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Teori og fremgangsmåte
Vi har alle hørt om svarte hull, men hva er det egentlig? 

For å forstå hva et svart hull er må vi først se på hva tyngdekraft 
egentlig er.  På 1660-tallet forklarte den kjente 
vitenskapsmannen Isaac Newton hvordan gravitasjonen funker, 
han forklarte dette ved en ball. Han sa at denne ballen har mye 
mindre masse og størrelse enn jorda og vil derfor bli tiltrukket 
av jorda og ikke motsatt, han beskrev dette som en kraft han 
kalte tyngdekraft. dette var grunnleggende innenfor astronomi 
fram til det viste seg at gravitasjonen også kan trekke til seg ting 
uten masse som for eksempel lys, dette er hvor Albert Einstein 
kommer inn i bildet.  Einstein ville ikke se på gravitasjonen som 
en kraft men heller en geometrisk egenskap til selve rommet vi 
lever i (illustrasjon over kildehenvisning til høyere). Dette kalte 
Einstein tidsrom, han kalte det tidsrom fordi Tidsrom er 4 
dimensjonalt der den fjerde dimensjonen er tid. 
Relativitetsteorien til Albert Einstein forklarer hva et svart hull 
er i motsetning til Newtons teori. 

Hvordan oppstår et svart hull?

Et svart hull oppstår når energien i radiasjonen fra kjernen til en 
stjerne blir for svak til å dytte mot gravitasjonen. Når dette skjer 
vil stjernen implodere og bli til et kompakt objekt vi kaller 
svarte hull. Svarte hull er ekstremt kompakte,  vis vi for 
eksempel tenker oss at solen vår skulle blitt til et sort hull ville 
radiusen gått fra ca. en halv million km til tre km. Denne 
ekstreme massen kromer tidsrommet så mye at den suger inn 
alt lys, det er dette som gjør sorte hull svarte. denne tyngde 
kraften kommer av noe vi kaller tidsrom. Man kan se på tidsrom 
som en trampoline, vis jeg står i midten av trampolinen med noe 
som  for eksempel en fotball, vil fotballen rulle til meg. På 
samme måte funker tidsrommet, jo tyngre noe er jo større og 
dypere vil buen i trampolinen bli og vil derfor dra til seg mer. 
Man kan måle «buen» i tidsrommet ved å måle akselerasjon på 
objektet som går inn i for eksempel et svart hull. Man kan 
illustrere dette med en trampoline og en ball og et objekt i 
midten av trampolinen. For å utføre dette eksperimentet vil man 
trenge noe tungt å ha i midten av trampolinen og en liten ball 
man kan dytte på siden av det tunge objektet i midten av 
trampolinen. Deretter kan man ta video av forsøket  og legge 
videoen inn i et program som kan tracke ballen slik at man kan 
regne hvor mye ballen faller innover i sekundet. Også kan man 
regne ut akselerasjonen med dataen du har samlet inn gjennom 
programmet som tracker ballen. Dette eksperimentet har jeg 
fullført som man kan se øverst på plakaten. 

Her har jeg  gjort om dataen jeg har fått fra programmet og 
gjort det om til en 2. grads gradsfunksjon. Med 
informasjonen til høyere under funksjonen kan jeg gjøre 
følgene: (A= 5.505E—1=5.505*10^-1≈ 0,55), dette gjør jeg 
med B og C også bare med annerledes potenser og legger 
verdiene våre inn i funksjonen nederst til venstre: y(t)= 
0,55*t^2 - 0,096t + 0,0013. deretter dobbelt deriverer vi 
funksjonen vår og får y(t)=1,10. det vil si at akselerasjonen 
til objektet i midten av tidsrommet/trampolinen er 
1,10m/s^2.

Albert Einsteins teori av rommet; kaldt relativitetsteorien og selve fenomenet er kaldt 
tidsrom. Tidsrom er egentlig ikke 2 dimensjonalt som i bildet, men 4 dimensjonalt. Den 
fjerde dimensjonen er tid.

Vi leser stadig vekk i mediene at verden står på kanten av et 
økologisk sammenbrudd på grunn av den menneskelige 
aktiviteten som for eksempel fly og industri. Men kloden vil ikke 
bli borte av den grunn, kloden vil leve videre uten oss. Om 4 
milliarder år er det forventet at tidsrommene mellom 
melkeveien og Andromeda-galaksen vil dra seg inn i værandre. 
Kan dette bli slutten på jorda eller i det minste gjøre det umulig 
for organismer å leve der?

Resultat av forsøket

forsøket mitt viste en av forenkla illustrasjon av 
tidsrommet, en bedre illustrasjon av tidsrommet kunne 
vært illustrasjonen nederst til venstre. Forøket mitt 
illustrerte hvordan gravitasjonskraften blir sterkere jo 
nærmere man kommer objektet.  Man kan finne ut av dette 
ved å bruke et program som kan følge hvor ballen ruller og 
samle inn dataen for  hastighet og tid.

Kildehenvisning

bilder/GIFs:
3d illustrasjon av tidsrom:
https://lucasvb.tumblr.com

2d Illustrasjon av tidsrom: 
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/astro/AST
2000/h18/blogger/peder%20og%20william/kapittel-
10-generell-relativitetsteori/hvordan-kom-vi-oss-
hit.html
Programmet brukt for å utføre forsøket: 
https://physlets.org/tracker/
Kilder om tidsrom, relativitetsteorien og svarte 
hull:
Andersen, E.(24.7.2020)gravitasjon er krummet tid og 
rom. Fra https://titan.uio.no
Grøn, Ø(13.6.2019)relativitetsteorien Fra https://snl.no
Grøn, Ø(10.2.2020)Hawkingstråling. Fra https://snl.no
Grøn, Ø(9.3.2020)tidrom. Fra https://snl.no
Dallan, A(3.3.2021)svarte hull. Fra https://snl.no
Videoer:
https://www.youtube.com/watch?v=Eb8c_302lxs&t=1
59s
https://www.youtube.com/watch?v=ScdLqAA_64E
https://www.youtube.com/watch?v=e-
P5IFTqB98&t=34s

Konklusjon og diskusjon av forsøket
Selv om dette eksperimentet skal  vise en svært forenklet versjon av tidsrommet gir det 
fortsatt en god forståelse for hvordan det hele funker. Jo nærmere du kommer objektet i 
tidsrommet, jo dypere er tidsrommet krommet og du vil få økene hastighet jo nærmere 
objektet du kommer. Illustrasjonen viser heller ikke hvordan noe kan komme i bane 
rundt objektet, men dette er umulig å unngå ettersom det er andre krefter som har 
effekt på objektet som for eksempel: friksjon og gravitasjonen til jorden. Eksperimentet 
forklarer heller ikke hvordan et sort hull drar inn alt av sollys, men dette kan man prøve 
å forstå med illustrasjonen nederst til venstre. Det er selvfølgelig også andre faktorer 
som har effekt på nøyaktigheten til eksperimentet som for eksempel unøyaktighet i 
trackingen, men dette er ikke nødvendigvis viktig fordi dette kun er en illustrasjon som 
skal gi en ide om hvordan tidsrommet funker. Dette forsøket kan også gi oss en ide av 
hvordan tidsrommene til melkeveien og Andromeda-galaksen vil krasje. Dette vil 
fortsatt ikke bety en garantert undergang for jorden. Det som eventuelt kan skje er at 
enten solsystemet vårt krasjer med en annen stjerne eller at solsystemet vårt blir slengt 
ut av galaksen, men det er svært liten sannsynlighet for at noe av dette vil skje.

Et abstrakt simulert bilde av et svart hull (fra: colourbox)


