
2. fejezet

A gravitációs hullámok az

asztrofizikában

Dolgozatom legfontosabb gondolata, hogy a közeljövőben esetlegesen felfedezett
gravitációs hullámok megfigyelésével, illetve EM-tartományban végzett megfi-
gyelésekkel együttesen az Univerzum fejlődése és szerkezete a korábbinál jobban
vizsgálható lesz. A gravitációs hullámok felfedezése azonban még nem történt
meg. Sőt, az ezek felfedezésére irányuló kutatások Magyarországon egyelőre
kevéssé ismertek, magyar nyelvű tankönyvekben áttekintve egyelőre még nin-
csenek. Ebben a fejezetben ezért áttekintem a szükséges hátteret.

Először azzal foglalkozom, hogy az általános relativitáselméletnek eddig mi-
lyen kísérleti bizonyítékait találtuk, alátámasztva ezzel az elmélet helyességébe
vetett hitünket. Ebből kiindulva érthető az, hogy azt gondoljuk, hogy az elmélet
által megjósolt gravitációs hullámoknak is létezniük kell.

Ezután részleteiben áttekintem a gravitációshullám-kutatás elmúlt néhány
évtizedét. Azt, hogy a kezdeti detektorok (tömegrezonátorok), majd később a
lézer-interferométerek milyen érzékenységűek voltak, és a technológia, illetve az
érzékenység időben hogyan fejlődött. Ennek ismeretében fogom levonni azt a
sokak által vallott következtetést, hogy ha a technikai fejlődés a következő egy
évtizedben töretlen marad, akkor a most üzemelő és folyamatos fejlesztésnek
alávetett, vagy a közeljövőben elkészülő új detektorok valamelyikével el fogjuk
érni a szükséges érzékenységet ahhoz, hogy a gravitációs hullámokat felfedezzük.
Sőt, ha a LISA kifejlesztése és beüzemelése nem szenved további halasztást, ak-
kor kb. 10 év múlva olyan gyakorisággal fogunk ilyen hullámokat detektálni,
amely gyakoriság, illetve mérési statisztika lehetővé fogja tenni a mérési ered-
mények értékelhető asztrofizikai alkalmazását.

Éppen ezért a fejezet utolsó szakaszában áttekintem azt a fizikát, amely
dolgozatom későbbi fejezeteinek megértéséhez szükséges. Utalok arra, hogy a
gravitációs hullámok észlelése milyen technológiát, adatfeldolgozási eljárásokat
igényel, és ebből következően az asztrofizikában az eredmények hogyan lesz-
nek felhasználhatók, legfőképpen arra összpontosítva, hogy ezek az eredmények
hogyan fogják az EM-tartományokban végzett megfigyeléseket kiegészíteni.
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2.1. Az általános relativitáselmélet kísérleti bi-

zonyítékai

Egyszerűen fogalmazva, Newton fizikai képe szerint a testek egymás közötti
vonzása és a testek mozgása egy olyan matematikai absztrakcióval írható le,
amely bevezeti a testek között ható gravitációs erőt. Ezt az erőt pontról pontra
kiszámolva, a mozgásegyenletekbe beírva, a tömegpontok pályája elég pontosan
meghatározható. Einstein ezzel szemben egy újfajta matematikai absztrakciót
javasolt: a térben elhelyezett tömegek meghatározzák a tér görbületét, és ha
ezt a görbületet kiszámítjuk, azután a pályaszámítás már egyszerű: a metrikus
tenzor által leírt térben a tömegpontok a geodetikus egyenletnek megfelelően,
inerciálisan, ha úgy tetszik, szabadon mozognak. Newton leírásában az igazi
fizikát a Laplace–Poisson-egyenlet tartlamazza. Ez mondja meg, hogy az adott
sűrűségeloszlás milyen gravitációs potenciált hoz létre a térben. Az általános
relativitáselméletben egy nagyon hasonló formájú egyenlet, az Einstein-egyenlet
játszik központi szerepet. Ez mondja meg, hogy az adott anyageloszlás milyen
geometriát indukál, pontosabban fogalmazva összeköti a energia-impulzus ten-
zort az Einstein-tenzorral.

A XX. század elejére, a fejlett csillagászati megfigyelési és laboratóriumi
kísérleti technika következtében egyre több evidencia mutatott arra, hogy a
newtoni fizikát meg kell haladni. Az általános relativitáselmélet nemcsak ma-
gyarázatot adott néhány meglepő kísérleti tényre, de merőben új, az asztrofi-
zika szempontjából meghatározó jelenségeket jósolt meg előre: fekete lyukakat,
gravitációs lencsehatást (a newtonitól eltérő mértékűt), a gravitációs vörösel-
tolódást, a kvazárok gravitációs sugárzását vagy a gravitációs hullámokat. Az
elmélet képezi a kozmológia standard elméletének, az ősrobbanás-elméletnek az
alapját is.

A fent említett jelenségek közül számosat elfogadottnak tekintünk már, de
pl. a gravitációs hullámok felfedezése még várat magára. Tekintsük itt át a már
kísérletileg igazolt bizonyítékokat, állítsuk azokat időrendi sorrendbe és fizikai
rendszerbe, hogy megértsük, milyen valószínűséggel és mikor várható a jövőben
egyéb kísérleti bizonyíték. A szakirodalom az elmúlt majdnem egy évszázadot
a kísérleti bizonyítékok szempontjából négy elkülöníthető szakaszra osztja: a
„genezis” korszakára (1887–1920), a „hibernáció” korára (1920–1960), az „arany-
korra” (1960–1980), és az „erős gravitáció” korára, amely 1980 óta napjainkban
is tart. Ezt illusztrálandó két tablót is készítettem (2.1. és 2.2. ábra). A 2.1. áb-
rán a genezis és az aranykor néhány kiválasztott fontos mérése van feltüntetve,
a 2.2. ábrán pedig az erős gravitáció korának mérföldkövei láthatók.

Michelson és Morley híres kísérlete 1887-ben arra a megállapításra vezetett,
hogy a fény sebessége, függetlenül a mérőeszköz esetleges sebességétől, állandó.
A korábbi hiedelemnek megfelelően kellett léteznie valamiféle „éternek”, amely-
ben a fény terjed. Ha létezett volna ilyen közeg, akkor a közegben állandó lett
volna a fény terjedési sebessége. Ehhez az éterhez képest a Föld mozog, és ezért
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a Földön elhelyezett laboratóriumban ki kellett volna mutatni a fény sebessé-
gének irányfüggőségét. Michelson és Morley a róluk elnevezett interferométert
használta a kísérlet eszközéül. Minden próbálkozásuk ellenére a jelenség kimu-
tathatatlan maradt. Bár még az 1920-as években is folyt a vita arról, hogy
pontosítható-e a kísérlet, és valóban kimutathatatlan-e a jelenség, addigra álta-
lánosan elfogadottá vált, hogy a speciális relativitáselmélet ad magyarázatot a
kísérlet sikertelenségére.

A speciális relativitáselmélet szerint ugyanis a fény sebessége minden inercia-
rendszerből megfigyelve azonos, függetlenül attól, hogy mozog-e a fény forrása
valamilyen sebességgel. Michelson és Morley kísérlete, illetve annak negatív
eredménye alapvetően hozzájárult a speciális relativitáselmélet megszületésé-
hez. Bár a speciális elmélet csak inerciarendszerekre igaz, és a gravitációt sem
tartalmazza, ennek ellenére szükséges lépcső volt az általános relativitáselmé-
let 10 évvel később történő megalkotásához. Sőt, mint azt alább látni fog-
juk, Michelson és Morley eszköze a mai napig meghatározó kísérleti eszköz, és
a lézer-interferométeres gravitációshullám-detektorok ma is az általuk kitalált
elvre épülnek.

A speciális relativitáselmélettől az általános relativitáselméletig vezető út
egy másik fontos állomása volt az ekvivalenciaelv megértése. Ha valamely test
gravitációs erőterében egy megfigyelő egyenletesen gyorsuló mozgást végez, ak-
kor ugyanazt a fizikát fogja tapasztalni, mint egy másik megfigyelő, távol a
rá gravitációs erőt kifejtő tömegektől. Ezek az inerciarendszerben lévő (sza-
badon eső vagy mozdulatlan) megfigyelők ekvivalensek. Mindebből következik
egy másik interpretáció. Ha a gravitáció hatása „eltüntethető” azáltal, hogy
a koordináta-rendszer szabadesést végez, azaz gyorsul, akkor ezt megfordítva,
gyorsulással előidézhető az a fajta hatás, amit a gravitációs vonzóerő hozna
létre, még akkor is, ha nincs a közelben tömeggel rendelkező test.

Azt, hogy a fenti hipotézis igaz, Eötvös Loránd segített megmutatni a róla
elnevezett torziós ingával. Eötvös megmutatta, hogy a gravitációs és a tehetet-
len (inerciális) tömeg azonos: az a fajta tömeg, amelyet a newtoni egyenletekben
a gravitációs erőhatás kiszámításakor használnunk kell, precízen azonos azzal a
tömeggel, amit a dinamikát leíró egyenletekben használunk a gyorsulással meg-
szorozva az erőt kiszámolandó. Eötvös egy olyan ingát szerkesztett, amelyen
egy torziós szálon egy mérleg függött. A mérleg két karján tömegeket helye-
zett el, különböző magasságokban. A torziós szál elfordulásából, az az által
kifejtett erő meghatározásából kiindulva kiszámítható a Föld által „mozgatott”
rendszerben a tehetetlen és a gravitációs tömeg.

Megjegyzendő, hogy a 2.1. ábrán a Michelson–Morley- és az Eötvös-kísérletek
(ezek sokáig folytak, de 1905-ben már kellően pontosak voltak, ezért az időská-
lán ennél az évszámnál tüntettük fel őket) időben megelőzik magát az általános
relativitáselméletet. Nem feltétlenül kísérleti bizonyítékok ezek, inkább elenged-
hetetlen kísérleti előzmények.

A genezis korszakához tartozó, az ábrán szereplő másik két kísérlet sem sok-
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2.1. ábra. A „genezis” időszakában a Michelson–Morley- és az Eötvös-kísérletek,
a Merkúr bolygó perihélium-elfordulása és egy napfogyatkozás során a Nap mel-
letti fényelhajlás Eddington nevéhez köthető pontos megfigyelése voltak a leg-
fontosabb kísérleti bizonyítékok. Ezt az időszakot 40 éves „hibernáció” követte,
mivel a kísérleti technika csak lassan zárkózott fel az elmélet igen fejlett szint-
jéhez. Amikor ez megtörtént, az ún. „aranykorban” sikerült többek között
kimutatni a gravitációs vöröseltolódást (Pound és Rebka), felfedezni a kvazáro-
kat (Schmidt), a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást (Penzias és Wilson),
illetve egy olyan rádiópulzárt, amely kettős rendszer részeként pontosan annyi
energiát veszít időben, mint amennyit gravitációs hullámok formájában ki tud
bocsátani (Hulse és Taylor).

kal tehető 1915 utánra. Sőt, az első, a Merkúr perihélium-elfordulása már az ál-
talános relativitáselmélet megszületése előtt ismert volt mint kísérleti tény, csak
magyarázat nem volt rá. Az általános relativitáselmélet ismeretében azonnal
megérthető a jelenség, ezért az időskálán az általános relativitáselmélet megje-
lenésének időpontjánál tüntettük fel. A newtoni fizika szerint a Merkúr pályája
olyan ellipszis kell legyen, amelynek egyik fókuszpontjában a Nap van, és a pálya
mozdulatlan irányú. Ez utóbbi kijelentés úgy fogalmazható, hogy a pálya Nap-
hoz legközelebbi pontja (a perihélium) mozdulatlan helyzetű. Természetesen
nagyobb bolygók a pályát precesszióra késztetik, tehát a perihélium elmozdul,
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2.2. ábra. Az erős gravitáció korában olyan, az általános relativitáselmélet által
megjósolt jelenségek nyomát keressük, amelyek esetén a gravitáció erősségére jel-
lemző dimenziótlan ǫ = GM/(Rc2) paraméter nagyságrendekkel nagyobb, mint
a 2.1. ábrán felsorolt jelenségek esetén. Bár Weber gondolata korszakalkotó volt,
kísérleti berendezése és mérései nem jártak sikerrel. Korábban tömegrezonáto-
rokkal, ma már inkább lézer-interferométerekkel (LIGO) keressük a gravitációs
hullámok nyomát. Bízva abban, hogy a berendezés zöld utat kap, a LISA egy
évtized múlva már az űrből végez majd (ugyancsak lézer-interferometrikus ala-
pon) megfigyeléseket.

de ez ismert, számolható jelenség. A nagyobb bolygók hatását figyelembe véve
is azt mutatták a csillagászati mérések, hogy a Merkúr perihéliumának van még
ismeretlen okból is elmozdulása.

Einstein megmutatta, hogy ez az addig ismeretlen perihélium-elmozdulás
az általános relativitáselmélet segítségével számolható és érthető. Az általános
relativitáselmélet és a newtoni fizika predikciói ott különböznek leginkább, ahol
a gravitációs erőtér, azaz a tér görbülete nagy. A Nap körüli görbült tér a
legbelső bolygó, a Merkúr pályáját befolyásolja mérhetően.

Ma, a XXI. század elején a gravitációs lencsehatás jól ismert, sokszor és pre-
cízen megfigyelt jelenség. Egy évszázada azonban kimutatása technikailag nehéz
volt. A legerősebb elhajlást annak a csillagnak a fénye szenvedi el, amelyik köz-
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vetlenül a Nap felszíne mentén ér a szemünkbe. Ez csak teljes napfogyatkozás
alkalmával figyelhető meg. Eltérülést a newtoni elmélet is jósol, de pontosan
feleakkorát, mint amekkora az általános relativitáselmélet szerint adódik. Az
elmélet közzétételét nem sokkal követte egy teljes napfogyatkozás, 1919 májusá-
ban, amely Dél-Amerikából és Afrikából is megfigyelhető volt. Az angol királyi
csillagász, Eddington is elvégezte a méréseket, és az általános relativitáselmélet
által jósolt értéket kapta. A mérés akkoriban a legfontosabb kísérleti bizonyíték
volt, és ezt 40 évig nem is követte más hasonló eredmény.

A hibernáció kora 1960-ban ért véget. A Pound és Rebka által végzett
kísérlet, a gravitációs vöröseltolódás kimutatása az utolsó klasszikus ellenőrzés-
nek tekinthető (a következő mérések már nem laboratóriumban folytak, hanem
asztrofizikai megfigyelések eredményei). A gravitációs vöröseltolódás jelensége
annak köszönhető, hogy a foton összes (természetesen megmaradó) energiája a
hν energiából és a potenciális energiából (Epot) tevődik össze. Ha a foton elhagy
egy mély potenciálgödröt, akkor attól nagy távolságra a frekvenciája, ν ′, csök-
ken (hν ′ = hν − |Epot|), a hullámhossza nő, azaz a vörös felé tolódik. Ez igen
kis mértékű jelenség, a Nap felszínét elhagyó foton esetén 10−6 nagyságrendű.
Sokkal nehezebb laboratóriumi körülmények között a Föld felszínén kimutatni.

Pound és Rebka azért járt sikerrel, mert az 1957-ben felfedezett Mößbauer-
effektus segítségével a korábbiaknál pontosabb mérést tudott tervezni. A Möß-
bauer effektus lényege a következő: ha egy gerjesztett állapotú atom fotont
bocsát ki, akkor az atomi átmenethez tartozó energiát veszít. Ezt az energiát
azonban nemcsak a foton viszi el, hanem a visszalökődő atom is kap belőle.
Ezért a távozó foton energiája nem lesz pontosan akkora, amely az adott atomi
átmenethez tartozik, és azonos atomok ugyanezt a fotont ezért nem tudják
újra elnyelni. Ha azonban a foton kibocsátása szilárdtestben történik, akkor
a visszalökődésben a teljes szilárd atomi rács vesz részt, amely nagy tömeget
képvisel, és ezért a visszalökődéshez tatozó energiahányad zérus (az esetek azon
nem elhanyagolható százalékában, amikor fononok sem keletkeznek). Ekkor a
kibocsátott foton energiája pontosan az atomi átmenetnek megfelelő, ismert, és
azonos atomok el is tudják nyelni (ez a rezonancia a Mößbauer-spektroszkópia
alapja).

Pound és Rebka egy mindössze kb. 20 méteres távolságon (a Harvard egye-
tem egyik épületének alagsora és padlása között) sikerrel mutatta ki azt, hogy
az alagsorban kibocsátott foton a Föld gravitációs terében a 20 méter emelke-
dés után pontosan a gravitációs vöröseltolódásból számolt mennyiségű energiát
veszít (a kísérlet végrehajtása során a detektor atomjait egy hangszóró teker-
csével rezgették, és ez az extra kinetikus energia akkor, amikor a rezonancia
bekövetkezett, akkora volt, mint a 20 méter magasság megtétele miatt előállt
helyzetienergia-különbség).

A kvazárok felfedezése Schmidt nevéhez fűződik. 1963-ban rádióforrások ta-
nulmányozása közben ismerte fel, hogy ezek a kvázi-csillagszerű, az égen pont-
szerű források nagyon nagy távolságban vannak, vöröseltolódásuk jelentős. Ha



2.1 Az általános relativitáselmélet kísérleti bizonyítékai 25

egy pontszerű forrás fényesnek látszik és távoli is egyszerre, akkor az objektum
nemcsak kompakt, de luminozitása hatalmas. Mivel ismerünk változó fényes-
ségű kvazárokat is, melyek fénye egy hónap, de néha egy hét alatt változik, ezért
a kauzalitást feltételezve a méretére egy felső becslés nagyságrendileg tehető:
R < tper · c, ahol tper a fényességváltozás periódusideje. Ha az objektum magre-
akciók során a belsejében termeli az energiát, akkor Eddington szerint ennek az
energiatermelésnek az adott tömegű objektum esetén van egy, a tömegtől függő
felső határa. Ha a luminozitás ezt az ún. Eddington-határt meghaladná, akkor
az objektumban a tömegből származó gravitáció nem tudna ellentartani a foto-
nok nyomásának, az objektum megsemmisülne. A kvazárok számolt maximális
mérete és az abból származó lehetséges maximális tömeg, az Eddington-határt
figyelembe véve, nem teszi lehetővé, hogy akkora luminozitása legyen, mint
amekkorát mérünk.

Nyilvánvaló tehát, hogy a kvazárok nem magreakciók során termelik az ener-
giájukat. A legelfogadottabb elmélet szerint egy központi fekete lyukba befelé
áramló, energiát veszítő gázból származhat a kvazár luminozitása. Ebben a
folyamatban elképzelhető, hogy a beáramló gáz Mc2 energiájának akár 10 szá-
zalékát is fotonok formájában sugározza ki (a proton–neutron átalakulás során
az M tömeg mindössze 0.7 százaléka bocsátható ki fény formájában). Így a
kvazárok puszta léte az általános relativitáselmélet (kísérleti) bizonyítékának
tekinthető.

Az ősrobbanás elméletének három kísérleti alappillérét szoktuk emlegetni.
Ezek a XX. században végrehajtott kísérletek tették elfogadottá az elméletet.
Időrendi sorrendben ezek a Hubble-féle tágulás, azaz a Hubble-törvény felfede-
zése (ca. 1930); a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás felfedezése (Penzias
és Wilson, 1965); illetve a könnyű elemek előfordulási gyakoriságának precíz
megmérése (pontos évszám nélkül). Az, hogy az Univerzum tágul, Hubble óta
ismert dolog. Arra azonban, hogy ez valóban nagy forróságú, sűrűségű és nyo-
mású állapotban volt 13.7 milliárd éve, a kozmikus háttérsugárzás léte enged
következtetni. Az ősrobbanás dinamikáját, illetve az Univerzum metrikáját az
általános relativitáselmélettel le lehet írni, és az így megjósolt, a korai Univer-
zumból származó háttérsugárzás felfedezése egyúttal az elmélet helyességét is
alátámasztja.

Végül a Hulse–Taylor-pulzár az a jelentős kísérleti bizonyíték, ami nemcsak
az általános relativitáselmélet egyik kísérleti bizonyítéka, de pontosan az a bizo-
nyíték, amely indirekt módon utal arra, hogy gravitációs hullámoknak létezniük
kell. Ez a bizonyíték nyilvánvalóan a többinél fontosabb dolgozatom szempont-
jából.

A pulzárok gyorsan forgó neutroncsillagok, amelyek egy nyaláb mentén erős
rádióhullámokat bocsátanak ki. A nyaláb irányát a neutroncsillag mágneses tere
határozza meg, és ez nem feltétlenül esik egybe a forgástengellyel. Így a kes-
keny rádiónyaláb a forgás sebességével végigsöpör az égbolt egy meghatározott
részén (2.3. ábra). Ha földi rádióantennáink egy ilyen, a pulzár által végigsö-
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Forgástengely
Rádiónyaláb

Mágneses

erővonalak

Neutroncsillag

2.3. ábra. Pulzár. A mágneses erővonalak mentén kibocsátott rádiónyaláb nem
feltétlenül esik egybe a forgástengellyel. A pulzár gyors pörgése következtében
a nyaláb az égen egy keskeny tartományon végigsöpör.

pört tartományba esnek, akkor a pulzár nagy frekvenciával kattogó, „pulzáló”
jelet ad a detektorban. Ennek frekvenciája, azaz a pulzár rotációs periódusa a
10−3–10 s nagyságrendbe esik.

Hulse és Taylor egy kettős rendszerben lévő pulzárt fedezett fel 1974-ben
az Arecibo (Puerto Rico) rádiótávcsővel. A pulzár periódusideje 0.59 ms volt.
A pulzáló jel érkezési ideje oszcillált, 7.75 óra periódusidővel. Ez arra enge-
dett következtetni, hogy a pulzár távolsága periodikusan változik, azaz a pulzár
egy kettős rendszer része. A pályamozgás rövid periódusideje arra utal, hogy a
kettős másik tagja is kompakt objektum, feltehetően neutroncsillag. 10 évnyi
pontos megfigyelés után Hulse és Taylor megállapította, hogy a pályamozgás pe-
riódusideje csökken. Ez a csökkenés évente mindössze 76 mikromásodperc, de ki-
mutatható. Csakis annak köszönhető, hogy a két neutroncsillag pályája szűkül,
egymás felé közelednek. Az így felszabaduló energiát minden bizonnyal gravitá-
ciós hullámok formájában bocsátják ki. Einstein elmélete alapján kiszámolható,
hogy a pálya bomlásának mi az időfüggése. A Hulse–Taylor-kettőspulzár megfi-
gyelése az elmúlt évtizedek során ezt a jóslatot alátámasztotta. Ezzel nemcsak
az elmélet kísérleti bizonyítékát szolgáltatta, de mindmáig a legkézzelfoghatóbb
evidencia arra nézve, hogy gravitációs hullámoknak lenniük kell.



2.2 A gravitációs hullámok fizikája 27

2.2. A gravitációs hullámok fizikája

Az előző szakaszban részletesen felsoroltuk azokat az érveket, amelyek alapján
egyrészt elfogadjuk az általános relativitáselméletet, annak következményeit;
másrészt ami alapján a gravitációs hullámok létében is bízunk. Itt áttekint-
jük a legfontosabb fizikai alapokat, amelyek a hullámok várható alakjának és
intenzitásának megértéséhez, ezáltal a kimutatásukra alkalmas detektorok ter-
vezéséhez szükségesek. Bemutatjuk a detektorok két alapvető típusát, és felso-
roljuk a most működő vagy a nem túl távoli jövőben várhatóan működésbe álló
obszervatóriumokat.

2.2.1. Általános relativitáselméleti alapok

Az alábbi tárgyalás kb. 3 oldalon keresztül szorosan követi a Frei és Patkós
(2005) könyvében található tárgyalást, további részletek onnan derülnek ki. Az
általános relativitáselméletben a fizikai távolságot a metrika segítségével tud-
juk meghatározni a koordinátatávolság alapján. Ez egy euklidészi (egyszerűség
kedvéért kétdimenziós) koordináta-rendszerben az ismert dl2 = dx2 + dy2 for-
mulával adható meg. A kétdimenziós térben a metrikát legáltalánosabban a gij

szimmetrikus mátrix írja le. Emlékezzünk arra, hogy az azonos indexekre való
összegzést beleértjük a képletekbe, azokat külön nem írjuk ki, így a távolság a
következőképpen számítható:

ds2 = gijdx
idxj. (2.1)

A fenti képletben a vektorok indexeit felső indexszel jelöltük (kontravariáns
vektorok). Megjegyezzük, hogy az l távolság helyett itt már csak infinitezimá-
lisan kicsi s távolságlépésekre érvényes a képlet, hiszen általános esetben a tér
görbült, a koordináták görbevonalúak.

A négydimenziós téridőben görög betűkkel jelöljük az indexeket, ezek 0 és
3 között futnak, a 0 index az idődimenzió indexe. Itt a ds-sel jelölt invariáns
távolságot ívelemnek hívjuk. Ennek négyzete:

ds2 = gµνdx
µdxν . (2.2)

Az ívelemet a fénysebességgel osztva idődimenzióval rendelkező mennyiséget
kapunk, ezt nevezzük sajátidőnek. A kettőt gyakran felcserélik, különöskép-
pen azért, mert az alábbiakban élünk azzal az egyszerűsített mértékegység-
választással, amelyben bizonyos fizikai konstansok értéke, nevezetesen a fény c
sebessége, egységnyi.

A speciális relativitáselméletben nincs gravitáció. Ebben az esetben a met-
rika a Minkowski-téridő, metrikus tenzora (itt speciálisan η-val jelölve) pedig:

ηµν =









−1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1









. (2.3)
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Meg kell jegyeznünk, hogy a fenti tenzor előjele Frei és Patkós (2005) könyvé-
ben különböző, mert ott más konvenció illeszkedik legjobban az ott bemutatott
számolásokhoz. (A táguló Univerzum metrikája nem sokban különbözik a fenti
formától, mindössze azt kell figyelembe venni, hogy a méretskála változik –
azonos mértékben – a három térkoordináta mentén.)

Ha van anyag a térben, akkor az erőhatás nélkül mozgó próbarészecske pályá-
ját általánosan egy geodetikus írja le, amely a Minkowski-téridőben egy egyszerű
egyenes:

d2~x

dt2
= 0. (2.4)

Euklidészi koordinátákra (i = 1, 2) külön-külön is igaz, hogy:

d2xi

dt2
= 0. (2.5)

Amennyiben áttérünk másfajta koordinátákra (itt vesszővel jelöljük a koordi-
nátákat), a

d2~x′

dt2
= 0 (2.6)

mozgásegyenlet ellenére a komponensekre külön már

d2x′i

dt2
6= 0. (2.7)

Egyik koordináta-rendszerből a másikba (és ez az áttérés különösen fontos, ha
tetszőleges, esetleg görbült téridőben szeretnénk számolásokat végezni) a követ-
kező transzformációval juthatunk:

dxi

dt
=

∂xi

∂x′j
dx′j

dt
, (2.8)

ahol ∂xi/∂x′j lesz a transzformációs mátrix. Ezt idő szerint újra deriválva
kapjuk a geodetikus egyenletet :

d

dt

[

dxi

dt

]

=
d

dt

[

∂xi

∂x′j
dx′j

dt

]

= 0. (2.9)

Elvégezve az idő szerinti deriválást:

d

dt

[

∂xi

∂x′j
dx′j

dt

]

=
∂xi

∂x′j
d2x′j

dt2
+

∂2xi

∂x′j∂x′k
dx′k

dt

dx′j

dt
= 0, (2.10)

észrevehető az idő szerinti második deriváltat szorzó ∂xi/∂x′j transzformációs
mátrix. Ennek inverzével végigszorozva az egyenletet:

d2x′l

dt2
+ Γl

jk

dx′k

dt

dx′j

dt
= 0, (2.11)
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ahol:

Γl
jk =

(

{ ∂x

∂x′
}

−1)l

i

∂2xi

∂x′j∂x′k
(2.12)

a Christoffel-szimbólum definíciója. Görbült térben ez nem 0, így (2.11) jobb
oldalán nem tűnik el a második tag.

Visszatérve a négydimenziós téridőhöz, szükséges az úgynevezett affin pa-

raméter bevezetése: ez λ, amely monoton növekszik a próbarészecske pályája
mentén (a hagyományos értelemben vett idő most az egyik koordináta, és ezért
nem feltétlenül monoton). A próbarészecske pályáját leíró geodetikus egyenlet
általánosan:

d2xµ

dλ2
= −Γµ

αβ

dxα

dλ

dxβ

dλ
. (2.13)

A Christoffel-szimbólum felírható a metrikával is (levezetését lásd Hraskó, 181.
old.):

Γµ
αβ =

1

2
gµν

(

∂gαν

∂xβ
+
∂gβν

∂xα
− ∂gαβ

∂xν

)

. (2.14)

Mint korábban hangsúlyoztuk, az általános relativitáselmélet azért hasznos
formalizmus, mert a metrika tartalmazza az anyageloszlásból következő térgör-
bületet is. Einstein javasolta, hogy az energia-impulzus tenzort kapcsolják össze
az azóta róla elnevezett Einstein-tenzorral, Gµν-vel, amely a geometriát írja le.
Az Einstein-egyenlet köti össze az anyageloszlást a geometriával:

Gµν = 8πGTµν . (2.15)

Itt G a Newton-állandó, amelyet a részecskefizikából (térelméletből) számolt
energia-impulzus tenzorok esetében előszeretettel használnak olyan egységrend-
szerben, ahol dimenziója az inverz tömegdimenzió négyzete. A részecskefizikai
egységrendszerekben ~ = c = 1, azaz a ~/mc Compton-hullámhossz egysze-
rűen az inverz tömeg, azaz a hosszúságot (és az időt) inverz tömeg (energia)
egységben mérjük. Maga az energia-impulzus tenzor így a tömeg negyedik hat-
ványának dimenziójával bír. Tehát az Einstein-egyenlet jobb oldalán a tömeg
négyzetének dimenzióját hordozó mennyiség áll.

Az Einstein-tenzor definíció szerint:

Gµν = Rµν −
1

2
gµνR. (2.16)

Ebben a definícióban Rµν a Ricci-tenzor, R pedig a Ricci-skalár. R a Ricci-
tenzor kontrakciójából számítható (R = gµνRµν), a Ricci-tenzor pedig a fent
bevezetett Christoffel-szimbólumok segítségével megkapható a következő for-
mában:

Rµν = Γα
µν,α − Γα

µα,ν + Γα
βαΓβ

µν − Γα
βνΓ

β
µα, (2.17)

ahol az alsó indexek közötti vesszőt követő indexek parciális deriváltat jelölnek:

Γα
µν,α =

∂Γα
µν

∂xα
. (2.18)
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Miután minden tagban éppen két koordináta szerinti derivált van, így az Einstein-
tenzor dimenziója a részecskefizikai egységrendszerben valóban a tömeg (ener-
gia) négyzetével egyezik.

A fentiek alapján a program egyértelmű: a (2.18) analógiájára meghatáro-
zott deriváltakat a (2.17) kifejezésbe helyettesítve megkapható a Ricci-tenzor,
majd a (2.16) segítségével kiszámítható az Einstein-tenzor. Ezt a (2.15) Einstein-
egyenletbe helyettesítve az megoldható, ha előtte felírjuk az éppen érvényes
energia-impulzus tenzort.

Általában ez a megoldás matematikailag igen nehéz. Szerencsére a detek-
torainkhoz közeledő, távolból érkező gravitációs hullámok leírása során több
egyszerűsítéssel élhetünk. Elhanyagoljuk az anyagot a térben, és nagyon gyen-
gének tételezzük fel a gravitációs teret. A metrika ekkor:

gµν = ηµν + hµν , (2.19)

ahol ηµν a Minkowski-téridő (mert nincs anyag), hµν pedig kis perturbációkat
ír le:

hµν ≪ 1 . (2.20)

Az Einstein-egyenlet megoldható, úgy, hogy a hµν-ben a magasabb rendű ta-
gokat elhanyagoljuk. Helyettesítsük be (2.16)-ba (2.19)-et, majd oldjuk meg
(2.15)-öt. A következőt kapjuk (Saulson, 1994):

∂2h̄µν

∂xα∂xα
= �h̄µν = −16πG

c4
Tµν . (2.21)

Lorentz-mértékben:
∂h̄µ

ν

∂xµ
= 0 , (2.22)

és

h̄µν = hµν −
1

2
ηµνh , (2.23)

ahol
h = hλ

λ . (2.24)

Vákuumot feltételezve Tµν = 0, és így 2.21-ből:

�h̄µν = 0 , (2.25)

marad. Ez egy hullámegyenlet, ami leírja hµν terjedését a vákuumban.
Monokromatikus síkhullámot feltételezve:

h̄µν = Aµνe
ikαxα

. (2.26)

Ezt a hullámformát először (2.22)-be helyettesítve azt kapjuk, hogy:

Aµαkα = 0 (2.27)
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ami azt jelenti, hogy a hullámok transzverzális hullámok. A (2.26) hullámformát
most (2.25)-be helyettesítve:

kαk
α = 0 (2.28)

lesz az eredmény, ami azt jelenti, hogy a hullám terjedési sebessége megegyezik
a fény sebességével.

Transzverzális, spurtalan mértékben, ahol Aµνδ
ν
0 = 0 és Aα

α = 0, A szimmet-
rikus és spurtalan formája a következő lesz:

Aµν =









0 0 0 0
0 h+ h× 0
0 h× −h+ 0
0 0 0 0









, (2.29)

ahol h+ és h× a gravitációs hullám két lehetséges polarizációs állapotára utal.
Ahhoz, hogy olyan detektorokat tudjunk építeni, amelyek ezeket a hullámo-

kat képesek érzékelni, meg kell még értenünk az anyag és a fent leírt gravitációs
hullámok kölcsönhatását. Kétféle megközelítés létezik, és mindkettő fontos,
mert a kétféle megközelítésnek megfelelően kétféle detektorcsalád létezik.

Az első megközelítés a gravitációs hullámok által kifejtett árapályerőt veszi
figyelembe. Számítsuk ki két szabadon mozgó tömegpont relatív gyorsulását
akkor, amikor áthalad rajtuk a hullám. Rögzítsük a koordináta-rendszer kö-
zéppontját a két egyenlő tömegű, L távolságban lévő tömegpont között félúton.
Ebben a koordináta-rendszerben a két tömegpont mozgása a (2.13) geodetikus
egyenletből kapható. A tömegek mozgása pontosan olyan, mintha a gravitációs
hullám az

Ftidal =
mL

2
· ∂

2h+

∂t2
(2.30)

árapályerővel hatna rájuk. Tegyük fel, hogy a gravitációs hullám a z tengely
irányából érkezik. A transzverzális hullámok ekkor az x–y síkban okoznak el-
mozdulást, mégpedig váltakozva az x és az y tengely mentén húzzák, illetve
nyomják össze a rendszert. A h× polarizációs esetben ehhez képest 45 fokkal
elfordítva megy mindez végbe. A 2.4. ábrán szemléltettük ezt a kétféle lehető-
séget.

A másik megközelítésben, a transzverz, spurnélküli mértékben a koordiná-
tarendszer nem fix, hanem a geodetikusokhoz rögzített. Ebben a rendszerben a
teszttömegeink koordinátája időben változatlan. Kiszámítható viszont, hogy a
két tömegközéppont között a fény terjedéséhez mennyi időre van szükség, és ez
hogyan változik a gravitációs hullám áthaladásakor. Ha az egyik tömegponthoz
rögzítjük a megfigyelőt, és a két tömegpont ismét L távolságban van egymástól,
akkor a fény az oda-vissza utat a két tömegpont között:

t = 2

∫ L

0

√

1 + h+dx ≈ 2(1 + h+/2)L (2.31)
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x

y

x

y

zz

polarizáció

polarizáció

2.4. ábra. A z tengely mentén terjedő transzverzális gravitációs hullám által
kifejtett árapályerők szemléltetése. Bal oldalon a h+, jobb oldalon a h× polari-
zációnak megfelelő erők láthatók. Az ábra Thorne (1987) műve alapján készült,
és Chatterji (2005) munkájából lett adaptálva.

idő alatt teszi meg (a második lépésben tett közelítés azért helyes, mert h+ ki-
csi). Ha tényleges fizikai egységeket használunk (és nem c = 1-et), akkor a gra-
vitációs hullám jelenléte miatt az oda-vissza úthoz szükséges idő δt = h+L/c-vel
nőtt. Ha most az eddigi gondolatmenetet megfordítva nem a koordinátákat rög-
zítjük, hanem a koordináta-rendszerünkben mért időt, akkor a két tömegpont
közötti távolság fog változni a hullám áthaladásakor, mégpedig δL = (h+/2)L
mértékben.

Eddig az x tengely menti elmozdulást számítottuk ki. Ha figyelembe vesszük
az y tengely menti elmozdulást is, akkor arra azt kapjuk, hogy mértéke meg-
egyezik, előjele pedig ellentétes az előbb számolttal. Ha interferométerrel meg
szeretnénk mérni, hogy mekkora az x és y tengelyek mentén a relatív távolság-
különbség, az nyilván δLxy = h+L lesz. Hasonlóképpen hat a h× polarizációjú
hullám a teszttömegekre, csak a koordináta-rendszerünket kell 45 fokkal elfor-
gatni. A tömegpontok relatív elmozdulását a 2.5. ábrán szemléltettük.

Mielőtt ismertetnénk a detektorok működési elvét, érdemes megemlíteni a
források várható erősségét. Azt várjuk, hogy mozgó anyag fog gravitációs hul-
lámokat létrehozni. Ha az elektromágneses hullámok analógiáját vesszük segít-
ségül, akkor megállapíthatjuk, hogy az energiamegmaradás következtében nem
lehet monopolforrása a gravitációs hullámoknak. Sőt, mivel a gravitációs „töl-
tésnek” nincs előjele, ezért dipólsugárzás sem jön létre. Ha az időben változó
tömegsűrűséget multipolsorba fejtjük, akkor látszik, hogy az első nem eltűnő
tag, amely gravitációs hullámot hozhat létre, a kvadrupol tag:

Iµν =

∫

V

(xµν − (1/3)δµνr
2)ρ(~r)d3r . (2.32)

Ha ezt a kifejezést beírjuk az Einstein-egyenletbe, akkor abból h-ra a következő
adódik:

hµν =
2G

dc4
· d

2Iµν

dt2
, (2.33)
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2.5. ábra. A h+ (fent) és a h× (lent) polarizációjú gravitációs hullámok hatása a
teszttömegek pozíciójára. A hullám az ábra síkjára merőlegesen érkezik. Balról
jobbra haladva a 4-4 kép az időben egymás után következő állapotokat mutatja.
A lézer-interferométerek erre a jelenségre épülnek. Az ábra ismét Chatterji
(2005) munkájából lett adaptálva.

ami érdekes módon a forrástól mért távolság első hatványával lesz fordítottan
arányos (hµν ∼ 1/d).

Nyilván olyan asztrofizikai források jelét van esélyünk megmérni, amelyek
a legintenzívebb hullámokat keltik. Adjunk erre az intenzitásra nagyságrendi,
felső becslést. A kvadrupolmomentum idő szerinti második deriváltjára dimen-
zióanalízis alapján optimális esetben

d2Iµν

dt2
∼Mc2 (2.34)

kapható. Az extragalaktikus asztrofizikában szokásos M⊙ és Mpc egységekben
h amplitúdójára ebben az optimális esetben

h .
1

d
· 2GM

c2
. 10−19

(

M

M⊙

)(

d

Mpc

)−1

(2.35)

értéket kapunk. Az első egyenlőtlenségből látszik, hogy h nagyságrendileg a
forrás Schwarzschild-sugarának és távolságának a hányadosa.

A hullám frekvenciájára is adhatunk felső becslést. Az elv ugyanaz, amit eb-
ben a fejezetben korábban a kvazárok esetén említettünk: a forrás változásának
periódusidejét a kauzalitás korlátozza. A forrás periódusideje nem lehet kisebb
mint az az idő, amennyi ahhoz szükséges, hogy a fény oda-vissza áthaladjon
rajta. A mérete pedig legalább a Schwarzschild-sugár, így a tömeg függvényében
a kibocsátott gravitációs hullám frekvenciájának felső határa nagyságrendileg:

f .
c3

4πGM
. 16

(

M

M⊙

)−1

kHz . (2.36)

Ebben a szakaszban, bár nagyon tömören, de az alapokból kiindulva meg-
értettük, hogy a gravitációs hullámok
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• transzverzális hullámok,

• kétféle polarizációjúak lehetnek (h+ és h×),

• a fény sebességével terjednek, és

• amplitúdójuk a forrástól mért távolság első hatványával csökken (nagy-
ságrendileg a Schwarzschild-sugár és a távolság hányadosa).

Azt is láttuk, hogy időben változó tömegeloszlás

• kvadrupoltagja fog ilyeneket kelteni, méghozzá

• nagyon kis amplitúdóval.

Az észlelést nehézzé teszi, hogy a nagyobb tömegű, erősebb források esetén

• a hullám frekvenciája igen alacsony lesz.

Mindezek alapján végigondolhatjuk, hogy milyen kísérleti berendezésekkel lehet
esetleg ezeket a hullámokat kimutatni.

2.2.2. A detektorok működése

Weber még az 1970-es években megalkotta a tömegrezonátorok elvét, megépí-
tette kísérleti berendezését, és detektálni vélt gravitációs hullámokat is. Az
előbbiért, a detektorok elvéért ma is hálás a tudományos közvélemény. Az
utóbbi, a tényleges detektálás viszont sikertelennek számít. Hiába erősködött a
végletekig Weber, nem tudták a mai napig sem megismételni és ellenőrizni az
általa állítottakat, ezért ezek általánosan elutasított „eredmények”.

Az alapelv, hogy a tömegrezonátoron áthaladó gravitációs hullám árapály-
ereje (lásd a (2.30) egyenletet) a sajátfrekvenciáján gerjeszti a tömegrezonátort,
és annak a rezgése mérhető. A tömegrezonátorok hatalmas alumíniumtömbök,
súlyuk tipikusan 2 tonna körüli, hengeres alakúak, hosszuk 3 m és sajátfrekven-
ciájuk kb. 900 Hz. Jó érzékenységet érnek el, de csak a sajátfrekvencia szűk
környezetében (±10 Hz). Weber korában még szobahőmérsékleten működtek,
a mai, modernebb változatok néhány ◦K-ra vannak hűtve, vákuumban vannak
felfüggesztve, és a szeizmikus izoláció érdekében többszörös (egymáson függő)
ingákon lógnak.

Azt, hogy rezegnek, és hogy mekkora a rezgés energiája, a hengeres tömb
végére, az alaplapjára illesztett, a geometriai tengelyben elhelyezkedő jeladó
(angolul transducer) adatai alapján tudjuk megállapítani. A 2000-ben működő
fontosabb tömegrezonátorok adatait a 2.1. táblázatban foglaltuk össze.

A tényleges hatás, amit az alumíniumtömb érzékel, a következőképpen függ
h+-tól és h×-től:

h(t) = F+h+(t) + F×h×(t) , (2.37)
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Detektor A rezonátor Tömege Hossza Érzékenysé- Hőmérsék-
anyaga (kg) (m) ge (Hz) lete (◦ K)

ALLEGRO Al 2296 3,0 895-920 4,2
AURIGA Al 2230 2,9 912-930 0,2
NAUTILUS Al 2260 3,0 908-924 0,1
EXPLORER Al 2270 3,0 905-921 2,6
NIOBE Nb 1500 2,8 694-713 5,0

2.1. táblázat. Az ALLEGRO detektor Baton Rouge-ban (Louisiana Állam,
USA) működik, az AURIGA Lengaróban, a NAUTILUS Rómában, mindkettő
Olaszországban, az EXPLORER Genfben, Svájcban, a NIOBE pedig Perthben,
Ausztráliában. Vegyük észre, hogy mindezek majdnem pontosan a Föld bolygó
egyik főköre mentén helyezkednek el, és megfelelő irányításuk miatt koinciden-
ciában képesek működni, ezzel együttesen nagyobb sikerrel járhatnak.

ahol a forrás térbeli pozíciójától függ a detektort jellemző

F+ = sin2 Θ cos 2φ (2.38)

és
F× = sin2 Θ sin 2φ (2.39)

válaszfüggvény. Itt Θ a forrás szögtávolsága a hengerrezonátor tengelyétől
mérve, a φ pozíciószög pedig a koordináta-rendszer megválasztásától függ. A
2.6. ábra bal oldalán látható ez az irányfüggés, illetve az, hogy a detektor ér-
zékenysége jórészt független a forrás égi pozíciójától. Ez nem teszi lehetővé,
hogy egy észlelt jel forrását azonosítsuk, viszont azt is jelenti egyben, hogy a
detektor „látószöge” hatalmas. Nem kell irányítani az égen, szinte bármilyen
irányból jöhet a jel, képes észlelni azt.

Az interferometrikus detektorok a kísérleti berendezések újabb nemzedékét
képviselik. Lényegük, hogy két hosszú, egymásra merőleges kar mentén figyelik a
relatív hosszúságváltozást, miközben a detektoron áthalad a gravitációs hullám.
Átviteli függvényük a következő:

F+ =
1

2
(1 + cos 2Θ) cos 2φ cos 2ψ + cos Θ sin 2φ sin 2ψ , (2.40)

illetve

F× = −1

2
(1 + cos 2Θ) cos 2φ sin 2ψ + cos Θ sin 2φ cos 2ψ , (2.41)

ahol Θ és φ a gömbi koordináta-rendszer megszokott koordinátái, ψ pedig a
gravitációs hullám polaritásának irányától függ: nulla értéket akkor vesz fel, ha
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Z

X Y Y

Z

X

Tömegrezonátor                                            Interferométer

2.6. ábra. A bal oldali ábrán a tömegrezonátorok, a jobb oldali ábrán az interfe-
rométerek szögfüggő válasza a beérkező gravitációs hullámra. Mindkét esetben a
z tengely a szimmetriatengely (a tömegrezonátorok esetén az alumíniumhenger
hossztengelye, az interferométerek esetén pedig a hullám érkezésének az iránya,
azaz a karok az x és az y tengely mentén helyezkednek el). Látható, hogy
a tömegrezonátor a henger tengelyére merőleges irányból érkező hullámokra a
legérzékenyebb, és a henger tengelye mentén érkezőkre nem reagál. Az inter-
ferométer a karok síkjára merőleges irányból érkező jelekre a legérzékenyebb,
és akkor nem ad jelet, ha a karok síkjában, a két kar között félúton érkezik a
hullám. Ez az ábra már Saulson (1994) könyvében is szerepelt (24. old.), de
jelen formájában Chatterji (2005) munkájából adaptáltuk.

a h+ polaritású hullám a konstans Θ, konstans φ irányból érkezik (tömegrezoná-
torok esetén a válaszfüggvény nem függött a polarizáció irányától). A 2.6. ábra
jobb oldalán tüntettük fel az interferométerek érzékenységének szögfüggését.

Jelenleg már több interferométer működik, és többet építenek vagy fejlesz-
tenek éppen tovább napjainkban. Ezeket a 2.2. táblázatban foglaltuk össze.
A LIGO (amerikai, elsősorban az MIT és a CalTech fejlesztette) és a GEO600
(német, illetve angol forrásból finanszírozva) már korábban egyesült. 2007 tava-
szától a LIGO–GEO600 és a VIRGO (olasz–francia) konzorciumok adatcsere-
megállapodást kötöttek. Fejleszteni nem feltétlenül fejlesztenek egyforma tech-
nikát (mint ahogy azt a LIGO és a GEO600 teszi), de az adatokat közösen
dolgozzák fel. Ez azért fontos, mert a gravitációs hullámok felfedezéséhez szük-
séges, hogy több, egymástól távol lévő detektor egyszerre érzékelje ugyanazt a
jelet, hiszen ezzel kizárható, hogy az egyik detektor – amit lokális szeizmikus
rezgések például megzavarhatnak – téves jelzést adjon. Bár a két egymástól
távoli LIGO detektor elvileg képes erre, a GEO600 és a VIRGO bevonása a
szoros együttműködésbe két további szempontból is hasznos: egyrészt több de-
tektor jeléből, az érkezési idők méréséből a forrás iránya jobban behatárolható,
másrészt több detektor jeléből az érkező hullám polarizációs állapota mérhető.
Fontos megjegyezni, hogy az előző szakaszban úgy jutottunk arra a következte-
tésre, hogy csak a h+ és h× polarizációs állapotok lehetségesek, hogy elfogadtuk,
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Detektor A karok hossza (m) Helye

LIGO H1 4000 Hanford, Washington, USA
LIGO H2 2000 Hanford, Washington, USA
LIGO L1 4000 Livingston, Louisiana, USA
VIRGO 3000 Pisa, Olaszország
GEO600 600 Hannover, Németország
TAMA 300 Tokió, Japán

2.2. táblázat. A jelenleg működő lézer-interferométerek. Hanfordban egyetlen
alagútban működik 2 interferométer, közös vákuumrendszerben, az egyiknek 4
km-esek, a másiknak 2 km-esek a karjai. Livingstonban van egy másik 4 km-
es LIGO detektor. A két LIGO karjainak iránya megegyezik (persze a Föld
felszínének görbületéből adódik némi eltérés), egymástól 3000 km-re vannak, és
koincidenciában képesek működni. A VIRGO detektor karjai Olaszországban
ezekkel összemérhető hosszúságakú, a GEO600 és a TAMA jóval kisebbek.

hogy a gravitáció elmélete az általános relativitáselmélet. Más elméletek egyéb
polarizációs állapotokat is megengednének, és a több detektor együttes mérésé-
ből ezek majd – várhatóan – kizárhatók lesznek.

A lézer-interferométerek nemcsak egy szimpla Michelson-interferométert tar-
talmaznak (a LIGO esetén 10 W teljesítményű lézerekkel), de azért, hogy a gra-
vitációs hullámzás következtében létrejövő fáziseltolódást megtöbbszörözzék, a
karok külön-külön Fabry–Perot-rezonátorokkal is el vannak látva. Az elvi el-
rendezést lásd a 2.7. ábrán.

A működés lényege a következő: A lézer bekerül az interferométerbe, a
Fabry–Perot-tárolók megnövelik az effektív úthosszát, majd onnan kikerülve
a fotodetektoron létrejön az interferenciakép, illetve kioltják egymást azok a
fénysugarak, amelyek a két különböző karból érkeznek. Azért, hogy a veszteség
minél kisebb legyen, a fény útjába, közvetlenül a lézer után egy visszatérítő tük-
röt is raknak. Ennek feladata, hogy a Fabry–Perot-tárolókból kilépő fénynek azt
a részét, amit az egyébként a fény kettéosztására szolgáló féligáteresztő tükör
most nem a fotodetektor felé juttatna, azt visszaküldje az interferométerbe.

Technikai nehézség a megfelelő erősségű lézer létrehozása, a több km hosszú-
ságú karok vákuumrendszerbe helyezése, a próbatömegként funkcionáló tükrök
szeizmikusan izolált felfüggesztése, és sok más, nagyon fontos részlet. A LIGO
detektorokat létrehozó konzorcium arra vállalkozott, hogy a berendezés elké-
szülte után, mintegy 10 év alatt folyamatosan finomítva a mérőeszközt elérik
azt az érzékenységet, amely az adott technikával elméletileg lehetséges. Az 1990-
es évek közepétől számított egy évtizeden keresztül tehát nem az volt a fontos
tudományos eredmény, hogy esetleg felfedeztek volna gravitációs hullámokat,
hanem az, hogy az érzékenységi görbe a folyamatos finomítások során úgy ja-
vult, ahogy azt előre meg lehetett jósolni. 2007-re a LIGO pontosan elérte azt az
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Fotodetektor

Fabry-Perot-tároló Fabry-Perot-tároló
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2.7. ábra. A LIGO esetén alkalmazott elrendezés. A lézer fényét a féligáteresztő
tükör kettéosztja, és a Michelson-interferométer két karjába juttatja. Azokba
egy-egy Fabry–Perot-interferométer van építve, amelyek megnövelik a karokon
belül a lézerfény effektív teljesítményét, és jelentősen megnövelik a karokban
a lézerfény úthosszát. A Fabry–Perot-interferométerek két végén lévő tükrök
maguk a próbatestek. Ezek vannak páronként egymástól 4 km-re, és ennek a
szakasznak a hossza változik a gravitációs hullám áthaladásakor. A két karból
kilépő fény a féligáteresztő tükrön keresztül a fotodetektorra kerül. Az azon
leolvasott idősor a tényleges mérési eredmény. Mivel ebben a folyamatban a
féligáteresztő tükör nem csak a fotodetektor felé tereli a fénynyalábokat, hanem a
forrás, a lézer felé is jut azokból, ezért a teljesítményt újrahasznosító visszatérítő
tükör szükséges a lézer előtt. (A képet Yoichi Aso készítette számomra, köszönet
érte.)

érzékenységi szintet, amelyre tervezték. Egy évnyi adatgyűjtés során (ez volt az
ötödik hosszabb adatgyűjtő időszak, a Science Run 5, ezért S5 -nek nevezik ezt)
mindössze 10 százalék annak a valószínűsége, hogy egyetlen gravitációshullám-
jelenség nyoma megtalálható az adatok között. Ezek kiértékelése most is zajlik,
pontos konklúzió egyelőre nincs.

Hogy megértsük, mi befolyásolja a detektor érzékenységét, illetve azt, hogy
időben ez hogyan javult az elmúlt évtizedben, a 2.8. ábrán illusztráltuk ennek
a folyamatnak az egyik állomását. A görbe a LIGO detektorok érzékenységi
görbéje, vastag vonallal (a folytonos a 4 km-es, a szaggatott a 2 km-es interfe-
rométerek esetén) az elméletileg elérhető határ van feltüntetve, vékony vonallal
pedig a 2003 tavaszán érvényes aktuális érzékenység. Látható, hogy ez még
nem érte el a kívánt szintet. A LIGO jelenleg nem gyűjt adatokat, az csak
2009 közepén várható újra. Most egy hosszú, másfél évig tartó átépítés folyik,
amelynek eredménye az ún. enhanced LIGO detektor lesz, kb. megkétszerezett
érzékenységgel. 2013 körül várható egy még nagyobb léptékű felújítás, és az
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azután üzembe álló berendezés lesz az, amit ma advanced LIGO-nak (aLIGO)
titulálunk.

A 2.8. ábrán látható érzékenységi görbe 3 szakaszra különíthető el. A bal

oldalán a növekvő frekvencia függvényében erősen csökken a függvény értéke,
majd a görbe megtörik, és jön az ugyancsak csökkenő, de sokkal laposabb kö-

zépső szakasz. Ezután, a jobb oldalon a görbe emelkedik (az érzékenység ismét
csökken). Látható, hogy a detektor a 100–200 Hz tartományban a legérzéke-
nyebb. A most említett 3 szakaszban a következő fizikai effektusok határolják az
érzékenységet: a bal oldalon a szeizmikus rezgések, középen a tükrök felfüggesz-
téseinek termikus zaja, jobb oldalon, az emelkedő szakaszon pedig a sörétzaj.

A szeizmikus zaj több forrásból származik: földrengésekből, a tenger hullá-
maiból, sőt ember által okozott rezgésekből is. Az ún. mikroszeizmikus csúcs a
0.2–0.6 Hz tartományban van, és abból származik, hogy a tenger hullámai folya-
matosan ütik a kontinentális talapzatot. Ez a nagyobb frekvenciák felé erősen
csökkenő zavar. Az ember által létrehozott gerjesztések (pl. teherautók okozta
rezgések) nagyobb frekvencián adnak járulékot, sőt valódi, kismértékű, gyak-
ran jelentkező földrengések is előfordulhatnak magasabb frekvenciákon. Mivel
a próbatömegek ingákon lógnak, azok a sajátfrekvenciájuk feletti rezgéseket le-
vágják. A LIGO esetén ez a levágási frekvencia 1.7 Hz-nél van, ezért ennél
magasabb frekvenciákon a LIGO-t a szezmikus rezgések már kevésbé zavar-
ják, 10 Hz fölött már érzékenyen lehet mérni. Ennél alacsonyabb frekvenciákon
viszont ez a zajforrás lehetetlenné teszi, hogy a Föld felszínén elhelyezett detek-
torok jól mérjenek. Mint az a (2.36)-ból látszik, ez egyúttal azt is jelenti, hogy
kisebb tömegű források által keltett hullámok figyelhetők meg ilyen detektorok-
kal, a nagyobb tömegű objektumok jelét észlelni csak az űrben van esélyünk.
Az aLIGO a passzív izoláció javításával (többlépcsős inga) és aktív izoláció be-
vezetésével fogja ezen a szakaszon egy nagyságrenddel növelni a földi műszer
érzékenységét.

A 2.8. ábrán feltűnő középső szakaszban az érzékenységi határ a próbatö-
megek felfüggesztéseinek rezgéseiből származik. Nem a próbatömeg mint inga
sajátfrekvenciája, hanem a felfüggesztő vékony szál „pengése” (angolul violin

mode) jelenti a problémát. A szál hossza (az inga mérete, amelynek a vákuum-
rendszerben el kell férnie) a próbatömeg mérete és a szál anyaga határozza meg
a frekvencia növekedésével láthatóan csökkenő, de el nem tűnő problémát. Az
aLIGO esetén a szál anyagának megváltoztatásával fogják elérni azt, hogy csak
közvetlenül a sajátfrekvencia szűk környezetében legyen érezhető ez a hatás, de
jelentősebb frekvenciatartományt ne befolyásoljon.

Az érzékenységi görbe jobb oldalán, a folyamatosan növekvő értékek (ame-
lyek alacsonyabb érzékenységnek felelnek meg) a lézer sörétzajából származnak.
A lézerfény nyomása a fény kvantumtermészete folytán fluktuál, és ez rezgeti

a fényt visszaverő tükröket. A sörétzaj a frekvenciával emelkedik, ezért ennek
megfelelően az érzékenység emiatt a magasabb frekvenciák felé csökken. Az
aLIGO a lézer teljesítményének növelésével fogja elérni, hogy a fajlagos sörét-
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2.8. ábra. A LIGO detektorok érzékenysége. Az alsó vastag fekete vonalak a
tervezett maximális érzékenységet jelölik: a folytonos vonal a 4 km-es LIGO
detektorokét (H1 és L1), a szaggatott vonal pedig a 2 km-es detektorét (H2). A
vékonyabb színes vonalak az érzékenység időbeli javulására utalnak, a tényleges
érzékenységet mutatják. A legfelső (piros) vonal az S1, az alatta lévő (zöld)
vonal az S2, az ez alatt lévő (kék) vonal az S3, a legalsó (lila) vonal pedig az S4
adatgyűjtő szakaszok alatt mért értékeket jelzi (a 4 km-es L1 vagy a H1 esetén,
mindig a jobbik ábrázolva). Az utolsó, S5 adatgyűjtő időszak alatt az érzé-
kenység gyakorlatilag elérte a vastag (fekete) vonalak által jelölt, tervezett ér-
téket. A függőleges tengelyen a szokásos mértékegységet, az amplitúdósűrűség-
spektrumát ábrázoltuk. (Ha egy teszőleges n(t) időjel autokorrelációs függvénye
rn = 〈n(t)n(t − τ)〉, akkor ez utóbbi mennyiség Fourier-transzformáltja lesz a
teljesítménysűrűség-spektrum: Gn(f) =

∫ + inf
− inf rn exp(−2πifτ)dτ . Ennek ún.

egyoldalas formája Sn(f) = 2Gn(f) ha f ≥ 0 és Sn(f) = 0 egyébként. Definíció
szerint az általunk a függőleges tengelyen ábrázolt amplitúdósűrűség-spektrum
az egyoldalas teljesítménysűrűség-spektrum négyzetgyöke: S

1/2
n (f). Dimenziója

a dimenziótlan megnyúlás – ∆l/l – és a frekvencia négyzetgyökének hányadosa.)
Ez az ábra is Chatterji (2005) munkájából lett adaptálva.

zaj csökkenjen, és ezzel az érzékenység ebben a tartományban növekedjen. A
2.9. ábrán látható az aLIGO tervezett érzékenysége (és a LISA érzékenységi
görbéje is, lásd később).

Amint az (2.35)-ből látszik, a gravitációs hullám erőssége a forrás távolsá-
gával fordított arányban csökken. Ez azt jelenti, hogy a detektor érzékenysége
meghatározza azt a távolságot, amelyből az adott forrás jelét detektálni képes
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Advanced

LIGO

LISA

LIGO

VIRGO

2.9. ábra. Ezen az ábrán a jelenlegi LIGO és a következő évtized közepére
tervezett aLIGO érzékenysége hasonlítható össze. Ugyancsak feltüntettük a
VIRGO (földi) és a LISA (űrobszervatórium) érzékenységi görbéit is. A LIGO
és a VIRGO hasonló érzékenységű, ehhez képest az aLIGO majdnem két nagy-
ságrendet javít majd. A LISA méretéből következően jelentősen alacsonyabb
frekvenciatartományban lesz (nem annyira nagyon) érzékeny, és így természete-
sen más fizikai jelenségek által keltett, hosszabb hullámhosszú gravitációs hul-
lámokat fog majd detektálni. A függőleges tengelyen itt is az amplitúdósűrűség
spektrumát ábrázoltuk (ennek részletes magyarázatát a 2.8. ábra aláírásánál
adtuk meg). Ez az ábra is Chatterji (2005) munkájából lett adaptálva.

a berendezés. Az érzékenység helyett használhatunk távolság jellegű mennyi-
séget is annak leírására, hogy a műszer mire képes. Ha (2.35)-be naptöme-
get helyettesítünk, és kiszámítjuk például, hogy összeolvadó, naptömegű fe-
kete lyukak és/vagy neutroncsillagok milyen jelet keltenek (lásd a következő
szakaszban), akkor az érzékenység ismeretében azt állíthatjuk, hogy a LIGO
az S5 alatt 8–10 Mpc távolságból volt képes ilyen jelet észlelni. Az, hogy
pl. a GRB 070201 jelű gamma-felvillanás időpontjában – amely égi pozíciója
jórészt átfed az Androméda-galaxissal – nem észlelt a LIGO gravitációshullám-
jelet (LIGO & Hurley, 2007), azt jelenti, hogy a gamma-felvillanás forrása nem

az Androméda-galaxisban összeolvadó naptömegű fekete lyuk volt (lehetett az
az Androméda-galaxisban más, gravitációshullám-kibocsátással nem járó folya-
mat, vagy összeolvadó fekete lyuk, de akkor az nem a kevesebb mint 1 Mpc-re
lévő Andromédában, hanem sokkal távolabb, mögötte valahol).

Annak a valószínűsége, hogy a LIGO láthatott (volna?) jelet az egy éves S5
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Detektor Várható pályára Karok Érzékenységi Fejlesztő
állás éve hossza (km) tartomány (Hz)

LISA 2018 5 × 106 10−4–10−1 NASA és ESA
ALIAS 2020 105 10−3–10−1 NASA
BBO 2025 5 × 104 10−1–1 NASA
DECIGO 2025 5 × 104 10−2–1 Japán

2.3. táblázat. A Laser Interferometer Space Antenna (LISA) lesz várhatóan
az első űrobszervatórium. A NASA jelenlegi terveiben 2018 előtt nem szerepel
az indítása. Az Advanced Laser Interferometer Antenna in Stereo (ALIAS) a
LISA kisebb méretű és érzékenyebb változata lenne. Azért szerepel a nevében a
„sztereo”, mert két konstellációt tartalmazna a Föld pályáján, 40 fokos (Naptól
mért) szögtávolságban. A Bing Bang Observer (BBO) még kisebb és sokkal
érzékenyebb műszer lenne, amivel az ősrobbanás gravitációshullám-nyomát ter-
vezik kutatni. A DeciHz Gravitational Obsevatory (DECIGO) az egyetlen japán
kísérlet a táblázatunkban.

alatt, 10 százalék körüli. Mivel az eLIGO érzékenysége kétszerese lesz a LIGO
S5 alatti érzékenységének, ezért az majd egy nagyságrenddel nagyobb térfogat-
ból lesz képes jeleket érzékelni. Az, hogy a néhány éves működése alatt detektál
majd jeleket, nagyobb valószínűségű, mint az az S5 alatt volt. Az aLIGO ér-
zékenysége tízszeres lesz, ezért a befogott térfogat három nagyságrenddel nő.
Jelenlegi számításaink szerint akár heti rendszerességgel detektálhat majd jele-
ket.

A jövőben tervezett felújítások során megnövekedő érzékenységre hivatkozva
szoktuk azt állítani, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy egy évtizeden belül
a Föld felszínén elhelyezett antennák sikerrel járnak. Ennek ellenére, ezekkel
párhuzamosan szükséges az űrbeli detektorok fejlesztése és telepítése is. Nem
azért, mert ott jobb körülmények között, kisebb háttérzajjal lehet majd mérni,
hanem azért, mert az ott elhelyezhető sokkal nagyobb detektorok méretük-
ből következően teljesen más fizikai jelenségekhez tartozó hullámokat képesek
majd érzékelni. Asztrofizikai, kozmológiai szempontból nagyon fontos az Uni-
verzum fejlődése során tapasztalható galaxis-összeolvadásokkal együttjáró szu-
pernehéz fekete lyukak összeolvadásának gravitációshullám-nyomát detektálni.
Ismét utalunk rá, hogy a (2.36) képlet azt sugallja, hogy egy 106–108M⊙ tömegű
feketelyukpáros összeolvadásakor olyan alacsony frekvenciájú, hatalmas hullám-
hosszú jel keletkezik, amely csak több millió km hosszúságú detektorkarokkal
lesz észlelhető.

Mivel a fenti bekezdésekben felsoroltakból látszik, hogy a gravitációs hullá-
mok léte nagyon valószínű, és detektálásuk a földi műszerekkel a közeljövőben
várható, ezért lényegében nincs szükség a földi műszerek sikerére ahhoz, hogy
az űrbeli berendezéseket már tervezni, akár építeni lehessen. Sikerük – tudo-
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mányos értelemben, eltekintve a technikai nehézségektől – valószínűsíthető, és
mivel másfajta fizikát lehet velük tanulmányozni, mint a földfelszíni társaikkal,
ezért szükségességük is egyértelmű. A 2.3. táblázatban felsoroltuk a tervbe vett
űrdetektorok főbb jellemzőit.

2.3. A gravitációs hullámok asztrofizikai forrásai

Tekintsük át azokat a lehetséges asztrofizikai forrásokat, amelyek gravitációs-
hullám-forrásként szolgálhatnak. Ha ezek fizikája valamelyest tisztázott, akkor
megérthetjük, hogy az adott, várt jelalak észleléséhez milyen detektorok a leg-
célszerűbbek. Az előző bekezdés végén röviden összefoglalt detektorok (első-
sorban űrdetektorok) céljának/céljainak részletezésére ekkor majd visszatérek.
A lehetséges asztrofizikai források számbavétele kiváló lehetőséget teremt arra,
hogy a munkám későbbi fejezeteiben tárgyalt konkrét kutatási eredményekről itt
elmondjam, hogy hogyan köthetők a tudományág fejlődéséhez, az egyes fontos
kérdések megválaszolásához. Az elmúlt években végzett kutatások így érthető
rendszerbe kerülnek majd.

Mielőtt részletezem a fizikai folyamatokat, meg kell jegyezni, hogy az asztro-
fizikában a gravitációs hullámok észlelése jelentősen új felfogást és mérési tech-
nológiát igényel. A 2.4. táblázatban összefoglaltam a leglényegesebb különbsé-
geket, amelyek megkülönböztetik a két kölcsönhatást. Mivel a fény (vagy az
elektromágneses sugárzás más spektrumtartományai, mint amilyen az infravö-
rös, ultraibolya, rádió- vagy akár a röntgentartományok) inkoherens, a forrás
méretéhez képest rövid hullámhosszú, az anyagon nehezen áthatoló informá-
ciót hordoznak, ott megfelelően irányított távcsövekkel 2D-s intenzitástérképe-
ket (fényképeket) kell készíteni. Ezzel szemben a gravitációs hullámok bármely
irányból érkezhetnek a detektorba, jelentősen hosszabb a hullámhosszuk, ko-
herensek stb. Mint korábban láttuk, tömegrezonátorokkal vagy interferométe-
rekkel észlelhetők, és egy egydimenziós idősorból kell szó szerint kihámozni az
információt.

Az előző szakaszban nagyságrendi becslést adtunk arra, hogy a nagytömegű
(gyorsuló) objektumoknak milyen gravitációshullám-jele várható. Itt konkré-
tan felsorolom azokat az asztrofizikai jelenségeket, amelyek legjobb tudásunk
szerint gravitációs hullámokat kelthetnek. A fent elmondottakból egyértelmű,
hogy mérhető nagyságú jeleket földi, laboratóriumi jelenségektől nem várha-
tunk. Itt érdekes megjegyezni, hogy egyes becslések szerint a Föld bolygó teljes
gravitációshullám-kibocsátása mindössze 300 W teljesítményű.

Asztrofizikai szempontból a lehetséges forrásokat két nagy kategóriába szok-
ták sorolni. Az első kategória az átmeneti (angol szóhasználattal tranziens)
jelek kategóriája. Ebbe tartoznak azok a csillagászati jelenségek, amelyek rö-
vid időn keresztül tartó folyamatban bocsátják ki a várt hullámokat. Ilyenek
a kettős neutroncsillagok, kettős fekete lyukak, esetleg fekete lyuk és neutron-
csillagok összeolvadásai. Hasonlóan tranziens jelet várunk csillagok összeomlása
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Elektromágneses kölcsönhatás Gravitációs hullámok

inkoherens koherens
kis hullámhossz nagy hullámhossz

elnyeli, szórja az anyag nincs árnyékolás
MHz vagy fölötte kHz vagy alatta

intenzitást kell mérni amplitúdót kell mérni
kicsi a detektorok látószöge (majdnem) minden irányból jöhet

2.4. táblázat. Az elektromágneses kölcsönhatás és a gravitációs hullámok ész-
lelése merőben eltérő technikát követel meg, ugyanis az itt összefoglalt tulajdon-
ságok jelentősen különböznek.

(szupernóvák) során, de ilyet produkálhat egy perturbált fekete lyuk, egy pörgő
neutroncsillag instabilitása vagy egy gamma-felvillanás is. A második nagy
kategóriába a folyamatosan kibocsátott jelek tartoznak. Ilyenek lehetnek a pul-
zárok által kibocsátott periodikus jelek vagy a külön fel nem bontott források
sztochasztikus járuléka, sőt, az ősrobbanásból származó jel is.

Természetesen mindkét nagy kategóriában vannak olyan folyamatok, ame-
lyek rövidebb hullhosszú, a földi detektorokkal is mérhető jelet produkálnak
(pl. az átmeneti jelek esetén kisebb fekete lyukak összeolvadása), és olyanok
is, amelyek észleléséhez a nagy hullámhossz miatt űrdetektorokra lesz szükség
(a példánál maradva: szupernehéz, galaxisok közepén található fekete lyukak
összeolvadása). Csoportommal csatlakoztunk a LIGO együttműködéshez, az
ezen a területen végzett munkánk nyilván olyan asztrofizikai jelenségek köré
csoportosul, amelyek rövidebb hullámhosszú jeleket produkálnak. Ugyanakkor
nem titkolt extragalaktikus asztrofizikai érdeklődésemből következik, hogy olyan
elméleti számításokat is elvégeztünk, amelyek a később tervezett űrdetektorok
által felmérhető asztrofizikát részletezik.

Az általános relativitáselmélet jóslata szerint gyorsuló (nyilván nagy) töme-
gek jele várható. Ezek közül a legismertebb a kisméretű, nagytömegű, egy-
más felé gyorsan spirálozó és összeolvadó objektumok jele. Az ilyen kompakt

kettős rendszerek összeolvadása során időben három szakaszt különböztetünk
meg, mindhárom szakasz során várható gravitációshullám-jel. Az első szakasz
az, amit befelé spirálozásként aposztrofáltam fent. Ebben a szakaszban a két
objektum már nagyon közel van egymáshoz, és a közös tömegközéppontjuk kö-
rüli kepleri pálya folyamatosan és jelentősen szűkül (innen a spirál kifejezés),
mert folyamatosan gravitációs hullámokat bocsátanak ki, és ezáltal folyamato-
san energiát veszítenek. Jelenlegi értelmezésünk szerint az összeolvadás előtti
utolsó szakaszban ez a folyamat az, amely a legnagyobb energiaveszteséget és
végső soron az összeolvadást eredményezi (míg pl. egy korábbi szakaszban, ami-
kor a két objektum távolabb van egymástól, az energiaveszteség oka lehet a
csillagközi gázban elszenvedett súrlódás vagy más hasonló folyamat). Mint ko-
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rábban már említettem, Hulse és Taylor 1993-ban azért kapott Nobel-díjat,
mert a róluk elnevezett kettős pulzár megfigyelése során kimutatták a pálya
szűkülését, amelyet a hosszú éveken át tartó pontos észlelések olyan mérté-
kűnek mutattak, amit az einsteini elmélet jósolt. Ez a Nobel-díj egyúttal a
gravitációs hullámok indirekt kimutatásáért járt, és a hullámok létébe vetett
hitünk mértékét illusztrálja.

A kompakt kettősök összeolvadásának második szakasza maga az összeolva-
dás. A jel várható alakját ebben a tranziens periódusban ismerjük a legkevésbé,
bár numerikus relativitáselméleti számításokból van már elképzelésünk erről a
jelalakról is. A harmadik szakasz az összeolvadt egyetlen fekete lyuk csillapo-
dási fázisa, amikor az esetleges aszimmetrikus és forgó tömegeloszlás még jelet
bocsáthat ki. Angol kifejezéssel ezt a szakaszt ringdown-nak nevezi a szakiro-
dalom.

Az első szakasz során a kepleri pályák bomlása az ún. legbelső stabil kör-

pályáig tart (angolul innermost stabil circular orbit, ISCO). Jól ismert, hogy
a pályák szűkülése közben a várható gravitációshullám-jel frekvenciájának (f)
időfüggése, az ISCO-tól visszafelé számítva t-t:

f ∼M−5/8t−3/8 , (2.42)

miközben az jel amplitúdójának változását a két objektum (d) távolságának
függvényében

A ∼M5/4t−1/4d−1 (2.43)

írja le. A fenti két képletben az M tömeg a két összeolvadó (M1 és M2) töme-
gekből

M =
(M1M2)

3/5

(M1 +M2)1/5
(2.44)

módon számolható. Ebben az első szakaszban egy tipikus, a földi LIGO obszer-
vatórium által is mérhető jel alakját a 2.10. ábrán ábrázoltuk.

Ha a LIGO által mérhető, kisebb tömegű objektumok összeolvadását vizs-
gáljuk; a saját galaxisunkban található kompakt kettős rendszerek számított
előfordulási gyakoriságából indulunk ki; és a LIGO érzékenységét is figyelembe
vesszük, amely pl. kettős neutroncsillagok jelét optimális esetben kb. 20 Mpc-n
belül lesz képes érzékelni, akkor a galaxisunk lokális környezetének ismeretében
azt kapjuk, hogy a LIGO évente kb. 10−4–0.3 ilyen összeolvadást detektálhat.
Ha az aLIGO nagyobb érzékenységével számolunk (kb. 300 Mpc neutroncsillag
kettősök esetén) akkor az éves észlelési gyakoriság már 1–800 lesz. A kettős fe-
kete lyukak esetén (mivel azok tömege nagyobb lehet) a LIGO észlelési gyakori-
sága 4×10−3–0.6 évente, az aLIGO észlelési gyakorisága pedig 30–4000 évente.
Ezek a ráták nem tartalmazzák a csillagokban legsűrűbb tartományokból, a
gömbhalmazokból várható események számát. Újabb becslések arra utalnak,
hogy ha a gömbhalmazokat is precízen figyelembe vesszük, akkor a ráták akár
egy nagyságrendet is emelkedhetnek.
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2.10. ábra. Két egyenlő tömegű (1.4 M⊙) neutroncsillag egymás felé spirálo-
zása során, az összeolvadás előtti legutolsó fázisban várható gravitációshullám-
jel alakja. A t = 0 időpont a legbelső stabil körpályához (ISCO-hoz) tartozik,
és ehhez az időponthoz közelítve a jel frekvenciája és amplitúdója is növek-
szik, a szövegben leírt módon (lásd a (2.42) és (2.43) arányosságokat). Az ábra
Chatterji (2005) munkájából lett adaptálva.

Vizsgálhatjuk a szupernehéz fekete lyukak összeolvadásából származó jeleket
is. Ebben az esetben a (2.42) arányosságból látható, hogy pl. hat nagyságrend-
del nagyobb (106M⊙) tömegekkel számolva a várható jelfrekvencia kb. négy
nagyságrenddel lesz kisebb, és éppen ezen jelek észleléséhez szükséges feltétle-
nül a LISA űrdetektor, aminek maximális érzékenysége a 2.9 ábrán látható mó-
don pontosan négy nagyságrenddel alacsonyabb frekvencián van, mint a LIGO

esetén. Természetesen (2.43)-ből látszik, hogy a várható jel amplitúdója jóval
nagyobb lesz 106M⊙ tömegek esetén, mint M⊙ esetén, ezért a LISA érzékeny-
ségének nem kell elérnie a földi LIGO érzékenységét.

Az összeolvadás második szakasza nem jól ismert, de a numerikus szimulá-
ciókból az biztosan látszik, hogy az első szakasznál várt jelfrekvenciánál most
sokkal nagyobb frekvencián jön majd a jel. Az interferometrikus detektorok ér-
zékenysége (a nagyobb frekvencián érzékeny földi detektorok esetén is) az első,
a befelé spirálozás szakaszában várt jelfrekvencia esetén maximális, ezért első-
sorban az első szakaszban tudjuk majd a jeleket várhatóan észlelni. A második
szakaszban várható jelalakkal ezért itt nem foglalkozunk tovább.

A harmadik szakaszban van még olyan számunkra jól érthető jel, amelynek
megtalálásában az egyébként nagyon zajos detektorjelben reménykedhetünk. Ez
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a fekete lyukak csillapodási fázisa, amely nyilván akkor áll elő, amikor az összeol-
vadásban legalább az egyik résztvevő fekete lyuk, vagy amikor az összeolvadás
eredményeképpen pl. két neutroncsillagból fekete lyuk jön létre. Hasonlóan,
szupernóva-robbanásokban is keletkezhet fekete lyuk, és az ott keletkező fekete
lyukak esetén is várunk ilyen csillapodási fázist.

A pontos relativitáselméleti számolások eredményeképpen megkapható jel-
alak jól közelíthető egy egyszerű, időben exponenciálisan csillapodó szinuszhul-
lámmal:

h(t) = h0 exp(−πft/Q) cos(2πft) , (2.45)

ahol természetesen csak t ≥ 0 lehet, és Q ≃ 2(1−a)−9/20, ahol a a spint jellemző
dimenziótlan paraméter (a = 0 nem forgó, Schwarzschild-féle fekete lyukak és
a = 1 maximálisan forgó, Kerr-féle fekete lyukak esetén).

A (2.45)-ben szereplő két fontosabb mennyiség, a frekvencia és az amplitúdó
tömegfüggése:

f ≃ 32

(

M

M⊙

)−1
(

1 − 0.63(1 − a)3/10
)

kHz , (2.46)

és

h0 =
6 × 10−21

Q(1 − 0.63(1 − a)3/10)1/2

(

d

Mpc

)−1(
M

M⊙

)(

ǫ

0.01

)1/2

, (2.47)

ahol ǫ a gravitációs hullámok formájában kibocsátott energia ésMc2 hányadosa,
d pedig a forrás távolsága a detektorunktól mérve.

A fenti két képlet számszerű kiértékeléséből látszik, hogy a földi obszervató-
riumok érzékenységének maximuma a 10–600M⊙ tartományba eső fekete lyukak
esetén van, és egy tipikus, 10M⊙ fekete lyuk csillapodásából származó jel erős-
sége kb. 2 × 10−21, ha a forrás távolsága 20 Mpc. Ebből azt a következtetést
vonhatjuk le, hogy a Virgo-galaxishalmazban (amelynek kb. ekkora a távolsága)
található nagyszámú galaxisban előforduló feketelyuk-keletkezések jele is érzé-
kelhető lesz pl. a LIGO által. Várható megfigyelési rátákat itt nem érdemes újra
felsorolni, nagyságrendileg megegyezik a korábban, az összeolvadás első szaka-
szánál megadott rátákkal (figyelembe véve, hogy a neutroncsillag–neutroncsillag
összeolvadások nem feltétlenül járnak feketelyuk-keletkezéssel, ez az itt várható
rátát csökkenti, a szupernóvák során keletkező fekete lyukak viszont a rátát
emelik).

Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy azok a folyamatok, amelyeket eddig
ebben a szakaszban áttekintettünk, képezik a gravitációshullám-kutatás legfon-
tosabb területét. A jelenleg működő földi detektorok elsősorban a kisebb tömegű
kompakt kettősök összeolvadásának első szakaszából származó (a 2.10. ábrán il-
lusztrált formájú) jeleket keresik a detektorok kimenetén, ún. matched filtering

eljárással. Ennek lényege, hogy az ismert jelalakot korreláltatják a detektor
jelével. A harmadik szakaszból származó, exponenciálisan lecsengő szinuszjel
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is kereshető, de sok zajforrás pontosan ilyen alakú jelet produkál a detektorok-
ban, ezért ennek a jelalaknak a hasonló elven való keresése kevesebb sikerrel
kecsegtet. Röviden érdemes összefoglalni azonban az egyéb forrásokból szár-
mazó jeleket, illetve az ezek kimutatására a jövőben tervezett erőfeszítéseket
is.

A 2.11. ábrán ismételten feltüntettük a földi detektorok és a LISA űr-
detektor érzékenységi görbéjét, és lila színnel bejelöltük az ebben a szakasz-
ban tárgyalt források jelét (várható amplitúdóját és frekvenciáját) is. Lát-
ható, hogy a jelenleg már megépült és szakaszosan üzemelő két földi detek-
tor (a LIGO és a VIRGO) minimális valószínűséggel detektálhat jelet közeli
feketelyuk-összeolvadásokból (a 10 M⊙ tömegtartomány közelében), vagy eset-
leg közeli szupernóva-robbanásokból, a fejlettebb, kb. 5-6 év múlva induló földi
detektorok (mint amilyen pl. az aLIGO lesz) viszont már jó eséllyel pályáznak
az első felfedezésre, sőt azután a hullámok rendszeres detektálására is! A LISA

kisebb frekvenciákon fog dolgozni, és kisebb érzékenysége ellenére is várhatóan
rendszeresen fog szupernehéz fekete lyukak összeolvadásából vagy szupernehéz
fekete lyukak által kisebb lyukak befogásából származó jeleket észlelni.

Természetesen ezzel nem ért véget azon asztrofizikai jelenségek sora, ame-
lyek gravitációs hullámok forrásaiként szolgálnak. A most következő néhány
bekezdésben említést teszek olyanokról, amelyek a teljesség kedvéért ide kí-
vánkoznak, de nem lesznek a munka későbbi fejezeteiben bemutatott konkrét
eredményekhez köthetők.

Elsőként említendő, hogy a szupernóvák fenti tárgyalásakor csak a katak-
lizma eredményeképp létrejövő fekete lyuk lecsengése során kibocsátott hullá-
mokkal foglalkoztunk (mert állításunk szerint azok megegyeznek a kompakt ob-
jektumok összeolvadása útján létrejövő fekete lyukak lecsengése során keletkező
hullámokkal). Természetes azonban, hogy a nagy tömegű csillagok fejlődésé-
nek végső szakaszában, amikor a vasmag összeomlik, az feltételezhetően nem
gömbszimmetrikus, a csillag közepe felé gyorsuló anyag is kelt már gravitációs
hullámokat. A nagyobb tömegű csillagok a II. típusú szupernóva-robbanás so-
rán vagy neutroncsillagot, vagy fekete lyukat hagynak maguk után, ez a fejlődés
végállapota. Amikor a vasat tartalmazó magban a degenerált elektrongáz már
nem tud ellentartani a külső rétegek rá nehezedő nyomásának, akkor az össze-
omlik, majd elképzelhető, hogy neutronok degenerált állapotban meg tudják
állítani ezt a folyamatot (ekkor jön létre a neutroncsillag), de az is, hogy ha
a csillag kezdeti (főágbeli) tömege kellően nagy (az irodalom 25–40 naptöme-
get említ), akkor nincs ismert folyamat, amely az összeomlást megállítaná, és
a középpontba zuhanó anyagból fekete lyuk lesz. Óvatos számítások szerint
egy akár kicsit is aszferikus összeomlás során kb. 1 naptömegnyi anyag gyor-
sulhat a fénysebesség negyedére, és ez nyilván hasonló amplitúdójú gravitációs
hullámokat kelthet, mint a kompakt fekete lyukak összeolvadása.

A fizikai folyamat modellezése bonyolult, ezért nem feltétlenül ismert az
így létrejövő gravitációs hullámok formája. Az irodalom részletesen foglalko-
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2.11. ábra. Itt – ugyanabban a frekvencia–amplitúdósűrűség-spektrum tar-
tományban, mint a 2.9. ábrán – felrajzoltuk a nagyobb földi detektorok és a
LISA űrdetektor érzékenységi tartományát, és számozva (lila színnel) azokat a
frekvencia–amplitúdó értékeket, ahol a különböző asztrofizikai forrásokból szár-
mazó jelek várhatók. Az 1. egyenes a 10 naptömegű fekete lyukak összeolva-
dásából származó jelet mutatja, ha azok tőlünk mért távolsága 100 Mpc. A
2. egyenes ugyanilyen tömegű, 200 Mpc távolságú fekete lyuk és neutroncsillag
összeolvadásából származó jel. Látható, hogy ha a távolság nő és a tömegek is
kisebbek, akkor a jel amplitúdója csökken. A 3. egyenes ugyancsak kompakt
objektumok, neutroncsillagpárok összeolvadásából jön, ha azok távolsága 200
Mpc. A 2. és a 3. egyenes tehát abban különbözik egymástól, hogy a 3. egye-
neshez tartozó források még kisebb tömegűek, így a jelerősség tovább csökken.
Ebben a magasabb frekvenciájú tartományban adhatnak jelet a szupernóvák (a
6. vonal által határolt tartományban valahol). Alacsonyabb frekvencián kapunk
jelet szupernehéz fekete lyukak összeolvadásából. A 4. egyenes a z = 1 távolság-
ban lévő 106M⊙ méretű fekete lyuk által befogott 10M⊙ méretű fekete lyuk jele,
az ennél sokkal erősebb és még alacsonyabb frekvenciánál lévő 5. egyenes pedig
106M⊙ méretű feketelyukpárok összeolvadásából származó jel. Az 1–5. vona-
lak helyét az ábrára Andersson & Kokkotas (2005) munkája alapján rajzoltam
fel, a 6. tartomány Rowan & Hough (2000) művéből származik (és megjegy-
zendő, hogy nem a szövegben később leírt magösszeomlási folyamathoz, hanem
a létrejövő fekete lyuk lecsengéséhez tartozó jel erősségét és frekvenciáját jelöli).

zik a lehetőségekkel, általában forgó, tengelyszimmetrikus magok összeomlá-
sára egyszerűsítve a problémát. Az ilyen modellezések során több szabad pa-
raméterrel számolnak (ilyenek a mag differenciális rotációjának skálahossza, a
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forgáshoz rendelt kinetikus energia vagy az anyagot jellemző adiabatikus in-
dex). Mindezek különböző megválasztásával egész görbesereg adható a gravi-
tációs hullám amplitúdójának időbeli lefutására. Ebben a munkában ezekkel
tovább nem foglalkozunk, de megemlítjük, hogy a görbesereg tanulmányozása
során levonható az a következtetés, hogy a csillagmagok összeomlásából várható
gravitációshullám-jelek tipikus frekvenciája a 50–3000 Hz tartományba esik,
amplitúdója pedig 2×10−23–4×10−20 nagyságrendű, ha a távolság 10 kpc. Le-
vonható tehát a következtetés, hogy a földi detektorok képesek lennének ilyen
hullámokat érzékelni, ha azok a Tejútrendszerben bekövetkező szupernóváról
indulnának. Figyelembe véve, hogy ezek gyakorisága 0,02 évente, nem ez lesz a
legvalószínűbb forrása a közeljövőben esetlegesen detektált hullámoknak.

A második fontos, említést érdemlő forrásfajta a gamma-felvillanások kibo-
csátásához köthető. Az irodalom megkülönböztet rövid és hosszan tartó felvil-
lanásokat (2 s a határ a kettő között). Az érkező fotonok energiája hatalmas,
1 keV–100 MeV. Az 1960-as évek végén történt felfedezésük óta már sok ilyet
sikerült megfigyelni, ma naponta egy ilyet észlelnek átlagosan. Az égen az
eloszlásuk izotrop, és sikerült optikai megfelelőket is megfigyelni. Ezek tanul-
mányozása alapján gondoljuk, hogy legalábbis a hosszú lefutású felvillanások
eredete extragalaktikus (akár z = 1 is lehet a távolság, de van közelebbi, 35
Mpc távolságban található forrás is).

Egyes optikai megfelelők megfigyelése arra enged következtetni, hogy a gamma
felvillanások származhatnak szupernóva robbanásokból (pl. a GRB030329 op-
tikai megfelelője az Ic típusú szupernóvák spektrumát mutatta). Ebben az
esetben (pláne, ha távoli, extragalaktikus eredetű szupernóvákról van szó) a
gravitációshullám-jelek megfigyelésének valószínűsége nem nagyobb, mint a fent
tárgyalt szupernóvák esetén. Ennek ellenére megemlítendő, hogy az irodalom
olyan elemzéseket is közöl, amelyek szerint a gamma-felvillanásokból származó
fotonok erősen irányítottak (egy szűk nyaláb mentén hagyják el a forrást). Ha ez
igaz, akkor nyilván sokkal több ilyen felvillanás van, mint amennyit mi észlelünk
(amikor a nyaláb éppen a Föld felé irányul). Ezeket viszont gravitációshullám-
tartományban nyilván észlelhetnénk, hiszen azok nem csak egy szűk sávban
lesznek kibocsátva. Mivel a hullámalak nem ismert, ezek megfigyelésére csak a
több földi obszervatórium jelének összehasonlítása útján, koincidenciák keresé-
sével van esélyünk.

A harmadik fontos terület, amely eddig nem szerepelt ebben a szakaszban,
a sztochasztikus jelek témaköre. A nagyszámú, távolabbi kompakt kettős rend-
szerek fel nem bontott jele, a véletlenszerű téridő-fluktuációkból származó hul-
lámok, valamint a korai Univerzum járuléka adja a sztochasztikus hátteret.
Jelenlegi nézőpontunk szerint a kompakt kettősök fel nem bontott jele (mivel
távoliak, és a közelebbi kettősök jele majd jól tanulmányozható lesz) egyszerűen
értéktelen zajnak tekinthető. Lényeges lenne viszont észlelni a korai Univerzum-
ból származó információt.

Az asztrofizikában rendkívüli jelentősségű a Penzias és Wilson által 1965-ben
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felfedezett kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás. Ennek tanulmányozásával
sok információt szerezhetünk a korai Univerzumról, sőt a háttérsugárzás fluk-
tuációinak spektrumából (a WMAP űrszonda mérései alapján) a kozmológiát
jellemző paraméterek precíz meghatározására is lehetőségünk nyílt a közelmúlt-
ban. Ezek a hullámok az Univerzum 380000 éves korában csatolódtak le az
anyagról, információt tehát erről a korszakról hordoznak.

Ezzel ellentétben a korai Univerzumból származó gravitációshullám-jelek az
Univerzum 10−25–10−15 s-os korából származnak, azaz sok nagyságrenddel ko-
rábbi időszakba adhatnak bepillantást. A kauzalitást megkövetelve kiszámít-
ható, hogy egy adott detektor által mérhető gravitációs hullám milyen kor-
szakból származik. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a korai Univerzumban keletkező
gravitációs hullám hullámhossza nem lehet nagyobb a korai Univerzum hori-
zontjánál. Mivel pl. a LIGO karjainak hossza ismert, kiszámítható az, hogy
mikor volt kb. ekkora az Univerzum horizontja (kb. t = 10−25 s). Hasonlóan, a
sokkal hosszabb karokkal rendelkező LISA későbbi (kb. t = 10−15 s) korszakból
származó hullámokat is mérhet.

A sztochasztikus gravitációshullám-háttér mértékét az Univerzum kozmoló-
giai Ω paraméteréhez való hozzájárulásként adjuk meg (ma azt gondoljuk, hogy
Ωtotal = 1 és Ωm ≈ 0.3, ΩΛ ≈ 0.7). A gravitációs hullámok hozzájárulása, Ωg(f),
az az energiasűrűség (az Univerzum kritikus sűrűségének mértékében), amely
az f frekvenciaoktávban mérhető. Ωg és a mérhető hullám amplitúdója között
egyszerű összefüggés áll fent (h ∼

√

Ωg(f)/f). Ωg értékét a LIGO 10−7, az
aLIGO pedig 10−10 mértékig tudja majd mérni. Ezen a területen hasonló lesz
a LISA érzékenysége is, de pl. a BBO (lásd a 2.3 táblázatot) pontosan arra a
célra lesz optimalizálva, hogy Ωg-t minél érzékenyebben mérhesse.

A korai Univerzumban kétféleképpen keletkezhettek gravitációs hullámok
(Battye & Shellard, 1996). Köztudott, hogy az ősrobbanás elméletének mára
elfogadott és szükséges kiegészítése az infláció. Ez ad magyarázatot az ősrobba-
nás által felvetett három problémára: a horizont-problémára, a finomhangolás
problémájára és a struktúra eredetére (Frei és Patkós, 2005). Ez utóbbit egy-
szerűen fogalmazva úgy magyarázza, hogy az infláció során kvantumfluktuációk
nőnek a teret teljesen kitöltő, skálainvariáns adiabatikus sűrűségfluktuációkká.
Az infláció így gravitációs hullámokat is kelthet. Anélkül, hogy itt a részletekbe
belemennék, elég legyen annyit megjegyezni, hogy a COBE műhold méréseiből
az így keletkező hozzájárulásra Ωg < 1014 adódik. Ha az infláció nem a jelen-
leg legelfogadottabb formájában megy végbe (mely szerint az inflációs időszak
visszafűtéssel végződik), hanem esetleg megvalósul az alternatívaként javasolt
elnyújtott infláció vagy a hibrid infláció, akkor ez az érték akár nagyobb, mér-
hető is lehet.

A másik mechanizmus, amely az infláció után nem sokkal gravitációs hul-
lámokat kelthet a megannyi végbemenő fázisátalakulás közül valamelyik. Nem
eltitkolva, hogy a részecskefizika mai álláspontja szerint ezek a fázisátalakulások
(pl. az elektrogyenge vagy a kvark–hadron) nem elsőrendű fázisátalakulások, el-
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képzelhető pl. az elmélet olyan szuperszimmetrikus kiterjesztése, ahol az elekt-
rogyenge fázisátalakulás elsőrendű. A 2.12 ábrán illusztrált módon egy ilyen
fázisátalakulás során a dinamika olyan, hogy az akár gravitációs hullámokat is
kelthet.

Hideg vákuum 

Meleg vákuum

2.12. ábra. Az elektrogyenge fázisátmenet elméletének szuperszimmetrikus ki-
terjesztése megenged olyan paramétereket, amelyek mellett az elektrogyenge
fázisátalakulás lehet elsőrendű. Egy ilyen esetben a fázisátalakulás dinamikájá-
ból következően keletkezhetnek gravitációs hullámok. Az új fázis (ábránkon a
hideg vákuum) buborékai relativisztikus sebességgel nőnek, ütköznek egymás-
nak, forrnak össze, és hozzák létre a fázisátalakulás végére a hideg vákuummal
kitöltött teret. Az ábrát Battye & Shellard (1996) munkájából vettem át.

A negyedik és egyben utolsó lényeges jelenségkör a periodikus jelet kibocsátó
források halmaza. A legjellemzőbb példa egy ilyenre egy gyorsan forgó, de nem
teljesen tengelyszimmetrikus tömegeloszlású neutroncsillag. Sok olyan folyamat
képzelhető el, amely aszimmetriát okoz a tömegeloszlásban, és ez az aszimmetria
valameddig fent is maradhat (bár valószínűleg eloszlik egy idő után). A neutron-
csillag anyageloszlásának eltérése a gömbszimmetrikus helyzettől – az elliptikus-
ság – számszerűsíthető (ǫ = (Ixx− Iyy)/Izz), és a kibocsátott gravitációs hullám
amplitúdója egyenesen arányos ezzel az elliptikussággal (h ∼ ǫf 2

s d
−1, ahol fs

a neutroncsillag forgási frekvenciájának kétszerese, d pedig a tőlünk mért tá-
volsága). A pulzárok – mint speciális neutroncsillagok – forgási frekvenciája
ismert (a legnagyobb érték 600 Hz feletti), és ezért tudjuk, hogy a lehetséges
gravitációshullám-frekvenciák a földi obszervatóriumok érzékeny tartományába
esnek. Az amplitúdóról csak annyit tudunk mondani, hogy valószínűleg a je-
lenleg működő földi detektorok nem elég érzékenyek a kimutatásukhoz, de a
következő generációs berendezések (pl. az aLIGO) képesek lehetnek a kimuta-
tásukra, főleg akkor, ha a periódikus jelet sokáig sikerül észlelni, hiszen a jel/zaj
arány az észlelési időtartam n;gyzetgyökével javul.

Érdemes itt egy pici kitérőt tenni, és rámutatni, hogy a LIGO az elmúlt tíz
évben miért tudott kb. 30 olyan tudományos cikket publikálni, amelyek annak
ellenére értékes eredményeket tartalmaznak, hogy köztudott módon a gravitá-
ciós hullámokat még nem felfedeztek fel. Mindazon modellalkotásra, szimuláci-
óra, elméletek létrehozására irányuló erőfeszítések, amelyeket itt összefoglaltam,
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sok értékes eredményre vezettek. A tény, hogy nem találtunk még gravitációs
hullámokat, egyúttal olyan következtetések levonását engedi meg, amelyek az
egyes jelenségek amplitúdójára, áttételesen a fizika egészére nézve értékes infor-
máció. A jelen példánál maradva, az, hogy a LIGO nem talált pl. periodikus
jeleket, az érzékenységét figyelembe véve megengedi annak a következtetésnek
a levonását, hogy a pörgő neutroncsillagok elliptikussága nyilván nem lehet túl
nagy. Ha az lenne, akkor az általuk kibocsátott gravitációs hullámokat észlelte
volna a LIGO. A tény, hogy nem észlelt ilyeneket – pedig 28 ismert izolált pulzár
frekvenciájának közelében a LIGO jeleit kifejezetten alaposan tanulmányozták
ennek érdekében – felső határt szab a vizsgált pulzárok elliptikusságára. Ilyen,
ún. felső határ cikkek születtek nagyszámban az elmúlt időszakban.

A következő öt fejezetben tárgyalt konkrét eredményeim több helyen is kap-
csolhatók az itt bemutatottakhoz. A következő fejezetben arról számolok be,
hogy számításaink szerint a kvazárok luminozitásgörbéjének és a mögöttük lévő
fizikának a megértéséhez nem elegendőek feltétlenül az optikai tartományban
végzett megfigyelések, szükség lesz a LISA-hoz hasonló űrdetektorokra (az ál-
taluk mért szupernehéz-feketelyuk-összeolvadási gyakoriságokra) ahhoz, hogy
megértsük, milyen volt az Univerzum hierarchikus fejlődése során a galaxisok
kialakulásának és fejlődésének pontos története. A 4. fejezet azokat a számí-
tásainkat mutatja be, amelyek rávilágítottak annak lehetőségére, hogy pl. a
LISA által észlelt jelek forrásának helyét meg tudjuk határozni az égen. Ez
azért fontos eredmény, mert már a több konstellációt tartalmazó fejlett űrde-
tektorok elkészülte előtt, az „első generációs” űrdetektorokkal is lehetővé válik
a pozíciómeghatározás, és így nyer értelmet az az ötlet, amely azt vázolja, hogy
érdemes a forrás pozíciójának helyét optikai tartományban megfigyelni, mert
ott esetleg fényjel várható. A 5. fejezet egy olyan lehetséges mechanizmust
mutat be, amely mechanizmus következtében a szupernehéz feketelyuk-párok
összeolvadását fényjelenség kísérheti. Ez az ötlet tehát direkt összeköttetést te-
remt az EM tartományokban és a gravitációs hullámok detektálásával végzett
megfigyelések között, ez munkám szempontjából központi fontosságú, hiszen a
dolgozat a címét is innen kapta. Az utolsó két fejezet technikai jellegű, algo-
ritmikus eredményeket összegez. A 6. fejezetben olyan – főleg a képfeldolgozás
témakörébe tartozó – algoritmusokat mutatok be, amelyekkel az optikai tar-
tományban végzett megfigyelések, illetve a képek kiértékelése automatizálható.
A legutolsó fejezetben pedig a kifejezetten a LIGO detektor számára általunk
fejlesztett újszerű jelkereső eljárásokból illusztrálok kettőt.


