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A gravitáció szerepe az ismert Univerzum összetételében 

 



 
Idő- és távolságskálák az Univerzumban, melyeken a gravitáció meghatározó 
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A Tejútrendszer közepén található szupernagy tömegű fekete lyuk 

 
Általános relativiáselmélet: gravitáció = görbület  

 hatalmas görbület à fekete lyuk 



 
Hogyan „láthatjuk” még a fekete lyukat? Gravitációs lencsézés 

 

Ha anyag van körülötte, annak sugárzását látjuk 
 
A fekete lyuk  
•  gravitációsan lencsézi a körülötte keringő 

(akkréciós) korongot 
•  megkettőzi annak képét 

 
Interstellar (Csillagok között) 

 



 
Feketelyuk-kettős rendszer gravitációs lencsézése 

 



 
Feketelyuk-kettős rendszer gravitációs sugárzása 

 



 
Mi történik, ha ez a gravitációs sugárzás a Földre ér? 

 

Szerencsére a közvetlen közelünkben nincsenek összeolvadó feketelyuk-kettősök !! 



 
A gravitációs hullámok közvetlen kimutatása interferométerekkel 

 

Advanced LIGO, Hanford, USA, 4km   Advanced LIGO, Livingston, USA, 4km     Advanced Virgo, Cascina, Olaszo. 3km     KAGRA, Kamioke, Japán, 3km 
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A gravitációs hullámok első közvetlen kimutatása: GW150914  

 
Phys. Rev. Lett. 116, 061102 (2016) 

29 és 36 naptömegű fekete 
lyukak összeolvadása à 
0,05 sec alatt 3 naptömegnyi 
energia szabadult fel 
gravitációs hullám formájában
=
a Paksi Atomerőmű 1031 évi 
energiatermelése !

a nagy távolság miatt az 
Advanced LIGO 
lézerinterferométereiben 
a proton méretének
ezredrésznyi változását okozta !

1.3  milliárd évvel ezelőtti 
esemény (a Földön kialakul az 
oxigénnel telített légkör )



 
 
Tejútrendszer ~ 30 kpc    Laniakea szuperklaszter ~ 160 Mpc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokális Csoport ~ 3,1 Mpc    Virgo szupercsoport ~ 33 Mpc  

 
Honnan is jött a GW150914 gravitációs hullám? (230-500 Mpc) 

 



 
Ami a GW150914 után történt: LIGO India – jóváhagyva !  

 



 
Ami a GW150914 után történt:  LISA Pathfinder  

 

Megnyitotta 
az utat a 
LISA 
fellövéséhez 



Gravitációs hullámok 
keresése a kozmikus 

mikrohullámú 
háttérsugárzás 
polarizációnak  
B-módusaiból 

 
A GW150914 után:  az inflációs korszakban született 

gravitációs hullámok detektálásának terve 
 



 
A jövő:  LISA 

 

Karhosszúság: 1-5 millió km (költségvetés függvénye) 
Föld-Hold rendszert követő heliocentrikus pálya  

   2034 à 2029 ? 



 
A jövő:  DECIGO 

 

Karhosszúság: 1000 km  à érzékenység: 0,1 ÷ 10 Hz 
Cél: az Ősrobbanást követő 380.000 évben kibocsátott 
gravitációs hullámok észlelése  
(elektromágneses hullámok olyan távolról nem jöhetnek)  



- 3 db, egyenként 10 km karhosszúságú 
 detektor 

- 3. generációs detektor: földalatti, hűtött 
 „karok” 

 - legalább 10x érzékenyebb a jelenlegi 
 detektoroknál 

- érzékenység alsó küszöbe: 1 Hz 
- egyik interferométer 1 ÷ 250 Hz, 

 másik kettő 10 Hz ÷ 10 kHz 
  frekvenciára optimalizált 
- megvalósulás ~ 2025 

 
A jövő:  Einstein teleszkóp 

 
 -- Koordináló intézmény 

Mátra: kedvező szeizmikus adottságok 



Az általános relativitáselmélet pontosabb 
tesztelése:  

- vannak-e új polarizációk? 
- tömeges-e a graviton? 

- az univerzum gyorsuló tágulásának 
független ellenőrzése 

Várható források: 
-  nagyobb tömegű 

feketelyuk-kettősök 
összeolvadása 

-  neutroncsillag-rezgések 
-  aszimetrikus 

szupernova-robbanások 
-  gamma-kitörések 

 
A jövő:  Einstein teleszkóp 

 



- az Einstein-teleszkóp tudományos potenciálja vitathatatlan 
- mintegy 50 évre a tudományos világ térképére helyezi a helyszínt 
- infrastruktúrális, kulturális, gazdasági húzóerőt fejt ki  

 a régió fejlődésére 
  EZ EGY BEFEKTETÉS A JÖVŐBE ! 

- az Einstein-teleszkóp tudományos közösségébe való magyar 
beágyazás és kedvező adottságok  

 (Wigner Kutatóintézet részvétele,  
 más Magyarországon, gravitációs  
  hullámok területén dolgozó  
  kutatók kapcsolatrendszere,  
 szeizmikus mérések) nem elegendőek 

- regionális, országos, talán Közép-Európai  
 összefogás ! 

- helyi és országos támogatás,  
 felajánlások szükségesek ! 

 
A jövő:  Einstein teleszkóp 

 


