
  



  

Czarna dziura – obszar 
czasoprzestrzeni, którego, z uwagi 
na wpływ grawitacji, nic, łącznie 
ze światłem, nie może opuścić.  



  

•Czarne dziury są to obiekty nie 
do końca nam zrozumiałe. Dlatego 
budzą ciekawość i motywują do 
odkrywania tajemnic kosmosu, 
dążąc do tego co dzisiaj wydaje się 
być nieosiągalne.



  

•Do jej powstania niezbędne jest 
nagromadzenie dostatecznie dużej 
masy w odpowiednio małej 
objętości, zgodnie z ogólną teorią 
względności. 



  

•Ogólna teoria 
względności 
została 
sformułowana 
przez 
Einsteina. 
Zgodnie z 
ogólną teorią 
względności, 
siła grawitacji 
wynika z 
lokalnej 
geometrii 
czasoprzestrze
ni.

Równanie 
Einsteina:



  

Pole grawitacyjne oddziałuje na 
światło w taki sposób, że zmienia 
jego częstość i ugina trajektorie 
fotonów, a efekt jest silniejszy 
bliżej czarnej dziury. Kolaps 
obracającego się ciała prowadzi do 
powstania wirującej czarnej 
dziury 



  

Możliwe jest łączenie się 
czarnych dziur polegającym na 
czołowym zderzeniu dwóch 
czarnych dziur i połączeniu się w 
jedną. Powierzchnia horyzontu 
powstałej w ten sposób czarnej 
dziury jest wtedy większa niż 
łączna powierzchnia horyzontów 
zderzających się dziur. 



  



  

•Czarne dziury o masie gwiazdowej 
formują się w wyniku zapadania 
grawitacyjnego bardzo masywnych 
gwiazd pod koniec ich życia. Po 
uformowaniu się, czarna dziura może 
kontynuować powiększanie swych 
rozmiarów absorbując masę z 
otoczenia. 

Most Einsteina-Rosena 



  



  

JAK DŁUGO 
"ŻYJĄ" CZARNE 
DZIURY

Czarne dziury nie są wieczne, gdyż mogą 
one wyparowywać w wyniku procesów 
kwantowych zachodzących w silnych polach 
grawitacyjnych. W próżni przestrzeń jest 
wypełniona nienarodzonymi wirtualnymi 
cząstkami i antycząstkami. Jeśli nie jest im 
przekazywana żadna energia, nie mogą się one 
zamieniać w realne cząstki. 



  

Teoria Hawkinga

W 1974 roku Stephen 
Hawking udowodnił, że 
istnieje proces kwantowy, 
dzięki któremu czarna 
dziura ze swoim polem 
grawitacyjnym może 
stwarzać cząstki, co 
prowadzi do zmniejszenia 
jej masy i rozmiarów. 



  

Kiedy powstaje czarna dziura, wszystkie procesy 
na powierzchni zapadającej się gwiazdy ulegają 
spowolnieniu. Pole grawitacyjne staje się 
wszędzie stałe. Nie może ono stwarzać cząstek, 
więc podczas formowania się czarnej dziury 
zmienne pole produkuje pewną liczbę cząstek, 
ale ich strumień gwałtownie maleje. Kiedy 
promień powierzchni gwiazdy zbliży się do 
promienia grawitacyjnego, powinny ustać 
wszystkie procesy. Hawking wykazał, że takie 
rozumowanie jest błędne. 



  

Występowanie Czarnych Dziur

Fizycy czasami mają zastrzeżenia co do 
tego, czy istnienie czarnych dziur jest 
udowodnione. Astronomowie mają mniej 
wątpliwości, ponieważ tylko czarne dziury 
mogą wyjaśnić obserwowane własności. W 
szczególności nie istnieją obiekty o masie 
rzędu miliona mas Słońca, a promieniu 
niewiele większym od promienia 
Schwarzschilda, a takie parametry mają 
centralne masy w galaktykach 



  



  



  

•W lipcu 2004 astronomowie odkryli 
gigantyczną czarną dziurę, 
Q0906+6930, w centrum odległej 
galaktyki w gwiazdozbiorze Wielkiej 
Niedźwiedzicy



  

W listopadzie 2004 astronomowie donieśli o 
odkryciu pierwszej czarnej dziury o średniej 
masie w centrum naszej Galaktyki trzy lata 
świetlne od radioźródła  Sagittarius A*. Ta 
czarna dziura o masie 1300 mas Słońca 
znajduje się wewnątrz klastra siedmiu gwiazd, 
który był rozczłonkowany przez centrum naszej 
Galaktyki.

Ta obserwacja popiera ideę, że supermasywne 
czarne dziury rosną, pochłaniając gwiazdy i 
mniejsze czarne dziury z pobliża



  

W lutym 2005 odkryto błękitnego olbrzyma 
SDSS J090745.0+24507, który ucieka z naszej 
Galaktyki z prędkością dwukrotnie 
przekraczającą prędkość ucieczki. Tor jego 
lotu można śledzić aż do centrum naszej 
Galaktyki. Ta wysoka prędkość ucieczki 
potwierdza hipotezę o obecności masywnej 
czarnej dziury w centrum naszej Galaktyki. 



  

- Grafika google

- http://www.astronomia.biz.pl/czarnedziury.html

- http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_dziura#Osobliwo.C5.9B.C4.87
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