
 SOCZEWKI GRAWITACYJNE. 
CZARNE DZIURY, CZARNE 

STRUNY, CZARNE PIERŚCIENIE 
I CZARNE SATURNY.

Mariusz P. Dąbrowski

(Instytut Fizyki US) 

 Szczecińska Grupa Kosmologiczna – 
http://cosmo.fiz.univ.szczecin.pl



Grawitacyjne – najsłabsze - 1
Słabe jądrowe – 100.000.000.000.000 (14 zer) – sto 

milionów milionów razy silniejsze
Elektromagnetyczne – 1040  (40 zer) – (dziesięć tysięcy 

miliardów miliardów miliardów miliardów) razy 
silniejsze 

Silne jądrowe – 1042  (42 zera) razy silniejsze
(proton i elektron przyciągają się 1040  razy silniej 

elektrycznie niż grawitacyjnie)

 Oddziaływania fundamentalne 
w przyrodzie - natężenie



Oddziaływania jądrowe silne są odpowiedzialne za 
utrzymanie jąder atomowych w stabilności.

Oddziaływanie elektryczne jest odpowiedzialne za 
utrzymanie atomów w stabilności.

Oddziaływanie jądrowe słabe pełni rolę uzupełniającą – 
jest odpowiedzialne za rozpady promieniotwórcze jąder 

radioaktywnych.

Oddziaływanie grawitacyjne jest odpowiedzialne za 
utrzymanie układów planetarnych, gwiazd i galaktyk 

w całości – podstawowy punkt zainteresowania 
astrofizyki. 



 Wahadło Foucault pokazuje, że obiekty grawitujące 
obracają się. Jest to naturalna cecha grawitacji (obiekty 

przyciągają się i zaczynają wokół siebie obracać). 





1. Słaba i silna grawitacja a pojęcie 
czasoprzestrzeni? 

 Przestrzeń i czas - pojęcia, których 
intuicyjnie doświadczamy w życiu 
codziennym (zmysły). 

 Ruch Ziemi w pierwszym przybliżeniu 
opisuje prawo grawitacji Newtona ale już 

nawet dobra dokładność GPS wymaga 
poprawek od silnej grawitacji Einsteina.



Nabierają nieco innego znaczenia w fizyce 
Przestrzeń – miejsce w którym się 
znajdujemy, jest punktem w całym 

zbiorze miejsc „możliwych do zajęcia”
(intuicyjnie prawie oczywiste)

Punkt:
- na linii 
- na płaszczyźnie
- w przestrzeni

(1,2,3 wymiary)
4 wymiary – dodajemy 
jeszcze jeden „bok”???

.

. .



Czas: Skąd wiemy, że istnieje czas? 

Czujemy subiektywnie jego upływanie (starzejemy się) – psychologia.

Skąd się bierze to poczucie? 
Obserwujemy RUCH materii – zmienia ona miejsca w których 

się znajduje – fizyka.

- linia 
- płaszczyzna
- w przestrzeni jeszcze 
 więcej możliwości

.

.
.

„w tył” „w przód”

więcej
możliwości

TAM

TU



Unifikacja w jeden obiekt – czasoprzestrzeń. Jednak fizycznie czas i 
przestrzeń nie są tożsame - ma to odzwierciedlenie w matematycznym 

opisie czasoprzestrzeni (geometrii):

Euklidesowa Pseudoeuklidesowa

z
y

x

β

γ

α

twierdzenie Pitagorasa twierdzenie „Pitagorasa”

x2 + y2 = z2

 α + β + γ = 180

x2 - y2 = z2

 α + β + γ # 180
minus!

(dla czasu)



Euklidesowa Pseudoeuklidesowa

. .. .
x, y, z x+dx, y+dy, z+dz c(t+dt), x+dx, y+dy, z+dzct, x, y, z

odległość przestrzenna 
między dwoma punktami

(tw. Pitagorasa)

odległość czasoprzestrzenna
między dwoma punktami

(tw. „Pitagorasa”)

ds2 = dx2  + dy2  + dz2 ds2 = - c2dt2 + dx2  + dy2  + dz2

Pojawiają się obszary niedostępne obserwatorowi – leżą 
poza tzw. stożkami świetlnymi obserwatora, bo nie można 

podróżować szybciej niż światło!!!

minus!



Wyjaśnienie: informacja rozchodzi się ze skończoną prędkością

.

.

.A B

krótsza droga

O

dłuższa droga

Równoczesne błyskawice 
w punktach A i B

Będą odebrane jako zdarzenia nierównoczesne
bowiem światło z B dobiegnie później do O 
(choć zawsze w „kierunku” przyszłości) – 

odległość w czasie nie ma znaczenia absolutnego

Oczywiście grzmot słyszymy odpowiednio 
później niż błysk (ale wciąż później z punktu B) 

bowiem 
prędkość dźwięku, V = 330 m/s

prędkość światła, c = 300.000.000 m/s



2. Odkształcenie czasoprzestrzeni. 

Czym jest zatem czasoprzestrzeń? 

Jest zbiorem wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych 
(punkto-chwil albo inaczej miejsc „tu i teraz”).

Izaak Newton: (czaso)przestrzeń jest 
„areną” dla ruchów materii lub inaczej 

pojemnikiem w którym pojawia się i 
ewoluuje materia. 

Minkowski – „arena” bez materii.



Albert Einstein (1915) – Ogólna Teoria Względności 

Czasoporzestrzeń to zbiór wszystkich możliwych 
zdarzeń elementarnych, który jest modyfikowany 

oddziaływaniem z materią. 

Według Einsteina ten zbiór może być odwzorowany na 

obiekt geometryczny (linia, płaszczyzna itd.) i dalej ten 
obiekt geometryczny może być „odkształcany” pod 

wpływem znajdującej się w nim materii. 

Zatem czasoprzestrzeń może zachowywać się jak kartka 
papieru, którą można dowolnie wyginać, a odpowiada 

za to oddziaływanie grawitacyjne.



Ogólna Teoria Względności
Geometria = Materia 

Rμν  – ½ gμν  R = (8πG/c4) Tμν

Albert Einstein (1879-1955)



3. Czarne dziury i obiekty zwarte. 

Silna grawitacja w teorii Einteina może opisać obiekty, 
których nie sposób opisać za pomocą słabej grawitacji 

Newtona – nazywamy je obiektami zwartymi. 

Powstają one w wyniku „upakowania” materii 
(pamiętamy, że atomy są prawie „puste”).

Czarne dziury  
Gęstość masy ρ = nieskończoność (osobliwość)



Statyczna sferycznie symetryczna 
czarna dziura Schwarzschilda i jej 

formowanie się

Otoczona horyzontem (tu: sfera 
Schwarzschilda) r_s = 2GM/c2

– pod horyzontem wszystko spada (nawet 
światło) na punkt centralny – osobliwość. 



Ruch ciała spadającego na czarną dziurę przypomina ruch 
monety wpadającej do lejka (podobny do ruchu spiralnego). 

W rzucie na płaszczyznę, którą możemy wyobrazić sobie 
pod lejkiem ten ruch jest równoważny 

ruchowi po elipsie, która ulega obrotowi o niewielki kąt.

Taki ruch wykonuje planeta Merkury – 
obrót o 43’’ (sekundy łuku) na stulecie. Nie 

potrafiono tego wytłumaczyć za pomocą teorii 
grawitacji Newtona (tzw. obrót peryhelium).

A. Einstein (1915), jak się wyraził, doznał 
„mistycznego przeżycia”, gdy z jego 

wyliczeń okazało się, że Merkury obraca 
się w ten sposób. 



• d = 4

czarna 
dziura 
Kerra

Stacjonarna obracająca się czarna dziura Kerra 
i jej obraz w centrum galaktyki (osiowa symetria).

Osobliwość ma bardziej złożony charakter.

4 = (3+1)  wymiary 
czasoprzestrzeni



Osobliwość Osobliwość 
stożkowastożkowa

Podwójna czarna 
dziura Kerra

Statyczna naładowana czarna dziura Reissnera-Nordstroma –
jej ładunek przeszkadza grawitacyjnemu przyciąganiu.

Stacjonarna, naładowana, obracająca się 
czarna dziura Kerra-Newmana 

to, jak do niedawna sądzono, najogólniejszy obiekt 
jaki istnieje w teorii Einteina. 

Istnieją jednak obiekty nieco 
bardziej egzotyczne:

c.d.n.



Czarna dziura – wszystko jest wchłaniane w kierunku 
przyszłości 

Biała dziura – wszystko jest wypychane w kierunku 
przyszłości

Łączymy czarną dziurę z białą dziurą i tworzymy 
tunel czasoprzestrzenny



Maszyna czasu Wheelera (przykład tunelu)



Gwiazdy neutronowe – „upakowane” neutrony
ρ = 1015  g/cm3 

Inne obiekty zwarte (bez osobliwości): 



Białe karły – „upakowane” elektrony 

 ρ = 107 g/cm3  (M= 1,4 M Słońca)



Soczewki grawitacyjne – odchylają promienie 
światła przechodzące obok obiektów zwartych

Zjawisko to jest analogiczne do zjawiska fatamorgany na pustyni 
(gęstość powietrza zmienia się wraz z temperaturą).

4. Soczewki grawitacyjne.



Ekspedycja słoneczna podczas zaćmienia (1919 rok) 
- udowodniono, że promienie światła są odchylane 

w pobliżu Słońca o 

2 r_s = 4GM/c2  = 1,75’’ (sekundy łuku) 
(teoria Newtona przewiduje 1 r_s)

(kąt pełny = 360 stopni; 1 stopień = 60 minut łuku; 1minuta = 60 sekund łuku)

Pierwsze bezpośrednie potwierdzenie słuszności 
Ogólnej Teorii Względności Einsteina



Obraz trójwymiarowy – bardziej złożony. 
Pierścień Einsteina i obrazy wielokrotne. 



Duży efekt soczewkowania grawitacyjnego może 
umożliwić oglądanie obiektu „z tyłu” 

Widoczna jest „ciemna strona Księżyca” (tu obiektu 
zwartego) – promienie 

światła „zawracają” pod wpływem pola grawitacyjnego



Wymiar bardziej „przyziemny” -
ruch w polu Schwarzschilda musi być uwzględniany

przy analizie systemu GPS.





Wielowymiarowość:
Matematycznie nie jest problemem rozważać więcej 
niż 3 wymiary przestrzeni. 
Wystarczy narysować więcej kierunków w przestrzeni 

(długość, szerokość, wysokość, .................?????).
Jednak muszą one być do siebie prostopadłe!

1
2

4

3 W fizyce bardzo wiele zależy od wymiaru!!!

Ciekawostka: pomarańcza w 50 wymiarach 
to prawie wyłącznie sama skórka! 

n

. .
.
.

5. Czarne struny, pierścienie i saturny. 



(Super)struny - podstawowe obiekty nie są punktami jak cząstki

Teoria (super)strun 
wymaga albo 10 albo 

26 wymiarów 
czasoprzestrzennych!!!



Teoria superstrun prowadzi do unifikacji wszystkich 
czterech oddziaływań – gdy cząstki 

zbliżą się do siebie na odległość 
10-35  metra 

(dziesięć razy jedna miliardowa 
miliardowej miliardowej 

miliardowej metra)

Mogło to mieć miejsce w chwili 
10-44  sekundy po Wielkim Wybuchu.



Czarne struny i czarne membrany (ściany)
(pojawia się horyzont, ale jest on albo nieskończonym 

cylindrem (ściślej każdy punkt osi cylindra jest 
otoczony sferą) albo nieskończonymi płaszczyznami – 

niestabilne rozpadają się)



Wszechświaty membranowe (Horava, 
Witten 1996; Randall, Sundrum 1999) -

minimum 5 wymiarów czasoprzestrzennych

My żyjemy w 4 wymiarach, ale część grawitacji „wycieka” do 5-go wym.





Large Hadron Collider 
- Wielki Zderzacz 

Hadronów
CERN(Center of European 

Nuclear Research), 
(Genewa, Szwajcaria) -
testuje m.in. istnienie 

dodatkowych wymiarów 
(czaso)przestrzeni



• d = 5

czarne dziury 
Myersa-

Perry’ego  

Black Ring

Najnowsze ciekawostki (Emparan, Reall arXiv:0801.3471)

Jeśli czasoprzestrzeń ma 5 wymiarów lub więcej, to 
możliwe są obiekty typu czarne dziury, ale bardziej 

złożone geometrycznie (wciąż przykryte horyzontem).

podwójne czarne dziury czarne pierścienie

Obracają się w sposób jaki jest niemożliwy w 4 wym.



Di-Rings Black Saturn

Bicycling Rings

dwukołowe pierścienie

Podwójne pierścienie czarne saturny

Obracają się we wszystkich możliwych kierunkach!



6. Dźwiękowe czarne dziury. 

Czarne dziury jako obiekty astrofizyczne są „daleko” od nas. 

O. Lahav, A. Itah, A. Blumkin, C. Gordon, J. 
Steinhauer z 

Technion, Israel (06/2009) skonstruowali 

„dźwiękowe” czarne dziury (sonic black 
holes)

Kondensat Bosego-Einsteina (rubid 87) w temp. 50 nK.
Atomy wpadają pod horyzont z prędkością 4 razy większą 

od prędkości dźwięku – zatem dźwięk podobnie jak światło 
w zwykłej czarnej dziurze nie wydostaje się na zewnątrz.  

Pobudza wyobraźnię wojskowych – „niesłyszalne czołgi”.



7. Podsumowanie. 

- Grawitacja powiązana przez Einsteina 
z geometrią czasoprzestrzeni dopuszcza wiele obiektów 
astrofizycznych, które mogą istnieć we Wszechświecie. 

- Pola grawitacyjne tych obiektów dają konkretne 
rezultaty dla obserwacji astronomicznych (soczewki 

grawitacyjne, fale grawitacyjne) a nawet bardzo 
konkretnych przedsięwzięć technicznych na Ziemi 

(GPS).

- Najbardziej fascynującym rezultatem jest możliwość 
istnienia egzotycznych obiektów w wielu wymiarach.
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