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A gravitációs hullámok miért mutathatók ki lézer-interferométerrel?

Gravitációs hullám (GH)

Newton: ha egy nagy tömegű égitest helyet változtat, annak azonnal érződik a 
hatása tetszőlegesen nagy távolságban is.

Einstein: ha egy nagy tömegű égitest helyet változtat, gravitációs hullám 
keletkezik: téridőgörbületi állapot, amely fénysebességgel terjed.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sík téridőben vegyünk fel egy (t,x,y,z) koordinátarendszert: az (x=konst, y=konst,
z=konst) koordinátavonalak szabadon lebegő kövek világvonalai legyenek.

Tfh. ezen a téridőtartományon áthalad egy (+z) irányú, ún. + polarizációjú, kis
amplitudójú GH.

A metrika ekkor:

h(z,t) = h(z–t) << 1

[1] A szabad kövek a GH áthaladásakor is megtartják konstans (x,y,z) 
koordinátáikat (levezethető a MÖE-ből). 
[ld. http://fizipedia.bme.hu/images/7/7b/16_GravWaves2.pdf]

[2] Ha egy adott kő helyén történik két esemény: dt = dt® a t-koordináta most 
fizikai jelentéssel bír: t a kő karóráján mutatott idő.

[3] A kövek fizikai távolsága (“méterrúd-távolsága”) változik.

x-irányban:

y-irányban:



2

Pl. az (x,y) síkban körben elhelyezett köveken áthalad egy z-irányú GH:

“lüktető spagettizálódás”

A GH detektálása

[1] Merev méterrudakkal elvileg lehet mérni a szabad kövek közötti méterrúd-
távolságok változásait

Probléma: a relatív távolságváltozás nagyon kicsi, ~10-22..10-20

® gyakorlatban nem jól alkalmazható módszer



3

A GH detektálása

[2] Lézer interferométerrel

[a] LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)

- két interferométerből álló rendszer: 
Louisiana állam, Washington állam (~3000km)

- 2015. szeptember: az első közvetlen módon detektált GH
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A GH detektálása

[2] Lézer interferométerrel

[b] LISA (Laser Interferometer Space Antenna)

- tervezett felbocsátás: ~2034

- a Nap körül kering a Föld mögött 20°-kal, mérete a Föld-Hold távolság 20-szorosa

Kitérő: GH közvetett detektálása

Hulse-Taylor, 1974.

a közvetlen detektálás ilyen lett volna:
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LIGO, 2015. szeptember:

„Chirp”-demonstráció Euler-koronggal
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GH: maga a tér tágul, ill. szűkül össze (hasonló a táguló Univerzumhoz) ®
a fény hullámhossza is a kövek távolságával azonos módon változik

Használhatjuk-e a fény hullámhosszát - a merev rúdhoz hasonlóan - „méterrúdnak“
(hosszegységnek) a távolságméréshez? NEM!

l együtt tágul az interferométer karjaival! (a merev méterrúd nem)

Miért lehet mégis optikai interferométerrel GH-okat detektálni?

1. magyarázat:

Más modell: fényhullámok helyett fényimpulzusok (vagy fényrészecskék) lépnek
ki a lézerből

A fényimpulzus ny.o. és tükörx közötti oda-vissza útjára: dy = 0, dz = 0, dt = 0
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[Ezek a ny.o. „karóráján“ mért sajátidő-tartamok!]

Fényimpulzusokat indítunk ® kimérhető a Dtx és Dty közötti különbség ®
detektálható a GH.

Egy CW lézer hullámhegyeinek is hasonlóan kell viselkednie, mint a fenti
modellben a fényimpulzusoknak (vagy fényrészecskéknek) ® CW lézer 
interferométer is detektálni tudja a GH-ot!

[Az interferenciaképpel nem a hullámhosszt, hanem a két kar közötti 
időkülönbséget mérjük!]

Konkrét példa:

Tfh. egy lépésfüggvény alakú GH érkezik ®

(egyszerűsítő jelölés)

CW esetén ez az időkésés mekkora fáziskésésnek felel meg?

[GHF]

(T: a kibocsátott fényhullám periódusideje, „a lézeróra ketyegése“)

Megj.: [GHF] mutatja, hogy L növelésével növelhetjük az interferométer érzékenységét.
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2. magyarázat:

közvetlenül fényhullámokkal

Konkrét példa: H = 0.5, L = 2l

Saulson, Am. J. Phys. (1997)

(1) Csak az a l tágult, amelyik éppen a
rendszerben volt a GH érkezésének
pillanatában. A lézer folyamatosan az
eredeti l-jú hullámokkal „tölti fel“ a
teret. 

(2) t = 3T: visszafelé még épp csupa
megnyúlt l halad, odafelé már csupa
eredeti l. Ebben a pillanatban a 
fáziskésés a „van GH“ és „nincs GH“
eset között: Djx[t=3T] = 6p – 4p = 2p. 
Utána még egyszer ugyanennyi
fáziskülönbség halmozódik fel, amíg a
megnyúlt l „kiürül“ a rendszerből.
Összesen tehát: Djx = 4p.

Ellenőrzés:
[GHF] ®

H = 0.5
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(3) y-irányban l összenyomódik a
GH megérkezésének pillanatában, 
az y-karban tehát Djy fázissietést
okoz ez a GH.

(4) Az ernyőn az interferenciakép
kimutatja, hogy az x- és y-karok
közötti fáziskülönbség megváltozott.
Ezt a változást a GH okozta.

Összefoglalás (válasz a címben
feltett kérdésre):
Az interferométer NEM a
hullámhosszat  alkalmazza
méterrúdként távolságmérésre,
hanem a lézert alkalmazza óraként 
időmérésre.

A LIGO-megfigyelések (2015-) óriási jelentőségűek, mert:

1. A LIGO az első eszköz, amely az általános relativitáselméletet az erős 
gravitáció tartományában képes tesztelni.

2. Új fajta távcső.

Újabb fejlemény: az első fénykép egy fekete lyukról! (2019. ápr.)

6.5milliárd Nap tömegű fekete lyuk 
az M87 galaxis közepén

Az ált. rel. elm. újabb igazolása az erős gravitáció tartományában. 


