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LIGO GW150914 (10 punkti)
2015. gadā gravitācijas viļņu observatorija LIGO ir pirmo reizi detektējusi gravitācijas viļņus (GV), kas
gājuši caur Zemi. Šo notikumu ar apzīmējumu GW150914 izraisīja viļņi, kas nāca no diviem melnajiem
caurumiem, kas riņķoja pa aptuveni riņķveida orbītām. Šajā uzdevumā tev būs jānovērtē dažus no sistē-
mas parametriem, izmantojot uztverto signālu.

A daļa: Ņūtona (bezberzes) orbītas (3.0 punkti)

A.1 Divas zvaigznes ar masām 𝑀1 un 𝑀2 atrodas punktos ar koordinātēm ⃗𝑟1un ⃗𝑟2
attiecībā pret šo divu zvaigžņu sistēmas masas centru.

𝑀1 ⃗𝑟1 + 𝑀2 ⃗𝑟2 = 0 . (1)

Zvaigznes ir izolētas no pārējā Visuma un kustas ar nerelatīvistiskajiem ātru-
miem. Izmantojot Ņūtona likumus, masas 𝑀1 paātrinājuma vektoru var izteikt
sekojošā formā:

d2 ⃗𝑟1
d𝑡2 = −𝛼 ⃗𝑟1

𝑟𝑛
1

, (2)

kur 𝑟1 = | ⃗𝑟1| un 𝑟2 = | ⃗𝑟2|. Nosaki naturālo skaitli 𝑛 un funkciju 𝛼 = 𝛼(𝐺, 𝑀1, 𝑀2),
kur 𝐺 ≃ 6.67 × 10−11N ⋅ m2 ⋅ kg−2 ir Ņūtona gravitācijas konstante.

1.0pt

A.2 Divu masu sistēmas pilno enerģiju var izteikt kā

𝐸 = 𝐴(𝜇, Ω, 𝐿) − 𝐺𝑀𝜇
𝐿 , (3)

kur

𝜇 ≡ 𝑀1𝑀2
𝑀1 + 𝑀2

un 𝑀 ≡ 𝑀1 + 𝑀2 , (4)

ir attiecīgi sistēmas reducētā masa un pilnā masa, Ω ir katras masas leņķiskais
ātrums un 𝐿 ir pilnais attālums starp zvaigznēm 𝐿 = 𝑟1 + 𝑟2. Izrisini 𝐴(𝜇, Ω, 𝐿)
izteiksmi.

1.0pt

A.3 Vienādojumu 3 var vienkāršot līdz 𝐸 = 𝛽𝐺 𝑀𝜇
𝐿 . Nosaki skaitli 𝛽. 1.0pt

B daļa: Disipācija vispārīgajā relativitātes teorijā (7.0 punkti)
1915. gadā Einšteins ir formulējis pareizo gravitācijas teoriju – Vispārīgo Relativitātes teoriju, kas paredz,
ka gravitācija izplatās ar gaismas ātrumu. Šīs informācijas par mijiedarbību nesēji ir GV. GV tiek izstaroti
katru reizi, kad masas kustas ar paātrinājumu. Tā rezultātā masu sistēma zaudē enerģiju.

Apskatīsim divu punktveida masu sistēmu, kas ir izolēta no pārējā Visuma. Einšteins ir atklājis sekojošas
pie mazajiem ātrumiem izstaroto GV īpašības: 1) vilņu frekvence ir divreiz lielāka par orbitālo frekvenci;
2) pilnā starjauda (jauda, kas tiek izstarota gravitācijas viļņos) 𝒫 ir labā tuvinājumā aprēķināma ar t.s.
Einšteina kvadrupola formulu:

𝒫 = 𝐺
5𝑐5

3
∑
𝑖=1

3
∑
𝑗=1

(d3𝑄𝑖𝑗
d𝑡3 ) (d3𝑄𝑖𝑗

d𝑡3 ) . (5)
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Šajā formulā 𝑐 ir gaismas ātrums, 𝑐 ≃ 3 × 108 m/s. Divām punktveida masām, kas riņķo 𝑥 − 𝑦 plaknē,
lielumi 𝑄𝑖𝑗 nāk no tabulas (𝑖 ir rindiņas un 𝑗 ir kolonnas indekss):

𝑄11 =
2

∑
𝐴=1

𝑀𝐴
3 (2𝑥2

𝐴 − 𝑦2
𝐴) , 𝑄22 =

2
∑
𝐴=1

𝑀𝐴
3 (2𝑦2

𝐴 − 𝑥2
𝐴) , 𝑄33 = −

2
∑
𝐴=1

𝑀𝐴
3 (𝑥2

𝐴 + 𝑦2
𝐴) , (6)

𝑄12 = 𝑄21 =
2

∑
𝐴=1

𝑀𝐴 𝑥𝐴 𝑦𝐴 , (7)

un 𝑄𝑖𝑗 = 0 pārējām indeksu kombinācijām. Šeit (𝑥𝐴, 𝑦𝐴) ir koordinātes masai nr. A ar sistēmas masas
centru saistītajā atskaites sistēmā.

B.1 Riņķveida orbītām, kas apskatītas jautājumāA.2, lielumus var izteikt kā funkcijas
no laika 𝑡 sekojošā veidā:

𝑄𝑖𝑖 = 𝜇𝐿2

2 (𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 cos 𝑘𝑡) , 𝑄𝑖𝑗
𝑖≠𝑗= 𝜇𝐿2

2 𝑐𝑖𝑗 sin 𝑘𝑡 . (8)

Izsaki 𝑘 ar Ω palīdzību un nosaki konstanšu 𝑎𝑖, 𝑏𝑖 un 𝑐𝑖𝑗 skaitliskās vērtības.
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B.2 Aprēķini GV izstarošanas jaudu 𝒫 šai sistēmai un iegūsti izteiksmi

𝒫 = 𝜉 𝐺
𝑐5 𝜇2𝐿4Ω6 . (9)

Ar ko ir vienāds skaitlis 𝜉? [Ja nespēj iegūt 𝜉, izmanto 𝜉 = 6.4 turpmākajos aprē-
ķinos.]

1.0pt

B.3 Ja nebūtu GV, divas masas riņķotu pa nemainīgu riņķveida orbītu mūžīgi. Reali-
tātē GV izstarošana izraisa enerģijas zudumus un riņķveida orbītas lēnām kļūst
mazākas. Aprēķini orbitālās kustības leņķiskā ātruma izmaiņas ātrumu dΩ

d𝑡 un
iegūsti sekojošu izteiksmi

(dΩ
d𝑡 )

3
= (3𝜉)3 Ω11

𝑐15 (𝐺𝑀c)5 , (10)

kur 𝑀c ir tā saucamā ”čirkstēšanas” masa (chirp mass). Čirkstēšanas masas vēr-
tība nosaka, cik ātri pieaug apriņķošanas frekvence, orbītām saraujoties. [No-
saukums ”čirkstēšanas” (angl. ”chirp”) nāk no līdzības ar dažu putnu sugu rak-
sturīgo svilpienu, kuram ir pieaugošā frekvence.]
 
Izrisini 𝑀c kā lielumu 𝑀 un 𝜇 funkciju.

1.0pt
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B.4 Izmantojot augstāk aprakstīto, uzraksti sakarību starp apriņķošanas leņķisko
frekvenci Ω un GV parasto frekvenci 𝑓GW.
Izmantojot faktu, ka jebkurai gludai funkcijai 𝐹(𝑡) un konstantei 𝑎 ≠ 1 ir spēkā
atrisinājums

d𝐹(𝑡)
d𝑡 = 𝜒𝐹(𝑡)𝑎 ⇒ 𝐹(𝑡)1−𝑎 = 𝜒(1 − 𝑎)(𝑡 − 𝑡0) , (11)

kur 𝜒 ir konstante un 𝑡0ir integrēšanas konstante, iegūsti no vienādojuma (10)
sekojošu GV frekvences izteiksmi

𝑓−8/3
GW = 8𝜋8/3𝜉 (𝐺𝑀𝑐

𝑐3 )
(2/3)+𝑝

(𝑡0 − 𝑡)2−𝑝 , (12)

kā arī nosaki konstantes 𝑝 vērtību.

2.0pt

2015. gada 14. septembrī LIGO detektorus sasniedza signāls GW150914. Katrs no detektoriem sastāv
no diviem burta L formas pleciem, ar garumu 4 km katrs. Šo plecu garuma relatīvā izmaiņa ir parādī-
ta 1. attēlā. Detektora pleci reaģē lineāri uz caurejošo gravitācijas vilni, un garuma izmaiņu grafiks ir
proporcionāls vilnim. Šo vilni radīja divi melni caurumi uz gandrīz riņķveida orbītām; enerģijas zudu-
mi gravitācijas viļņu izstarošanas ceļā izraisīja orbītu samazināšanos un gala rezultātā melnie caurumi
sadūrās. Sadursmes brīdis aptuveni atbilst signāla maksimumam, kas seko laika momentam D 1. attēlā.

1. attēls. Relatīvā deformācija (interferometra pleca garuma relatīvā izmaiņa) LIGO detek-
torā H1. Uz horizontālās ass ir atlikts laiks, punkti A, B, C un D atbilst laika momentiem
𝑡 = 0.000, 0.009, 0.034 un 0.040 sekundes.

B.5 Izmantojot attēlu, novērtē 𝑓GW(𝑡) laika momentos

𝑡AB = 𝑡B + 𝑡A
2 un 𝑡CD = 𝑡D + 𝑡C

2 . (13)

Pieņemot, ka vienādojums (12) paliek spēkā līdz pašam sadursmes brīdim (tā
nav strikti taisnība), kā arī pieņemot, ka abumelno caurumumasas ir vienādas,
novērtē čirkstēšanas masu 𝑀𝑐 un sistēmas kopējo masu, tās izsakot Saules ma-
sas 𝑀⊙ ≃ 2 × 1030 kg vienībās.

1.0pt
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B.6 Novērtē minimālo attālumu starp objektiem laika momentā 𝑡CD, tādējādi no-
vērtējot katra objekta maksimālo rādiusu 𝑅max. Aprēķini attiecību 𝑅⊙/𝑅max, lai
salīdzinātu šo izmēru ar Saules rādiusu 𝑅⊙ ≃ 7 × 105 km. Novērtē arī orbitālās
kustības lineāro ātrumu 𝑣col tai pašā laika momentā un salīdzini to ar gaismas
ātrumu, aprēķinot 𝑣col/𝑐.

1.0pt

Pārliecinies, ka šie ir ļoti kompakti objekti, kas kustas ar ārkārtīgi lieliem ātrumiem!


