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 2017. január 4-én magyar idő szerint 11:11:59-kor mindkét LIGO detektor (LIGO 

Hanford és LIGO Livingston) gravitációshullám-jelet észlelt 3 ezredmásodperc 

időkülönbséggel. A jel az észlelés dátuma alapján a GW170104 nevet kapta. 

 A LIGO detektorok az Advanced LIGO projekt második megfigyelési 

időszakában voltak (O2), amely 2016. november 30-án kezdődött és jelenleg is 

tart. 2016. december 22-e és 2017. január 4-e, valamint 2017. május 8-a és 21-e 

között a detektorok tervezett üzemszünet alatt voltak. 

 A GW170104 jelhez tartozó jel-zaj arány akkora volt, mint a GW151226 esetében 

(SNR ≈ 13). A zajból 70 000 évente várnánk ilyen nagyságú téves riasztást. 

 A feketelyuk-kettős gravitációshullám-jelében a bespirálozás, valamint az 

összeolvadás és utócsengés fázisai is jól megfigyelhetőek, így a fekete lyukak 

tömegeit jól meg lehetett határozni a jelalakból. 

 A két fekete lyuk becsült tömege 31,2
+8,4

-6,0 és 19,4
+5,3

-5,9 Naptömeg volt, az 

összeolvadásukból keletkezett nagyobb fekete lyuk tömege pedig 48,7
+5,7

-4,6 

Naptömeg. Ez a GW150914 eseményben keletkezett 62
+4

-4 Naptömegű fekete 

lyuk után a második legnagyobb tömegű sztelláris fekete lyuk, amit az emberiség 

valaha is megfigyelt.  

 A GW170104 forrásának becsült távolsága 2,9 milliárd fényév (880
+450

-390 Mpc = 

2,87
+1.47

-1.27 fényév), így ez az eddigi legtávolabbról észlelt gravitációshullám-jel. 

 Két alapmodell létezik arra, hogy a fekete lyukak kettősei hogyan jöhetnek létre. 

Az első modell szerint a fekete lyukak együtt keletkeznek: egy kettősrendszert 

alkotó csillagpár mindkét tagja felrobban, amiben, mivel az eredeti csillagok 

forgástengelye mindig a keringésük tengelyével párhuzamosan áll, a keletkező 

fekete lyukak forgása is ugyanilyen marad. A másik modell szerint a fekete 
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lyukak csak a keletkezésük után találkoznak egymással, sűrű csillaghalmazokon 

belül. A fekete lyukak így egymás köré befogódva alkotnak kettősrendszert 

egymással, azután, hogy mindketten a csillaghalmaz közepébe süllyedtek. Egy 

ilyen keletkezési folyamat eredményeként a fekete lyukak forgástengelye 

bármilyen irányba állhat a keringés síkjához képest. Mivel a LIGO bizonyítékát 

látja annak, hogy a GW170104 egyik fekete lyukjának forgástengelye a keringési 

síkhoz képest ferdén áll, az adatok valamivel jobban alátámasztják a sűrű 

csillaghalmazokban, befogódással keletkezés elméletét. 

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem LIGO tagcsoportja
1
 az elsők között volt a 

LIGO kollaborációban, akik a feketelyuk-kettősök sűrű csillaghalmazokban, 

befogódással keletkezésének mechanizmusával foglalkoztak. 

 A megfigyelt gravitációshullám-jel összhangban van az általános 

relativitáselmélettel. A jel alapján minden eddiginél alacsonyabb felső korlátot 

sikerült adni a gravitációs kölcsönhatást közvetítő, feltételezett elemi részecske, a 

graviton tömegére. 

 A mostani észleléssel és az O2 első 11 napnyi hasznos adatának segítségével 

pontosíthatjuk a feketelyuk-összeolvadások gyakoriságára adott korábbi 

becsléseket.  Ez alapján évente a világegyetem egy Gpc
3
 (34,6 milliárd 

köbfényév) térfogatában átlagosan 12-213 összeolvadás történik. A korábbi 

becslés erre 4-400 volt. 

 Egy 1200 négyzetfok nagyságú égterületet azonosítottak be, amin belül a 

GW170104 forrása elhelyezkedik. Az ELTE LIGO tagcsoportja fejlesztette a 

LIGO Kollaboráció csillagász partnerei által használt galaxiskatalógust
2
, amivel 

(1) a forráspozíció meghatározását pontosítjuk (források galaxisokban vannak, a 

rekonstruált égterületeken belül a galaxisok akár 1000-szer kisebb égterületet 

foglalnak el), (2) lehetséges forrásgalaxisokat azonosítunk (sorba rendezve őket 

annak valószínűsége szerint, hogy ők a forrásgalaxisok), amiket (3) az észlelés 

után elektromágneses teleszkópok irányítottan megfigyelnek, utófényt keresve. A 

most azonosított égterület a forrásgalaxis pontos azonosítására használhatatlanul 

nagy, benne túl sok galaxissal, ráadásul két fekete lyuk összeolvadásából utófény 

se várható. Az égterület jelentősen kisebb lehetne, ha a két LIGO detektor mellett 

az olaszországi Virgo detektor is működött volna. 

 Az O2 megfigyelési időszak alatt a Kollaboráció április 23-ig 6 észlelésjelöltet 

azonosított és osztott meg azokkal a csillagászokkal, akik elektromágneses 

utómegfigyelések végzésére együttműködési szerződést írtak alá a LIGO-Virgo 

Kollaborációval. Az észlelésjelölteket a valós időben működő keresőprogramok 

                                                 
1
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2
 A galaxiskatalógus projekt honlapja: http://aquarius.elte.hu/glade/ 
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azonosították, havi egy hamis riasztást megengedő, alacsony riasztási küszöbbel.  

 Mivel már három gravitációs hullámot sikerült észlelni, az ezt követő 

megfigyelési időszakban (O3) nyilvánosak lesznek az adatok azokról az 

eseményekről, amelyek nagy valószínűséggel gravitációs hullámok. Ezzel az első 

megfigyelések korszakából átlépünk a gravitációshullám-csillagászat korszakába. 

 

További információk magyarul: 

 

A LIGO Kollaboráció magyar nyelvű honlapja: http://ligo.elte.hu  

Információk az Eötvös Gravity Research Group magyar LIGO 

tagcsoportról: http://egrg.elte.hu  

Kérdés-válasz videók a LIGO első (GW150914 jelű) felfedezéséhez: 

http://gravitacioshullam.hu  

 

További információkért forduljanak az Eötvös Gravity Research 

Group szakembereihez!  

Elérhetőségek: http://egrg.elte.hu/?page=contacts  
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