
CZARNE DZIURY I TEORIE GRAWITACJI 
 
Czarna dziura jest tworem grawitacji. Prawo powszechnego ciążenia Isaaca Newtona 
określa siłę działającą absolutnie na wszystko. Grawitacja jest jedynym 
oddziaływaniem panującym powszechnie w przyrodzie»któremu wszystko podlega, 
zarówno cząstki o małych jak i o dużych masach  (i to dokładnie w taki sam sposób, 
o ile tylko warunki początkowe są identyczna),nawet światło. Pierre Simone de 
Laplace, matematyk i astronom francuski, w traktacie "Mechanika nieba"/1799-1825/ 
przedstawił teorię ruchów ciał niebieskich w Układzie Słonecznym opartą jedynie na 
prawie powszechnego ciążenia, potwierdzając, że jedyną siłą rządzącą niebem jest 
grawitacja. Nieregularnościw ruchu planet, Księżyca i innych ciał w Układzie 
Słonecznym są wywoływane przez wzajemne przyciąganie ciał niebieskich. 
Grawitacja planet wpływa na ruch innych planet. 
Hipoteza Laplace'a powstania Słońca i planet w wyniku kondensacji obłoku gazu 
nadal stanowi podstawę rozwijanych współcześnie teorii pochodzenia Układu 
Słonecznego. 
Laplace przewidywał istnienie niewidocznych gwiazd. Idea ta pojawiła się w jego 
monografii "Wykład systemu świata”1796.Przekonanie Laplace' a, że grawitacja 
wpływa na światło w ten sam sposób, w jaki działa na inne obiekty, doprowadziło go 
do następującego wniosku: "Przyciąganie jasnej gwiazdy, mającej tę samą co Ziemia 
gęstość i średnicę 250 razy większą niż średnica Słońca, nie pozwoliłoby żadnemu 
jej promieniowi dotrzeć do nas. Jest więc możliwa, że największe i najjaśniejsze ciała    
we Wszechświecie mogą być z tego powodu niewidoczne. Jednak książka nie 
przedstawiła dowodu tej hipotezy. 
Laplace wykorzystując newtonowską teorię grawitacji, obliczył prędkość, którą dziś 
nazywamy prędkością ucieczki, tzn. prędkość, którą musimy nadać ciału, 
jakiemukolwiek, by mogło pokonać grawitacyjne przyciągania gwiazdy czy planety     
i odlecieć na zawsze w kosmos. Jeśli prędkość początkowa ciała jest mniejsza od 
prędkości ucieczki, siły grawitacji wyhamują jego ruch, zatrzymają je i spowodują 
jego spadek do centrum siły grawitacji. Obecnie, w dobie lotów kosmicznych, 
wiadomo, że prędkość ucieczki z powierzchni Ziemi wynosi 11 km/s. Im większa jest 
masa i im mniejszy promień ciała niebieskiego, tym większa prędkość ucieczki z jego 
powierzchni, ponieważ większa masa oznacza silniejsze przyciąganie, natomiast 
większa odległość od środka-słabszą grawitację. 
Prędkość ucieczki z powierzchni Księżyca wynosi 2,4 km/s, z Jowisza 61 km/s, ze 
Słońca 620 km/s, połowę prędkości światła tj. 150000 km/s z tzw. gwiazd 
neutronowych, mających masę zbliżoną do masy Słońca ale ich promień wynosi 
jedynie około 10 km. Laplace rozumował w ten sposób: jeśli na powierzchni ciała 
niebieskiego prędkość ucieczki przekracza prędkość światła, to światło takiej gwiazdy 
nie jest w stanie pokonać przyciągania grawitacyjnego, uciec w kosmos i dotrzeć do 
odległego obserwatora. Ile można gwiazdy zobaczyć, choć ona świeci. Zwiększając 
masę obiektu przez dodanie do niego materii o tej samej średniej gęstości, prędkość 
ucieczki zwiększy się proporcjonalnie do wzrostu promienia(czy średnicy).Wniosek 
wyciągnięty przez Laplaca: aby grawitacja nie pozwoliła światłu wydostać się             
w przestrzeń, gwiazda o gęstości Ziemi, musi mieć średnicę 250 razy większą od 
średnicy Słońca, tzn. 27000 razy większą od średnicy Ziemi. Prędkość ucieczki na 
powierzchni takiej gwiazdy jest 27000 razy większa niż na powierzchni Ziemi/11 
km/s/,tzn. niemal równa prędkości światła. Dlatego gwiazda staje się niewidoczna. 
Była to przepowiednia dotycząca jednej z najbardziej niezwykłych własności czarnej 



dziury i możliwości chwytania światła w pułapkę, dzięki czemu pozostaje ona 
niewidoczna. 
Nie tylko Laplace doszedł do tego wniosku. Podobną propozycję wysunął /1783/ 
brytyjski ksiądz i geolog John Michell, jeden z twórców sejsmologii. Nie można 
uznać, że Michell i Laplace przewidzieli istnienie czarnych dziur.  W tamtych czasach 
nie wiedziano jeszcze, że nic w przyrodzie nie może poruszać się szybciej od światła,  
każdym razie nie w próżni. Udowodnił to w obecnym stuleciu Albert Einstein w teorii 
względności. 
Dla Michella i Laplace a rozpatrywana przez nich gwiazda była jedynie czarna, nie 
świecącą. Nie zdawali sobie sprawy, że taki obiekt traci całkowicie możliwość 
"komunikowania się" ze światem zewnętrznym w jakikolwiek sposób i "informowania" 
o zachodzących w nim zjawiskach. Nie mogli oni wiedzieć, że gwiazda jest nie tylko 
"czarna", ale także jest „dziurą”, do której można wpaść lecz z której nie ma ucieczki. 
Jeżeli światło nie może uciec z jakiegoś obszaru, to nic nie może się stamtąd 
wydostać. Właśnie taki obszar nazywamy czarną dziurą. Argumenty Michella              
i Laplace'a nie są ścisłe ponieważ rozważali oni niezmiernie silne oddziaływanie 
grawitacyjne, przyspieszające ciała do prędkości światła, oraz uwięzienie samego 
światła, stosując do tego prawo ciążenia Newtona. Einstein wykazał,że teoria 
grawitacji Newtona przestaje obowiązywać w tak silnych polach grawitacyjnych          
i rozwinął nową teorię słuszna dla supersilnych i gwałtownie zmieniających się pól, 
teorię względności. 
 
Różnice między teoriami grawitacji Einsteina i Newtona. 
Na powierzchni kulistej, nie obracającej się planety siła przyciągania wywierana 
przez planetę na jakieś ciało, zgodnie z prawem Newtona, jest proporcjonalna do 
iloczynu masy planety i masy ciała, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu 
promienia planety. Promień ten można wyznaczyć mierząc długość równika i dzieląc 
otrzymaną wartość przez 2π. Teoria grawitacji Einsteina przewiduje, że siła ta jest 
nieco większa niż obliczona ze wzoru Newtona. 
Jeżeli można by stopniowo zmniejszać promień planety, ściskając ją tak, aby jej 
masa nie uległa zmianie, wtedy grawitacja na powierzchni wzrośnie (promień zmalał) 
przy czym według teorii Newtona dwukrotne skurczenie planety zwiększa siłę 
czterokrotnie; według teorii Einsteina, siła wzrośnie nieco bardziej. Im mniejszy 
promień planety tym większa jest różnica między przewidywaniami obu teorii. Teoria 
Newtona przewiduje, że siła dąsy do nieskończoności gdy gwiazda jej ściśnięta do 
rozmiarów punktowych (promień zbliża się do zera). Teoria Einsteina przewidują, że 
siła wzrasta do nieskończoności, gdy promień ciała staje się równy promieniowi 
grawitacyjnemu którego wielkość jest określona przez masę ciała-im mniejsza masa, 
tym mniejszy promień grawitacyjny a tym, że jest ON mały nawet dla gigantycznych 
mas. Promień grawitacyjny Ziemi wynosi 1 cm, Słońca 3 km. 
Zwykle promienie ciał niebieskich są znacznie większe niż ich promienie grawitacyjna 
np. średni promień Ziemi wynosi 6400 km, Słońca 7OOOOO km. Gdy rozmiary ciał 
są znacznie większa niż ich promienie grawitacyjne, różnice między siłami 
obliczonymi na podstawie teorii Einsteina i Newtona są znikome, na powierzchni 
Ziemi różnica ta wynosi zaledwie jedną miliardową. Różnice stają się zauważalne, 
gdy promień ściskanego ciała zbliża się do promienia grawitacyjnego i pole 
grawitacyjne staje się supersilne dążąc do osiągnięcia nieskończonej wartości. 
Teoria Einsteina wiąże w nierozłączną całość geometryczne właściwości przestrzeni   
i czasu oraz siły grawitacyjne. Według tej teorii, w silnym polu grawitacyjnym czas 
płynie wolniej niż czas mierzony daleko od źródła pola grawitacyjnego, tam, gdzie 



grawitacja jest słaba Newton uważał, że: absolutny, prawdziwy i matematyczny czas, 
sam z siebie z  własnej istoty upływa równomiernie bez związku z czymkolwiek 
zewnętrznym. Jednak już w starożytności podejrzewano, że pojęcie absolutnego 
czasu nie jest takie oczywiste. Einstein udowodnił, że pojęcie absolutnego czasu to 
fikcja. Upływ czasu jest zależny od ruchu i od pola grawitacyjnego ,w którym 
wszystkie procesy, niezależnie od swego charakteru ulegają spowolnieniu                 
z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora. Spowolnione zostaje to, co wspólne 
dla wszystkich procesów :czas. Spowolnienie zwane dylatacją czasu jest zwykle 
bardzo małe. Na powierzchni Ziemi zegary chodzą wolniej niż w odległej przestrzeni 
kosmicznej o jedna miliardową. Dylatacją czasu znacznie wzrasta w silnych polach 
grawitacyjnych i dąży do nieskończoności, gdy promień ciała staje się równy 
promieniowi grawitacyjnemu. Według teorii Einsteina, silne pola grawitacyjne 
powodują zmianę geometrycznych własności przestrzeni, przestaje wówczas 
obowiązywać geometria euklidesowa np. suma kątów w trójkącie nie wynosi 
180°,obwód okręgu nie równa się odległości od środka pomnożonej przez                  
2 π.Własności zwykłych figur geometrycznych zmieniają się, tak jakby były one 
wykreślone na zakrzywionej powierzchni. Pole grawitacyjne zakrzywia przestrzeń. 
Zakrzywienie można dostrzec tylko w silnych polach grawitacyjnych, gdy rozmiary 
ciała zbliżają się do jego promienia grawitacyjnego. 
Newton uważał, że "absolutna przestrzeń, sama z siebie, niezależna od niczego 
poza nią, pozostaje zawsze niezmienna i nieruchoma". Jednak Einstein wykazał, że 
własności przestrzeni i czasu mogą się zmieniać oraz że przestrzeń i czas splatają 
się w nierozłączną całość-czterowymiarową ”czasoprzastrzeń", która właśnie ulega 
zakrzywieniu. Wracamy do pola grawitacyjnego wokół masy skupionej w kuli. Należy 
określić, czym jest promień okręgu, na przykład równika planety, bo w silnym polu 
grawitacyjnym mamy do czynienia z przestrzenią zakrzywioną tzn. z geometrią 
nieeuklidesową. 
Sposoby wyznaczenia promienia w geometrii euklidesowej: zmierzenie odległości 
punktów na obwodzie okręgu od środka, -podzielanie długości obwodu przez 2π . 
W geometrii nieeuklidesowej, na skutek "zakrzywienia przestrzeni", każdy 3 
podanych wyżej sposobów da inny wynik. Różnica ta może być znaczna, gdy mamy 
do czynienia z supergęstymi gwiazdami, wytwarzającymi silne pole grawitacyjne, w 
niektórych przypadkach centrum pola grawitacyjnego ciała jest nieosiągalne, dlatego 
promień oblicza się dzieląc obwód okręgu przez 2π .Pole grawitacyjne wokół 
sferycznego ciała nie obracającego się wokół swej osi nazywamy polem 
Schwarzschilda, od nazwiska niemieckiego astronoma, Karla Schwarzschilda, który 
rozwiązał równania ogólnej teorii względności zaraz po opublikowaniu ich przez 
Einsteina. Wzór Newtona, wyrażający prawo powszechnego ciążenia, jest słynne 
dzięki swej klasycznej prostocie i skrótowości. 
Teoria Einsteina jest bardzo skomplikowana, aby na jej podstawie znaleźć pole 
grawitacyjne, trzeba rozwiązać układ dziesięciu równań,2 których każde zawiera 
setki wyrazów i są to równania różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu. Uważa się, 
że grawitacja nie może być ekranowana    w żaden sposób. Tak długo, jak długo 
pozostajemy  w spoczynku względem, na przykład Ziemi, jej pola grawitacyjne niż 
może zostać wyeliminowane. Możemy jednak całkowicie usunąć wpływ pola, 
swobodnie w nim spadając, bo swobodny spadek eliminują ciążenie. Nie odczuwa 
się ciężaru wewnątrz statku kosmicznego, poruszającego się z wyłączonymi silnikami 
na orbicie ziemskiej, żadne inne pole, na przykład elektromagnetyczne, nie daje się 
usunąć w ten sposób. 



Ta właściwość pola grawitacyjnego wiąże się z energią pola grawitacyjnego. 
Równania teorii pozwalają obliczyć energię pola grawitacyjnego dowolnej masy         
w całej przestrzeni, nie można jednak umiejscowić tej energii, nie można podać, jaka 
jej część przypada na określone miejsce w przestrzeni czyli nie można wprowadzić 
pojęcia gęstości energii pola. 
Einstein początkowo uzyskał tylko przybliżone rozwiązanie równań dla stałego pola, 
rozwiązanie Schwarzschilda było ogólne, słuszne dla dowolnie silnego pola, 
wytwarzanego przez masę o kształcie kuli, które zawierało w sobie opia czarnej 
dziury o czym jeszcze nie wiedziano. Wracamy do prędkości ucieczki. Odpowiedź na 
pytanie: jaką prędkość trzeba nadać rakiecie startującej z powierzchni planety, by 
zgodnie z równaniem Einsteina mogła pokonać pole grawitacyjne i oddalić się          
w przestrzeń do nieskończoności, okazała się prosta, wzór podany przez Lapiące'a 
jest słuszny i w teorii Einsteina. Teoria grawitacji Einsteina potwierdziła hipotezę       
o niemożności ucieczki światła z powierzchni zwartej masy, według tej teorii 
prędkość ucieczki staje się równa prędkości światła na powierzchni odpowiadającej 
promieniowi grawitacyjnemu. Sferę, której promień jest równy promieniowi 
grawitacyjnemu, nazywamy sferą Schwarzschilda. Zgodnie z teorią Einsteina, światło 
nie może opuścić powierzchni ciała i dotrzeć do odległego obserwatora, jeśli promień 
ciała jest mniejszy od promienia grawitacyjnego. Siła grawitacji na powierzchni 
gwiazdy o promieniu równym promieniowi grawitacji osiąga nieskończoną wartość 
więc i przyspieszenie swobodnego spadku staje się nieskończenie wielkie. Zwykle 
gwiazdy i planety nie zostają ściśnięte przez siły grawitacji do rozmiarów punktu, ale 
tworzą ciała o skończonej wielkości, powstające w równowadze. Proces zapadania 
się obiektu powstrzymują siły ciśnienia wewnętrznego twór ssącej go materii.           
W przypadku: gwiazd-ciśnienie gorącego gazu dąży do jego rozepchnięcia, 
planet podobnych do Ziemi-siły napięcia, sprężystości i ciśnienia równowagą 
ściskanie. 
Stabilność ciał niebieskich jest wynikiem dokładnego równoważenia się grawitacji i sił 
jej przeciwdziałających, które zależą od stanu materii, t.j. od jej ciśnienia                  
i temperatury. Ściskanie je zwiększa, gdy materia zostaje ściśnięta do skończonej 
gęstości, ciśnienie i temperatura również są skończone. Gdy rozmiary ciała zbliżają 
się do promienia grawitacyjnego, grawitacja na powierzchni zmierza do 
nieskończoności, nie może być zrównoważ ona przez skończone ciśnienie i ciało 
nieuchronnie musi zapaść się do środka. 
Z teorii Einsteina wynika,39 sferyczne ciało, którego promień osiąga wartość 
promienia grawitacyjnego lub mniejszy, nie noże pozostać w spoczynku, lecz musi 
się zapaść. Siła grawitacji zależy od stanu ruchu ciała. Swobodny spadek wywołuje 
stan nieważkości, spadające swobodnie ciała nie odczuwają siły ciążenia. 
Powierzchnia zapadającego się ciała nie jest wleczona przez siłę grawitacji (ani 
wewnątrz, ani na zewnątrz powierzchni Schwarzschilda).Materia zmuszona do 
swobodnego spadku nie może zatrzymać się na powierzchni sfery Schwarzschilda 
(podlegałaby działaniu nieskończonych sił grawitacji ),nie może tym bardziej zatrzy-
mać się wewnątrz sfery Schwarzschilda, i musi nieuchronnie spaść ku centrum 
grawitacji. Nieskończony wzrost siły grawitacyjnej na ciało zbliżające się do 
powierzchni  Schwarzschilda wywołuje niepohamowane zapadanie. To zjawisko 
fizycy nazywają kolapsem relatywistycznym. Proces relatywistycznego kolapsu 
grawitacyjnego został po raz pierwszy zbadany przez amerykańskich fizyków 
Roberta Oppenheimera i Harlanda Snydsara (1939 ). Ich artykuł przewidział istnienie 
czarnych dziur. Termin "czarna dziury" wprowadził amerykański fizyk John 
A.Wheeler pod koniec lat sześćdziesiątych. Wystarczy wiec ścisnąć ciało do rozmia-



rów odpowiadających jego promieniowi grawitacyjnemu ,by dalsze zapadanie 
następowało samoistnie. Proces ten prowadzi do powstania obiektu zwanego czarną 
dziurą. 
Czarną dziurę można w zasadzie stworzyć sztucznie, trzeba ścisnąć dowolną masę 
do rozmiarów odpowiadających jej promieniowi grawitacyjnemu, po czym zacznie się 
ona kurczyć sama, ulegając kolapsowi grawitacyjnemu. Promień grawitacyjny jest 
wprost proporcjonalny do masy, dla Ziemi wynosi około 1 cm, a ciało np. góra 
wiążąca miliard ton zamieniłaby się w czarną dziurę dopiero po ściśnięciu jej do 
rozmiarów jądra atomowego. 
Teoria grawitacji przewiduje, że im bliżej powierzchni odpowiadającej promieniowi 
grawitacyjnemu, tym czas płynie wolniej i obserwator znajdujący się daleko od 
czarnej dziury dostrzeże zwolnienie tempa każdego procesu nachodzącego w jej 
silnym polu grawitacyjnym. I tak, drgania w atomach emitujących światło ulegają 
spowolnieniu i powstające w nich fotony docierają do obserwatora 
„podczerwieniowe”, bo ich częstość zmalała. Zjawisko to nazywamy grawitacyjnym 
przesunięciem ku czerwieni. Im bliżej powierzchni czarnej dziury (sfery 
Schwarzschilda) znajduje się obszar emisji promieniowania, tym silniejsza jest 
dylatacja czasu i poczerwienienie światła. W miarę przybliżenia się promienia 
gwiazdy do promienia grawitacyjnego, do obserwatora dociera coraz bardziej 
poczerwienione światło, chociaż fotony powstałe na powierzchni gwiazdy nie zmieniły 
się. Niosące mniej energii, "poczerwienione", fotony docierają do obserwatora          
w coraz dłuższych odstępach czasu. Natężenie światła maleje. Przesunięcie ku 
czerwieni spowodowane silnym polem grawitacyjnym zostaje wzmocnione 
poczerwienieniem wywołanym efektem Dopplera. Powierzchnia zapadającej się 
gwiazdy stale się oddala od obserwatora, światło wysyłane przez oddalające się 
źródło jest poczerwienione Połączenie efektu Dopplera i dylatacji czasu w silnym 
polu grawitacyjnym sprawia, że w końcu gwiazda znika, bo gdy powierzchnia 
gwiazdy zbliża się do sfery Schwarzschilda, światło docierające do odległego 
obserwatora czerwienieje coraz bardziej  słabnie oraz jasność gwiazdy zbliża do 
zera. Dla odległego obserwatora dzieje się to niemal natychmiast. Gdy gwiazda         
o masie Słońca skurczy się do rozmiarów odpowiadających podwojonemu 
promieniowi grawitacyjnemu, zgaśnie w ciągu jednej stutysięcznej(części) sekundy. 
Według teorii względności przedziały czasowe są względne, zależą od ruchu 
obserwatora. Wyobraźmy sobie, że wzdłuż linii zaczynającej się w środku czarnej 
dziury rozmieszczono obserwatorów, będących w spoczynku względem czarnej 
dziury na przykład siedzą oni w rakietach, których silniki pracują, nie pozwalając, by 
pochłonęła ja czarna dziura. Inny obserwator, w rakiecie z wyłączonym silnikiem 
spada swobodnie na czarną dziurę ,mijając nieruchomych, obserwatorów z coraz 
większą prędkością. Jeśli spada on    z dużej odległości, to jego prędkość równa się 
prędkości ucieczki. Gdy ciało przekracza powierzchnię wyznaczoną prasa promień 
grawitacyjny, osiąga prędkość światła. Ze wzrostem prędkości swobodnie spadającej 
rakiety spowolnieniu ulega płynący w niej czas. Spowolnienie to, jest tak duże, że 
według nieruchomych obserwatorów czas potrzebny spadającemu w rakiecie na 
dotarcie do sfery Schwarzschilda jest nieskończony, natomiast dla spadającego jest 
skończony. Nieskończony okres według nieruchomego obserwatora równa się 
skończonemu przedziałowi czasu obserwatora w spadającej rakiecie.                  
Bo osiągnięcia promienia grawitacyjnego na powierzchni zapadającej się gwiazdy 
relatywistyczny kolaps grawitacyjny następuje w ciągu skończonego czasu, po czym 
gwiazda zapada się dalej, jednak odległy obserwator, znajdujący się na zewnątrz, 
nigdy nie zobaczy ostatnich etapów ewolucji gwiazdy. 



Zgodnie z teorią Newtona, w polu grawitacyjnym gwiazdy ciała poruszają się wzdłuż 
hiperboli lub paraboli (krzywe otwarte) lub elipsy (krzywa zamknięta) ,zależnie od 
wielkości prędkości początkowej. Z dala od czarnej dziury pole grawitacyjne jest 
słabe, obowiązują w nim prawa newtonowskiej mechaniki nieba. 
Według teorii Newtona tor ciała poruszającego się z prędkością mniejszą od 
prędkości ucieczki wokół centrum pola grawitacyjnego, jest elipsą, natomiast według 
teorii Einsteina trajektoria ciała leżąca w jednej płaszczyźnie jest otwartą orbitą, ciało 
to przybliża się, to oddala od czarnej dziury. Jeśli trajektoria przebiega dostatecznie 
daleko od czarnej dziury, jest elipsą, powoli obracającą się w przestrzeni. Powolny 
obrót eliptyczny orbity Merkurego o 43 sekundy łuku. W ciągu wieku, był pierwszym 
potwierdzeniem poprawności teorii grawitacji Einsteina. W teorii Newtona ruch 
kołowy jest dozwolony w dowolnej odległości od centrum pola grawitacyjnego.          
W teorii Einsteina im bliżej centrum grawitacji znajduje się ciało, tym większa jest 
prędkość ruchu po orbicie kołowej. Gdy promień orbity wynosi półtora promienia 
Schwarzschilda, prędkość ruchu równa się prędkości światła. Ruch kołowy po orbicie 
położonej jeszcze bliżej czarnej dziury jest niemożliwy, bo ciało musiałoby pędzić      
z prędkością większą od prędkości światła. Ruch po orbitach kołowych wokół czarnej 
dziury jest niemożliwy już od odległości równaj trząsł promieniom grawitacyjnym, 
gdzie prędkość wynosi połowę prędkości światła. Ruch kołowy w odległości mniejszej 
od trzech promieni grawitacyjnych jest niestabilny. Najmniejsze zaburzenie powoduje 
albo spadek ciała na czarną dziurę albo oddalenia się do nieskończoności (nie 
przewiduje tego newtonowska mechanika nieba).Niezwykłą konsekwencją 
einsteinowskiej mechaniki nieba jest możliwość przechwycenia przez czarną dziurę 
ciał przybywających z przestrzeni. 
W mechanice newtonowskiej dowolne ciało nadlatujące  z nieskończoności              
w kierunku źródła pola grawitacyjnego porusza się po hiperboli lub paraboli i oddala 
się z powrotem do nieskończoności, jeżeli nie uderzy w powierzchnię ciała 
wytwarzającego pole, jednak nie może być przechwycone. W polu czarnej dziury, 
gdy ciało porusza się w odległości równej kilkudziesięciu promieniom grawitacyjnym, 
gdzie pole jest słabe i ruch odbywa się zgodnie z prawami mechaniki Newtona, jego 
tor przypomina parabolę lub hiperbolę. Gdy prędkość ciała z dala od czarnej dziury 
jest dużo mniejsza od prędkości światła  i orbita przebiega blisko okręgu, którego 
promień jest dwukrotnie większy od promienia grawitacyjnego, ciało po kilku 
okrążeniach oddali się do nieskończoności. Jeśli ciało zbliży się na odległość 
podwojonego promienia grawitacyjnego, zostanie schwytane przez grawitację 
czarnej dziury i nigdy się od niej się oddali. Jeśli ciało zbliży się jeszcze bardziej, 
spadnie na czarną dziurę, więc także zostanie uwięzione. 
Jeżeli ciało spada na czarną dziurę dokładnie wzdłuż linii skierowanej ku jej 
środkowi, trafi w nią bez względu na to, jaką miało prędkość początkową i nigdy go 
już nie zobaczymy. 
By ciało mogło oddalić się do nieskończoności musi posiadać nie tylko prędkość 
większą od prędkości ucieczki, musi także poruszać się po torze ,tworzącym             
z kierunkiem czarnej dziury kąt większy od pewnego kąta krytycznego, którego 
wielkość zależy od odległości od czarnej dziury. Im dalej ciało się znajduje, tym 
mniejszy jest kąt. Teoria Einsteina przewiduje istnienie fal grawitacyjnych, 
przypominają one fale elektromagnetyczne, są oscylującym polem grawitacyjnym, 
które "oddzieliło się” od owego źródła i rozchodzi się w przestrzeni z prędkością 
światła. Aby wykryć fale elektromagnetyczna, można śledzić ruch naładowanej 
elektrycznie kuli, która zacznie drgać, gdy padnie na nią fala elektromagnetyczna. 
Można także użyć anten radiowych. Do wykrycia fal grawitacyjnych potrzebne są co 



najmniej dwie kule w pewnej odległości od siebie (ładunek elektryczny jest 
zbędny).Kiedy fala grawitacyjna padnie na kule, zaczną się one przybliżać i oddalać 
od siebie, bo doznają nierównych przyspieszeń, a to powoduje, że poruszają się 
względem siebie. Jedna kula nie wystarczy, bo jeśli na kule nie działają inne siły 
unosi się ona w polu grawitacyjnej fali w stanie nieważkości, nie doznaje działania sił 
grawitacyjnych i przejście fali grawitacyjnej nie zostanie zauważone. Prowadzone są 
próby zarejestrowania fal grawitacyjnych przy pomocy anten.   W naszych warunkach 
fale grawitacyjne są bardzo słaba. Emitują je masywne ciała poruszające się ruchem 
przyspieszonym, lawet w przypadku niektórych obiektów kosmicznych 
promieniowanie grawitacyjne jest zaniedbywane. Jednak zbudowano dziesiątki anten 
grawitacyjnych do wykrycia 87'Uis.łów pochodzących z kosmosu. Ziemskie anteny 
nie zarejestrowały fal grawitacyjnych. Kiedy planety lub gwiazdy w układach 
podwójnych poruszają się po orbitach, wysyłają fale grawitacyjne, które unoszą 
energie. Zwykle te straty energii są bardzo małe. Jednak nie większe masy ciał          
i mniejsze odległości między nimi, tym intensywniejsza jest emisja fal grawitacyjnych. 
Straty energii w układzie podwójnych gwiazd powodujące powoli zbliżają się one do 
siebie, a okres ich obrotu wokół środka masy ulega skróceniu. Ciała krążące po 
kołowych orbitach wokół czarnych dziur, emitują fale grawitacyjne   a promień ich 
orbity stopniowo maleje. Natężenie promieniowania jest niezwykle małe. Jednak 
proces trwa bardzo długo, zatem całkowita ilość wy-promieniowanej energii będzie 
duża. 
Pole grawitacyjne oddziałuje na światło ,zmienia jego częstości i ugina trajektorie 
fotonów. Im bliżej czarnej dziury, tym efekt ten jest silniejszy. W odległości półtora 
promienia grawitacyjnego od centrum czarnej dziury znajduje się orbita krytyczna. 
Foton uwięziony przez potężne pole grawitacyjne czarnej dziury może się poruszać 
na tej orbicie po okręgu. Jednak nawet najmniejsze zaburzenie powodujecie foton 
wpadnie do czarnej dziury lub ucieknie do nieskończoności. Jeżeli światło przebiega 
dostatecznie blisko czarnej dziury, zostaje przez nią schwytane. Gdy przechodzi 
bardzo blisko orbity odpowiadającej 1,3 promienia grawitacyjnego nawija się na nią, 
przez czas nieskończony, natomiast gdy przebiega jeszcze bliżej wpada do czarnej 
dziury. 
Pole grawitacyjne czarnej dziury zmienia częstość fal świetlnych: im bliżej czarnej 
dziury, tym wyższa częstość drgań, częstość drgań maleje w miarę oddalenia się 
światła od czarnej dziury.2miany te są zauważalne tylko w pobliżu sfery 
Schwarzschilda, w większych odległościach od czarnej dziury stają się 
niedostrzegalne. Czarne dziury powstałe wskutek ściśnięcia sferycznych mas mają 
sferycznie symetryczne pole grawitacyjne. Udowodniono, że spłaszczona lub w inny 
sposób niesymetryczna czarna dziura nie może istnieć. Kiedy rozmiary ciała zbliżają 
się do promienia grawitacyjnego, następuje bardzo intensywna emisja fal gra-
witacyjnych, wszelkie odstępstwa pola .grawitacyjnego od symetrii sferycznej zostają 
"sprasowane"   i "wypromieniowane" w przestrzeń w postaci fal grawitacyjnych. 
W pierwszych chwilach po powstaniu czarna dziura jest zdeformowana, spłaszczona. 
Jednak bardzo szybko uzyskuje doskonale gładki, sferyczny kształt. Wszelkie 
"zbędne" detale zostają wypromieniowane w postaci fal grawitacyjnych. Powstaje 
doskonale sferyczna czarna dziura, wytwarzająca idealnie sferyczne pole 
grawitacyjne, opisane rozwiązaniem Schwarzschilda. O charakterze pola decyduje 
jeden parametr masa wytwarzającego je ciała. 
Czarne dziury mogą "być większe (bardziej masywne) lub mniejsze, ale są bardzo 
podobne do siebie pod innymi względami. W czasie relatywistycznego kolapsu 
wszelkie pola fizyczne zostają wypromieniowane w przestrzeń lub schowane 



wewnątrz czarnej dziury. Wyjątkiem jest pola elektryczne. Pola wytworzone przez 
ładunek elektryczny, podobnie jak pole grawitacyjne, nie zmienia się i otacza czarną 
dziurę. Kolaps grawitacyjny dowolnego, nie obracającego się wokół swej osi ciała- 
niezależnie od tego, jaki ma kształt i czy otacza je pole elektryczne, magnetyczna lub 
inne- prowadzi do powstania czarnej dziury, której właściwości zależą od dwóch 
parametrów: masy, określającej zewnętrzne pole grawitacyjne i ładunku 
elektrycznego, wyznaczającego pole elektryczne. Nie ma eksperymentu lub pomiaru, 
na którego podstawie można byłoby stwierdzić, czy czarna dziura powstała z materii 
czy z antymaterii ,czy istniało wokół niej pole magnetyczne, czy nie itd. To 
"zapominanie” wszelkich własności wiąże się również z tym, że żaden sygnał nie 
może się wydostać z czarnej dziury na zewnątrz. 
Wszystkie czarne dziury o tej samej masie są identyczne. Czarne dziury spłaszczone 
ani wydłużone nie mogą istnieć, spłaszczenie czy wydłużenie musiałoby być 
nieskończenie wielkie. Każde odstępstwo od kształtu sferycznego musi zostać 
wypromieniowane w postaci fal grawitacyjnych       i zniknąć. Amerykański fizyk 
Richard Price przeprowadził obliczenia dotycząca procesu wypromieniowania pól, 
które ujawniły fakt, że wszystkie pola, które mogą zostać wypromieniowane podczas 
kolapsu grawitacyjnego, rzeczywiście zostają wypromieniowane. Tylko dwóch 
rodzajów pól nigdy nie można się pozbyć: sferycznego pola grawitacyjnego                 
i sferycznego pola elektrycznego, jeżeli czarna dziura jest naładowana. Tylko te dwa 
pola zachowuje ostatecznie uformowana czarna dziura. Dotychczas omawiano 
wyłącznie czarne dziury, które powstają  nie obracających się ciał. 
Jeżeli podczas zapadania ciało się obraca, tworzy wirującą czarną dziurę. Rotacja 
wpływa na pole grawitacyjne, stanowiąc trzeci i ostatni, parametr, po za masą             
i ładunkiem elektrycznym, charakteryzujący czarną dziurę.    W teorii Newtona pole 
grawitacyjne w żaden sposób nie zależy od ruchu materii, pola grawitacyjne wirującej 
i spoczywającej kuli są identyczne, jeśli masy obu kul są równe. W teorii Einsteina 
pola grawitacyjne tych dwóch kul nieco się różnią. Ilustracją tego, nieco uproszczoną, 
jest obracające się wokół swej osi ciało, otoczone dodatkowym wirem pola 
grawitacyjnego, który wprawia wszystkie inne ciała w ruch okrężny wokół centrum. 
Mogą to też być warstwy przestrzeni powoli obracające się wokół ciała                  
z prędkością kątową zależną od odległości :małą z dala od ciała i rosnącą w miarę 
przybliżania się do niego. Sfery te można pominąć w przypadku zwykłych obiektów 
kosmicznych, wykryć je można umieszczając żyroskop w pobliżu wirującej masy. 
Jeśli ciało spoczywa, orientacja osi żyroskopu w stosunku do dalekich gwiazd się nie 
zmienia-żyroskopów używa się w pojazdach kosmicznych do ustalenia ich orientacji. 
W pobliżu wirującej masy oś żyroskopu powoli się obraca. W pobliżu Ziemi oś 
żyroskopu obraca się o jedną dziesiątą sekundy łuku na rok, tak niewielki obrót nie 
wpływa na nawigację sond kosmicznych, nawet niż  udało się eksperymentalnie 
zarejestrować tego efektu. Prędkość kątowa osi żyroskopu może być duża w pobliżu 
powierzchni gwiazd neutronowych i różnić się zaledwie kilkakrotnie od prędkości 
rotacji samej gwiazdy. Ponieważ gwiazdy neutronowe potrafią wykonywać 
kilkadziesiąt obrotów na sekundę, a nawet więcej, znajdujący się w ich pobliżu 
żyroskop wirowałby w tempie wielu obrotów na sekundę. Gdy gwiazda ulegnie 
relatywistycznemu kolapsowi wirowe pole grawitacyjne pozostanie nie zmienione. 
Wirowe pole grawitacyjne jest jednoznacznie określone przez moment pędu ciała.          
W przypadku zwykłych gwiazd moment pędu równa się w przybliżeniu iloczynowi 
prędkości obrotu na równiku, masy gwiazdy i jej promienia, Kolaps obracającego się 
ciała prowadzi do powstania wirującej czarnej dziury. Wirującą czarną dziurę otacza 
wirowe pole grawitacyjne, będące pozostałością po kolapsie. Czasami takie pole jest 



nazywane wirem grawitacyjnym. Im bliżej czarnej dziury, tym silniejsze gole wirowe. 
Rotacja nieco spłaszcza czarną dziurę, podobnie jak spłaszcza Ziemię i gwiazdy-nie 
obracająca się czarna dziura jest idealnie sferyczna.     Gdy nie ma rotacji, pole 
grawitacyjne osiąga nieskończoną wartość na sferze Schwarzschilda. Powierzchnia 
ta stanowi granicę czarnej dziury nazywanej przez fizyków horyzontem, spoza 
którego nic nie może się wydostać. Rotacja to zmienia. Grawitacja staje się 
nieskończona na zewnątrz horyzontu, na powierzchni zwanej ergosferą. Im szybszy 
obrót wokół osi, tym dalej znajduje się ergoefera, ale nie może leżeć dowolnie 
daleko. Gdy ciało przekroczy powierzchnię ergosfery, żadna siła nie utrzyma go         
w spoczynku. Pole wirowe zmusza je do ruchu względem czarnej dziury.                  
W przeciwieństwie do ciał znajdujących się pod powierzchnią sfery Schwarzschilda 
(w przypadku nie obracającej się czarnej dziury), które nieubłaganie są wciągane do 
centrum, wszystkie ciała wewnątrz powierzchni ergosfery są zmuszane do okrążania 
czarnej dziury.      Ile muszą zmierzać ku środkowi. Mogą się do niego przybliżyć lub 
się od niego oddalać, albo przekraczać ergosferę tam   i z powrotem. Na powierzchni 
ergosfery siła grawitacji jest nieskończona. Nieskończona siła ciążenia działa tylko na 
ciało spoczywające. Jeśli ciało porusza się rucham przyspieszonym, wielkość siły się 
zmienia. Na ciało krążące wokół czarnej dziury w kierunku zgodnym z jej obrotem 
działa skończona siła zarówno na powierzchni jak i wewnątrz ergosfery. Ciało może 
poruszać się wewnątrz ergosfery po orbitach kołowych, nie spadając na centrum. 
Rotacja zmienia granicę statyczności (czyli granicę obszaru, w którym ciało może 
spoczywać względem czarnej dziury) w porównaniu ze sferą Schwarzschilda. 
Powierzchnia ergosfery nie jest więc granicą czarnej dziury, ponieważ ciało może się 
wydostać na zewnątrz niej, 
Gdy ciało zbliża się do czarnej dziury na drodze ku środkowi napotyka horyzont. Na 
tej powierzchni i wewnątrz niej ciała-zarówno cząstki jak i fotony- poruszają się tylko 
do środka czarnej dziury. Ruch na zewnątrz jest zabroniony. Żadna informacja nie 
może wydostać się spod horyzontu i dotrzeć do zewnętrznego obserwatora. Obszar 
zawarty między horyzontem i granicą statyczności nazywa, się ergosferą. Tutaj siła 
grawitacji zmusza wszystkie ciała do krążenia wokół czarnej dziury. Gdyby powoli 
przesunąć spoczywający żyroskop do powierzchni ergoafery, jego prędkość kątowa 
zwiększałaby się, dążąc do nieskończoności na tej powierzchni. Trajektoria ciała 
spadającego na czarną dziurę odchyla się najpierw w kierunku rotacji, przecina 
ergsferę i stopniowo zbliża się do horyzontu. Niezależnie od miejąca, w którym 
osiągnie horyzont, prędkość kątowa ciała jest zawsze taka sama. Jest to bardzo 
ważna własność czarnych dziur. Prędkość kątowa ciał wewnątrz ergosfery może być 
różna, ale w chwili dotarcia do czarnej dziury wszystkie- ciała wirują wraz z czarną 
dziurą i tą samą prędkością, jakby były przyklejone. 
Światło wysyłane przez te ciała jest coraz bardziej poczerwienione a jego 
intensywność maleje. W końcu ciała te zupełnie bledną i odległy obserwator, który 
nie może dostrzec, co dzieje się pod horyzontem, przestaje je widzieć. Ciało 
swobodnie spadające na czarną dziurę osiągnie jej powierzchnię w skończonym 
czasie, podobnie jak w przypadku nie obracającej się czarnej dziury, po czym będzie 
dalej spadać do środka. Czarna dziura nie może wirować dowolnie szybko. Jeśli 
zapadające się ciało obraca się zbyt szybko, to czarna dziura nie może powstać. 
Podczas kolapsu takiego ciała siły odśrodkowe na równiku są tak duże, że zapadanie 
się w płaszczyźnie równikowej zostaje powstrzymane. Ciało może się kurczyć nadal 
tylko na biegunach, więc promień staje się dużo większy od promienia 
grawitacyjnego, co oznacza, że czarna dziura nie powstała. Rotacja czarnej dziury 
osiąga największą dopuszczalną prędkość, gdy punkty na równiku poruszają się        



z prędkością światła. W otoczeniu wirującej czarnej dziury ulegają zmianie prawa 
mechaniki, W przypadku wirującej czarnej dziury najłatwiej jest przechwycić cząstki 
poruszające się w kierunku przeciwnym do kierunku rotacji, cząstki poruszające się 
zgodnie a kierunkiem rotacji są trudne do złapania. To tak, jakby wirowa składowa 
pola grawitacyjnego była procą, która przyspiesza i wystrzeliwuje cząstki przelatujące 
obok czarnej dziury  w kierunku zgodnym z wirem pola, ale hamuje i wyłapuje cząstki 
poruszające się w przeciwnym kierunku. 
Ciało poruszające się po orbicie kołowej wokół czarnej dziury, która wiruje                 
z maksymalną dozwoloną prędkością, emituje w postaci fal grawitacyjnych siedem- 
rasy więcej energii ,niż gdyby obiegało nie obracającą się czarną dziurę.                                       
 Wiedza astronomów na. temat ewolucji gwiazd prowadzi do wniosku, że obiekty 
kosmiczne o dużej masie muszą pod koniec swego życia zamienić się w czarne 
dziury. 
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