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Bevezetés helyett



Bevezetés helyett

2015 Szeptember 14. 11:50:45 CET, Hannover, Németország: 
Marco Drago kapott egy automatikus e-mail-t, benne két ábrával:
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Bevezetés helyett

A két jel nagyon hasonló, de valami hiányzik…
Hanford

Livingston

3002km



Bevezetés helyett

Korrigálás után (Δt=0.007s):
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A két mért jelalak jól egyezik egymással! ⇒ Ugyanazt látták!



Mi is történt?



Mi történt?

Az általános relativitáselmélet meg tudja mondani, hogy mi:

Hanford

Livingston

Az ált. rel. szimuláció 
jól leírja az eseményt 
mint két feketelyuk 
ütközése:

M1=36Mnap 
M2=29Mnap 

Mvégső=62Mnap

M1+M2 > Mvégső

M1+M2-Mvégső=3Mnap



Mi történt?

Vizuálisan is lehet láttatni:

Forrás: https://youtu.be/I_88S8DWbcU

https://youtu.be/I_88S8DWbcU


Mi történt?

Még csak számítógép sem kell hozzá:

Musée Mécanique, San Fransisco



Mi történt?

• Közvetett igazolása feketelyukak összeolvadásának az 
univerzum életidején belül.

Az első közvetett megfigyelés már 1974-ben megtörtént:  
Hulse-Taylor pulzár kettős (Nobel-díj: 1993): egy pulzár (forgó 
neutroncsillag) és neutroncsillag kering egymás körül.

• Gravitációs hullámok első közvetlen észlelése.
• Feketelyuk kettősök első közvetett megfigyelése.



Mi történt?

Hulse-Taylor kettős keringési idejének csökkenése:

Tökéletes egyezés az ált. rel. jóslattal!



A felfedezéshez vezető rögös út



Történeti áttekintés:

• 1905-ben Einstein megalkotja a speciális relativitás elméletét.

• 1915-ben vegső formájába kerül az általános relativitás elve.

• 1936-ig Einstein nem hitt a gravitációs hullámok létezésében.
A gravitációs hullám a téridő rezgése, nehéz elképzelni, 
míg egy húr vagy membrán rezgését nagyon is könnyű. 
A megértést nehezíti negatív tömegek nem léte ( ⟺ 
elektromágnesség).

• A részletek tisztázása 1957-ig váratott magára.

• Az első kísérleti berendezések az észlelésre 1965 körül épültek.

• Einstein mindvégig meg volt győződve, hogy a gravitációs  
hullámokat nem lehet észlelni.



Az észlelés nehézségei:

• A gravitáció nagyon gyenge kölcsönhatás.
• A gravitációs hullám a téridő rezgése: szabad testek elmozdulnak, 
mechanikai rendszerek berezegnek, testekben mechanikai  
feszültség ébred.

• A változás függ attól, hogy mi okozza, mekkora ami okozza és 
milyen messze van.

• Ha L a hossz, ΔL a változása: h = ΔL/L, tipikusan h ~ 10-21  

(hidrogén atom merete ~53pm).

• A változás kicsi és sok a zajforrás: hőmozgás, szeizmikus 
aktivitás, eletromágneses zaj (hálózati feszültség 50-60 Hz-e 
pont lényeges tartományban van!)



Weber-féle hordó detektor

• Joseph Weber 1960-ban közölte ötletét az észlelésre: a 
gravitációs hullám megrezgeti a mechanikai rendszert, amin  
áthalad ⇒ észlelni kell a keletkező rezgést!

3 tonnás alumínium henger 
acélhuzalon felfüggesztve,  
a rezgést piezoelektromos 
érzékelők mérték.

A csoport “látott” gravitációs 
hullámokat, de a mérést senkinek 
nem sikerült megismételni.

Csak az felfedezés, amit 
sikerül megismételni!!!



Interferométerek:

Hosszúság nagyon kicsit változik: nagy méretekben való kis 
valtozást kell észlelni: fény interferencia.

(Forrás: https://youtu.be/BWJJeJAUdfM)

https://youtu.be/BWJJeJAUdfM


Interferométerek:

Kezdetben asztali méretű berendezések (~1m) majd egyre 
növekvő karhosszok (~10m).

Sok technikai probléma adódott, amit meg kellett oldani:
• Lézerek instabilitása
• Alacsony lézerteljesítmény
• Tükrök felfüggesztése
• “Zaj” szigetelés
• Optikai úthossz megnövelése (sokszoros visszaverődés!)

A megoldások visszaköszönnek a ma és holnap detektoraiban.

• A tükrök nem nyelhetik el a fényt (melegedés!)



A LIGO detektorai és amit láttak



A LIGO detektorok

És a jelen: LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave  
Observatory), Caltech-MIT közös project NSF támogatással

• Egyenként 4km-es karhossz.
• 1,2m-es vákuumcsövekben futó lézerfény.
• Kozmikus, elektromágneses és szeizmikus zajérzékelés és szűrés
• Optikai rendszer a fényutat 300-szorosára hosszabítja
• érzékelési tartomány: 100 - 300 Hz



A LIGO detektorok

A project 1984-ben kezdődött.

A LIGO együttműködés 1994-től kezdett el ténylegesen jól 
működni (a kutatók is emberek…).

A berendezések első változata 1997-re készült el.

Ténylegesen 2002 és 2010 között működött. Gravitációs hullám 
észlelése nem volt, de nem is számítottak rá, csak tesztüzemnek 
szánták, “főpróba” jelleggel.

2010-ben állt le a detektor, hogy tovább fejlesszék.

2015 Szeptember 18-án indult volna hivatalosan újra a már  
feljavított detektor.



A LIGO detektorok

Első észlelés 2015 Szeptember 14-én (GW150914).

Hivatalos bejelentés 2016 Február 11-én (Csütörtök, Játszóház a 
Roncsban!)

A másodikra sem kellett sokat várni: GW151226.

Sajnos két detektor nem elég az összeolvadás helyének 
meghatározásához, minimum három detektor kellene 
(háromszögelés).

Két detektorral csak az égbolt egy régiója határozható meg:



A LIGO detektorok

GW150914

GW151226



A LIGO detektorok

A kísérleteknek vannak magyar résztvevői is:

• Wigner FKI: Barta D., Debreczeni G., Vasúth M., 

• MTA Asztrofizikai Lendület Kutató Csoport: Bojtos P., Frei Zs., 
Gondán L., Raffai P. 

• Szegedi Tudomány Egyetem: Gergely L., Tápai M. 



Kitekintés



Kitekintés

• A LIGO még mindig nem érte el a tervezett érzékenységét.

• A tervezett érzékenység 3-szorosa a mostaninak.

• További detektorok beüzemelése is fontos a pontos helyzet  
meghatározása miatt (aVIRGO, KAGRA).

• e-LISA (Evolved Laser Interferometer Space Antenna):  
interferométer az űrben ~millió km-es karokkal.



Összefoglalás



Összefoglalás

• Gravitációs hullámok első közvetlen megfigyelése.

• Feketelyukak összeolvadásának közvetett észlelése.

• Gravitációs hullámok megfigyelésével teljesen új tudományterület 
született: gravitációs asztrofizika.

• A meglévő detektorok mérnöki csúcsteljesítmények, de még 
a tervezett érzékenységtől messze vagyunk.

• A LIGO sikere vélhetően lökést ad a területnek és lesz e-LISA.

• Már csak a gravitációs hullámok miatt is izgalmas évek jönnek!!!!

• A gravitációs hullámok a 21. század eddigi legnagyobb felfedezése



Köszönöm a figyelmet!


