
Ludmány András: Asztrofizika űreszközökkel

6. Infravörös csillagászat

Az IR-tartomány
Az  infravörös  csillagászat  feladata  a  kb.  1  és  300  mikron  közötti  hullámhossztartomány 

vizsgálata,  tárgya  pedig  jószerivel  az  Univerzum  minden  szereplője,  mely  elektromágneses 
hullámok kibocsátásával  egyáltalán kapcsolatba kerülhet,  hiszen minden objektum sugárzásának 
van ebben a tartományban járuléka. Az emberi szem 0,69 mikronnál (6900 Angström) már csak a 
fény 1%-át látja, 0,75 mikronnál már csak 0,01%-át. 

Történet

Az infravörös tartománynak a története is gazdagabb, mint a többinek, mert ennek a felfedezése volt 
az legkorábbi adalék arra, hogy az általunk láthatón kívül is léteznek sugárzások. A felfedezéskor 
persze még nem volt ismeretes a fény hullámtermészete, tehát az eredményt nem a hullámhossz-
fogalommal írták le.
1800:  Sir  William  Herschel,  zeneszerző  és  királyi  csillagász,  a  csillagászattörténet  egyik 

legzseniálisabb úttörője, (az Uránusz felfedezője 1781-ben) felfedezte az infravörös sugarakat 
oly módon,  hogy mérte  a  prizmával  felbontott  színek  hőmérsékletét  és  meglepetésére  akkor 
mérte a legmagasabbat, amikor a vörös után már nem látszott fény esni a hőmérőre. Eredetileg 
napészleléshez keresett megfelelő szűrőt és azt akarta tudni, hogy a különböző szűrők mekkora 
hőt engednek át.

1856: Piazzi Smyth IR sugárzást mért a Holdról termoelemmel, mely a hősugarakat elektromos 
árammá alakítja. Azt is kimutatja, hogy nagy magasságban az észlelés kedvezőbb.

1870: Rosse 4.grófja a Hold infravörös sugárzását észleli fázisaitól függően. Megállapítja, hogy a 
felszíni hőmérséklete 500 Fahrenheit (mai adat 540 Fahrenheit).

1881:  Samuel  Pierpoint  Langley kifejleszti  a  bolométert,  mely már  a  Herschel  által  felfedezett 
tartományon túl is detektált IR-sugarakat.

1920-as évek, első rendszeres IR-észlelések, Nicholson, Pettit és mások.
1950-as években kezdte ólomszulfid (PbS) detektorokat használni, az IR sugárzás ezek ellenállását 

változtatja  meg.  Az  érzékenységét  növelni  tudták  77  K  fokos  folyékony  nitrogénnel  való 
hűtéssel.

1959-1961: Harold Johnson megépíti az első IR fotométereket, melyek már lefedik az R,I,J,K és L 
sávokat,  ilymódon  kiterjesztve  a  kutatás  lehetőségeit  4  mikronig.  Johnson  definiált  egy  IR 
magnitúdórendszert is és többezer alacsony hőmérsékletű csillagot mért meg.

1961: Frank Low germánium bolométere. Több százszor érzékenyebb, mint a korábbi detektorok. 
1963-ban  a  Marsot  vizsgálták  vele  ballonon.  1966-ban  már  100  mikronos  égbolttérképezést 
végeztek vele, majd az IR-hátteret vizsgálták.

1967: Mauna Kea obszervatóriumok alapítása, mely hamar vezető intézet lett a téren, mivel 4000 
méteren felül a vízpára (az atmoszféra egyik fő IR-abszorbense) mennyisége elenyésző.

1968:   Mount  Wilson  obszervatórium,  az  égbolt  (kb  75%-ának)  első  földi  IR-térképezése.  Kb 
20ezer IR-forrás katalogizálása.

1970-es évek: az első hűtött távcsövek rakétákon. HiStar program, adatok 4, 10 és 20 mikronon.
1974:  Kuiper  Airborne  Observatory  (KAO),  egy  12  ezer  méter  magasan  haladó  repülőgépre 

telepítve,  az  atmoszféra  vízpára-tartalmának  99%-a  felett.  Kb  20  évig  üzemelt,  1977-ben 
felfedezte az Uránusz gyűrűjét.

1980-as évek: IR detektoregyüttesek 
1993:   South  Pole  Infrared  Explorer  (SPIREX)  a  Déli  Pólus  alacsony  termikus  hátterének 

kiaknázására.
1995: The Infrared Telescope in Space (IRTS), japán IR-szatellita. 28 napos küldetése során az 

égbolt  7%-át  térképezte  négy  műszerrel.  Az  1,4  4  4,5  11  150  250  400  és  700  mikronos 
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hullámhosszon  fotometriát  végzett,  valamint  egy  63  mikronos  oxigénvonalat  és  egy  158 
mikronos szénvonalat vizsgált. 

1996: DEep Near Infrared Survey of the Southern Sky (DENIS). A déli égbolt térképezése 0,9  1,25 
és 2,12 mikron hullámhosszakon.

1996: Midcourse Space Experiment (MSX), tíz hónapig működött,  az IRAS által  le nem fedett 
égboltterületeket térképezte az IRAS-énál nagyobb felbontásban.

Műszerek az IR-tartományban

IR-detektorok
Az  elmúlt  évtizedek  hatalmas  fejlődést  hoztak  ezen  a  téren,  ami  elsősorban  az  infravörös 

érzékelési technológia katonai jelentőségének köszönhető. 
Az első detektorok termoelemek voltak, melyek az ún. termoelektromos hatáson, a Seebeck-

effektuson alapulnak:  ha  két  különböző fém két  helyen  össze  van  forrasztva  és  csak  az  egyik 
forrasztást tesszük ki hőhatásnak, akkor mérhető áram keletkezik a körben, ilyen elemekből többet 
összeépítve  kapjuk  a  termooszlopot.  Ez  volt  az  IR-csillagászat  hőskorának  eszköze.  Ahogy  a 
bevezetőben említettük, az 1950-es évektől ólomszulfid detektorokat használtak az 1-4 mikronos 
tartományra,  az  IR  sugárzás  mérhetően  befolyásolja  a  PbS  cella  ellenállását,  az  érzékenység 
folyékony nitrogén hőmérsékleten jelentősen megnő. 

Az igazi áttörést Low újítása hozta, aki elsőként alkalmazott germániumdetektort, ami máig a 
legnépszerűbb szélessávú eszköz,  vagyis bolométer.  Egy vékony germániumrétegre IR-sugárzás 
esik, megemeli a hőmérsékletét, ezzel megváltoztatja a vezetőképességét. A germániumot 4K körüli 
hőmérsékletre  hűtik,  ahol  az  ellenállása  durván  a  hőmérséklete  negyedik  hatványával  arányos. 
Általában  feketére  is  festik,  hogy  a  sugárzást  jobban  elnyelje.  Hogy  a  felmelegedés  gyorsan 
mérhető legyen, a detektornak igen kicsinynek kell lennie. A bolométer minden hullámhosszra jó, 
ezért szűrőket kell alkalmazni, ha egyes tartományokat vizsgálnak.

A  germánium  (vagy  szilícium)  félvezetődetektorként  is  használható,  ha  megfelelő 
szennyezőanyagot  adnak  hozzá.  Két  változatuk  lehetséges,  a  fotovezető-  és  a  fotofeszültség-
detektor. A fotovezető eszköz a ráeső és elnyelt foton hatására egy elektront vagy lyukat gerjeszt a 
vezetési sávba, ami megnöveli a vezetőképességet, ezeket egy rákapcsolt feszültség kisöpri. Mivel 
egy minimum fotonenergiára szükség van ahhoz, hogy a töltéshordozó a vezetési sávba kerüljön, 
ezért az eszköznek van egy hosszúhullámú levágása. Előnye a bolométerekkel szemben az, hogy 
igen  alacsony  zaja  van,  habár  bizonyos  zaj  keletkezik  az  elektron-lyuk  párok  random 
rekombinációjából.  A  fotofeszültség-detektor  egy  dióda,  melyben  a  foton  ea  gerjesztett 
töltéshordozót a dióda átmenete irányába löki és így mérhető áram keletkezik. Előnye, hogy itt nem 
kell  feszültséget  rákapcsolni,  ami  az  előző  típusnál  a  rekombinációs  zaj  fő  oka.  A  levágási 
hullámhossz a dióda energy gap -tól függ. Legelterjedtebb az InSb fotofeszültség-detektor. A fő 
előnye ezeknek az eszközöknek, hogy kis méretűek és olyan mátrixokba rendezhetők, melyek IR-
képalkotást tesznek lehetővé. Ilyen eszközök már felbukkantak az IRAS-holdon is.

6.1. ábra infravörös távcső
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A legfontosabb tartozéka ezeknek az eszközöknek a hűtőberendezés, mely értelemszerűen csak 
bizonyos élettartamot tesz lehetővé, ez az oka, hogy az IR-tartományban nem remélhetünk az IUE 
élettartamához mérhető expedíciót.

Meg kell  említeni,  hogy a  távcsövek esetén is  van lehetőség a  műszer saját  hősugárzásának 
távoltartására, ehhez a Lyot-féle koronográfhoz hasonló elrendezés szükséges, melyben az objektív 
(a fűtükör) képét egy erősen hűtött egységben egy mezőlencse egy diafragmára képezi le, ezáltal a 
diafragma mögött csak az objektívről érkező sugarakat detektáljuk. 

Az IR-tartomány jelenségei
Az IR-sáv tartogatja a legtöbb információt a saját energiaprodukcióval nem rendelkező objektumok 
sugárzásáról. Ahogy haladunk a közelitől a távoli IR tartomány felé, egyes objektumok eltűnnek, 
mások előtűnnek, erre példa a 6.2. ábra, mely az Orion-felhőkomplexumnak azt a részletét mutatja, 
melyben a népszerű Lófej-köd is látható. A három képen a vizuális, közeli IR (2MASS) és közép IR 
-felvételét látjuk. Vizuálisban jól látható a lófej alakja, mely egy turbulens porfelhőt mutat, közeli 
IR-ben a felhők átlátszóvá válinak, míg a közép IR tartományban már a hideg felhő is emisszióban 
érzékelhető.  A 6.3.  ábra az atmoszféra  IR-átlátszóságát mutatja különböző magasságokban a fő 
abszorbensek feltüntetésével, a 6.1. táblázat pedig az IR-tartományokat mutatja be.

6.2. ábra  A Lófej-köd a látható, közeli- és közép IR tartományban. (mellékletben)

6.3. ábra A földi atmoszféra IR-átlátszósága különböző magasságokban

6.1. táblázat Az IR tartományok
spektrál-

tartomány
hullámhossztartomány, 

mikron
hőmérsékleti tartomány, 

Kelvin
észlelhető

Közeli IR (0,7-1) - 5 740 - (3000-5200) hideg vörös csillagok
vörös óriások
por átlátszó

közép IR 5 - (25-40) (92,5-140) - 740 bolygók üstökösök, aszteroidák
csillag által fűtött por
protoplanetáris korong

távoli IR (25-40) - (200-350) (10,6-18,5) - (92,5-140) hideg por emissziója
galaxisok centruma
igen hideg molekuláris felhők
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Közeli IR: 0,7 és 1,1 mikron között minden eszközünk ugyanaz lehet, mint a látható tartományban 
- kivéve az emberi szemet - egyesek ezt nem is sorolják az IR-hez. Távolabb haladva a forró 
csillagok elhalványulnak és hidegebbek tűnnek elő. Ezt a tartományt a vörös óriások és a kis 
tömegű vörös törpecsillagok uralják, továbbá az interstelláris por is a közeli IR-ben a legátlátszóbb. 
Erre a 2MASS (2 mikron) programban a Galaxis centrumáról készített felvételnek a vizuálissal való 
összehasonlítása ad példát. 

6.4. ábra  A Galaxis centruma látható és közeli (2mikron) IR-ben (mellékletben)

A vörös óriások vörös vagy a  narancssárga csillagok, melyek nukleáris  fűtőanyaguk maradékát 
használják el. Eredeti (fősorozat-korukbeli) méretüknek kb százszorosára fúvódnak, hőmérsékletük 
2000  és  3500  közötti.  Legerősebben  a  közli  IR-tartományban  sugároznak.  A  vörös  törpék  a 
legközönségesebb csillagok,  sokkal  kisebbek a  Napnál,  hőmérsékletük  3000 fok  körüli,  látható 
fényben annyira halványak, hogy csak a közeli IR-tartományban lehetett őket először észlelni.

Közép-IR:  Távolabb  haladva  a  hideg  csillagok  is  kezdenek  elhalványulni  és  még  hidegebb 
objektumok tűnnek elő, mint a bolygók, üstökösök, aszteroidák. A bolygók az elnyelt napsugárzást 
az  IR-  tartományban  sugározzák  ki,  ez  különbözik  attól,  amit  látható  fényben  észlelünk  a 
bolygókról ami egyszerűen reflektált napfény. A naprendszer bolygóinak hőmérsékletei az 53-573 
K  tartományba  esnek,  az  ilyen  objektumok  a  közép-IR  tartományban  sugároznak,  pl.  a  Föld 
legerősebben a 10 mikronos tartományban. Az aszteroidák tanulmányozására is ez a tartomány a 
legalkalmasabb. A bolygó- és csillagközi por is itt észlelhető, a legismertebb példa a zodiákus por, 
mely a naprendszer fősíkjában található, tanulmányozása a naprendszer kialakulásának megértése 
szempontjából  fontos.  Ezt  a  port  szilikátszemcsék  alkotják  (mint  a  földi  kőzeteket), 
alkotóelemeinek  mérete  a  tizedmikronyitól  a  nagy  sziklaméretűig  terjed.  A  csillagok  körüli 
porfelhők is itt tanulmányozhatók, de ha elég vastagok, akkor még a belsejükben lévő csillag is csak 
itt  észlelhető,  aminek  az  az  oka,  hogy  a  por  képes  elnyelni  a  csillag  fényét  rövidebb 
hullámhosszakon, de növekvő hullámhosszakon nő az átlátszósága is. További fontos célpontok a 
protoplanetáris korongok, a csillagkeletkezés helyszínei.

Távoli IR:  Itt már az összes csillag eltűnik, csak igen hideg, 140 K alatti anyag marad. Galaxisunk 
és más galaxisok hatalmas hideg gáz és porfelhői emittálnak itt. A távoli IR-ben azokat a felhőket 
látjuk, melyek a csillaggá alakulás legkorábbi folyamatát jelentik,  mielőtt  még az összehúzódás 
során energiát produkálnának. Ezt az igen hideg (15-30K) objektumfajtát az IRAS észlelte először 
és földi légköri hasonlóság alapján cirruszfelhőknek nevezték el, ld. a 6.5. ábrát.

6.5. ábra  galaktikus cirruszfelhők (IRAS)  (mellékletben)

A  galaxis  középpontja  szintén  fényes  a  távoli  IR-ben,  mert  sok  csillag  koncentrálódik  sűrű 
porfelhőben. A csillagok fényét a porfelhő nem engedi át, de azok melegítik a felhőt, ami a távoli 
IR-ben fénylik. A Galaxis fő síkjában szintén nagy mennyiségű por gyűlik össze . A 6.6.  ábrán 
egyrészt a később részletesen tárgyalandó COBE kompozit képe látható az alábbi ábrán, mely 60, 
100 és 240 mikronos észlelésekből lett összállítva.

6.6. ábra A COBE/DIRBE és az IRAS égbolttérképei (mellékletben)

Galaxisunk síkját leszámítva a távoli IR tartomány legfényesebb objektuma az M82 jelű galaxis 
központi tartománya. Az M82 magja annyi energiát sugároz ki a távoli infravörös tartományban, 
mint a mi galaxisunk összes csillaga a teljes hullámhossztartományban. Ezt a sugárzást a por 
bocsátja ki a por által eltakart energiaforrás fűtő hatására. Egy másik példa a jól ismert Androméda 
galaxis infravörös képe (mely talán kevéssé jól ismert), melyen jól elkülöníthető az a külső 
tartomány, melyben a porfelhők a fiatal csillagok bölcsőiként szerepelnek és a centrális porhalmaz, 
melyet a centrum fűt.

6.7. ábra Az Androméda-galaxis IR-képe (mellékletben).
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Több galaxisnak aktív magja van a sűrű porfelhűn belül. Az IR-műszerek egy újfajta galaxistípust is 
elkülönítettek, ezt starburst galaxisnak nevezték el, ezekre az jellemző, hogy az átlagosat messze 
meghaladó távoli IR-excesszussal (többlettel) rendelkeznek, ami rendkívüli csillagkeletkezési rátát 
jelez.

Csillagközi anyag

A csillagközi porral és gázzal kapcsolatban 
fentebb már említettünk néhány sajátságot. 
Az  egyik  legfontosabb  jelenség  ezzel 
kapcsolatban  az  ú.n.  intersztelláris 
extinkciós  törvény,  amit  más  néven 
interstelláris  vörösödési  törvénynek  is 
neveznek.  Talán  meglepő,  hogy  a 
Galaxisunk  középpontjából,  ahol  a 
legnagyobb  energiájú  jelenségek  vannak, 
szinte  semmit  sem  látunk.  Ennek  az  az 
oka,  hogy  az  adott  irányban  található 
vastag porréteg mindent  eltakar.  Ennek a 
pornak  az  áteresztése  azonban 
hullámhosszfüggő,  a  hosszabb 
hullámhosszakon  kevésbé  gyengíti  az 
áthaladó  fény  intenzitását,  példaképpen: 
0,5  mikronnál (látható  zöld  fény) 
mindössze  a  sugárzás 10−8 -ad  részét 
engedi  át,  3  mikronnál  pedig  már  0,16 
részét. Ez a hatalmas különbség okozza a 
spektrumok  vörösödését  (amit  tehát  nem 
szabad  összekeverni  a  vöröseltolódással). 
Ez  mutatja  az  IR-csillagászat  hatalmas 
szerepét, Galaxisunk gyakorlatilag ebben a 
tartományban mérhető fel a legteljesebben.

6.8. ábra Az interstelláris vörösödés jelensége - az 
interstelláris opacitás (itt logaritmusa) nagyobb 
hullámhosszak felé csökken.

A vörösödés jelenségének vizsgálata lehetőséget nyújt a porfelhők tanulmányozására. Az elnyelési 
görbe alakja függ a galaktikus hosszúságtól, de egy λ−1  alakú törvény a közeli IR-ben általánosnak 
mondható.  A  legtöbb  elnyelésben  érintett  csillag  spektrumában  kimutatható  10  mikronnál  a 
szilikátra  utaló  elnyelés  (ld.  a  6.8.  ábrát),  valamint  vízjég  esetén  a  3,1  mikronos  elnyelés  is 
azonosítható. A vörösödési görbe megállapítása olyan csillagok spektrumából lehetséges, melyeket 
a vörösödés eltorzít, de torzítatlan spektrumukat közvetve meg tudjuk állapítani.

Galaxis

A fentebb említett  vörösödés  miatt  a  galaxisok struktúrája  legjobban IR-ben vizsgálható.  A mi 
Galaxisunk  luminozitásának  kb.  fele  az  IR-tartományból  származik.  A  Tejút  szabályos 
spirálgalaxis, kb 100ezer fényév átmérővel, kb 100milliárd csillaggal, tányérja spirálkarokat és egy 
sűrű centrális szférát tartalmaz. Az alábbi ábra az MSX és a 2MASS észeléseiből lett összeállítva. A 
központi sárga folt a Galaxis centruma, a vörös folt a porfelhő (ezek az MSX járulékai),  a kék 
tartomány  fényes  csillagai  pedig  szintén  csak  itt  láthatók  (2MASS  járuléka).  A  részletes  IR-
vizsgálat azt is megmutatja, hogy a centrum körüli csillagok tömegei gyors rotációt végeznek a 
centrum - nagy valószínűséggel egy óriás fekete lyuk - körül.

6.9. ábra  A Galaxis centruma az MSX és 2MASS kompozit képén (mellékletben)
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Csillagkeletkezés
A legérdekesebb IR-objektumok a csillagkeletkezéssel kapcsolatosak. A csillagok összezuhanó gáz- 
és porfelhőkből keletkeznek. Ez a zuhanás sűrűség és hőmérséklet-emelkedést jelent. A sűrűség a 
centrumban a legnagyobb, ezt a részt protocsillagnak nevezzük. Mivel ez sűrű felhőbe burkolózik, 
látható tartományban nem vizsgálható,  ez csak akkor lesz lehetséges,  amikor már elég energiát 
termel  ahhoz,  hogy  a  környező  gázt  szétsöpörje,  addig  csak  IR-ben  vizsgálható.  Az  eddigi 
feltérképezések több ezer ilyen tartományt regisztráltak, ezekre példa az alábbi két IRAS-kép az 
Orion- és a Ro Ophiuchi felhőkről. 

6.10 ábra  Az IRAS észlelései az Orion és a ρ Ophiuchi felhőkről. (mellékletben)

Két érdekes objektumot érdemes kiemelni ebben a jelenségkörben:
• T-Tauri csillagoknak nevezzük azokat a protocsillagokat, melyek már elkezdték kisöpörni a 

környező gázt, amely így felmelegszik és IR-sugárzó. A gáz a csillag körül általában forgó 
korong alakú, ami bolygórendszer csírájának tekinthető. 

• Herbig-Haro objektumoknak nevezzük azokat a kisméretű felhőket, melyek éves időskálán 
változtatják fényességüket és alakjukat. 

Mindkét típus aktív csillagkeletkezési környezetben fordul elő és valószínűleg a nagy sebességű 
kiáramló gáz és a környező hideg gázok kölcsönhatásának példái. 
A 6.11. ábra az Orion molekulafelhő (OMC) látható és infravörös képét hasonlítja össze, mindkettőt 
a Hubble teleszkóp készítette. A látható tartományban nem sok részlet ismerhető fel, mert a por 
mindent eltakar, azonban infravörösben átlátunk a porfelhőn és fényes fiatal csillagok észlelhetők.

6.11. ábra    omcvis és omcir (mellékletben)

Csillagok
Amint az elején említettük, a leghidegebb (3000K) csillagok hőmérsékleti görbéje az infravörös 
tartományba esik, tehát csak itt van esély az észlelésükre. A fiatal csillagok körül gyakori por miatt 
azonban még a legfényesebb csillagokkal is előfordul, hogy csak itt észlelhetők, erre példa a 
Galaxisunkban eddig felfedezett egyik legfényesebb - talán az ismert legfényesebb - csillag, melyet 
a Hubble/NICMOS műszer fedezett fel a Galaxis központjában 1997-ben. A csillag látható fényben 
nem észlelhető, pedig luminozitása 10 milliószorosa (!) a Napénak, infravörösben viszont észlelhető 
a csillag által ledobott gázburok, mely az eddig észlelt legnagyobb stelláris erupció. A ledobott 
felhő kb 4 fényévnyi átmérőjű, (mint ide az Alfa Centauri). A felhő alakjáról pisztolycsillagnak is 
nevezett csillag mérete nagyobb, mint a Föld pályája, mindössze hárommillió éves és hatalmas 
tömege valamint gyors égése miatt csak kb ugyanennyi van neki hátra. Ez a csillag a nagyon kevés 
számú példa egyike arra az átmeneti állapotra, melyben egy nagytömegű csillag ledobja külső 
rétegét és ezáltal ún. Wolf-Rayet csillag jön létre. 

6.12 ábra nicmos_brightstar. (mellékletben)

Egy másik fontos infravörösben észlelhető csillagtípus a  Mira változó,  mely a változócsillagok 
legnépesebb  csoportja,  a  leghosszabb  periódusú  változófajta.  Alacsony  hőmérsékletű,  óriási  (a 
Napénál kb 700-szor nagyobb) átmérőjű csillagok. 

Barna törpék
Ez a különös égitest azok közé tartozik, melyek tényleges felfedezését jóval megelőzte az elméleti 
várakozás. Létezésük mellett legfőképp az szólt, hogy nem ismeretes semmilyen törvény, mely a 
lehetséges tömegeket kvantálná, és bizonyos tömegű égitestek létrejöttét tiltaná, tehát a lehetséges 
legkisebb tömegű - de még saját nukleáris energiatermeléssel rendelkező - csillagok, és az általunk 
ismert  bolygók  méretei  között  kell,  hogy  legyenek  olyanok,  melyek  nem  rendelkeznek 
termonukleáris  energiaforrással,  de  azért  saját  sugárzásuk  van.  Ez  úgy  lehetséges,  hogy  az 
összehúzódás során felszabaduló gravitációs energia sugárzódik szét. Ismeretes az ún. viriáltétel:
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2T+W=0

ahol W a rendszer gravitációs potenciális energiája, T pedig az össz-kinetikus energiája, vagy belső 
energiája. A tétel  szerint  tehát az összehúzódó csillag gravitációs energiájának fele fordítódik a 
hőmérséklet  növelésére,  másik  fele  pedig szétsugárzódik.  Mivel  nyilván alacsony hőmérsékletű 
égitestről van szó, vizsgálatára szinte kizárólag az infravörös tartomány lehet alkalmas. A Jupiter 
tömege  kb  egy  ezred  naptömeg,  a  hidrogén  égéséhez  szükséges  kritikus  tömeg  pedig  84 
jupitertömeg, vagyis maximum ekkora tömegű égitestekről lehet szó. A barna törpék össztömege a 
várakozások szerint  igen  jelentős  lehet,  ezért  az  Univerzumot illetve  a  Galaxist  érintő hiányzó 
tömeg  problémájának  tisztázásánál  fontos  szerepet  játszhatnak.  A  United  Kingdom  Infrared 
Telescope ( UKIRT) révén eddig mintegy száz barna törpe listáját állították össze. 

Naprendszeren kívüli bolygók

Kutatásuk az 1980-as években kezdődött, amikor az IRAS-észlelések között mintegy tucatnyi 
csillagot találtak, melyek körül infravörös emittáló porfelhő volt. Ezek leghíresebb példánya a beta 
Pictoris csillag, melynek felhőjében egy Jupiter-tömegű bolygóra is bukkantak. 

6.13. ábra  A beta Pictoris (mellékletben)

E bolygók kutatásának legígéretesebb terepe az IR-csillagászat, mivel a bolygók maguk itt a 
legfényesebbek, másrészt a fényesebb csillagok általában itt már kevésbé intenzíven sugároznak, 
tehát nem fedik el annyira a bolygó fényét. Kimondottan ennek a kutatásnak lesz szentelve a 
Terrestrial Planet Finder (TPF) nevű infravörös űrkísérlet.

Infravörös kutatási programok
Az infravörös tartomány nincs teljesen az űreszközökre utalva, a 6.3. ábra tanúsága szerint 4000 m-
es magasságban néhány hullámhosszon lehetséges az észlelés. Az infravörös elnyelésben jelentős 
szerepet játszanak a vízmolekula-sávok, és ilyen magasságban a műszer már szinte az egész légköri 
vízpára fölött van. Ezért  pl.  a  KAO (Kuiper Airborne Observatory) programmal egy átalakított 
Boeing  repülőgépen  végeznek  IR-észleléseket,  a  földi  telepítésű  obszervatóriumok  közül  a 
legismertebb a hawaii Mauna Kea csúcson lévő állomás. A képeknél említett 2MASS (2 Micron All 
Sky Survey) is két földi telepítésű távcső programja, mely arra épül, hogy 2 mikronnál a légkör 
átlátszó  (ld  a  6.3.  ábrát).  A program azt  tűzte  ki  célul,  hogy feltérképezi  az  égbolt  infravörös 
forrásait (a felbontott források száma kb 1 millió) nagy asztrometriai és fotometriai pontossággal. 

IRAS (Infrared Astronomical Satellite)
Az infravörös csillagászat klasszikus úttörője  (1983-1985). Négy - 12, 25, 60 és 100 mikronos - 
hullámhosszon  feltérképezte  az  égbolt  96  százalékát,  350  ezer  IR-forrást,  ezáltal  70%-kal 
megnövelte  az  összes  katalogizált  csillagászati  objektumot,  felfedezte  a  galaktikus  cirruszokat, 
egyes csillagok körüli porfelhőket, elsőként vizsgálta a galaktikus centrumot, talált hat új üstököst. 
A várakozásokkal ellentétben azonban nem talált tizedik bolygót. Összesen tíz hónapot üzemelt, 
ennyi idő alatt fogyott el a folyékony hélium, mely elengedhetetlen az mérőműszerek környezete 
által keltett infravörös háttér csökkentéséhez. 

ISO (Infrared Space Observatory)
Rendkívül sikeres misszió volt. 1995-1998 között működött, a folyékony hélium a tervezett 18 
hónapnál 10 hónappal tovább kitartott. Néhány fontosabb eredménye: Kimutatta a kristályos 
szilikátok létét a naprendszeren kívül, kimutatta a vízpára jelenlétét egy sor naprendszer-beli 
objektumon, valamint a  csillagközi térben, csillagok körüli felhőben, sőt egy fényes galaxisban is. 
Detektálta a hidrogénmolekula tisztán rotációs vonalait, melyekkel a néhán száz K alatti gázok 
tanulmányozhatók. Csillagközi szilárdtest-alakzatok vizsgálatát tette lehetővé, mint pl a széndioxid-
jég. Spektrális energiaeloszlásokat szolgáltatott egy sor extragalaktikus objektumról. Fontos 
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adalékokkal szolgált kozmológiai vizsgálatokhoz, a kozmikus infravörös háttérben diszkrét 
objektumokat tárt fel. 

SIRTF (Space Infrared Telescope Facility)
A műszer a NASA Nagy Obszervatóriumok programjának negyedik darabja - a CGRO, HUBBLE 
és CHANDRA mellett. 2003 augusztusában bocsátották fel. Nevét később Spitzer Space Telescope-
ra változtatták. A 3 - 180 mikron tartományban észlelt, képalkotást és spektroszkópiát is végzett. A 
Föld pályáján, a Földet követve halad olyan orientációval, mellyel kiküszöböli a Nap, Föld és Hold 
zavaró fényeit. Távcsövének 85cm f/12 berillium tükre 5,5 K-re volt hűtve. Ez volt a legnagyobb 
súlyú  űreszköz  (egy  tonna),  melyet  pályára  bocsátottak,  a  hűtést  szolgáló  folyékony  hélium 
önmagában 360 liter volt. Több mint 5 és fél év sikeres működés után elfogyott a hűtőfolyadék és e 
jegyzet írásának idején (2009 május 15.) a távcső befejezte "hideg" működését és átállt a "meleg" 
korszakra, melyben a vizuális tartományban működik tovább. 

6.14. ábra A Spitzer űrlaboratórium és távcsövének rajza (mellékletben).

A további programok az infravörös tartományban

SOFIA - The Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy, egy 15 ezer méter magasságban 
repülő,  átalakított  Boeing  747-es  repülőgépre  telepített  laboratórium  lesz  az  egész  infravörös 
tartományra. 
IRIS - Infrared Imaging Surveyor, Japán program (japán nevén AKARI) a 2-25 és 50-200 mikron 
tartományban nagy felbontású  égbolt-térképeket  készített  a  2006 májusi  felbocsátása  utáni  550 
napban.
Herschel  Space  Observatory,  ESA  Horizon2000-program.  A  Spitzer-teleszkóp  hideg 
üzemmódjának  vége  előtt  egy  nappal  (2009  május  14)  bocsátották  fel.  Az  55-672  mikron 
tartományban észlel. Távcsőtükre a legnagyobb, amit eddig az űrbe juttattak: 3,5 méteres átmérőjű. 
Az előkészítés során magyar részvétel is történt (MTA KTM CsKI). 
PLANCK -  ESA Horizon2000  program 2007-től  a  távoli  IR-szubmilliméteres  tartományra.  A 
Herschel Obszervatóriummal együtt bocsátották fel e jegyzet írásának napjaiban. Cél a kozmikus 
háttérsugárzás anizotrópiájának mérése minden addiginál nagyobb pontossággal (ld. a 9. előadást).
NGST (The Next Generation Space Telescope) NASA Origins program. Jelenleg 2014-es indítást 
terveznek, Az 0,5-20 mikron tartományra lesz optimalizálva. Távcsőtükre 6,5 méteres lesz. 
Darwin (space  infrared  interferometer  project)  ESA  program  2009-től.  Föld-típusú  bolygók 
keresése.  A Mars és Jupiter  pályája között  (a sok port  tartalmazó kisbolygóövezeten kívül)  hat 
különálló  távcső  kötelékrepülésben  egy  kb  100  méteres  effektív  átmérőt  eredményező  IR-
interferometriát valósít meg, mely várhatóan elég nagy - ezredívmásodperces - felbontást nyújt a 
bolygókereséshez.  Ha  egy  bolygó  megvan,  akkor  az  infravörös  tartományban  spektroszkópiát 
végez, hogy oxigén, vagy víz nyomait kimutassa. Az infravörös tartomány azért alkalmas, mert itt a 
központi csillag sokkal kevésbé nyomja el a bolygó fényét, mint a látható tartományban.
TPF (The Terrestrial Planet Finder) NASA Origins program, távoli terv a 7-20 mikron tartományra, 
szilárd bázisvonallal összekötött négy műszer interferometriája bolygókeresésre.
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Ludmány András: Asztrofizika űreszközökkel

7. Rádiócsillagászat

A Rádiótartomány
A rádiócsillagászat tipikusan az 1cm-100m hullámhossztartománnyal foglalkozik, de újabban az 

1mm-1cm tartományt is idesorolják, a földi távcsövekkel pedig 300m-nél nagyobb hullámhosszak 
nem  is  észlelhetők  -  amint  azt  a  bevezetőben  már  említettük  -  amiatt,  hogy  az  ionoszféra 
plazmafrekvenciája az ennek megfelelő 1MHz-es érték körül van, és ezért az ezen frekvencia alatti 
kívülről jövő hullámok visszaverődnek. Hatalmas előnye a rádiótartománynak, hogy számára az 
atmoszféra egyébként átlászó, tehát 300m alatt minden észlelhető. 

7.1. ábra A rádiótartomány 1mm-től 10m-ig

Kezdetek
A  rádiócsillagászat  az  eddig  tárgyalt  területek  között  talán  a  leginkább  technológiaigényes 

terület. Ez talán meglepőnek hangzik a korábban tárgyalt műszaki nehézségek és kihívások után, de 
mivel  a  hosszú  hullámhosszak  miatt  nagy  méretekre  van  szükség,  ezért  a  rádiócsillagászati 
berendezések  szükségképpen  gigantikus  méretűek.  Tulajdonképpen  a  tudományág  születése  is 
olyanoknak köszönhető, akik elsősorban a rádiótechnika iránt érdeklődtek (összehasonlításképp: a 
gamma-  vagy röntgencsillagászatot  az  ezzel  kapcsolatos  elméleti  várakozások hívták életre).  A 
rádióamatőrök voltak azok,  akik az  I  világháború után az egész világra kiterjedő rövidhullámú 
kapcsolatokat tudtak kiépíteni és ők voltak a naptevékenységgel kapcsolatos ionoszféraváltozások 
észelésének úttörői is. 

A döntő fordulat az volt, amikor az AT&T Bell Labs társaság - amely azt az ötletet dédelgette, 
hogy a kontinensközi telefonálás rövidhullámú rádió révén oldja meg - megbízta egy mérnökét, 
Karl Janskyt, hogy derítse ki e sáv zajainak eredetét. Ő egy irányított antennát épített 22 MHz-re és 
szisztematikus észlelésekbe kezdett. A legtöbb zaj forrásaként villámokat és más földi zavarokat 
lehetett  azonosítani,  de  talált  egy  olyan  forrást,  mely  minden  nap  négy  perccel  hamarabb 
jelentkezett.  (Amint azt a "Bevezetés a csillagászatba" c. tárgyból mindenki tudja) a csillagidő és 
középidő  között  naponta  kb  négy  perc  eltérés  van,  ennyivel  gyorsabb  az  égbolt  látszólagos 
körülfordulása,  mint  a  középidő  alapjául  szolgáló  Napé,  ezért  Jansky  Földön  kívüli  forrásra 
gyanakodott, végül felismerte, hogy a zaj a Galaxis centrumának irányából jön. Felfedezését 1933-
ban tette közzé, a New York Timesben címlapsztori volt, de a mainstream csillagászat nem sokat 
törődött  vele.  Később,  amikor  már  törődtek,  Jansky  tiszteletére  róla  nevezték  el  a  rádiófluxus 
egységét: 1 jansky= 10−26 Wm−2 Hz−1 .

A másik rádiócsillagász úttörő, Grote Reber szintén rádiómérnök volt, kora egyik rövidhullámú 
bajnoka, aki 60 országgal létesített kapcsolatot és elmondása szerint úgy érezte, hogy a Földön már 
nincs mit meghódítania, ezért az Univerzum felé fordult.  1937-ben egy akkor óriásinak számító 
tízméteres parabolaantennát épített a kertjében és elkezdte a kozmikus rádiózajok észlelését, majd 
1941-től az égbolt szisztematikus rádiótérképezését. Reber volt az első tudatos rádiócsillagász.

Sugárzási mechanizmusok a rádiótartományban

A sugárzásokat az egész elektromágneses tartományban kétféleképpen csoportosíthatjuk, egyrészt a 
vonalas-folytonos,  illetve a  termikus-nemtermikus felosztás szerint.  A termikus sugárzásokra az 
jellemző, hogy a részecskék ütközései és az ezzel járó impulzuscserék döntő szerepet játszanak 
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benne, elegendő számú ütközés eredményeképpen pedig bizonyosan beáll három fontos eloszlás: 1. 
a sugárzásra nézve a Planck-eloszlás (ld az (1.3) formulát),  2.  a részecskesebességekre nézve a 
Maxwell-eloszlás és 3. az atomi energiaszintek betöltésére vonatkozó Boltzmann-féle eloszlás:

n2

n1

=exp[−
hν21

kT ]
Ha  ezek  az  eloszlások  kimutathatók,  abból  lehet  tudni,  hogy  egy  rendszer  termodinamikai 
egyensúlyban  van.  A  nemtermikus  eredetű  sugárzásoknak  egyéb  tényezők  a  forrásai.  Mind  a 
vonalas,  mind  a  folytonos  sugárzásnak  vannak  termikus  és  nemtermikus  esetei,  itt  csak  a 
rádiótartomány specifikus eseteit nézzük át. 

Vonalas emisszió
Rekombinációs  vonalak -  Ha  egy  ion  elektronnal  találkozik,  akkor  az  elektron  általában  egy 
kaszkádfolyamat eredményeképpen jut el a legalsó szintig, eközben minden átmenet során kibocsát 
egy konkrét  hullámhosszú fotont,  ezek  hullámhosszai  a  legmagasabb szintek  közötti  átmenetek 
esetén a rádiótartományba esnek. Nyilvánvaló, hogy minél magasabb, egymáshoz minél közelebbi 
szintekről van szó, annál nehezebb megkülönböztetni a vonalakat. A hidrogén esetében pl. a 105→
104 átmenet még megfigyelhető. A legerjesztődést az ütközések nyilván elősegítik, tehát az egyes 
vonalak  erősségeiből,  konkrétabban  a  Boltzmann-eloszlástól  való  eltérésből  következtetni  lehet 
arra, hogy az adott térrészben milyenek a termodinamikai viszonyok. 
Molekuláris  emisszió -  molekuláktól  kétfajta  vonal  lehetséges.  A  molekulán  belüli  atomok 
rezgésének  átmenetei  az  infravörös  tartományban  jelentkeznek,  míg  a  rádiótartományban  az 
alacsonyabb energiájú  rotációs  átmenetek  vonalai  észlelhetők.  A  j és  i rotációs  kvantumszámú 
szintek közötti átmenet során egy egyszerű, I tehetetlenségi nyomatékú molekula a 

ν ij=
h

4πI
 i i−1 − j  j−1

frekvenciájú fotont emittálja. Az atomi és molekuláris vonalak keletkezése között a fő különbség az 
ütközési folyamatban rejlik, mivel egy ütközés az adott molekula bonyolultságától függően belső 
átrendeződéseket kényszeríthet ki, ami hozzájárul a rotációs szintek populációjának nem-egyensúlyi 
eloszlásához. A nem-egyensúlyi eloszlást az is előidézi,  hogy az alap és első gerjesztett állapot 
átmeneteinek energiái közel esnek a 3K-es kozmikus háttérsugárzás csúcsához, ezért ez a háttér is 
befolyásolja  a  történéseket.  A  vizsgálatokhoz  jelentős  kvantumkémiai  háttér  szükséges.  A 
legismertebb és legvizsgáltabb molekulák a CO, H 2O , H 2CO , CS és NH 3 . 

21 cm-es sugárzás - a nemtermikus esetek közé tartozik. A hidrogénatomnak annál az átmeneténél 
keletkezik,  amikor  a  proton  és  elektron  párhuzamos  spinű  (para-)  állapotából  átmegy  az 
alacsonyabb  energiájú  ellentétes  spinű  (ortho-)  állapotába.  Az  átmenet  valószínűsége  rendkívül 
kicsiny, az Einstein-féle spontán emissziós koefficiens értéke: A21≈10−15sec−1 , ami laboratóriumi 
hidrogéngáz esetén nem érdekes, hiszen az ütközések azonnal kikényszerítik a legerjesztődést, ha 
azonban  a  gáz  olyan  ritka,  hogy  gyakorlatilag  ütkozésmentesnek  tekinthető,  ott  a  paraállapot 
átlagban kb egymillió évig eltarthat mielőtt spontán emisszióval legerjesztődne. Van de Hulst még 
1943-ban  vetette  fel,  hogy  a  kicsiny  valószínűség  ellenére  az  óriási  térségeket  kitöltő 
hidrogénfelhőkben lehet elegendő optikai úthossz ahhoz, hogy e vonalnak értékelhető intenzitását 
észleljük, és a jóslat bevált, a vonal az egyik legfontosabb diagnosztikai eszköz. Egy példa: a 9. 
előadásban is megemlítendő Tully-Fisher reláció szerint a galaxisokban mért 21cm vonal szélessége 
(tulajdonképpen  a  vonalnak  a  galaxis  rotációja  következtében  előálló  kiszélesedése)  arányos  a 
galaxis  abszolút  fényességével,  ez  az  összefüggés  nagy  távolságokban  igen  fontos 
távolságindikátor.

7.2. ábra Az M81 Galaxis és környékének képe látható tartományban és 21 cm-en (mellékletben)
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Maserek -  Akkor  keletkezhetnek,  ha  egy  felhő  molekuláinak  gerjesztett  állapotát  valamilyen 
sugárzási gerjesztés tartósan felülpopulált állapotban tartja. Az állapotnak az a jellemzője, hogy az 
adott vonal igen intenzív, erősen polarizált és igen keskeny. Ez utóbbi a kis sebességek miatt van, 
ha  nagy  sebességek  vannak,  akkor  az  ütközések  kiürítik  az  inverz  populációt.  A  jelenséget 
leggyakrabban a víz (1,35cm vonal) szilíciummonoxid és ammónia esetén lehet megfigyelni. Az is 
jellemző a maserekre, hogy kis térfogatban gyorsan változnak, különösen a HO 1665 és 1667 MHz-
es vonala igen érzékeny.

Kontinuum emisszió
Termikus  emisszió -  a  hőmérsékleti  sugárzás  eloszlására  a  rádiótartományban  a  Planck-
függvénynek a Rayleigh-Jeans féle hosszú hullámhosszú közelítése használatos:

S ν=
2kT

c2 ν2

A formulából  látható,  hogy  a  sugárzás  intenzitása  ebben  a  tartományban  egyenesen  arányos  a 
hőmérséklettel,  ezért  a  rádiócsillagászatban  elterjedt  szóhasználat  szerint  egy  rádióforrás 
intenzitását  az  adott  forrás  által  előidézett  antennahőmérsékletnek  nevezik.  Valójában  a  létező 
sugárforrások  közül  egyedül  a  kozmikus  háttérsugárzásnak  (3,7K)  esik  a  maximuma  is  a 
rádiótartományba,  annak  is  2mm alá,  ez  a  természet  leghidegebb  objektuma.  A  többi  sugárzó 
objektum görbéjének csak a hosszúhullámú szakasza esik ide.
Nemtermikus  kontinuum  emisszió,  a  szinkrotron  sugárzás -  ha  egy  e  töltésű,  me  tömegű 
részecske mozog B mágneses térre merőlegesen, akkor a tér körpályára fogja kényszeríteni az ún. 
Larmor-frekvenciával:

νL=
eB
me c

Ez a  mozgás  az  ún.  ciklotronsugárzás  forrása,  amely  csillagászati  szempontból  érdektelen.  Az 
érdekes változata az, amikor erős mágneses térben relativisztikus sebességgel mozog a részecske, 
ekkor ugyanis a fenti képlet jobboldalát meg kell szorozni a 

γ=1−
v2

c2

kifejezéssel, ez a szinkrotronsugárzás esete. Ez a sugárzás már lineárisan polarizált és irányított is, a 
sugárzás nyílásszöge a γ-val arányos. Az energiaspektrum a Rayleigh-Jeans függvény helyett 

S ν∝να

hatványfüggvény-alakú, ahol általában 0,2<α<1,2.

Rádióforrások

Rádiócsillagok - az égbolt legerősebb rádióforrása nyilván a Nap, amint azt az űrfizika tárgyon 
beül is említjük, azonban a Nap már közeli csillagként sem lenne észlelhető a rádiótartományban. A 
rádiócsillagoknak  töb  típusát  különböztetjük  meg,  az  egyik  a  Napnál  hidegebb  dMe  csillagok 
típusa, konkrét példányai a foltos csillagokként leírt UV Ceti és a BY Draconis, melyek eltérően a 
Naptól  (melyen  rotációnként  kb  egy  nagyobb  fler  észlelhető)  naponta  több  ilyet  is  produkál, 
mégpedig a Napénál több nagyságrenddel nagyobbakat. A jelen észlelések már a Napéhoz hasonló 
térbeli és spektrális felbontással tudják vizsgálni e flereket, ez gyorsan fejlődő terület. Egy másik 
csoport  az  RS  Canum  Venaticorum  típusú  csillagoké,  ezek  is  foltos  csillagok,  öreg,  vörös 
szubóriások kettősök tagjaként, erős, nemtermikus sugárzást mutatnak aktív területeik fölött. Egy 
harmadik  csoportba  a  Wolf-Rayet  csillagok  tartoznak,  ezek  nagytömegű  csillagok  erős 
csillagszéllel, viszonylag gyenge rádióforrások. Végül a nóváknak erősen változó rádiósugárzásuk 
van, mind termikus, mind nemtermikus természetű.
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Pulzárok - korábban többször említett egzotikus objektumok, a rádiótartományban a póluskörnyéki 
relativisztikus mozgások által keltett szinkrotronsugárzás észlelhető.
H II vidékek - más néven ionizált hidrogénfelhők. Ezek nagytömegű forró csillagok környezetében 
találhatók, ahol a csillagból jövő intenzív Lyman-kontinuum ionizolja a hidrogénatomokat. Ezek 
jelenlétéről csak a rádiótartományból értesülhetünk, hiszen a protonok és elektronok az állandóan 
ható sugárzás miatt tartósan nem tudnak rekombinálódni, találkozásaikkor csak elkezdhetik a már 
említett kaszkádfolyamatot, melynek vonalai a rádiótartományba esnek. 
Neutrális  hidrogénfelhők -  A  rádiócsillagászat  egyik  legfontosabb  járuléka  ezeknek  a 
feltérképezése  a  21  cm-es  vonal  révén.  A  Galaxis  hidrogénfelhői  a  nagyléptékű  áramlások 
legfontosabb jelzői. A Galaxisban egy ritka, forró (köbcentiméterenként 0,01 atom, néhány ezer K) 
közegbe sűrűbb és hidegebb (köbcentiméterenként 1-100 atom, 10-100K) felhők vannak ágyazva.
Nemtermikus emisszió galaxisokból - ez az egyik legdivatosabb terület, az aktív galaxisok két 
oldalán észlelhető hatalmas rádiójetek. Legismertebb példányai a Centaurus A és Cygnus A. Ezek 
létrejöttének  és  természetének  jelenleg  nincs  elfogadott  magyarázata,  az  egyik  legérdekesebb 
javaslat az utolsó órán tárgyalandó relativisztikus frame-dragging jelenségre hivatkozik.

Rádiótávcsövek
A rádiótávcsövek - mint a bevezetésben említettük - a hosszú hullámhossz miatt szükségképpen 
hatalmas berendezések. A legnagyobb pozicionálható parabolafelület a Bonn melletti Effelsbergben 
felállított 100m átmérőjű távcső. A legnagyobb egybefüggő parabolafelület a puerto rico-i Arecibo 
távcsövé,  melynek  átmérője  305m,  de  ezt  nem  lehet  irányítani,  hanem  a  130m  magasan 
elhelyezkedő segédtükörrel lehet bizonyos határok között követni a vizsgált objektumot. Ezeknél 
nagyobb  távcsöveket  a  jelenlegi  technológiával  nem  lehet  építeni,  pedig  a  felbontás  növelése 
érdekében erre volna szükség. A rádiócsillagászoknak ezért régóta az volt a célkitűzésük, hogy ezt a 
súlyos korlátot megkerüljék, és ez Martin Ryle-nak sikerült, aki ezért Nobel-díjat is kapott.

7.3. ábra a.)  Földrotációs szintézis,  b)  Apertúraszintézis két antenna között

Az  ő  Földrotációs  szintézis  nevű  módszere  az  volt,  hogy  póluskörnyéki  objektumokat  fél  nap 
eltéréssel  észlelte,  és  mivel  eközben  a  távcső  a  Föld  elfordulása  miatt  több  ezer  kilométerrel 
távolabb került, ezért a két észlelést külön-külön rögzítve utólag szintetizálta egy képpé Fourier-
technikával.  Ezzel  demonstrálta,  hogy  a  felbontás  növeléséhez  nem  szükségképpen  egyetlen 
parabolafelület növelése révén jutathatunk el, két távoli parabolatükör jelei is kombinálhatók egy 
képpé.  Ezzel az úttörő lépéssel indította el  a képalkotó interferometria  fejlődését,  ami hatalmas 
sikernek  bizonyult,  létezik  már  infravörös  és  vizuális  megfelelője  (pl  a  Keck-távcsöveken)  és 
tervezik a röntgen-megfelelőjét is (MAXIM). 
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VLA - a Very Large Array Új Mexikóban az egyetlen bázisvonalra építő eljárásnak azt a hátrányát 
van  hivatva  kiküszöbölni,  hogy  csak  a  bázisvonal  irányában  növeli  meg  a  felbontást,  arra 
merőlegesen akkora marad, amit a parabolafelület átmérője lehetővé tesz. A VLA 27 darab 25 m 
átmérőjű parabolaantennát tartalmaz, melyek Y alakban vannak elhelyezve és mindegyikük síneken 
mozgatható bizonyos határok között. Hasonló, bár nem ilyen elrendezésű berendezés a Cambridge 
Five Kilometer Telescope, a holland Westerbork és az ausztrál Narrabri csoportjai.

VLBI - Very Long Baseline Interferometry. Az igazi ugrás az volt, amikor egymástól kontinensnyi 
távolságban  lévő  távcsövek  jeleit  is  szintetizálni  lehetett.  Ehhez  súlyos  problémákat  kellet 
leküzdeni, elsősorban a nagy frekvenciák problémáját. A feladat az hogy nem csak a jel intenzitását 
kell észlelni, hanem a bejövő rádióhullám fázisát is, mert csak azonos fázisú jelek szintetizálhatók. 
Ha a bázisvonalra nem merőlegesen érkezik a jel, akkor a két végen akkor kapunk azonos fázisú 
jelet, ha a két végpontig tartó úthosszak különbsége a hullámhossz egész számú többszöröse ha 
viszont az úthosszkülönbség fél, másfél, két és fél stb hullámhossznyi, akkor kioltást kapunk. A 
hosszú bázisvonallal az a probléma, hogy az erősítés-kioltás igen nagy frekenciával követi egymást, 
ezért  a  szuperheterodin elvet  alkalmazva mindkét  végen egy helyi  nagyfrekvenciás  (az említett 
erősítés-kioltás frekvenciához közeli frekvenciájú) oszcillátor jelét keverik az észlelt jelhez, és a 
létrejött  lebegési  frekvencia  mindkét  végen  tartalmazza  a  szükséges  információt,  tehát  egy 
alacsonyabb frekvenciára lehet transzformálni a hasznos jelet. A két (vagy több) állomás jele aztán 
a  szokásos  eljárással  a  korrelátorba  kerül,  mely  létrehozza  a  kétdimenziós  képet.  Ilyen  VLBI 
programok  kapcsolják  össze  jelenleg  a  legkülönbözőbb  műszereket,  pl  a  brit  rádiótávcsövek 
rendszere alkotja a MERLIN programot.

Űr-VLBI: a VSOP

7.4. ábra A HALCA űr-rádiótávcső (mellékletben).

Az elmondottak után nyilvánvaló, hogy a bázisvonal növelésének csak orbitális útja lehetséges. Erre 
régóta történtek próbálkozások, az egyik legrégebben dédelgetett terv az orosz Radioastron, mely 
már  majdnem két  évtizede  nem tud  megvalósulni  pénzhiány  miatt.  Jelenleg  az  egyetlen  ilyen 
program a VSOP - VLBI Space Observatory Programme, mely az 1997 óta Föld körüli pályán 
keringő  HALCA  nevű  japán  rádiótávcső  jeleit  korreláltatja  földi  távcsőével.  A  HALCA  igen 
érdekes szerkezet, 8 méter átmérőjű antennáját nem lehetett volna végleges formájában feljuttatni, 
ezért esernyőhöz hasonló módon összehajtogatva juttatták pályára és amikor szabaddá vált, akkor 
nyílt ki végleges méretűre. A pálya földtávoli pontja 21 ezer kilométerre van, a földközeli 560km-
re, így a program megháromszorozza a Földön elérhető legnagyobb bázistávolságot. Az észlelések 
1,6GHz  (6cm),  5GHz  (6cm)  és  22  GHz  (1,3cm)-en  folynak.  A  program  fő  feladata  az  aktív 
galaxismagok, maserek  és  rádiójetek  észlelése.  Az  észlelési  fázistér  határainak  kijelöléséhez 
érdekes adalék, hogy a hosszú hullámhosszak ellenére jelenleg ez a program a térbeli felbontás 
csúcstartója, a felbontás jobb, mint 0,1 milliarcsecundum. Az eddigi eredmények között érdemes 
megemlíteni  a  minden  eddiginél  nagyobb  rádiójet-sebességeket,  a  nagyszámú  jet-észlelést,  a 
hatalmas kiáramlási  sebességgel  kapcsolatos relativisztikus effektusokat,  ilyen a szuperluminális 
áramlások jelensége, ahol látszólag fénysebességnél nagyobb sebességű áramlást észlelünk, de ez 
csak észlelési effektus hasonlóan a relativisztikus sugarasítás  (relativistic beaming) jelenségéhez, 
mely az irányunkban történő jet esetén látszólagos fényesedést jelent. 

Az űr-VLBI további tervei -  a Radioastron remélhetőleg hamarosan megvalósulhat,  a japánok 
pedig  már  tervezik  a  VSOP2  programot.  Az  ALFA  (Astronomical  Low Frequancy  Array)  az 
ionoszféra által át nem engedett frekvenciákon észlelne, 16 db kis rádiótávcső keringene kötelékben 
a Földtől távol úgy. hogy mozgásuk közbem kvázi-random módon általában kifeszítenének egy 
100km átmérőjű leképező felületet. Az ARISE (Astronomical Radio Interferometry between Space 
and Earth) 2008-tól működne, 25 méteres kinyitható antennát vinne 50 ezer kilométeres apogeumig. 
Végül a legambíciózusabb terv, az ARISE folytatása, mely két 25 méteres távcsövet vinne erősen 
elliptikus pályára, amivel a térbeli felbontás elérheti a 10 mikroívmásodpercet!!!!
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Ludmány András: Asztrofizika űreszközökkel

8. Kozmológia I

(folyamatban)
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Ludmány András: Asztrofizika űreszközökkel

9. Kozmológia II - mikrohullám

(folyamatban)
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Ludmány András: Asztrofizika űreszközökkel

10. Kozmológia III - gravitáció. 

Az első előadáson az ott bevezetett észlelési fázistér fogalmára támaszkodva áttekintettük azt, 
hogy  melyek  azok  az  információcsatornák,  melyekre  az  Univerzum  megismerése  során 
támaszkodhatunk.  Eddig  az  égi  pozíciók,  az  elektromágneses  spektrum  tartományai,  és  a 
felbontások (tér- idő spektrális), valamint a polarizáció voltak a lényeges paraméterek, de mindig 
megmaradtunk  az  elektromágneses  sugárzás  területén.  Most,  az  utolsó  előadáson  az  észlelési 
fázisteret egy új információhordozóval bővítjük, a gravitációs hullámokkal, melyek csak az utóbbi 
évtizedekben váltak komolyabb vizsgálódás tárgyává. 

A gravitáció a természet négy fundamentális kölcsönhatásának egyike, azok leggyengébbike. 
Annak  ellenére,  hogy  a  legrégebben,  az  elméleti  fizika  születésétől  (Newton)  fogva  tárgyalt 
kölcsönhatás,  ma az egyik legnagyobb kihívást  jelenti.  A probléma nehézségét egyrészt a nagy 
egyesítési törekvések, másrészt az itt tárgyalandó asztrofizikai vonatkozások adják.

Einstein  speciális  relativitáselméletében  központi  szerepet  játszik  a  fénysebesség 
inderciarendszerekben  érvényes  állandósága  és  izotrópiája,  ez  olyan  körülmény,  ami  feltűnő 
ellentmondásban  van  a  klasszikus  gravitációs  tér  elképzeléssel,  melyben  a  tér  bármilyen 
megváltozásának hatása elvileg végtelen sebességgel terjedhet. Igazából a klasszikus elgondolás 
erre nem is fordít  figyelmet,  ugyanakkor az elektrodinamikában hasonló dilemma nem jelentett 
komoly elvi problémát.

Einstein úgy igyekezett megoldani a kérdést, hogy a természeti törvények leírása szempontjából 
nemcsak az inerciarendszerek, hanem a gyorsuló rendszerek egyenértékűségét is megkövetelte. Az 
így megalkotott általános relativitáselmélet felfogása szerint a tömegek nem az euklidészi térben 
valósítanak  meg  tehetetlenségi  mozgást,  hanem  a  tömegek  által  módosított  struktúrájű  téridő 
geodétikusnak nevezett pályái mentén mozognak. Egy megfogalmazás szerint a tömegek alakítják 
ki a téridő struktúráját és a téridő szerkezete szabja meg a tömegek mozgását. 

Az ívelem hossza az euklidészi ds2
=∑ dxi

2
 (i=1,2,3) helyett a következő alakú.

ds2
=∑ g ikdx

idx k  (1)

ahol a  g ik ,  az ún. metrikus tenzor tartalmazza a tömegek által  kialakított  téridő-struktúrára 
vonatkozó  információt,  a  felső  indexes  paraméterek  pedig  az  ún.  kovariáns  koordináták.  A 
számunkra  itt  érdekes  esetben  a  metrikus  tenzor  a  Minkowski-féle  tenzornak  és  egy  kicsiny 
perturbációnak  az  összegeként  írható  fel  (a  perturbáció  kicsiny  volta  minden  hasonló, 
hullámszerűen tovaterjedő zavar tárgyalásánál - mint pl. az Alfvén hullámok - fontos körülmény, 
különben a folyamat nemlineárissá válik):

g ik=η ik+hik

Ekkor  az  Einstein  egyenlet  következményeként  a  perturbációs  tenzorra  felírható  az  alábbi 
egyenlet: 

� □h ik≡∆−
1
c2

∂
2

∂ t2
h ik=0

Ez  pedig  egy  hullámegyenlet,  a  négyszög  alakú  jel  a  Laplace-operátor  négydimenziós 
megfelelőjét,  az ún.  d'Alembert-operátort,  vagyis a  zárójelben lévő kifejezést  jelöli.  A létrejövő 
hullám két síkhullám szuperpozíciója, melyek a gravitációs hullámok két polarizációjához, a + és x 
polarizációhoz tartoznak (1.ábra).

10.1.ábra 
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A gravitációs hullámokat a fenti sajátos polarizációs állapotokon túl más is megkülönbözteti a 
jól ismert elektromágneses hullámoktól, egyrészt gravitációs töltés nincs, ami azt jelenti, hogy az 
elektromágneses  jelenségek között  fellépő  árnyékolási  jelenségek nem lehetségesek,  másrészt  a 
hullámhoz nem dipól, hanem kvadrupól momentum járul.

A gravitációs hullámok kísérleti kimutatása annak felhasználásával lehetséges, hogy a hullám 
egy adott  térrészen való áthaladásakor  a  térszerkezet  1.ábra szerinti  megváltozását  idézi  elő.  A 
megváltozás  mértéke  azonban  rendkívül  kicsiny,  ezért  a  kísérleti  nehézségek  igen  nagyok.  Az 
úttörő kezdeményezés Weber nevéhez fűződik (1960), ő egy nagy, kb két tonnás alumíniumtömböt 
függesztett  fel  és  annak  a  tér  deformációi  által  kiváltott  méretváltozásait  piezoelektromos 
érzékelőkkel próbálta detektálni, ez volt a "rezonáns tömeg detektor". Ez tulajdonképpen akusztikus 
rezgéssé alakítja a gravitációs hullám hatását, ehhez az a szerencsés, ha az anyagtömb nagy méretű 
és a hangsebessége nagy. A rendszertől kb 1000Hz frekvenciájú hullámok detektálását remélték, 
ilyenek  szupernóvarobbanásokban,  vagy  kettős  neutroncsillagok  összeolvadásakor  várhatók.  A 
rendszer  érzékenységét  korlátozzák  a  hőmérsékleti  és  mechanikai  eredetű  zajok,  továbbá  az  a 
körülmény, hogy csak olyan hullámokat tud érzékelni, melyek tengelyére merőlegesen érkeznek, 
valamint frekvenciájuk a tömb mérete által meghatározott értékű. A korlátozások igen erősek, és a 
kezdeti kísérletsorozat nem hozott egyértelmű eredményt, ennek ellenére jelenleg több ilyen jellegű 
kísérlet is zajlik, pl. az ALLEGRO, NIOBE, AURIGA, EXPLORER, NAUTILUS, és ALTAIR, 
továbbá előkészítés alatt van a TIGA, SFERA, GRAVITON, és OMEGA.

Az 1913+16 kettőspulzár

10.2.  ábra Az  1913+16 kettős  pulzár  pályája  és  az  impulzusfrekvenciákból  származtatható 
sebességek.  Az  ábrából  is  érzékelhető  a  nagy  excentricitás,  mivel  nagy sebességet  rövid  ideig 
mérünk.

A területnek nagy lendületet adott egy felismerés. Taylor és Hulse 1974-ben az arecibo-i 305m 
átmérőjű rádiótávcsővel  végzett  szisztematikus pulzárkeresés során egy 19msec-es  pulzárt  talált 
(mp-ként 17 impulzus), melyről kiderült, hogy periódusa 7h45m -es ingadozást mutat, tehát egy 
szoros kettős tagja, a másik is valószínűleg neutroncsillag. A szerzők cikkükben rögtön felvetették, 
hogy a rendszer kész laboratórium a relativitáselmélet ellenőrzésére. A pulzár az 1913+16 nevet 
kapta (ez a koordinátáit jelenti:  a 19h13m rektaszcenziót és az északi 16 fok deklinációt), és attól 
fogva  rendszeresen  észlelték.  A  két  csillag  tömege  közel  egyforma,  1.4  naptömeg,  és  közös 
tömegközéppontjuk  körül  exctentrikus  pályán  keringenek,  távolságuk  periastronban  (a  pálya 
csillagközeli pontja) 1.1 naprádiusz, apastronban 4,8 naprádiusz, sebességük előbbiben 300km/s, 
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utóbbiban 75km/s, ezek az adatok a pulzusfrekvencia vizsgálatából származtathatók (a bemutatott 
ábrák Weisberg et al.[1981] -tól származnak). 

A  pálya  látóirányú  méretére  abból  következtethetünk,  hogy  a  túlsó  és  innenső  oldalról 
különböző idők alatt ér ide a jel, a késés 3 másodperc, a méret tehát 3 fénymásodperc - kb 1 millió 
km. A kettős a perihéliumeltolódás jelenségét is mutatja, évente 4,2 fokot, vagyis egy nap alatt 
annyit, mint a Merkur egy évszázad alatt. Taylor és munkatársai 1983-ben azt közölték, hogy az 
eltelt  évtizedben  olyan  változás  ment  végbe,  hogy  a  periasztront  több  mint  egy  másodperccel 
hamarabb érte el a pulzár, mint ha a pályaadatok konstansok maradtak volna. Az orbitális periódus 
csökkenése  a  keringés  mechanikai  energiájának  csökkenése  miatt  jelentkezik,  ez  utóbbi  pedig 
pontosan megegyezik a relativitáselmélet alapján számolt energiaveszteséggel melyet a gravitációs 
hullámok révén szenved a rendszer  (3.ábra folytonos vonal). A rendszer 300 millió év múlva fog 
összeomlani, a két neutroncsillag összeolvad, az ilyen jelenségek már várhatóan szolgáltatnak olyan 
gravitációs hullám fluxust, mely a most épülő LIGO-val észlelhető lesz.

10.3. ábra Az 1923+16 kettőspulzár keringési periódusának csökkenése

LIGO

A  legjelentősebb  kísérlet  jelenleg  kétségkívül  a  Laser  Interferometry  Gravitational-wave 
Observatory,  ez  jelenti  a  gravitációs  hullámok  kutatásának  frontvonalát.  A  berendezés  méretei 
lenyűgözőek, a legnagyobb tudományos berendezések közé tartozik. Mivel a gravitációs hullám 
hatása az 1.ábra szerint olyan, hogy két egymásra merőleges tériránynak előbb az egyike nyomódik 
össze a másik pedig összehúzódik, a következő félperiódusban pedig fordítva, ezért a feladat az, 
hogy két  egymásra  merőleges  irány relatív  hosszváltozásait  detektálni  tudjuk.  Az interferenciás 
méréseknél azzal lehet növelni a pontosságot, ha a fényút megváltozása esetén a beérkező hullám 
fáziskülönbsége  nagyobb,  ezt  pedig  a  rövid  hullámhosszal,  illetve  hosszú  bázisvonallal  lehet 
biztosítani. Ahullámhosszat egyrészt meghatározza az, hogy a rendelkezésre álló folyamatos üzemű 
laserek közül melyik elég nagy teljesítményű és stabilitású, másrészt nagyon rövidíteni sem lehet, 
mert  egyre  inkább  előtérbe  kerül  a  tükörsíkok  egyenetlenségeinek  szerepe,  ezért  leginkább  a 
bázisvonal  hosszától  remélhetjük  a  pontosság  növelését.  A  LIGO  esetében  két,  egymásra 
merőleges,  4-4 km hosszúságú, 1,2 m belső átmérőjű kart építettek,  ebben a csatornában végig 
vákuumot kell biztosítani (a jelenleg létező legnagyobb vákuumrendszert,  10−12 atm, kb tízezer 
köbméteres  légtérben),  végül  a  berendezésnek  lehetővé  kell  tenni  10−18 m  (vagyis  a  proton 
átmérőjénél jóval kisebb) hosszúságváltozás mérését is. 

10.4.a,b. ábra A LIGO sematikus rajza és a fényút (mellékletben).

A laser  fénye az L alakú elrendezés  sarkában jut  be  a  rendszerbe,  ott  egy fényosztó a  két 
egyforma hosszúságú karba irányítja, a két fénysugár a két kart többször is végigfutja (megnövelve 
a  bázishosszat),  majd  interferenciamintázatát,  illetve  annak  esetleges  változását  kiértékelik.  Az 
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egész egy gigantikus mikrofonként képzelhető el, mely egy hullámszerű jelenséget elektromos jellé 
alakít. 

A  berendezés  precizitásával  szemben  egyedülállóan  magas  követelmények  szükségesek. 
Harminc független rendszer ellenőrzi az egyes részegységek beállítási pontosságát és stabilitását, 
mindezt  automatikusan,  emberi  közbeavatkozás  nélkül.  A  mérésnek  valójában  a  berendezésen 
kívüli körülmények szabnak határt, általában földi mérések esetén a legalsó mérhető frekvencia kb. 
10Hz körül  van tekintettel  a mikroszeizmikus,  légköri  és földkéregbeli  események hatására.  Az 
esetleges  hamis  jelek  kiküszöbölése  csak  úgy  lehetséges,  hogy  két  független,  egymástól  távoli 
berendezés működik, és ha mindkettő ugyanazt az eseményt jelzi, akkor az minden bizonnyal nem 
lokális  eredetű.  A  két  berendezésnek  az  is  az  előnye,  hogy  együtt  már  iránymeghatározást  is 
lehetővé  tesznek.  Mindkét  LIGO  berendezés  az  USA  területén  épült  fel,  az  egyik  Hanford 
(Washington állam), a másik Livingston (Louisiana) telephelyén, egymástól 3000km távolságban. 
Az iránymeghatározás pontosságát kb fél fokossá remélik tenni a későbbiekben újabb berendezések 
üzembeállításával,  ilyenek  lesznek  a  rövidebb  karhosszúságú  francia-olasz  VIRGO  és  a  japán 
TAMAGO.  A  két  LIGO  berendezés  beüzemelése  megtörtént,  előreláthatólag  2002  folyamán 
kerülhetnek olyan állapotba, melyben már folyamatos mérést tesznek lehetővé.

Ha felmerül, hogy mi motivál ekkora gigantikus vállalkozást,  akkor csak azt válaszolhatjuk, 
hogy a tudományos ismeretek várható előrelépésének jelentősége szinte felmérhetetlen, amint azt 
egy rövid felsorolás érzékeltetheti. 

A fizika területén a következőket várjuk:

• Annak első közvetlen igazolása, hogy a gravitációs hullámok léteznek.
• Annak igazolása, hogy a gravitációs hullámok is fénysebességgel terjednek és a graviton  (a 

hullámokkal kapcsolatos, elméletileg várt fundamentális részecske) zéró nyugalmi tömegű.
• Annak a jóslatnak az ellenőrzése, hogy a gravitációs hullámoknak olyan hatása van az anyagra, 

hogy a terjedésének irányára és egymásra ortogonális két irány közül az egyikben összenyomja, 
a másikban széthúzza azt, majd fordítva, illetve ehhez kapcsolódóan annak ellenőrzése, hogy a 
graviton spinje 2. 

• Annak igazolása, hogy fekete lyukak léteznek, illetve hogy két fekete lyuk összütközésekor a 
görbült téridő struktúrában hatalmas pulzációk zajlanak.

A csillagászat területén a következőket várjuk.

• Neutroncsillagok  összeolvadása.  Ez  olyan  esemény,  aminek  a  detektálása  a  jelenlegi 
elképzelések  alapján  független  észleléssel  -  az  eseményt  kísérő  gammafelvillanás  révén  - 
hitelesíthető.

• Neutroncsillag elnyelése fekete lyuk által - mint előbb.
• Neutroncsillag keletkezése szupernóvarobbanásban és az újszülött neutroncsillag pulzációja.
• Az ősrobbanásban keletkezett gravitációs hullámok detektálása
• Olyan jelenségek felfedezése, amiről még sejtelmünk sem lehet.

Ami az ősrobbanás gravitációs maradványsugárzását illeti, ez annyiban különbözik a COBE és 
MAP által  vizsgált  CMB-eloszlástól,  hogy ez utóbbi az ősrobbanás után kb 300 ezer évvel (az 
utolsó  szórási  felületen)  jött  létre,  amikor  az  anyag  és  sugárzás  a  rekombináció  miatt 
szétcsatolódott,  míg a  gravitációs  hullámokra ilyen korlátozást  nem várunk,  a  detektálni  remélt 
maradványfluxus a kezdeti pillantról szólhat. 

Az új jelenségek felfedezésének jelentősége felbecsülhetetlen. Tulajdonképpen azt várjuk, hogy 
az  észlelési  fázistérnek  a  bevezetésben  említett  nagymértékű  bővítése  válik  lehetségessé.  Az 
előrelépés talán még annál is nagyobb, mint ami Galilei-féle távcsöves észlelésekkel történt, ott 
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ugyanis egy egyébként ismert információcsatorna lehetőségei lettek kibővítve, most azonban egy 
eddig  teljesen  detektálatlan  fluxust  akarunk észlelni.  A teljesítmény felméréséhez  képzeljük  el, 
hogy  egy  teljesen  vak  emberiség  tudós  társadalma  fogalmi  leírását  adná  az  elektromágneses 
hullámoknak, majd olyan eszközt készítene, mely a fénysugarakat az általuk felfogható percepciós 
csatornák számára transzformálja, ez történik most a gravitációs hullámokkal. Itt  értelemszerűen 
nem a geometriai optika irányából haladunk a hullámoptika felé, hanem fordítva, de várhatóan itt is 
értelmezhetők lesznek az elektromágneses észlelési fázistér fogalmai, mutatis mutandis. Az egyik 
legfontosabb  különbség  az,  hogy  a  frekvenciatartományok  jól  elkülönülnek.  Amint  a 
rádiócsillagászat  részben  láttuk,  az  Univerzumról  egyáltalán  értelmezhető  legkisebb 
rádiófrekvenciák kb 100kHz-nél  nagyobbak, a legnagyobb várt  gravitációs frekvenciák azonban 
10kHz körüliek,  ekkora  frekvenciájú hangokat  a  fülünk is  felfog.  Valójában itt  nemcsak külön 
információcsatornáról van szó, hanem maga az információ is teljesen más jelenségekről szól, mint 
amit  eddig  vizsgálhattunk.  Amint  az  első  alkalommal  láttuk,  az  észlelési  fázistér  minden  új 
tartományának  észlelhetővé  válásakor  korábban  nem  sejtett  jelenségekre  derül  fény,  ezt  most 
különösen így gondoljuk.

Az alsó frekvenciákat azonban, mint említettük, erősen zavarják a földi eredetű zajok, ezért az 
elektromágneses észlelésekhez hasonlóan itt is űreszközök nyújtják a továbblépés lehetőségét. A 
jelenlegi űreszközök olyan módon tennék lehetővé a mérést, hogy a mérési bázishossznak a Föld 
lenne az egyik végpontja, a másik pedig az űreszköz, a beérkezett hullámot pedig az jelezné, hogy 
egyrészt  a  kimozdított  űreszköz   eltolt  frekvenciájú  jelet  küldene  vissza  a  Földre,  másrészt  a 
kimozdított  Föld  eleve  eltolt  frekvenciájú  jelet  küldene  ki,  ami  már  kétszeresen  eltolt  jelet 
eredményezne,  az  eredeti  frekvencia  triplett-felhasadása  tehát  egy  gravitációs  hullám eseményt 
jelölne. A módszernek egyelőre az az akadálya, hogy a Földhöz közeli űreszközök ionoszféra-beli 
fékeződése jelentős zajt visz a mérésbe, másrészt a meglévő frekvenciastandardok stabilitása 10−17

,  ami nem elegendő a méréshez. A frekvenciastandard zaját az interferométer csökkenti azáltal, 
hogy  a  mérés  differenciális,  a  jelet  a  két  egyforma  hosszúságú  karba  szétküldik,  majd  azok 
ugyanoda visszatérnek, így a mérés kevésbé érzékeny a frekvenciastabilitásra. Ezért teljesen ennek 
szentelt űrprogramot terveznek. 

LISA

A  Laser  Interferometry  Space  Antenne  program  még  a  LIGO-nál  említett  technológiai 
kihívásnál  is  nagyobbal  néz  szembe.  A  programot  három,  kötelékben  repülő  űreszköz  fogja 
megvalósítani, melyek várható felbocsátási időpontja 2008. Az alakzat az alábbi elrendezésű lesz.

10.5 ábra A LISA-kötelék pályája és egy egység rajza (mellékletben)

10.6. ábra A LISA három identikus űreszközének belső rajza. (mellékletben)

A három egység egy 5 millió km oldalhosszúságú  (!)  egyenlő oldalú háromszög csúcsaiban 
foglal helyet, a háromszög súlypontja az ekliptikán a Föld mögött 20 fokkal van, a háromszög síkja 
pedig 60 fokos szöget zár be a súlypont-Nap iránnyal. Az elrendezés a következő célokat szolgálja: 
a hatalmas bázistávolság a pontosságot növeli, a Földtől való távolság, illetve az ekliptika síkjához 
való  jelentős  dőlés  pedig  a  zajt  csökkenti,  ez  utóbbi  körülmény  azért,  mert  így  az  állandóan 
egymásra  irányított  optikák  megfelelően  leárnyékolhatók  a  Nap  sugárzásától,  ami  az  egyik 
legsúlyosabb  zavaró  tényező  lehetne,  hiszen  a  felmelegedéssel  járó  legkisebb  méretváltozás 
meghiúsítaná a mérést. A három teljesen egyforma űreszköz külső és belső rajza a 6 ábrán látható, 
kb két méter átmérőjűek és kb fél méter vastagok. Ez egység két 60 fokos szögben állított 30cm-es 
Cassegrain-távcsövet tartalmaz, melyek a másik két eszközre irányulnak, valamint a belsejében egy 
próbatest van, mely szabadon repül, és ennek az elmozdulása jelzi a gravitációs hullámot, ennek a 
testnek  a  környezettől  való  távolsága  kapacitásméréssel  ellenőrizhető.  A laser  egy  neodimium-
yttrium-aluminium   szilárdtestlaser,  ami  e  tervezett  egy  éves  program  alatt  várhatóan  stabil 
kimenetet fog nyújtani. Az eszközben lévő laser fényét egy fényosztó a két másik eszközre irányítja 
és a visszatért jelet a detektor összehasonlítja. 
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A Gavity Probe űrkísérletek

Az általános relativitáselméletnek a gravitációra vonatkozó jóslatai között nemcsak a gravitációs 
hullámokra  vonatkozó állítások  ellenőrzése  lehetséges  űreszközökkel,  hanem továbbiak  is.  Egy 
korábbi  kísérlet,  a  Gravity  Probe  A  még  1976-ban  sikeresen  elvégezte  annak  a  jóslatnak  az 
ellenőrzését,  hogy  gravitációs  térben  az  órák  lassabban  járnak,  ez  a  frekvenciacsökkenés  a 
gravitációs  vöröseltolódásnak  órákkal  ellenőrizhető  esete.  Tulajdonképpen  az  ekvivalenciaelv 
következményéről van szó, arról, hogy a mechanikai gyorsulás és a gravitáció hatásai ugyanazok. 
Ha  egy  gyorsuló  laboratóriumba  fénysugarat  bocsátunk,  akkor  a  Doppler-effektus  miatt 
frekvenciacsökkenést  mérünk,  az ekvivalenciaelv értelmében tehát  gravitációs térben is  ezt  kell 
mérnünk.  A jósolt  effektus   7×10−9  nagyságú.  A kísérlethez  hidrogén MASER-t  használtak, 
melynek  frekvenciastabilitása  igen  nagy,  10−15 ,  egy  példány  a  Földön  működött  gravitációs 
térben, egy pedig repült olyan pályán, melynek földtávoli pontja 10000 kilométer volt, tehát gyenge 
gravitációs térben. A mérés során sok tényezőre kellett tekintettel lenni, ilyen volt az, hogy a nagy 
sebességre szert tett óra járása is lassul a speciális relativitáselmélet szerint, továbbá a mozgásból 
eredő Doppler-effektus is befolyásolja a telemetria mikrohullámú csatornájának jeleit és így tovább. 
A mérések végül 10−5  pontossággal igazolták a relativitáselmélet jóslatát.

A jelenleg tervezett, de már 1960-ban javasolt űrkísérlet, a Gravity Probe B  (GPB)  ennél is 
tovább megy. A célok megértéséhez fel kell idéznünk azt, hogy a tömeg meghatározza a téridő 
szerkezetét. A klasszikus mechanika és az euklideszi geometria keretei között triviális az, hogy a 
fénysugár terjedése illetve a tömegek tehetetlenségi (gyorsítóerő nélküli) mozgása  egyenes vonalú, 
továbbá az,  hogy a  forgó  tömeg forgástengelye  megtartja  irányát,  és  í.t.  Emlékszünk,  hogy az 
általános relativitáselmélet megalkotásához az a célkitűzés vezetett, hogy a természeti törvények 
leírása szempontjából minden rendszer, a gyoruló és nehézségi is, egyenértékű legyen. Ennek egyik 
pillére az ekvivalencia-elv, ami empirikusan a súlyos és tehetetlen tömeg ekvivalenciájának Eötvös, 
majd  Dicke ill. Braginszkij által igazolt tényére épül (újabban a Gravity Probe A-ra). A további 
megfontolásokat  Einstein  egyik  szemléletes,  általa  gondolatkísérletnek  nevezett  eszmefuttatása 
szemlélteti: a lifthasonlat. Ha egy  űrbéli szekrényt gyorsítunk, és oldalról fénysugarat bocsátunk 
belé,  akkor  annak trajektóriáját  a  szekrénybeli  megfigyelő  parabolikusnak látja,  mivel  azonban 
ejtési kísérlettel nem tudja eldönteni, hogy a próbatest tapasztalt gyorsulását külső gyorsítás, vagy 
gravitáció  okozza-e,  meg  kell  követelnünk,  hogy  a  fénysugár  gravitáló  rendszerben  is  görbült 
trajektóriájú legyen. Továbbra is érvényesnek gondoljuk azt az elvet, hogy a fénysugár két pont 
között a legrövidebb utat választja, csak éppen ez az út nem az euklidészi egyenes, hanem a (10.1) 
formula által meghatározott ívhossz minimuma lesz. Egy görbült felület két pontja között általában 
nem  egyenesnek  van  a  legrövidebb  ívhossza,  hanem  valamilyen  görbének,  melyet  a  felület, 
esetünkben  a  g ik  metrikus  tenzor  határoz  meg.  A  fénysugár,  illetve  a  tehetetlen  tömegek  e 
mimimális ívhosszúságú görbe mentén haladnak, melyeket geodétikus görbéknek nevezünk. 

A GPB célja ennek a  térszerkezetnek a közvetlen kimérése.  Feladata két  részre bontható,  a 
geodétikus effektus és a frame-dragging kimutatására, melyeket a 7. ábra illusztrál. 

A 7.a. ábra a geodétikus effektushoz adalék. A görbült téridőt ilyen kétdimenziós felületnek a 
deformációjával  szokták  illusztrálni,  melyen  a  tömeg felé  irányuló  görbék a  geodetikus  pályák 
szemléletes ábrázolásai. A GPB rendkívül pontos giroszkópokat alkalmaz annak kimutatására, hogy 
a pörgettyű tengelyének iránya változik-e a tömeg közelében. Az euklideszi esettől eltérően itt a 
tengely  irányának  megtartása  is  azt  jelenti,  hogy  egy,  a  geodétikus  vonalhoz  illesztett 
pörgettyűtengely a vonal mentén mindenütt a vonalhoz illeszkedik. Az effektus az egy éves mérés 
alatt várhatóan 6600 mas (mas: milliasrcsecond, az ívmásodperc ezredrésze) elfordulást fog okozni, 
amivel a jóslatot 0,01% pontossággal lehet ellenőrizni.  A másik effektus kimutatása ennél sokkal 
nehezebb.  A  frame  dragging  magyarul  leginkább  térszerkezet-sodrásnak  fordítható,  más  néven 
Lens-Thirring  effektusként  is  nevezik.  Amint  a  7.b.ábrán  látható,  egy  forgó  tömeg a  környező 
görbült téridő-szerkezetet is eltorzítja, mintegy elcsavarja. Ez a topológia emlékeztet az elektromos 
áram körül keletkező mágneses térre, ezért ezt gravitomágnességnek is nevezik, de a dolognak e 
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formai  hasonlóságon  túl  fizikailag  nyilván  semmi  köze  sincs  a  mágnességhez,  másrészt  a 
gravitációhoz is csak annyi köze van, mint a mágnességnek az elektromossághoz, általánosan úgy 
lehet megfogalmazni, hogy a mozgó tömeg által létrehozott erőhatás. A frame-dragging által egy év 
folyamán előidézett elfordulás várhatóan 42 mas lesz - ha egy 1km tengelyű pörgettyű ennyit fordul 
el, akkor a vége egy hajszál vastagságának megfelelő mértékben mozdul ki. A GPB ezt az effektust 
kb 1% pontossággal fogja tudni ellenőrizni. A két effektus hatása ortogonális, ezért el lehet őket 
különíteni.

10.7.ábra a. térgörbület két dimenzióban ábrázolva, b. frame-dragging (mellékletben).

A  frame-dragging  közvetlen  mérésének  hatalmas  jelentősége  lehet.  Egyrészt  az  általános 
relativitás újabb ellenőrzésének esélyét nyújtja, másrészt azonban asztrofizikai vonatkozásai is igen 
fontosak. A föld környezetében az effektus igen kicsiny, de erős gravitációs térben igen jelentős 
lehet, általánosan elterjedt elképzelés pl az, hogy az aktív galaxismagoknál a rotáció tengelyének 
irányában  megfigyelhető  két  gáznyaláb  a  frame-dragging  hatására  keletkezik.  A  mérés 
nyilvánvalóan  hatalmas  technológiai  kihívást  jelent,  a  megkívánt  pontosság  nemcsak  a  négy 
giroszkóp,  hanem  az  egész  architektúra  stabilitásával  szemben  is  rendkívüli  követelményeket 
támaszt. A GPB felbocsátását a jegyzet írásának idején (2002 április) 2002 októberére tervezik. 

Gravitációs lencsék

A  fentiekben  emlegetett  térgörbületnek  a  csillagászatban  már  rutinészlelésekben  felhasznált 
következményei  is  vannak.  A  fénysugár  gravitációs  térben  történő  elhajlására  vonatkozóan 
Eddington  végezte  az  első  tudománytörténeti  jelentőségű  napfogyatkozás-észleléseket,  a  térbeli 
felbontás növekedésével azonban kozmológiai távolságokból is megfigyelhetők. Jelenleg egy sor 
olyan  közel  gyűrűszerű  alakzat  ismeretes,  melyek  minden  valószínűség  szerint  gravitációs 
lencsehatás eredményeképpen jöttek létre, egyes esetek kétséget kizáróan ilyen eredeűek, mint pl a 
látszólagos kettőskvazárok, melyek tagjai kis eltéréssel egyforma változásokat produkálnak.

A gravitációs lencse képalkotását  a  8.  ábra alapján képzelhetjük el.  A geometriai  optikában 
szokásos szóhasználat  szerint paraxiális sugarakra szorítkozunk, amikor az ábrán látható szögek 
tangensei a szögek radiánban vett mértékével helyettesíthetők, az ábra jelöléseivel 

b=h−a
D3

D1

ahol  a  jobboldal  második  tagját  redukált  eltérítési  szögnek is  nevezik.  Az egyenletnek  más 
formája is ismeretes:

b=h−
e2

h

ahol e az Einstein-rádiusz:

e=[
4GMD 3

c2 D1 D2
]
1/2

Az egyenletnek általános esetben két különböző megoldása van, melyek a forrás két képének 
felelnek meg:

h1,2=
b±b2

4e2

1/2

2
 

Ha  a  távolabbi  forrás  (S)  és  a  lencse  (L)  pontosan  egy  vonalban  vannak,  akkor  b=0 és 
formálisan  két  képet  kapunk  egyformán  e távolságra,  azonban  ilyenkor  a  valóságban  egy 
gyűrűszerű alakzat keletkezik, az Einstein-gyűrű. 
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10. 8.ábra Gravitációs lencse geometriai optikája. Ha az L pontban nem lenne vonzócentrum, 
akkor az O megfigyelő a távoli S objektumot az L irányától b szög alatt látná, vonzócentum esetén 

h alatt.

10.9.  ábra  a.  Egy  kivételesen  szép  példány  Einstein-gyűrűre  (B1938+666),  az  alakzatot 
eredetileg a  brit  MERLIN rádiótávcső-rendszer találta,  ezt  a képet  a Hubble űrtávcső készítette 
1998-ban. A gyűrű látszólagos átmérője 1 ívmásodperc. b. PKS 1830-211 Egy másik gyűrű, ahol a 
két kép feltűnőbb, ezt a rádióészlelést a MERLIN készítette. (mellékletben)

10.9.c.ábra A Hubble-űrtávcső észlelése lencsehatásról egy galaxishalmazban (mellékletben).

Gravitációs mikrolencsék

A  fentiekből  az  is  nyilvánvaló,  hogy  a  lencsehatás  következtében  a  távolabbi  objektum 
látszólagos  összfényessége  is  megnő.  Ezt  a  körülményt  használja  ki  az  utóbbi  idők  egyik 
legmeghökkentőbb  javaslata  a  gravitációs  mikrolencsék  kutatására.  A  vizsgálandó  objektumok 
ebben  az  esetben  a  lencsehatást  előidéző  kis  tömegű  galaktikus  objektumok,  elsősorban  barna 
törpék. A kutatás mögött az a motiváció, hogy a galaxis tömegének nagyobbnak kell lennie annál az 
össztömegnél,  melyről  elektromágneses  sugárzás  útján  tudomásunk  lehet.  Ennek  a  hiányzó 
tömegnek  nincs  köze  a  kozmológiai  jelentőségű  tömeghiányhoz,  ez  a  galaxis  rotációjának 
elemzéséből  következik,  ugyanis  adott  galaxistömeghez  és  pályamérethez  a  Kepler-törvények 
szerint adott sebesség tartozik. A program kiinduló feltételezése az volt, hogy ha a Magellán Felhők 
valamely  csillaga  előtt  elvonul  a  galaxis  halo-tarományához  (a  galaxis  fősíkján  kivüli 
tartományhoz) tartozó barna törpe, akkor ez a csillagfedési esemény egy rövid időre megnöveli a 
csillag  fényességét.  Az  eseményt  időbeli  lefutásának  vizsgálatával  jól  meg  lehet  különböztetni 
valamely  változócsillag-eseménytől,  és  ha  ilyen  eseményekről  statisztikát  gyűjtenénk,  akkor 
információt  kaphatnánk  arról  a  tömegtartományról  (barna  törpék  és  bolygóméretű  objektumok) 
melyről  sugárzás  útján  nem  lenne  esélyünk  tudomást  szerezni.  A  10.  ábrán  egy  modellezett 
fénygörbe, illetve egy konkrét mikrolencse-esemény látható. 

10.10.ábra a. Elméleti mikrolencse-fénygörbe, b. Egy konkrét esemény (OGLE) 
(mellékletben).

Az elképzelésre két program is indult, az OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) és 
a MACHO  (MAssive Compact Halo Objects). Amint a 10.ábrából látható, az elképzelés bevált, 
jelenleg  már  több  tucat  mikrolencse-eseményt  katalogizáltak  és  a  hosszútávú  észlelési  projekt 
várhatóan megfelelő statisztikai anyagot fog szolgáltatni e láthatatlan halmazról.
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