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Az interferometrikus gravitációshullám-detektorok (GH-detektorok) képesek a teszt
tömegeik elmozdulásait akár a 10−20−10−19 m/

√
Hz kitéréssűrűség-spektrum szintje alatt

kimutatni (Hughes et al., 2001). Ez a tulajdonság várhatóan alkalmassá teszi ezeket az esz-
közöket arra, hogy az einsteini általános relativitáselmélet által előrejelzett, majd a Hulse
és Taylor megfigyelései (Hulse & Taylor, 1975) által valószínűsített gravitációshullám-
kibocsátás jelenségét közvetlen észleléssel is kimutassák. Az első generációs LIGO (Abbott
et al., 2009b) és VIRGO (Acernese et al., 2006) detektorokkal a közvetlen észlelés - előzete-
sen valószínűsített módon - ezidáig elmaradt. Az ismert forrásmodellek alapján azonban a
kb. 2014-2015-től tudományos célokra adatokat gyűjtő Advanced LIGO (AdvLIGO web,
2011), valamint az Advanced VIRGO (AdvVIRGO web, 2011), bizonyos típusú GH-jeleket
akár heti gyakorisággal is detektálni fognak (Kalogera et al., 2004; O’Shaughnessy et al.,
2008). A jelek gyakori észlelése forradalmian új eszközt nyújt az asztrofizika és a csilla-
gászat számára, amely tudományterületek eredményeiket eddig döntően elektromágneses
hullámok megfigyelésére alapozták. A gravitációs hullámok közvetlen észlelésének lehető-
ségén túl, a modern interferometrikus szenzorok a precíziós távolságmérést igénylő fizikai
kutatások számára is egyedülállóan pontos kísérleti eszközt jelenthetnek. Dolgozatomban
az eddig rendelkezésre állt, és a jövőben működő interferometrikus detektorok széles al-
kalmazási lehetőségeire mutatok rá a fizika két területén: az asztrofizikában, és a kísérleti
gravitációkutatásban. Az értekezésem tartalma a (Thrane et al., 2011), (Raffai et al.,
2007), (Baret et al., 2011), (Matone et al., 2007), és a (Raffai et al., 2011) publikációkat
követi, amelyek mindegyikének szerzője vagyok.

Az értekezesémben ismertetett kutatásaimat 2007-től, mint az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemen működő kutatócsoport, az Eötvös Gravity Research Group (EGRG,
EGRG web 2011) tagja végeztem. A csoportnak, amely témavezetőm, Dr. Frei Zsolt
kezdeményezésére és vezetésével jött létre, társalapítója lehettem. A csoport kezdet-
től fogva olyan kutatók és hallgatók aktív közösségeként működik, akik munkájukban
a gravitációshullám-asztrofizika, és az interferometrikus GH-detektorok fejlesztése terén
kötelezték el magukat. Az EGRG csoport 2007-ben válhatott a LIGO Scientific Collabo-
ration (LSC, LSC web 2011) teljes jogú tagjává.

Az LSC a gravitációshullám-fizika területén dolgozó kutatók nemzetközi együttműkö-
dése. Neve a Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO, LIGO web
2011) detektoraihoz kötődik, amelyek az Egyesült Államok Washington, és Louisiana ál-
lamában találhatók, rendre Hanford és Livingston helységek közvetlen közelében. Az
1997-ben alapított együttműködés ma mintegy 700 tagot számlál, a világ 11 országának
több, mint 60 intézményéből. A tagintézmények között egyetemeket és kutatóintézeteket
egyaránt találunk, elsősorban az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, és Németország te-
rületéről. A LIGO detektorok mellett az LSC kezelésében áll több kísérleti interferométer
a világ több pontján, valamint a németországi Hannoverben található GEO600 (GEO600
web, 2011) GH-detektor is.



Az LSC-s tagsággal a kutatók teljes körű hozzáférést nyernek az együttműködés keze-
lésében lévő GH-detektorok és járulékos szenzoraik adatsoraihoz; használhatják az LSC
hardveres és szoftveres erőforrásait; továbbá jogot nyernek a Kollaboráció munkájában
való részvételhez. A tagok egy szűkebb (jelenleg kb. 200 fős) csoportja a Kollaboráció
közös publikációin mint szerző is megjelenhet. A kollaborációs szerzőlistára a tagcsopor-
tok létszámukkal arányosan delegálhatnak kutatókat, akik kizárólag a tagcsoport elsőéves
munkájának jóváhagyása után írni kezdett publikációkra kerülhetnek rá társszerzőként.
Ennek eredményeként, jóllehet a 2007-es csatlakozásunktól kezdve leendő LSC-s társszer-
zőnek jelölt személy voltam, a Kollaboráció közös cikkeinek szerzőlistájára csak 2009-től
kerültem fel.

Az LSC a 2007-es csatlakozásunk után néhány hónappal együttműködési szerződést
írt alá a VIRGO kollaborációval, valamennyi adat és erőforrás közös megosztásáról, vala-
mint a találkozók összehangolásáról. A VIRGO kollaboráció elsősorban olasz és francia
kutatókat foglal magába, akik munkájukkal az olaszországi Cascinában található VIRGO
GH-detektorra koncentrálnak (VIRGO web, 2011). Az LSC és a VIRGO kollaboráció
együttműködéséből megszületett a LIGO-VIRGO Collaboration (LVC), amely közös szer-
zőlistát is alakított azon cikkek számára, amelyek a LIGO és a VIRGO detektorok ada-
tainak együttes kiértékelését tárgyalják.

Az LVC kötelező előírása szerint bármely olyan publikációt, amely valamely GH-
detektor adatainak kiértékelését is tárgyalja, a teljes kollaborációs szerzőlista feltünte-
tésével kell megjelentetni. Az ilyen publikációk, megjelentetés előtt, egy tipikusan 1-2
évig is eltartó ellenőrzési (review) folyamaton mennek keresztül, amely kiterjed a publiká-
ció elkészítésében használt módszerek részletes ellenőrzésére is. A doktori munkám alatt
több ilyen kollaborációs publikációhoz is alapvető fontosságú hozzájárulásaim voltak (lásd
pl. The LVC 2010, The LVC 2011), az értekezésemben mégis olyan projektek ismerte-
tésére szorítkoztam, amelyek elindításában és elvégzésében meghatározó szerepem volt;
amelyekben az elvégzett munkából relatíve kevés (O(1− 10)) szerzős publikáció született;
és amely munkák folytatása a LIGO-VIRGO kollaboráción belül ígéretes, és biztosított.
Választásomban az is szerepet játszott, hogy egy olyan LVC publikáció (The LVC, 2011),
amely néhány társszerző mellett szorosan kötődik a nevemhez, az LVC review hosszan
tartó folyamata miatt egyelőre nem jelenhetett meg.

A dolgozatomban ismertetett projektek elindulásukkor nemcsak a magyarországi ku-
tatási területek kínálatában, de a LIGO-VIRGO kollaboráción belül is újszerűnek számí-
tottak. A 2007-ben megjelent cikkünk (Raffai et al., 2007), amelyben elméleti modellek
motiválására a másodpercesnél hosszabb időtartamú GH-jelek azonosítására javasoltunk
keresési technikát, az első publikációk egyike volt a témában. A LIGO-VIRGO kollaborá-
cióban, részben a munkánkhoz is köthető módon, csak 2008-ban alakult meg az első olyan
munkacsoport, amely az ilyen típusú jelekre optimalizálva kívánt kidolgozni egy teljes
jelkereső programcsomagot. Az általunk definiált hosszú gravitációshullám-tranziensek



keresése a munkánk nyomán mára általánosan elfogadottá vált, és a Kollaboráción belül a
témát élénk érdeklődés övezi. A dolgozatom első része a munkacsoport tagjaként végzett
munkámat tárgyalja.

A földi interferometrikus GH-detektorok, mint precíziós pozíciómérő eszközök kiakná-
zása a GH-jelek észlelésén túlmutató fizikai kutatásban, még szintén gyerekcipőben jár.
A dolgozatom második részében egy ilyen projektre mutatok példát, a kísérleti gravitá-
ciókutatás területéről. Tekintve, hogy a dolgozatrészben tárgyalt kísérleti összeállítás a
GH-detektálás szempontjából is várhatóan számos gyakorlati előnnyel jár (ilyen előny a
GH-detektorok 1%-nál pontosabb amplitúdó- és fáziskalibrációja, vagy a környezeti gravi-
tációs gradiensekre vett átviteli függvények feltérképezésének lehetősége), a projekt teljes
megvalósulására reális esélyt látunk.

Mindezek alapján vázlatosan összefoglalom azokat a tézispontokat, amiknek részlete-
sebb kifejtésére a dolgozatom egyes részeiben vállalkozok. Dolgozatom első része az alábbi
tézispontokat tárgyalja:

• Az O(1 − 105sec) időtartamú GH-jeleket hosszú GH-tranziensekként definiáltuk,
megkülönböztetve őket a hagyományosan ismert rövid (O(. 1sec)) GH-tranziensektől,
és az időben ”állandó” ((O(> 105sec)) GH-jelektől. Az elkülönítést a feltételezett
forrásmechanizmusok közötti eltérések, valamint a háromféle időskálán alkalmazható
jelkeresési technikák módszertani különbségei motiválják.

• Szisztematikusan áttekintettük a hosszú GH-tranziensek valamennyi ma ismert, le-
hetséges asztrofizikai forrását és forrásmodelljét. A forrásmodellek alapján szám-
szerű becslésekkel vizsgáltuk meg a várható GH-jelek detektálhatóságát.

• Megalkottuk a hosszú GH-tranziensek keresésére specializált programcsomagot Sto-
chastic Transient Analysis Multi-detector Pipeline (STAMP) néven, amely hidat
képez a rövid GH-tranziensek, és az állandó GH-jelek keresésére kidolgozott tech-
nikák között. A keresőeljárás kiválasztott detektorpárok adatainak keresztkorrelál-
tatásával állít elő idő-frekvencia térképeket, amelyeken a jelkeresés már egy kép-
feldolgozási problémaként értelmezhető. Részletesen kidolgoztuk a keresőeljárás
teszt-statisztikáit, valamint kapcsolatot teremtettünk egy térkép több pixeljére vett
teszt-statisztika, és a pixelekhez tartozó potenciális GH-forrás izotróp-ekvivalens
energiakibocsátása között.

• Megvizsgáltuk egy teszt-statisztikánk valódi LIGO H1 és L1 detektorok zajmintáiból
nyerhető eloszlását, és megállapítottuk, hogy az eloszlás Gauss-eloszlású detektor-
zajt feltételezve Monte Carlo szimulációkkal is reprodukálható. A szimulációkkal
így közvetlen eszközt kaptunk ahhoz, hogy a teszt-statisztikák kereséshez használt
észlelési határértékeit beállítsuk.



• Megalkottuk a kvázi-monokromatikus, hosszú GH-tranziensek keresésére specializált
Locust és Hough képfeldolgozó eljárásokat. Az eljárások alkalmazhatóságát hosszú
GH-tranziensek keresésében a van Putten-féle modell mesterségesen szimulált jele-
inek, és egyes környezeti zajok által okozott glitchek rekonstruálásával demonstrál-
tuk.

• A STAMP, a Locust, és a Hough eljárásokat a LIGO S6 adatgyűjtési időszaka
alatt észlelt gamma-felvillanásokból származó, kvázi-monokromatikus, hosszú GH-
tranziensek célzott keresésében használjuk. A keresési paraméterek optimalizálási
folyamatában megállapítottunk egy konzervatívnak számító időablakot, amelyen be-
lül egy gamma-felvillanás forrásobjektumából a GH-jel megérkezése várható. Az
összesen 500 sec hosszú időablak [-350s,+150s] arányban oszlik meg a GRB észlelési
ideje körül. A megállapításához elméleti modellek által motivált összehasonlításokat
végeztünk a rendelkezésünkre álló GRB-megfigyelések eredményeivel.

Dolgozatom második része a következő tézispontokat tárgyalja:

• Felismerve, hogy a második és harmadik generációs GH-detektorok alacsony frek-
venciás (< 10 Hz) érzékenységét a környezeti gravitációs gradiens zaj korlátozza,
valamint ismerve a vonatkozó elméleti modellek korlátait, kidolgoztunk egy kísérleti
eljárást, amellyel a GH-detektorok gravitációs gradiens zajra vett átviteli függvé-
nye feltérképezhető. Az eljárásban eszközként egy olyan tetszőleges, periodikusan
változtatott tömegeloszlást (egy DFG-t) javasolunk, amelynek lokális gravitációs
terében a kvadrupól tag dominál.

• Analítikus számolásokkal igazoltuk, hogy a GH-detektor teszt tömegétől néhány
méterre elhelyezett, O(0, 1kg ·m2) kvadrupólmomentumú DFG gravitációs gradiens
jelét a detektor O(1− 1000 sec) integrálási idő alatt észlelni tudja. Igazoltuk, hogy
egy ilyen DFG várhatóan képes a GH-detektorok 1%-nál pontosabb amplitúdó- és
fáziskalibrációjára.

• Numerikus szimulációkkal megállapítottuk azt a méretskálát (0, 1−10m) és erősségi
skálát (> 10−5−10−7), ami határokon belül a közeljövőben rendelkezésre álló interfe-
rometrikus szenzorok reálisan képesek lehetnek a Yukawa-típusú nem-newtoni gravi-
tációs potenciálok kimérésére, az ezidáig kísérlettel elért erősségiparaméter-határok
(10−3 − 10−4) alatt. A mérés kivitelezésére két DFG alkalmazását javasoljuk, egy
kioltási kísérletben.
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