Esko Keski-Vakkuri

Gravitaatioaallot ja LIGO

Moonshot-projekti LIGO
”Moonshot-projekti” on mediaan
rantautunut uusi termi, jolle ei
ole tainnut vielä löytyä hyvää

suomenkielistä vastinetta. Sillä
tarkoitetaan epärealistisenkin

kunnianhimoisia hankkeita. Elon
Musk on tullut näillä tunnetuksi
– Hyperloop, Marsin asuttaminen jne. Facebook-miljardöörit

Mark Zuckerberg ja Juri Milner
esiintyivät keväällä mediassa

Breakthrough Starshot -hank-

keella, jonka tarkoitus on lähettää
nanokokoisia avaruusluotaimia
lähimpään tähteen Alpha Cen-

tauriin lasersäteiden työntäminä

avaruuspurjeiden avulla. Tieteessä
tämänkaltaisia kunnianhimoisia
pitkän tähtäimen hankkeita on
toki ollut kautta aikojen.

Hanke mitata gravitaatioaalto-

ja laserinterferometrian avulla sai
alkunsa 1970-luvun puolivälissä.

Alustava työ johti 1984 LIGO-projektin perustamiseen, ja pian NSF

lähti rahoittajaksi. Tuohon aikaan

tavoite varmasti täytti Moonshotprojektin tunnusmerkit: monet
fyysikot pudistelivat päätään

tavoitteen epärealistisuudelle.

Kuten nyt tiedämme, LIGO on ollut
menestys. Lopullisen tavoitteen
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saavuttaminen on ollut pitkä työ,

taissuunnassa. Kaksi lasersädettä

LIGOn tarina on todella kiehtova,

vastakkaisten peilien välissä. Ohi-

ja todella monen toisistaan riip-

pumattoman osatekijän summa.

paljon muutakin kuin vain Einsteinin ennustamien gravitaatioaal-

tojen suora havaitseminen ensimmäistä kertaa.

Laser-interferometrilaboratorio LIGO
Gravitaatioaallot venyttävät

avaruutta. Jos neliön kärkiin on
asetettu neljä vapaasti liikkuva

testimassaa, neliön kohtisuoraan

läpäisevä gravitaatioaalto lähentää
ja etäännyttää vastakkaisissa kärjissä olevia massoja eri tahdissa.

Jos kärkien kautta piirretään ym-

pyrä, aalto venyttää sitä ellipsiksi
vuoroin pituus- ja leveyssuun-

nassa. Realististen aaltolähteiden

(kuten neutronitähtien tai mustien
aukkojen kaksoissysteemit) aiheuttama suhteellinen venymä on
0,00000000000000000001.

Laserinterferometrian idea on

vahvistaa tämä pikkuruinen venymä. Pitkään lasersäteeseen mah-

tuu valtavan monta aallonpituutta,
jokainen niistä tuo oman lisänsä

venymään. Esimerkin testimassat

korvataan riippuvilla peileillä, jotka liikkuvat lähes vapaasti poikit-

lähetetään kulkemaan kohtisuoriin suuntiin, poukkoilemaan

kulkeva gravitaatioaalto venyttää

näitä kahta sädettä eri tavalla. Kun
säteet matkojensa jälkeen yhdis-

tetään yhdeksi säteeksi, syntynyt

vaihe-ero aiheuttaa interferenssin.
Se voidaan havaita mittaamalla
säteen intensiteetti.

LIGO:ssa säde saa alkunsa

200 watin tehoisessa laserissa,
sen jälkeen säde halkaistaan

kahteen kohtisuoraan suuntaan

kulkevaan osaan. Kumpikin niistä
jatkaa matkaansa 4 km mittaisessa tyhjiöputkessa. Putkien

päissä ovat ripustetut peilit, joiden
välissä säteiden annetaan pouk-

koilla 280 kertaa. Ennen säteiden
jälleenyhdistämistä kumpikin on
siten kulkenut 1120 km:n mat-

kan. Pitkät matkat eri suuntiin

yhdistettynä laservalon pieneen
aallonpituuteen saavat aikaan

valtavan suurennusefektin. Tämä

tuottaa mitattavan interferenssin,

naurettavan pienestä suhteellisesta venymästä huolimatta. (Peilien
välistä poukkoilua hyödyntävää

interferometriä kutsutaan FabryPerot interferometriksi.)
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Kuulostaa selkeältä kuin

länsimetro Espooseen, mutta

matkalla on vieläkin enemmän
mutkia. Ensinnäkin varhaiset

gravitaatioaaltokokeet mittasi-

vat etupäässä seismistä tärinää.

Tärinälähteitä on monia: lievätkin
maanjäristysaallot, liikenne, ra-

kennustyöt jne. Suurilla tarkkuuksilla nämä eivät ole vielä mitään,

vaan huomioon täytyy ottaa esim.
riippuvien peilien lämpöliike.

LIGO-projektin huomattava osa

on ollut erilaisten tärinälähteiden

mallintaminen ja eliminointi. Tältä
osin LIGO on ollut äärihifistinen
vastamelukuulokeprojekti.

Tärinöitä vaimennetaan sekä

passiivisesti (peilien rakenne ja

ripustus on vaatinut paljon kehi-

tystyötä) että aktiivisesti (peilien
tukialustoita kallistellaan aktii-

visesti seismisen tärinän neutraloimiseksi – herkät sensorit mit-

taavat tärinää, ja välittävät tiedon
alustojen ohjausjärjestelmään).
Neljä kilometriä pitkän suoran

putken rakentaminen taas ei ole

yhtä helppoa kuin metroputken.

Säde kulkee viivasuoraan, kun taas
maapallon kaareutuminen aihe-

Itse laservalokaan ei voi olla mitä

vyllistä dataa. Sitä on varastoituna

vesipisaroita. Hiukkassuihkun

sa, ja verrataan automaattisesti

tahansa. Laser suihkuttaa fotoneja
samaan tapaan kuin vesisuihku
voidaan ajatella noudattavan

Poisson-jakaumaa. Fotoneja täytyy
tulla mahdollisimman tasaisesti,
jotta valon tiheysvaihtelut eivät
sekoittaisi mittauksia.

LIGOn 200 Watin laservalo

luodaan neljässä eri vaiheessa

asteittain vahvistaen ja hienosäätäen, jotta tuloksena on mahdolli-

simman tasainen monokromaatti-

nen valo. LIGOn peilit ovat erittäin
huolellisesti valmistetut. Ne

absorboivat vain yhden kolmesta

miljoonasta niihin osuvasta fotonista. Ne on myös hiottu erittäin
tarkasti. Peilien todellinen pinta
poikkeaa teoreettisesta tavoite-

muodosta vain muutaman atomin
halkaisijan verran.

Mittauksessa talteenotettavat

datamäärät ovat suuria. Vuoro-

kaudessa sitä kertyy teratavuit-

tain, vuodessa jo petatavuittain.

Vertaukseksi LIGOn datapankkiin
kertyy vuodessa 178 000 DVD-le-

jo miljoonan levyn verran. Dataa

prosessoidaan supertietokoneis-

simulaatioissa luotuun mallidataan
erilaisista gravitaatiolähteistä.

Mallidatan luominen simulaatiois-

sa taas on kokonaan oma taiteenlajinsa, josta alempana lisää.

Kaikkien erilaisten virheiden

minimoimisen jälkeenkin jotain

aina jää jäljelle. Kuinka siis varmistaa että nähtävä signaali on todella
peräisin avaruudesta eikä maasta?
LIGO koostuukin kahdesta labo-

ratoriosta, toinen Livingstonissa

Washingtonin osavaltiossa, toinen
Hanfordissa Louisianan osavaltiossa (kuvat 1a ja 1b). Riittävä

välimatka takaa sen, että maasta
lähtöisin olevat häiriöt eivät ole

kummassakin identtiset. Mitattuja
signaaleja vertaamalla voidaan

eliminoida paikallisten häiriöiden
osuus. Lähitulevaisuudessa val-

mistuu lisäksi useita muita gravitaatioaaltolaboratorioita ympäri

maailmaa, jolloin mittausvarmuus
lisääntyy.

uttaa matkalla jo metrin poikke-

aman. Putken päissä olevat peilit

tulee kohdistaa tarkasti, jotta säde
ei eksy matkaltaan putken seiniin.
Itse putkessa taas täytyy olla

mahdollisimman täydellinen

tyhjiö, jotta lasersäde siroutuisi

ilmamolekyyleistä mahdollisimman vähän. LIGOn tyhjiö on yksi

maapallon parhaista, vastaava löytyy CERNin LHC-kiihdyttimestä.
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Kuva 1a.
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osittaisdifferen-

Epäsäännöllisyyksien katoamisen

leen ongelman

taa aukkoa häiritään, ja seurataan

tiaaliyhtälöitä.

Kahden kappavastineella on
kaksi uutta

erityispiirret-

tä. Ensinnäkin
kappaleilla on
Kuva 1b.

Laskennallinen
suhteellisuusteoria
LIGOn kokeellisen mittaustek-

nologian kanssa rinnalla on ollut
tarpeen kulkea pitkä tie suhteellisuusteorian teoreettisten ja

laskennallisten menetelmien, sekä
numeeristen algoritmien kehit-

tämisessä. Lisäksi entistä tehokkaampien supertietokoneiden

kehitys on mahdollistanut tarkemmat simulaatiot.

Klassisen Newtonin meka-

niikan perusongelma on kahden
kappaleen ongelma. Se opitaan

ratkaisemaan (ainakin rajoitetus-

ti) fysiikan peruskursseilla. Säily-

äärellinen koko,
eikä niitä enää
voi käsitellä

pistemassoina.

Toiseksi painovoimakenttä on dy-

naaminen. Sidottu systeemi toimii
nyt gravitaatioaaltojen lähteenä,
menettäen energiaa säteilyn

kautta. Näin suljetut kiertorata-

ratkaisut kutistuvat, ja päättyvät

kappaleiden yhteensulautumiseen
(merger). Nämä ratkaisut kuvaavat juuri niitä prosesseja jotka

avaruudessa tuottavat tarpeeksi
voimakkaita gravitaatioaaltoja

(jotka ovat LIGOn havaintoikkunassa). Siksi on tarpeen pystyä

ratkaista ongelma yksityiskoh-

taisesti ja ennustaa minkälaisen
signaalin kukin lähde tuottaa.

Yksinkertaisimmassa suhteel-

vien suureiden (kokonaisenergia

lisuusteoreettisessa ongelmassa

yhden muuttujan ensimmäisen

kolme eri vaihetta: i) aukkojen

ja -liikemäärä) ansioista ongelma
voidaan redusoida tavallisen

kertaluvun differentiaaliyhtälön

ratkaisemiseen. Eri rataratkaisut
(suljetut ratkaisut ja sirontaratkaisut) löytyvät sitten helposti
erilaisilla parametriarvoilla.

Einsteinin yleisen suhteel-

lisuusteorian kenttäyhtälö sen
sijaan on kokoelma kytkettyjä
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kappaleet ovat mustia aukkoja.
Ratkaisussa on odotettavissa

kutistuva kiertoliike yhteisen keskipisteen ympärillä (inspiral), ii)
aukkojen sulautumisvaihe (mer-

ger), ja iii) syntyneen epäsäännöl-

lisen ratkaisun tasapainottuminen
pyöriväksi (Kerrin) mustaksi

aukoksi. Jälkimmäistä vaihetta
kutsutaan nimellä ringdown.

voidaan ajatella takaperin kuvaa-

van prosessia, jossa pyörivää mussen tasapainottumista. Aukko

värähtelee, ja säteilee aaltoja sille
luonteenomaisella spektrillä (ns.
kvasinormaalimoodit). Samaan

tapaan nuijalla kumautettu gongi
säteilee ääniaaltoja.

Laskennallisen suhteellisuus-

teorian ”Graalin maljana” tunnettu
haaste on ollut ratkaista edellä

kuvatun ongelman kaikki kolme
vaihetta yksityiskohtaisen tar-

kasti. Yritykset ratkaista Einsteinin kenttäyhtälöitä alkoivat jo

1960-luvulla, ennen kuin mustien
aukkojen teoreettiset ominaisuu-

det tunnettiin. Tätä pioneerityötä
on tehnyt mm. kollegani Hannu

Kurki-Suonio väitöskirjatyössään
Teksasin yliopistossa. Erilaisten

kehitysvaiheiden jälkeen mustien
aukkojen kaksoissysteemin rat-

kaiseminen nostettiin fokukseen
1990-luvulla ”Binary Black Hole

Grand Challenge”-projektissa. Vai-

he vaiheelta numeeristen menetelmien ja algoritmien kehittäminen
johti lopulta läpimurtoon v. 2005.

Tällöin Frans Pretorius ja riippu-

mattomasti Brownsvillen ja NASA
Goddardin ryhmät ratkaisivat

mustien aukkojen kaksoissystee-

min aikakehityksen kaikki vaiheet
numeerisesti stabiililla tavalla.
Einsteinin kenttäyhtälöt

voidaan pukea numeerisesti

ratkaistavaan muotoon eri tavoin.
Voidaan käyttää toisaalta yleisen

suhteellisuusteorian koordinaatis-
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toinvarianssia ja toisaalta erilaisia

monista mittaa, ja sen paranneltua

kerättiin 9 vuotta, 2001–2010.

todellisiin fysikaalisiin muuttujiin,

Pretorius, kun taas Browsvillen ja

taatioaaltojen havaitsemiseen.

yhdistelmiä ratkaistavista muuttujista. Nämä taas voidaan jakaa
ylimääräisiin muuttujiin, sekä
jälkimmäisiä kompensoiviin
sidosehtoihin. Näin saatujen

osittaisdifferentiaaliryhmien
numeerisessa ratkaisussa on

oleellista että ongelma on hyvin

asetettu: aikakehitetyn ratkaisun
tulee riippua jatkuvasti annetuista alkuarvoista. Yhtälöt voidaan

luokitella niiden hyperbolisuuden

perusteella. Heikosti hyperboliset
yhtälöt eivät johda hyvin asetettuun alkuarvo-ongelmaan, kun

taas vahvasti hyperboliset yhtälöt
tekevät niin.

Einsteinin kenttäyhtälöiden

numeerisessa ratkaisemisessa lähtökohtana on jakaa aika-avaruus

avaruudenkaltaisiin siivuihin jotka etenevät ajassa. Aika-avaruus

on siten kuin pino lettuja. Tämän

jälkeen alkuarvot annetaan jonain
alkuhetkenä (alin lettu) ja sitä sen

jälkeen aikakehitetään yhtälöiden
avulla (pino kasvaa). Varhaisin ja
tunnetuin tapa jakaa kenttäyhtälöt on ns. Arnowitt-Deser-Misner

(ADM) konventio. Tämän ongelma
on kuitenkin se, että saatu yhtälöryhmä on heikosti hyperbolinen,
eli numeerinen ongelma ei ole

tarpeeksi vakaa. Myöhemmin on
kehitty uusia tapoja kirjoittaa

yhtälöt. Erityisesti ns. Baumgarter-Shapiro-Shibata-Nakamura

(BSSN) konventio johtaa vahvasti
hyperbolisiin yhtälöihin. Vaihto-

ehtoisesti voidaan käyttää ns. harARKHIMEDES 3/2016

yleistystä (generalized harmonic
gauge, GHG). Jälkimmäistä käytti

NASA Goddardin ryhmät käyttivät
BSSN formalismia.

Läpimurtotuloksiin vaadittiin

muitakin kehitysaskeleita, esim.
tapa kontrolloida aikakehitystä
tarpeeksi vakaasti. Tietokone

ei voi käsitellä jatkumoita, joten
tarvitaan fiksu tapa jakaa aika-

avaruus hilaksi. Avaruuden hilarakenteen täytyy olla tarpeeksi
adaptiivinen, jotta tarkkuus on
suurin siellä missä tarvitaan.

Tässä apuna ovat olleet uudet

fiksut algoritmit. Erityistä huolta

on vielä tarvittu singulariteettien
välttelyyn simulaatioissa. Lopputuloksena on päästy tasolle jossa

laskennallisesti voidaan simuloida
useita erilaisia gravitaatioaalto-

lähteitä, ja ennustaa niiden lähettämä signaali. Sivutuotteena on

luotu hienoja visualisaatioita auk-

kojen ja neutronitähtien törmäyksistä. Niitä voi käydä ihailemassa

esim. NASA Goddard laboratorion
mediasivuilla. Läpimurtotulokset

on myös palkittu, esim. Frans Pretorius sai v. 2010 APS:n Anesuur
Rahman Prizen.

Advanced LIGO ja
gravitaatioaaltohavainnot
GW150914 ja GW151226
LIGOn historia laboratoriona
jakaantuu kahteen selkeään

vaiheeseen: alkuperäiseen LIGOon
(Initial LIGO) ja kehittyneempään
vaiheeseen (Advanced LIGO).

Ensimmäisessä vaiheessa dataa

Tässä vaiheessa instrumenttien

tarkkuus ei vielä riittänyt gravi-

Mahdolliset lähteet eivät voineet

olla suurella etäisyydellä Maasta.

Jotta aallot olisivat saapuneet tar-

peeksi voimakkaina, olisi tarvittu
onnea. Vaihe oli kuitenkin tärkeä
teknologian ja havaintomenetelmien hiomiselle.

Tämän vaiheen ohella suun-

niteltiin jo jatkoa ja kehiteltiin

parannuksia eri laitteisiin, tavoitteena seuraava vaihe Advanced
LIGO. Uusien komponenttien

rakentaminen aloitettiin v. 2008,

ja v. 2010 LIGO suljettiin asennustöitä varten. Töiden aikana peilei-

hin tehtiin muutoksia. Osoittautui
että vaikka laservaloa heijastuessaan liikuttaa peiliä vain vähän,

pienikin liike häiritsee mittauksia.
Tämän johdosta peilit vaihdettiin
suuremmiksi.

Peilien tukirakennetta myös

muutettiin. Varsinaiset ripustusvarret tehtiin neliosaisiksi heilu-

reiksi. Viimeisessä ripustuksessa
peilit olivat riippuneet varsista

metallilankojen avulla. Osoittautui
että metallimolekyylien satunnainen lämpöliike myöskin häiritsee
mittauksia – niinpä langat vaih-

dettiin lasikuitulangoiksi, sillä sen
molekyylit liikehtivät vähemmän.

Tässä vaiheessa myös ripustusten

tukirakennelmiin lisättiin tärinöiden aktiivinen vaimennus. (Peilistä ja ripustuksesta kuva 2.)

Sivumennen sanoen, peilien

heilurimekanismi pakottaa ne

27

aina takaisin tasapainoasemaan

voimakas gravitaatioaaltosignaa-

säteilyvuo oli enää 0.03 W/m2.

periaatteessa voitaisiin havaita vii-

– ennen virallisen mittausvaiheen

perusvoimiin.

aallon jälkeen. Jos ne voisivat liik-

kua sivusuunnassa täysin vapaasti,
me aikoina keskustelun kohteena

ollut ns. gravitaation muisti-ilmiö.
Peilit jäisivät aallon jälkeen eri

kohtiin, muistijälkenä ohikulkeneesta aallosta.

likandidaatti sekä Livingstonin
että Hanfordin laboratorioissa

alkua! LIGO-kollaboraatio halusi

kuitenkin tarkistaa havaintojensa
paikkansapitävyyden erittäin

huolellisesti. Vihdoin, voimistuvien
huhujen siivittämänä havainto

julkaistiin virallisesti 11.2.2016.
Havainto, koodinimeltään

GW150914, oli odotettua voimak-

kaampi. Kuten Peter Johanssonin
kirjoituksessa kerrotaan, tämä

on jo herättänyt astrofyysikoiden

keskuudessa vilkasta keskustelua.

Siinä noin 29 ja 36 kertaa auringon
massaiset mustat aukot törmäsi-

vät, menettäen 3 auringon massan
energian gravitaatioaaltoina noin
0,01 sekunnissa. Säteilty teho on

noin 50 kertaa maailmankaikkeuden kaikkien tähtien säteilemä

teho! Lähde oli noin 410 megapar-

Kuva 2.

Advanced LIGOn lopullisena

sekin etäisyydellä maasta (kaksi

tavoitteena on mittaustarkkuuden
herkkyyden kasvattaminen kymmenkertaiseksi. Näin havaintoalueen säde voi kymmen-

laboratoriota ei riitä päättelemään
sen lähtösuuntaa). Tehon jakaannuttua tälle jättiläissäteiselle

pallopinnalle, Maahan saapunut

kertaistua, joten sen tilavuus

Lisäksi gravitaation vuorovaikutus
on hyvin heikko verrattuna muihin
Havaitusta n. 0,2 sekuntia

kestäneestä signaalista erottuvat
kaikki 3 eri vaihetta (inspiral,

merger, ringdown) selkeästi, ja

se vastaa hienosti laskennallisen
suhteellisuusteorian simulaa-

tiodataa (kuva 4). Kyseessä oli
ensimmäinen suora havainto

gravitaatioaalloista, ja sitä kautta
mustien aukkojen yhteensulautumisesta. Lisäksi kiinnostavaa on

että lopputuloksena syntyi melko

vinhasti pyörivä Kerrin musta aukko, jonka pyörimisliikemäärä on

n. 2/3 stabiilista maksimista. Tätä

juttua kirjoitettaessa on 15.6.2016
julkaistu jo seuraava havainto

GW151226. Siinä 14,2 ja 7,5 auringon massaiset aukot sulautuivat

menettäen yhden auringon massan
verran energiaa. Tässä havainnos-

sa uutta oli että ainakin toisen tör-

männeistä aukoista voitiin päätellä
jo pyörineen reippaasti, n. 20 %

ylärajasta. Signaalia päästiin myös
havainnoimaan pidemmän

ajan, hitaamman yhteensulautumisen johdosta.

1000-kertaistuu. Tämä on

LIGO-projektin pioneerit,

Ronald Drever, Kip Thorne

jo merkittävästi laajempi

alue (kuva 3). Arveltiin että

ja Rainer Weiss lienevät

voimakkaita aaltolähteitä.

jostain syystä (vielä) tulisi-

suurella todennäköisyydellä

Nobel-spekulaatioiden

sen sisältä löytyy riittävän

kohteena. Vaikka Nobelia ei

ALIGO käynnistyi

kaan, heille on jo myönnetty

syyskuussa 2015. Jo ensimmäisten testimittausten

aikana 14.9.2015 havaittiin
28

jaetusti 3 miljoonan dollarin
Kuva 3.

Special Breakthrough Prize

in Fundamental Physics, sekä
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sen puolesta, pian

alkoi NASAn ja ESAn yhteistyönä.

tamisen jälkeen.

eLISA). Hankkeen teknologiaa on

ensimmäisen

havainnon julkisJapanissa taas on
vireillä vastaava

hanke KAGRA, nimi
viittaa laboratorion
tulevaan sijaintiin

Kamiokan vanhas-

sa kaivoksessa. Sen
oletetaan käynnis-

tyvän 2018. Euroopalla puolestaan

on tulevaisuuden
hanke Einstein

Telescope. Sillä

tavoitellaan paljon

Kuva 4

puolen miljoonan dollarin Gruber

suurempaa herk-

kyyttä, mm. tunne-

leiden pituudeksi on suunniteltu 10

Mitä seuraavaksi?

km LIGOn 4km:n sijaan.

Nyt kun astronomialle on avattu

luotettavuutta havainnoille.

Cosmology Prize.

uusi ikkuna sähkömagneettisen

säteilyyn perustuvien havainto-

jen rinnalle, sitä tietysti halutaan

laajentaa. LIGOn ohella Euroopassa
ovat toimineet gravitaatioaaltolaboratoriot GEO600 ja VIRGO,

joiden herkkyys ei ole toistaiseksi
aivan ALIGOn luokkaa. Nämä

kaikki toki toimivat yhteistyössä
laitteita kehittäen. LIGO-ryhmän
seuraava hanke on yhteistyössä

Intian kanssa vireillä oleva LIGOIndia laboratorio. Intian hallitus
on jo tehnyt periaatepäätöksen

Useampi maanpäällinen

laboratorio tuo tietenkin lisää

Niiden avulla voidaan myös tehdä
”kolmiomittauksia” ja paikantaa

havaittuja lähteitä. Ne myös laajentavat havaintokanavaa (n. 100 Hz:

stä molempiin suuntiin), ja antavat
toiveita havaita muitakin kaksois-

systeemejä kuin mustista aukoista
koostuvia. Varsinainen uusi harp-

paus olisi sen sijaan avaruuteen si-

joittuva, satelliittien välillä toimiva
laserinterferometriaobservatorio.

Tällainen hanke on LISA (Laser Interferometer Space Antenna), joka

Valitettavasti tällä hetkellä hanke
jatkuu vain ESAn voimin (nimellä

jo testattu pilottihankkeissa (esim.
LISA Pathfinder).

Järjestelmän on tarkoitus koos-

tua 4 satelliitista, ja niiden välisistä
laser-säteistä. Konfiguraation koko
vastaa kuun kiertorataa. Konfiguraatio kiertää Maata keskimäärin

n. 50 miljoonan kilometrin etäisyydellä. eLISA avaisi havaintoikku-

nan pienemmille gravitaatiosätei-

lytaajuuksille, n. 10-4 – 1 Hz välille.
Näin voitaisiin havaita esim.

supermassiivisia mustia aukkoja
kiertäviä pieniä tai suuria tähtiä

tai aukkoja. Suomalaisia erityisesti
kiinnostaa mahdollisuus havaita
Helsingin yliopistossa tutkittuja
ja esitettyjä skenaarioita. Näitä

ovat gravitaatioaallot varhaisen

maailmankaikkeuden faasimuutoksista, tai niissä mahdollisesti
syntyneiden aika-avaruuden

epäsäännöllisyyksien, kosmisten

säikeiden liikkeestä. Jälkimmäiset
ovat matemaattista sukua supra-

juoksevassa heliumissa syntyville
ja havaittaville vorteksiviivoille.

Jutussa käytettyjä lähteitä
LIGO-laboratorion kotisivu Caltechissa:
ligo.caltech.edu

Ulrich Sperhake: The numerical relativity breakthrough for binary black
holes, arXiv:1411.3997
Keijo Kajantie: esitelmä Fysiikan
tutkimuslaitoksessa Helsingin
yliopistossa keväällä 2016.
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