  (= icke accelererande) rörelse

A. Alla sådana referenssystem likvärdiga 
när det gäller att beskriva rörelse. 
Finns 
•. inget ”absolut” referenssystem
•. ingen  eter
•. ingen ”absolut ” rymd (jfr Newton)

B. Ljusfarten densamma i alla sådana 
referenssystem. 

(Maxwell’s elektrodynamik uppfyller A.)

Utgår från:



Av detta följer

1. Resultatet av längdmätning  beror på (relativa) hastigheten: 
längdkontraktion 

(stav i rörelse uppfattas kortare än i vila)

2. Resultatet av tidmätning  beror på (relativa) hastigheten: 
tidsdilatation

(klocka i rörelse uppfattas gå långsammare än i vila; tvilling-”paradoxen”)
ingen absolut samtidighet

Endast rum-tiden är ”absolut” (≈ oberoende av iakttagaren):

4.   Energi   =  massa  x  c2

„Von Stund′ an sollen Raum für sich und Zeit für sich völlig zu Schatten herabsinken 
und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbständigkeit bewahren.“

(”Från och med nu skall rummet för sig och tiden för sig helt förpassas till skuggor 
och bara ett slags förening av de två ha kvar sin självständighet”)

(Minkowski, 1908)

3.  Ljusfarten c ≈ 300 000 km/sek är gränshastighet (inget kan få större fart)



Speciell relativitetsteori: referenssystem i likformig rörelse

Accelererande referenssystem??

Ekvivalensprincipen (Einstein 1907) 
(”Mitt livs lyckligaste tanke”):

Leder till 
 allmän relativitetsteori  (Einstein 1915)

rum-tidens 
geometri 
(”krökning”)

Newtons gravitationskonstant

ljusfarten

massfördelning
(massa x c2 = energi)
(också tryck)

Acceleration har samma verkan som gravitation

• Rum-tidens geometri (dess ”krökning”) avgörs av vilka 
massor det finns och hur de rör sig

• Massornas rörelse bestäms av rum-tidens geometri



Allmän relativitetsteori 

rum-tidens 
geometri 
(”krökning”)

massfördelning
(massa x c2 = energi)
(också tryck)

Newtons gravitationskonstant

ljusfarten
Rum-tiden dynamisk
(Exempel: Universums utvidgning)

Rum-tiden påverkas av massor, deras storlek och hur de rör sig

Tyngd-”kraften” (gravitationen) 
• inte längre en kraft
• kan återföras till rum-tidens geometri
• utbreder sig med ljusfarten

• rörelse(*) sker längs banor som ger minsta(**) värde åt avståndet (***) (”geodetiska 
linjer”)

 (*) för föremål vars inverkan på geometrin kan försummas
(**) i själva verket största
(***) beräknat i rum-tids-geometrin

m a = Fg

d( gmn umun )=  0

Newton
  (1687)

Einstein
   (1915)



Tyngd-”kraften” (gravitationen) 
• inte längre en kraft
• kan återföras till rumtidens geometri
• utbreder sig med ljusfarten

Olika begrepp hänger alltmer ihop:

Newton

Einstein 1905

Einstein 1915



Prövningar av allmän relativitetsteori genom experiment och observationer

Många, från de klassiska

ljusböjning kring solen

Mercuriusbanans precession

till
en mångfald olika experiment/observationer med 
modern spetsteknologi (inklusive GPS!)

Samtliga prövningar (med ett undantag) gäller för svaga gravitationsfält (liten avvikelse från 
Newtons teori)

Där stämmer teori och observationer med en noggrannhet ≲ 1 %

gravitationell rödförskjutning 
(tiden går långsammare ju 

starkare gravitationen är)



svarta hål  förutsägs av allmän relativitetsteori:

Massan så koncentrerad att tyngdkraften blir så stark 
att ljuset inte kan komma ut

Rummets (egentligen rum-
tidens) krökning så stark att 
ljusets bana inte når utanför 
”händelsehorisonten”

Ett svart hål ……. Två svarta hål i par:

(Ljusbanorna kraftigt 
deformerade nära ett svart hål)



Finns svarta hål?

• Kollapsade tunga stjärnor 
( ∼ 10 Msol – 100 Msol)

• Galaktiska svarta hål ( ∼ 105 Msol – 1010 Msol ) i 
centrum av galaxer (”supertunga svarta hål”)

• Mellanstora svarta hål( ∼ 102 Msol – 106 Msol ) i 
centrum av klotformiga stjärnhopar

(Nyligen påvisade)

Flera slag, ofta indirekt påvisade:



Ytterligare en förutsägelse från allmän relativitetsteori

⟹          gravitationsvågor

Rymden pulserar

(Einstein 1916)

Begreppsmässiga problem leder till tveksamhet kring om teorin verkligen 
förutsäger gravitationsvågor

(även Einstein 1937)

Klargjordes i slutet av 1950-talet: teorin förutsäger gravitationsvågor



Alstras t ex av dubbelstjärnesystem

Bäst: neutronstjärnor

Indirekt påvisad:
Hulse-Taylor dubbelpulsar (1974, 1979)

Ännu bättre: två svarta hål

Gravitationsvågor 

Rör sig med ljusfarten



Ytterligt svaga:
Relativ förskjutning ≲ 10-20

Gravitationsvågor

J Weber trodde sig (∼1970)  ha 
påvisat dem, men det var fel



Men: laser-interferometri!

stråldelare

ljusdetektor



tar 1984 initiativet till  
LIGO 

 Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory 
(Nu egentligen : aLIGO = advanced LIGO)

Kip Thorne    Ronald Drever   Rainer Weiss



14 september 2015  
klockan 2:50 /4:50 (lokal tid)



rör sig två svarta hål
massa ≈ 36 Msol & ≈ 29 Msol
runt varandra

nästan med ljusfarten

skickar ut gravitationsvågor

slår sig under  ≈  0,05 sek 
samman till ett svart hål
med massa ≈  62 Msol

förloppet påvisas i LIGO

För ≈ 1,3 miljarder år sedan

Tolkning:



Gravitationsvågor!

Svarta hål!

Instrumenten!

Kostnad: ∼ 1 miljard USD !

Därför all denna uppmärksamhet:



• Direkt observation av gravitationsvågor

• Direkt observation av svarta hål och hur de smälter 
samman

• Bekräftar allmän relativitetsteori för stark gravitation

• Öppnar upp för studiet av kosmiska fenomen med en 
helt ny teknik: gravitationsvågsastronomi

Därför all denna uppmärksamhet !



eLISA (∼ 2035)

Planer för framtiden





Några mera allmänna reflektioner

Resurskrävande forskning, 
personellt ( ∼ 1 000 forskare och tekniker)  ekonomiskt 

(∼ 1 miljard USD hittills)

Vetenskapsteoretiskt:
Utgår från att ett stort antal teoretiska 
förutsättningar är uppfyllda; 
varje länk i kedjan måste hålla 

Risk för cirkelresonemang kring 
allmän relativitetsteori ?











https://www.youtube.com/watch?
v=iphcyNWFD10

Film om GW150914
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