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Kivonat 
 

A gravitációs hullámok a téridő görbületének hullámszerűen terjedő változásai. A hullámok 
forrásai lehetnek például az ütköző és összeolvadó csillagászati kettős rendszerek, amelyek 
például fekete lyukakból és neutroncsillagokból állnak. 

A gravitációs hullámok detektálása jelenleg interferometrikus gravitációshullám-
detektorokkal történik. A detektorok mérési zajához a Föld szeizmikus rezgései is 
hozzájárulnak. A rezgések becsatolódnak az interferométerek tükreit (teszttömegeit) tartó 
szerkezetekbe, ezáltal a tükrök elmozdulását okozzák. A felfüggesztések alkalmas 
megválasztásával a tükrök elmozdulási zaja jelentősen csökkenthető. A szeizmikus rezgések 
szeizmométerekkel történő monitorozása lehetővé teszi, hogy az állandóan jelenlevő 
háttérzajt spektrális módszerekkel jellemezni lehessen. A tükrök felfüggesztésének szeizmikus 
zajokat csillapító képessége a tervezés során meghatározható. Az eljárás eredményeképpen 
egy, az adott felfüggesztésre jellemző átviteli függvényt kapunk, aminek segítségével 
kiszámítható egy adott telepítési helyszínen mért szeizmikus háttérzaj által okozott 
tükörelmozdulási zajspektrum.  

A szeizmikus rezgéseket a szeizmométereken kívül gyorsulásmérőkkel és geofonokkal is lehet 
detektálni. A három műszertípus eltérő saját zajjal, érzékenységgel és frekvenciatartománnyal 
rendelkezik. A laboratóriumi gyakorlat során a hallgatók megismerkednek többféle szeizmikus 
mérőműszerrel és azok működésével, valamint összehasonlítják azok képességeit. Kiderítik, 
hogy mely(ek) alkalmasak egy gravitációshullám-detektor szeizmikus háttérzajának 
megmérésére. Kiszámolják, hogy mekkora lenne egy, harminc méterrel a földfelszín alá 
telepített képzeletbeli gravitációshullám-detektor tükörelmozdulási zaja. Meghatározzák, 
hogy a kiszámolt háttérzaj mellett milyen gravitációshullámokat keltő jelenségek lennének 
megfigyelhetők ezzel a detektorral. 
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Gravitációs hullámok 

Einstein általános relativitáselmélete a gravitációs kölcsönhatás jelenleg elfogadott 
legpontosabb, kísérletekkel is ellenőrzött leírása. Az elmélet szerint az anyag meggörbíti a 
téridőt, és a téridő görbülete meghatározza az anyag mozgását. Ezt a kapcsolatot Einstein 
téregyenletei fejezik ki. A Lorentz-mértékben felírt Einstein-egyenletek linearizált alakjának 
vákuum megoldásait tekintjük gravitációs hullámoknak [1] [2]. 

A gravitációs hullámok forrásai például az ütköző és összeolvadó csillagászati kettős 
rendszerek, amelyek fekete lyukakból és neutroncsillagokból állnak [3]. Ezekben a 
kettősökben a közös tömegközéppont körül kering a két kompakt égitest. A kettős állhat két 
fekete lyukból (BB), vagy két neutroncsillagból (NN), esetleg egy neutroncsillagból és egy 
fekete lyukból (NB). A gravitációs hullám kibocsátása révén csökken a kötött rendszer összes 
energiája, ezért az égitestek távolsága folyamatosan csökken, miközben a keringés 
frekvenciája, és ezáltal a kibocsátott hullám frekvenciája nő. Végül a kettős tagjai 
összeolvadnak, BB és NB esetben egyetlen fekete lyuk keletkezik belőlük. NN esetben vagy egy 
újabb neutroncsillag, vagy egy fekete lyuk keletkezik. A keltett gravitációs hullámok 
fénysebességgel terjednek. Amikor elérik a Földet, a téridőnek a lokális görbülettől való 
eltéréseit (angolul: strain) okozzák. A relatív torzulás a 10  nagyságrendbe esik [4]. 

A gravitációs hullámokat lézer-interferométerekkel (1. ábra) detektáljuk, amelyek az eredeti, 
Michelson-féle interferométerek továbbfejlesztett változatai. Az interferométer egy lézerből, 
egy nyalábosztóból, két tükörből, valamint egy fotodetektorból áll. Ezek az optikai eszközök 
úgy vannak elhelyezve, hogy a lézer által kibocsátott fénysugarat a nyalábosztó két, egymásra 
merőleges nyalábra bonthassa szét, és a két nyaláb útjába helyezett tükrök úgy verjék vissza 
a fényt, hogy azok a nyalábosztón újraegyesüljenek. Az újraegyesüléskor a nyalábok 
interferálnak, a keletkező fény intenzitását egy fotodetektor méri. Ha az interferométer tükrei 
egymáshoz képest elmozdulnak, akkor megváltozik a fotodetektor által detektált fény 
intenzitása. 

Egy interferométeren áthaladó gravitációs hullám a karok relatív hosszváltozását, és ezáltal a 
kettéosztott nyalábok egymáshoz képesti fáziseltolódását okozza. Ha az interferométer 
karjának hossza sokkal kisebb, mint a gravitációs hullám hullámhossza, az eszköz által 
detektálható változás a kar hosszában arányos a hullám által okozott téridő perturbáció 
nagyságával. Annak érdekében, hogy a 10   nagyságrendbe eső relatív változásokat 
detektálni lehessen, a lézerfénynek néhány ezer km hosszú utat kell megtenni a karok mentén. 
A karok 3 - 4 km hosszúak, ezért két tükör van elhelyezve a nyalábosztó közelében olyan 
módon, hogy a karok végén található tükrökről visszaverődő lézersugarakat még 
háromszázszor verjék vissza (1. ábra) [4]. 

Jelenleg az alábbi gravitációshullám-obszervatóriumok üzemelnek a Földön: az aLIGO az 
Amerikai Egyesült Államokban  [5], az adVirgo Olaszországban [6], a KAGRA Japánban [7], és a 
GEO600 Németországban [8]. 



 

1. ábra Egy interferometrikus gravitációshullám-detektor sematikus rajza [9]. 

 

Az interferométerek méréseit többféle zajkomponens is 
befolyásolja. Ezek egyike a szeizmikus zaj, amit a Föld rezgései 
keltenek. A mérés egyik feladata ezen zajok azonosítása és 
csökkentése, hiszen a rezgések az interferométerek tükreinek 
nemkívánatos elmozdulásait okozzák. Ezek ellen a tükrök 
felfüggesztésének célszerű kialakításával lehet védekezni 
elsősorban. A legegyszerűbb felfüggesztés megvalósításával a 
tükör és a felfüggesztő szál egy ingát alkotna. A [10]-ban leírtak 
alapján jobb megoldás egy több ingából álló kaszkád 
kialakítása, amiben a legalsó ingán található tömeg maga a 
tükör. A 2. ábra bemutatja, hogy az olaszországi advanced Virgo 
gravitációshullám-detektornál milyen elrendezéssel 
valósították meg a felfüggesztést. A felfüggesztés teljes hossza 
9 m. 

A felfüggesztés szeizmikus zajt csillapító képességét két 
frekvenciatérbeli átviteli függvénnyel lehet jellemezni. Az egyik 
a rezgések vertikális komponensének átvitelét, a másik pedig a 
horizontális komponens átvitelét jellemzi. Ha a 
gravitációshullám-detektor környezetében mért szeizmikus zaj 
horizontális(vertikális) komponensének amplitúdósűrűség-
spektrumát megszorozzuk a horizontális(vertikális) átviteli 
függvénnyel, megkapjuk a szeizmikus rezgések által okozott 
elmozdulási zaj amplitúdósűrűség-spektrumát  [11].  

A szeizmikus rezgések által keltett zajt a gravitációshullám-detektorok földfelszín alá történő 
telepítésével lehet nagy mértékben csökkenteni, mivel a rezgések jelentősen csillapodnak a 
földfelszín alatti mélység növelésével. Példának kínálkozik a tervezett európai Einstein 

2. ábra Az advanced Virgo 
gravitációshullám-detektor 

teszttömegeinek felfüggesztése 
[24]. 



Teleszkóp, ahol a földalatti telepítést használnák ki a szeizmikus zaj csökkentésére [12] 
[13].Továbbá, az Einstein Teleszkóp tükrének felfüggesztését az adVirgo-nál alkalmazott 
módszerrel tervezik megvalósítani, de a felfüggesztés teljes hosszát meg fogják növelni 17 
méterre. A szeizmikus zaj horizontális és vertikális komponense közül a horizontális a 
domináns [11] . Jelen mérés feladata a szeizmikus zajok mérése többféle módszerrel. 

 

A gyakorlat során használt mennyiségek 

Szeizmikus rezgéseket jellemző mennyiségek 

Egy f frekvenciájú, adott irányban terjedő szeizmikus rezgést egy adott időpillanatban három, 
egymásból számítható mennyiséggel jellemezhetünk: elmozdulás, sebesség, gyorsulás. Ha 
ezek közül az egyik ismert, a másik kettő kiszámítható. Ha pl. ismert az 𝑎 gyorsulás, belőle 
kiszámítható a sebesség: 𝑣 = , valamint az elmozdulás: 𝑑 = = .  

 
Amplitúdósűrűség-spektrum: 
A szeizmikus rezgések különböző frekvenvenciájú összetevőit spektrális módszerekkel 
vizsgálhatjuk. A Welch-féle periodogram módszer a rezgések Fourier-spektrumának 
felhasználásával megadja az adott jelszakaszból számított amplitúdósűrűség-spektrumot 
(ASD) [14]. Az ASD megmutatja, hogy az adott időszakban, adott frekvencián jellemzően 
mekkora a rezgések amplitúdója. A szeizmikus rezgés gyorsulásának ASD-je 𝑚 𝑠⁄ √𝐻𝑧⁄  
egységben van kifejezve, a sebességé 𝑚 𝑠⁄ √𝐻𝑧⁄ -ben az elmozdulásé pedig 𝑚 √𝐻𝑧⁄ -ben. 
Kellő számú azonos hosszúságú jelszakaszra kiszámítva az ASD értékeket, megadható, hogy az 
egyes amplitúdószinteket milyen gyakorisággal veszi fel a jel. Ezt a gyakoriságot az ábrákon 
percentilis görbékkel jelöljük. Az ötödik és kilencvenötödik percentiliseket szokás megadni, 
valamint a mediánt. Egy adott f frekvenciához tartozó k-adik percentilis arról tájékoztat, hogy 
egy vizsgált időtartam k százalékában várhatjuk, hogy az adott frekvencián a jel amplitúdója 
nem haladja meg a k-adik percentilishez tartozó amplitúdó értéket. 
Egy adott helyet jellemző szeizmikus háttérzaj ASD percentilisekkel történő jellemzéséhez 
százas nagyságrendbe eső számú különböző jel szegmensből szükséges kiszámolni az ASD 
értékeket. A szeizmikus háttérzajt egészen a század Hertzes frekvenciatartartományig 
lemenve szeretnénk jellemezni. Annak érdekében, hogy ezt megtehessük, egy adott 
jelszegmens hosszát néhány száz másodpercben szükséges kitűzni. A néhány száz eltérő 
szegmens összegyűjtéséhez több órányi mérési adatot kell felvenni és elemezni. 
 
Jel amplitúdójának és a zaj szórásának aránya: 
Ez a mennyiség abban az esetben hasznos, ha rövid időszakra korlátozódó, szeizmikus 
rezgéseket keltő jelenségeket szeretnénk beazonosítani és jellemezni. A jel a vizsgált 
jelenséget jellemző tetszőleges mértékegységgel lehet megadva, az amplitúdó a jel agy adott 
pillanatban felvett nagysága abszolút értékben. Ha a háttérzaj statisztikai tulajdonságai a 



vizsgált időszakban csak kismértékben változnak, és a zaj amplitúdójának eloszlása a normál 
eloszlást közelíti, a zajt jellemezhetjük az amplitúdóeloszlás szórásával (𝑠). 
A zajból időnként rövid időre korlátozódó jelszakaszok emelkednek ki, amik számunkra 
érdekesek. Ezeket a maximális 𝐴  amplitúdójukkal jellemezzük. A kiugró jelszakaszok 
amplitúdójának és a zaj szórásának aránya megmutatja, hogy mennyire emelkednek ki az 
egyes kiugró szakaszok a zajból. 
 

Mérőműszereket jellemző mennyiségek 

Frekvenciatartomány: a mérőműszer a frekvenciatartomány alsó és felső határa közé eső 
frekvenciájú jeleket képes detektálni. 

Az amplitúdó mérési tartomány megadja, hogy a mérőműszer milyen amplitúdó-
tartományba eső rezgéseket tud detektálni. A mérőműszer saját zaja alulról korlátozza, hogy 
mekkora amplitúdójú rezgéseket képes detektálni az eszköz. Ezt a küszöböt a saját zaj ASD 
értékeivel szokás kifejezni. Amennyiben a szeizmikus háttárzajt pl. ötödik és kilencvenötödik 
percentilisekkel szeretnénk jellemezni, körültekintően kell megválasztani a mérőműszert. 
Előfordulhat, hogy a mérőműszer saját zaja akkora, hogy az idő legalább öt százalékában a 
háttérzaj nem haladja meg mérőműszer saját zaját. Ekkor is történik adatrögzítés, de a gyűjtött 
adatok a mérőműszer saját zaját jellemzik. Ebben az esetben a rögzített adatokból számolt 
ötödik percentilisek nem a szeizmikus zajhátteret, hanem a mérőműszer saját zaját jellemzik. 
Szerencsés esetben a mért adatokból számolt magasabb, de a mediánt nem meghaladó 
percentilisgörbék közül már lesz egy, ami csak a zajhátteret jellemzi. 

Előfordulhat, hogy a mérőeszközt olyan nagy amplitúdójú rezgés éri el, hogy már nem képes 
az amplitúdóval arányos elektromos jelet szolgáltatni a kimenetén. Ekkor az általa 
szolgáltatható legnagyobb amplitúdójú jelet adja ki, azaz telítésbe megy. A mérési adatok 
grafikonjában az ennek megfelelő értékhez tartozó vízszintes szakasz látható. Ha ez gyakran 
előfordul, előfordulhat, hogy a jelből számolt felső percentilisek nem a valóságos zajhátteret 
mutatják. 

  



Szeizmikus rezgések mérése 

A jelenlegi gyakorlaton használt, földrengéshullámok jelzésére és/vagy regisztrálására 
használatos műszer a szeizmométer és a gyorsulásmérő (utóbbi angol elnevezése 
accelerograph vagy strong motion seismometer). A szeizmométer a talajmozgást valamilyen 
egyéb, könnyebben mérhető fizikai mennyiséggé (pl. elektromos feszültséggé) alakítja át. A 
szeizmométer feladata a lehető legkisebb talajmozgás érzékelése. A mai modern készülékek 
képesek a talajnak akár 0,00001 mm-es elmozdulását is regisztrálni. Ezzel szemben a 
gyorsulásmérő feladata olyan talajmozgások rögzítése, amelyek nagy, emberek által is 
érzékelhető, esetleg károkat is okozó földrengések alkalmával lépnek fel, vagyis a 
gyorsulásmérő gyakorlatilag nem más, mint egy érzéketlen szeizmográf. 

A geofon a talaj mechanikus rezgését elektromos jellé alakító eszköz (3. ábra). Az elektromos 
jelet egy nagy menetszámú tekercs belsejében mozgó erős permanens mágnes kelti. 
Kialakítástól függően lehet a mágnes (ritkábban) vagy a tekercs (általában) a mozgó elem, 
egyik egy érzékeny rugóra van felfüggesztve, míg a másik a geofon házhoz fixen rögzített. A 
geofon mozgó elemének rezgését a tekercs R ellenálláson keresztüli rövidre zárásával 
csillapítják. 

 

3. ábra Bal oldalon egy geofon sematikus rajza, jobb oldalon pedig egy valódi geofon rajza látható. 



Guralp CMG-3T 

A Güralp CMG-3T egy triaxiális, széles frekvenciatartományú, alacsony saját zajjal rendelkező 
szeizmométer (4. ábra) [15]. Széles körben használják nemzeti szeizmikus 
megfigyelőhálózatokban. Világszerte már több, mint 3000 darabot telepítettek ebből a 
típusból. 

A triaxiális szeizmométereknek azon kategóriája, amelybe a Güralp CMG-3T is tartozik, három 
csatornán keresztül továbbít mérési adatokat. A három csatorna egymásra merőleges, X, Y és 
Z irányban terjedő rezgések jeleit szolgáltatja. Helyes beállítások mellett a három irány az É-D, 
a K-Ny, és a vertikális. A három irány rezgéseit három darab, egymástól függetlenül működő 
belső szenzor detektálja. 

Egy szenzorban egy teszttömeg található olyan módon felfüggesztve, hogy maradjon 
egyhelyben, miközben a szeizmométer többi része a földhöz csatolva minél inkább vegye fel 
annak rezgéseit. A szenzorok ezeket, a teszttömegekhez viszonyított elmozdulásokat 
detektálják. 

 

4. ábra A Güralp CMG-3T szeizmométer 

 

Raspberry Pi Shake 4d 

A Raspberry Shake 4D (RS4D) egy kisméretű, szeizmikus rezgések detektálására kifejlesztett 
eszköz (5. ábra, 6. ábra) [16]. Alacsony ára miatt könnyebben hozzáférhető, mint egy nála 
nagyobb érzékenységű, szélesebb frekvenciatartománnyal és alacsonyabb saját zajjal 
rendelkező professzionális szeizmométer (pl. a Güralp CMG-3T) [17]. Széleskörben használják 



oktatási célokra, de néhány tudományos kísérletben is alkalmazhatónak bizonyult. Az 
önkéntesek által működtetett Raspberry Shake műszerekből kialakított megfigyelőhálózat 
[18] által gyűjtött adatok hasznos kiegészítői a professzionális szeizmométek által világszerte 
gyűjtött jelek adatbázisainak. 

Az RS4D kártyára három gyorsulásmérő van telepítve, amelyek három egymásra merőleges 
irányban képesek a föld rezgéseit detektálni (É-D, K-Ny, vertikális). A kártyához csatlakozik egy 
geofon is, ami csak vertikális irányban mér. Az RS4D egységet egy RaspberryPi 
kártyaszámítógéphez kell csatlakoztatni. A kártyaszámítógép biztosítja az egység tápellátását, 
valamint a vezérlését és a mérési adatok továbbítását a külvilág felé. 

 
5. ábra Raspberry Shake 4D-ben található egy geofon, a kék színű RS4D kártya három gyorsulásmérővel, egy 

zöld színű RaspberryPi kártyaszámítógéphez csatlakoztatva [16]. 

 



 
6. ábra Az ábráról leolvasható a Raspberry Shake 4D szenzorainak saját zaja, valamint telítési szintje 

(gyorsulással megadva) a frekvencia függvényében.  



Szoftverek 

Az adatok feldolgozására python kódokat használunk. A Güralp és a Raspberry Shake 
adatfájljai szabványos mseed fájlok [19]. Ezeket a fájlokat a python obspy csomagja 
segítségével tudjuk beolvasni és feldolgozni [20]. A laborgyakorlat előtt szükséges telepíteni a 
Anaconda python disztribúciót [21]. Ezen kívül installálni kell egy fejlesztői környezetet, 
ajánlott a PyCharm-ot [22]. Telepíteni kell az obspy csomagot, de a többi szükséges 
programcsomagot már tartalmazza az Anaconda. 

A laboratórium feladatainak teljesítéséhez szükséges minden program megtalálható a Seismo 
mappában: https://gitlab.wigner.hu/fenyvesi.edit/laboratoriumi-gyakorlat-2023/-
/tree/main/Seismo. A fejlesztői környezet ezek futtatásához szükséges. A kódokat kézzel 
módosítani kell majd a lentebb megadott feladatokban leírtaknak megfelelően. 

Mérések 

A mérések egyik célja a KFKI telephelyén, a Vesztergombi Nagyenergiás Fizikai Laboratórium 
(VLAB) Jánossy Földalatti Kutatólaboratóriumában [23] található Güralp CMG-3T és Raspberry 
Shake 4D mérőműszerek képességeinek összehasonlítása. Egyrészt szeretnénk kideríteni, 
hogy a mérőeszközeink mekkora jel-zaj aránnyal képesek lépéseket detektálni, és 
megállapítani, hogy milyen sorrend alakul ki közöttük a kapott jel-zaj arány (SNR) értékek 
alapján. 

Másrészt választ keresünk arra, hogy képes-e a Raspberry Shake 4D megmérni a szeizmikus 
háttérzajt az aknában? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához referenciaként a Güralp 
szeizmométer jeléből számolt zajspektrumokat használjuk.  

Végül a Güralp által a laboratóriumban mért szeizmikus háttérzaj elmozdulási ASD értékeiből 
meghatározzuk, hogy milyen tükör-elmozdulási zaja lenne egy, a telephely alá 30 méterrel 
telepített, Einstein Teleszkóppal azonos kialakítású gravitációshullám-detektornak. A kapott 
grafikonokat összehasonlítjuk az ET számára megengedett maximális elmozdulási zajjal és az 
adVirgo detektor tükör-elmozdulásával. 

 

Lépések jel-zaj arányának meghatározása 

1. A szükséges mérések végrehajtása a Jánossy Földalatti Kutatólaboratóriumban, az 
Eötvös-inga laboratóriumban történik. A mérés során ügyeljünk arra, hogy a 
laboratóriumban lévő Eötvös-ingát ne lökjük meg, a vezetékeit ne mozgassuk! Miután 
megérkezünk a laboratóriumba, elvégezzük a mérési zaj meghatározásához szükséges 
adatok felvételét. A mérőeszközök folyamatosan rögzítik az adatokat, ezért csak az 
alábbi tennivalónk van: az aknába történő belépés után maradjon mindenki fél percig 
egyhelyben, de rögzítsük az egyhelyben állás kezdő és végidőpontját. Ezután egy 
ember haladjon el az Eötvös-inga laboratórium bejáratától a túlsó végéig, maradjon 
pár másodpercig egyhelyben, majd menjen vissza a bejárathoz. Közben számolja a 



lépéseit külön oda, külön vissza. A többiek ezalatt egyhelyben állnak, hogy ne zavarják 
a mérést. Készítsünk videofelvételt a mérésről, és jegyezzük fel az alábbi adatokat: 

 zajmérés kezdőidőpontja 
 zajmérés végidőpontja 
 lépések száma az akna bejáratától a végéig 
 lépések száma a laboratórium végétől a bejáratig 

        

2. Utólagos adatfeldolgozás során a fél percig egyhelyben történő állás során felvett 
adatokból számoljuk ki a Güralp, a Shake geofon és a Shake gyorsulásmérők vertikális 
csatornájának zaját: 

 A gyakorlatvezető letölti a szükséges adatfájlokat. 
 Az adatfájlokat a noise.py program read(filename, start, end) függvényével 

olvassuk be. A függvény két ábrával tér vissza. Az egyik a nyers adatsort 
mutatja. Ezen szemmel ellenőrizhetjük az adatokat, és ha úgy látjuk, hogy nem 
csak a mérési zaj került a kiválasztott adatsorba, hanem kiugró értékek is 
láthatóak, módosítsuk a start és end paramétereket, és futtassuk le újból a 
programot, amíg csak a mérési zaj (de abból minél hosszabb szakasz) marad az 
adatsorban. A függvény hisztogramon is ábrázolja a start és end időpontok közt 
felvett adatokat. Erről az ábráról leolvasható a zajt jellemző félérték-szélesség. 
A kapott grafikonokat mentsük el, valamint másoljuk be a mérési 
dokumentációba. 

Végezzük el ezt az eljárást az alábbi csatornák mindegyikére: 
 Güralp vertikális 
 Shake geofon 
 Shake vertikális gyorsulásmérő 

 
3. A lépések elemzése a footsteps.py programmal történik. Ugyanazokat a fájlokat kell 

beolvasni, mint az előző pontban, de ezúttal a lépéseket tartalmazó adatszakaszokat 
kell megkeresni. A steps(filename, start, end, noise_std) függvény megkeresi az egyes 
lépéseket, és ábrázolja azokat az adatsorban. A lépések jelének maximumából 
meghatározza a jel-zaj viszonyt, és a kapott értékeket az ábrán megjeleníti. A steps() 
függvénynek az adott csatorna zajára jellemző, az előző feladatban kapott noise_std 
félértékszélesség megadásával készítsük el a lépéseket bemutató ábrákat az alábbi 
csatornák mindegyikére: 

 Güralp vertikális 
 Shake geofon 
 Shake vertikális gyorsulásmérő 

A kapott jel-zaj arányok alapján a legjobbtól a leggyengébbig haladva rendezzük 
sorba a három mérőeszközt a lépésdetektálási képességük szerint. 

Az ábrák segítségével válaszoljunk az alábbi kérdésekre: 



a. Találunk-e olyan jelszakaszokat, ahol a lépés hatására telítésbe ment a jel? 
Mely eszközök esetén figyelhető meg ez a jelenség? 

b. Találunk-e olyan lépést, amit az egyik műszer tudott detektálni, de egy másik 
már nem? 

 

 

Az Eötvös-inga laboratórium szeizmikus hátterzajának vizsgálata 

Szeretnénk kideríteni, hogy képes-e a Raspberry Shake 4D megmérni a szeizmikus háttérzajt 
az aknában. A vizsgált mennyiségek az adott mérőeszköz adataiból számolt elmozdulás ASD 
értékek mediánja, valamint ötödik és kilencvenötödik percentilisei. A Güralp saját zaja annyira 
alacsony, hogy feltehetjük, hogy az aknában általa mért elmozdulás ASD tényleg a valódi 
zajhátteret jellemzi, és nem az eszköz saját-zaját. Ezért a továbbiakban a Güralp által egy 
csendes időszakban a három irány mentén (É-D, a K-Ny, és a vertikális) mért elmozdulás ASD 
értékeket használjuk referenciaként. 

4. A Güralp adataiból határozzuk meg a három referencia elmozdulás ASD görbéket 
(mediánt és percentiliseket is) az aknában egy csendesebb időszakra vonatkozólag. 
Ajánlott egy hétvégi éjszaka választása. Hasonlítsuk össze a háttérzajt Shake 4D 
irodalomban közölt érzékenységi küszöbértékeivel. Ebből a célból futtassuk a 
ref_background.py programot. Három különböző ábrát kapunk a három iránynak 
megfelelően (É-D, a K-Ny, és a vertikális).  A vertikális irányhoz tartozó ábrán látható a 
Güralp elmozdulási zaja, a Shake geofonjának saját zaja, valamint a vertikális 
gyorsulásmérő saját zaja.  A Güralp grafikonját hasonlítsuk össze a másik két eszköz 
sajátzaj grafikonjaival. Tegyünk megállapítást arra vonatkozóan, hogy bármelyikük 
képes lenne-e megmérni a laboratóriumbeli háttérzaj vertikális komponenséből 
számolt referencia elmozdulási zajt (mediánt és percentiliseket is).  A két horizontális 
irány esetén csak a Güralp és a gyorsulásmérők adatait tudjuk összehasonlítani. 
 

5. A background.py program segítségével határozzuk meg a Shake eszközei által 
szolgáltatott mérési adatok számolt elmozdulás ASD görbéket (mediánt és 
percentiliseket is) az előző pontban vizsgált időszakra vonatkozóan. A program 
futtatása után négy ábrát kapunk: 
 

 az elsőn a geofon elmozdulás ASD grafikonját láthatjuk az eszköz adatlapján 
közölt sajátzaj adatokkal, valamint a Güralp vertikális irányban rögzített 
elmozdulás ASD görbéit. 

 a másodikon a vertikális gyorsulásmérő elmozdulás ASD grafikonját láthatjuk 
az eszköz adatlapján közölt sajátzaj adatokkal, valamint a Güralp vertikális 
irányban rögzített elmozdulás ASD görbéit. 

 a harmadikon az K-Ny irányú gyorsulásmérő elmozdulás ASD grafikonját 
láthatjuk az eszköz adatlapján közölt sajátzaj adatokkal, valamint a Güralp K-Ny 
irányban rögzített elmozdulás ASD görbéit. 



 a negyediken az É-D irányú gyorsulásmérő elmozdulás ASD grafikonját láthatjuk 
az eszköz adatlapján közölt sajátzaj adatokkal, valamint a Güralp É-D irányban 
rögzített elmozdulás ASD görbéit. 

 
A fenti négy ábrát egyenként vizsgáljuk meg, és tegyünk megállapítást arra 
vonatkozóan, hogy a Shake egyes eszközei a szeizmikus háttérzaj adott komponensét 
mérték, vagy inkább a saját zajukból eredő adatokat szolgáltatták. 
 

6. Az Einstein_telescope.py program segítségével vizsgáljuk meg, hogy milyen tükör-
elmozdulás zaja lenne egy, a KFKI telephely alá telepített képzeletbeli, ET-vel azonos 
gravitációshullám-detektornak. A program a Güralp adataiból számolt, adott f 
frekvenciához tartozó, horizontális irányú elmozdulás ASD medián értéket 
megszorozza egy, a szakirodalomban közölt, az ET tükör-felfüggesztésének horizontális 
irányban vett zajcsillapítását jellemző átviteli-függvény f frekvenciához tartozó 
értékével. Ezt végrehajtja a vizsgált frekvenciatartomány minden f értékére. Végül a 
program szolgáltat egy ábrát, amin az alábbi görbék láthatóak: 

 a képzeletbeli detektor tükör-elmozdulási zaj ASD grafikonja 
 az ET számára megengedett maximális tükör-elmozdulási zaj ASD grafikonja 
 az adVirgo detektornál mért tükör-elmozdulási zaj ASD grafikonja 

Hasonlítsuk össze a három grafikont, és tegyünk megállapítást arra vonatkozóan, hogy 
a képzeletbeli detektorunk megfelel-e az ET számára megszabott tervezési 
követelményeknek. 
 
Futtassuk a binaries.py programot. A kapott ábrán látható, hogy mekkora a különféle 
forrásoktól származó gravitációshullám-jelek detektálhatósági küszöbe. A 
gravitációshullám-detektorok közül melyek képesek detektálni az egyes jeltípusokat? 
Az ábra alapján fogalmazzuk meg, hogy milyen előnyei lennének egy 
gravitációshullám-detektor földfelszín alatti megépítésének a jelek detektálhatósága 
szempontjából. 
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Title: 

Investigation of the seismic background noise of gravitational wave detectors using spectral 
methods. 

Abstract: 

Gravitational waves are changes in the curvature of spacetime that propagate as waves. The 
sources of the waves can be, for example, colliding and merging astronomical binaries, which 
consist of, for example, black holes and neutron stars. 

Gravitational waves are currently detected with interferometric gravitational-wave detectors. 
The seismic vibrations of the Earth also contribute to the measurement noise of the detectors. 
The vibrations are coupled into the structures holding the mirrors (test masses) of the 
interferometers, causing the mirrors to move. The displacement noise of the mirrors can be 
significantly reduced by choosing the right suspensions. The monitoring of seismic vibrations 
with seismometers enables the characterization of the continuously present background noise 
by spectral methods. During the planning process, the seismic noise dampening ability of the 
suspension of the mirrors can be determined. As a result of the procedure, a transfer function 
characterizing the given suspension is obtained, which can be used to calculate the mirror 
displacement noise spectrum caused by the seismic noise background measured at a given 
installation location.  

Seismic vibrations, can also be detected with accelerometers and geophones in addition to 
seismometers. The three instrument types have different inherent noise, sensitivity and 
frequency range. In this laboratory exercise, the students get to know the operation of the 
measuring different instruments and compare their capabilities. They find out which one(s) 
are suitable for measuring the seismic background noise of a gravitational-wave detector. 
They calculate the mirror displacement noise of an imaginary gravitational wave detector 
installed thirty meters below the Earth's surface. They determine what gravitational wave-
producing phenomena could be observed with this detector given the calculated noise 
background. 

 


