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POVZETEK 

 V diplomskem seminarju obravnavamo ojačitev gravitacijskih valov zaradi gravitacijskega 

lečenja. Masivna telesa, kot so npr. supermasivne črne luknje v centru galaksij, ojačajo 

amplitudo gravitacijskih valov na optični osi. Predstavimo, kaj so gravitacijski valovi, 

gravitacijsko lečenje in izpeljemo enačbo za faktor ojačitve, ki jo nato obravnavamo na dveh 

realnih primerih. Obravnavamo ojačitev gravitacijskih valov na črni luknji v središču naše 

galaksije in na največji odkriti črni luknji v vesolju, ki se nahaja v središču galaksije NGC 1277. 

 

Ključne besede: gravitacijski valovi, gravitacijsko lečenje, ojačitev gravitacijskih valov 

 

 

ABSTRACT 

In this graduate seminar we study the amplification of gravitational waves due to gravitational 

lensing. Massive objects like supermassive black holes in galactic cores amplify gravitational 

waves along the optical axis. First, we define gravitational waves and explain gravitational 

lensing. Then, we derive the amplification factor and calculate its value for two real examples: 

the black hole in the centre of our galaxy and the largest black hole ever discovered that lies in 

the centre of the galaxy NGC 1277. 

 

Key words: gravitational waves, gravitational lensing, amplification of gravitational waves 
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1 Uvod 
 

Gravitacijski valovi so dolgo veljali kot nepotrjena zanimivost Einsteinove splošne teorije 

relativnosti. Od njihove napovedi leta 1916 do njihove prve direktne detekcije 14. septembra 

2015 je preteklo skoraj stoletje. S potrditvijo obstoja gravitacijskih valov se nam odpirajo nova 

okna za opazovanje procesov v vesolju. 

 

V Einsteinovi splošni teoriji relativnosti gravitacijsko polje obravnavamo kot deformacijo 

prostor-časa zaradi prisotnosti masivnih teles. Einstein je pokazal, da lahko gravitacijsko polje, 

enako kot elektromagnetno polje, tvori valove. Te valove v prostor-času imenujemo 

gravitacijski valovi. Enako, kot ukrivljen prostor-čas v okolici masivnih teles ukrivlja smer 

gibanja elektromagnetnih valov, ukrivlja tudi smer gibanja gravitacijskih valov [1]. Na temo, 

kako v splošni teoriji relativnosti obravnavamo gravitacijsko polje in kako to polje tvori valove, 

je objavljen članek Bojana Gollija v reviji Fizika v šoli [2]. Gravitacijski valovi so zelo 

raziskano področje splošne teorije relativnosti. Veliko je bilo napisanega v zadnjih letih, ko je 

potrditev obstoja teh valov vzbudila veliko zanimanja širše javnosti za ta pojav. Eden izmed 

vodilnih na tem področju v Sloveniji je Andrej Čadež, ki je napisal knjigo z naslovom Teorija 

gravitacije. Njegova knjiga in članek v Obzorniku za matematiko in fiziko [3], nudita vpogled 

v naravo gravitacijskih valov.  

 

Cilj diplomskega seminarja je raziskati ojačitev gravitacijskih valov na optični osi zaradi 

gravitacijskega lečenja. Izviri gravitacijskih valov so v vesolju zelo redki, zato valovi, ki jih 

zaznamo, prihajajo od zelo daleč. Zaradi astronomskih razdalj je moč teh valov zelo majhna, 

zato ne puščajo vidnih posledic na okolici in jih je zato tudi toliko težje zaznati. Masivna telesa 

v vesolju na gravitacijske valove delujejo kot leče in ojačajo amplitudo valov vzdolž optične 

osi. Gravitacijsko lečenje bi zato lahko bilo uporabno orodje pri detekciji gravitacijskih valov. 

Gravitacijsko lečenje gravitacijskih valov je dobro raziskano področje. Podoben model, kot ga 

obravnavamo v tem seminarju, je leta 1999 izpeljal Antony A. Ruffa [1]. 

 

V nadaljevanju seminarja najprej v poglavju 2 predstavimo, kaj so gravitacijski valovi, kako 

vplivajo na okolico in kdaj so bili prvič zaznani. V poglavju 3 nato obravnavamo gravitacijsko 

lečenje in poseben pojav gravitacijskega lečenja, ki mu pravimo Einsteinov obroč. V poglavju 

4 izpeljemo faktor ojačitve gravitacijskih valov vzdolž optične osi, ki ga nato obravnavamo na 

dveh realnih primerih v poglavju 5. 

 

 

2 Gravitacijski valovi 
 

Gravitacijski valovi (GV) so valovi v strukturi prostor-časa. Nastajajo ob najnasilnejših in 

visokoenergijskih procesih v vesolju. Prvi je gravitacijske valove napovedal leta 1916 Albert 

Einstein v splošni teoriji relativnosti. Einstein je pokazal, da gravitacijska sila obstaja, ker 

masivna telesa ukrivljajo prostor-čas v okolici. Ukrivljenost prostor-časa pa določa, kako se 
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telesa gibljejo po prostoru. Kadar pa se zelo masivna telesa v vesolju gibajo pospešeno (trki 

črnih lukenj), motijo prostor-čas v svoji okolici na tak način, da ustvarjajo valove v samem 

prostor-času [2].  

 

Einstein je pri formulaciji relativistične teorije izhajal iz predpostavke, da se pri prehodu iz 

opazovalnega sistema opazovalca v opazovalni sistem drugega opazovalca transformira tudi 

čas. Posledično čas ni absolutna količina, ki bi bila neodvisna od opazovalca in bi za vse 

opazovalce naraščala enako hitro. Zato je smiselno vpeljati čas kot četrto koordinato in 

trirazsežni prostor posplošiti v štirirazsežnega. Posplošeni vektorji so določeni s četverico 

koordinat. Časovno koordinato običajno pomnožimo s svetlobno hitrostjo 𝑐, tako da ima enako 

enoto kot krajevne koordinate. Vektor četverec zapišemo kot 𝑟 = (𝑐𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧); kjer 𝑥, 𝑦, 𝑧 

predstavljajo prostorske koordinate, 𝑡 pa časovno koordinato. Točki v štirirazsežnem prostoru 

pravimo dogodek. Pri prehodu v sistem drugega opazovalca transformacijo opišemo z matriko 

4 × 4, ki je upodobitev Lorentzove transformacije [2].  

 

Lorentzova transformacija je linearna transformacija, ki ohranja razmik med dvema 

dogodkoma in upošteva nespremenljivost svetlobne hitrosti v poljubnem inercialnem 

opazovalnem sistemu. Količinam, ki se pri prehodih iz enega v drug opazovalni sistem 

ohranjajo, pravimo da so invariantne. V trirazsežnem prostoru je invariantna velikost vektorja. 

Za vektor ∆𝑟 = 𝑟2 − 𝑟1, ki ga določata krajevna vektorja 𝑟1 = (𝑥1, 𝑦1, 𝑧1) in 𝑟2 = (𝑥2, 𝑦2, 𝑧2), 

invarianto zapišemo kot:  

 

|∆𝑟|2 = (𝑥2 − 𝑥1)2 +  (𝑦2 − 𝑦1)2 + (𝑧2 − 𝑧1)2    .                            (1) 

 

Na prvi pogled bi sklepali, da dobimo invarianto v štirirazsežnem prostoru tako, da enačbi (1) 

prištejemo kvadrat časovne koordinate, ampak tak izraz ni invarianten na Lorentzove 

transformacije. Invarianten izraz dobimo, če spremenimo predznak časovnemu členu [2]: 

 

|∆𝑠|2 =  −𝑐2∆𝑡2 + ∆𝑥2 + ∆𝑦2 + ∆𝑧2   ,                                    (2) 

 

kjer ∆𝑠2 =  ∆𝑟  ∙  ∆𝑟 ; kjer ∆𝑟 = 𝑟2 − 𝑟1, ki ga določata krajevna vektorja  𝑟2 = (𝑐𝑡2, 𝑥2, 𝑦2, 𝑧2) 

in 𝑟1 = (𝑐𝑡1, 𝑥1, 𝑦1, 𝑧1).   Enačbo (2) lahko zapišemo z vektorji četverci v obliki stolpcev: 

 

∆𝑠2 =  [

𝑐∆𝑡
∆𝑥
∆𝑦
∆𝑧

] [

−1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] [

𝑐∆𝑡
∆𝑥
∆𝑦
∆𝑧

]    .                                    (3) 

 

Enačbo (3) lahko zapišemo tudi na naslednji način: 

 

∆𝑠2 = ∑ ∑ 𝑥𝜇𝜂𝜇𝑣𝑥𝑣

3

𝑣=0

3

𝜇=0

   ,                                                     (4) 
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Vpeljali smo kompaktni zapis koordinat 𝑥0 = 𝑐𝑡, 𝑥1 = 𝑥, 𝑥2 = 𝑦, 𝑥3 = 𝑧. 𝜂𝜇𝑣 so komponente 

metričnega tenzorja 𝜂, kjer indeksa 𝜇, 𝑣 gresta od 0 do 3: 

 

𝜂 = [

−1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

]      .                                                    (5) 

 

Na prvi pogled se metrični tenzor zdi nepotrebna komplikacija zaradi enega predznaka, a 

zavedati se moramo, da postane v splošni teoriji relativnosti metrični tenzor ključna količina, 

ki določa lastnosti prostora. Metrični tenzor pravzaprav redefinira običajni skalarni produkt 

dveh vektorjev. Prostor vektorjev ni običajen vektorski prostor, pač pa govorimo o prostoru 

Minkowskega. Metrični tenzor (enačba (5)) definira ravni prostor Minkowskega, ki je prostor 

brez prisotnosti masnih teles. Ob prisotnosti masnih teles se tenzor 𝜂 spremeni v 𝑔 [2]: 

 

𝑔 =  𝜂 + ℎ    ;                                                          (6) 

 

kjer tenzor ℎ meri odmike od tenzorja ravnega prostora 𝜂 . Komponente tenzorja odmikov ℎ𝜇𝑣 

so brezdimenzijske količine. 

 

 

2.1 Šibko gravitacijsko polje 

 

Da bi bolje razumeli pomen tenzorja ℎ, obravnavajmo šibko gravitacijsko polje. Na dogajanje 

najbolj vpliva ukrivljenost prostor-časa v časovni komponenti (ℎ00), saj eni enoti časa (sekundi) 

ustreza razdalja 3 ∙ 108 m, eni enoti razdalje pa le 1 m.  Iz Einsteinove enačbe polja sledi rešitev 

za ℎ00 na razdalji 𝑟 od objekta z maso 𝑀 [2]:  

 

ℎ00 =
2𝐺𝑀

𝑐2𝑟
    ,                                                               (7) 

 

kjer je 𝐺 gravitacijska konstanta. Enačba (7) je podobna enačbi za klasičen gravitacijski 

potencial v okolici točkastega telesa, le da je količina ℎ00 brezdimenzijska. Zato metričnim 

elementom ℎ𝜇𝑣 pravimo kar gravitacijski potenciali [2]. Gravitacijsko polje planeta ali zvezde 

je na vseh oddaljenostih šibko, če ga primerjamo z gravitacijskim poljem blizu površja črne 

luknje ali nevtronske zvezde. Ocenimo vrednost ℎ00 na površju Zemlje. V enačbo (7) vstavimo 

maso Zemlje 𝑀 = 6 ∙ 1024 kg in njen polmer 6,4 ∙ 106 m, pa dobimo: 

 

ℎ00
𝑍𝑒𝑚𝑙𝑗𝑎

= 1,4 ∙ 10−9    .                                                      (8) 
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Na dogodkovnem horizontu črne lukjne dobi  ℎ00 vrednost 1, ker je polmer črne luknje 𝑟 enak 

Schwarzschildovemu polmeru: 𝑟𝑆𝑐ℎ = 2𝐺𝑀 𝑐2⁄ . Vidimo, da je vrednost ℎ00 na površini zemlje 

zelo mala. 

 

 

2.2 Gravitacijsko valovanje 

 

Če s simetričnimi umeritvenimi pogoji Einsteinovo enačbo polja poenostavimo, postane nadvse 

podobna enačbam elektromagnetnega polja [3]: 

 

∇2ℎ̅𝜇𝑣 −
1

𝑐2

𝜕2ℎ̅𝜇𝑣

𝜕𝑡2
= −

16

𝑐4
𝜋𝐺𝑇𝜇𝑣    ,                                            (9) 

 

kjer so ℎ̅𝜇𝑣 reducirani elementi tenzorja gravitacijskega potenciala, 𝑇𝜇𝑣 pa so komponente 

tenzorja posplošene napetosti. Komponente tenzorja posplošene napetosti 𝑇𝜇𝑣 nam povejo 

porazdelitev energije in gibalne količine po prostor-času in so običajno v enotah paskal (Pa). Iz 

enačbe (9), z desno stranjo enako nič, sledi rešitev za raven gravitacijski val z valovno dolžino 

𝜆 in frekvenco 𝑣, ki se razširja v prostoru z zanemarljivo posplošeno napetostjo v smeri 𝑧 [3]: 

 

ℎ𝜇𝑣 = 𝜀𝜇𝑣 sin [
2𝜋

𝜆
𝑧 − 2𝜋𝑣𝑡]   ,                                              (10) 

 

kjer je  𝜀  tenzor amplitud odmikov od ravnega prostor-časa, ki ga zapišemo s konstantnima 

komponentama 𝑎+ in  𝑎× : 

𝜀 = (

0 0 0 0
0 𝑎+ 𝑎× 0
0 𝑎× −𝑎+ 0
0 0 0 0

)    .                                                (11) 

 

Iz enačbe (10) je razvidno, da je gravitacijsko valovanje oscilacija v komponentah tenzorja 

gravitacijskega potenciala ℎ𝜇𝑣. Združimo enačbi (10) in (11), ter vstavimo v enačbo (6). 

Dobimo tenzor 𝑔 za raven prostor-čas, skozi katerega se razširja gravitacijski val s konstanto 

amplitudo v smeri 𝑧: 

𝑔 =  [

−1 0 0 0
0 1 + ℎ+ ℎ× 0
0 ℎ× 1 − ℎ+ 0
0 0 0 1

]    ,                                     (12) 

 

kjer je ℎ+ =  𝑎+ sin [
2𝜋

𝜆
𝑧 − 2𝜋𝑣𝑡] in ℎ× =  𝑎× sin [

2𝜋

𝜆
𝑧 − 2𝜋𝑣𝑡]. Tenzor 𝑔 predstavlja 

deformacijo prostor-časa od ravnega prostor-časa. Opazovalec, na katerega vpade gravitacijski 

val s smeri 𝑧, vidi prvo polovico periode oscilacijo gravitacijskega potenciala v obliki raztezanja 

prostora v smeri 𝑥 in krčenja prostora v smeri 𝑦. V drugi polovici periode pa vidi obratno, 

namreč raztezanje prostora v smeri 𝑦 in krčenja v smeri 𝑥. Raztezek ∆𝐿 za dolžino 𝐿, ki leži v 
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smeri 𝑥, je v približku kar: ∆𝐿 =
1

2
𝐿ℎ+ [4]. Slika 1 prikazuje posledice gravitacijskega 

valovanja na skupino delcev porazdeljenih po krožnici. 

 

 
Slika 1. Vpliv gravitacijskega valovanja z valovno dolžino 𝜆, ki vpade s smeri 𝑧, na obroč 

delcev, ki leži v ravnini 𝑥𝑦. 

 

 

2.3 Izviri gravitacijskega valovanja 

 

Kot smo omenili, vsako pospešeno gibanje masivnih teles tvori gravitacijske valove.  Energijski 

tok 𝑃, ki ga izseva sistem s primerljivima masama 𝑚1 in 𝑚2, ki krožita okoli skupnega težišča 

na medsebojni razdalji 𝑟, lahko izrazimo kot [2]: 

 

𝑃 =
32𝐺4𝑚1

2𝑚2
2(𝑚1 + 𝑚2)

5𝑐5𝑟5
    .                                              (13) 

       

Vidimo, da moč narašča s peto potenco mas in je obratno sorazmerna z razdaljo na peto potenco. 

Če bi hoteli iz sistema dveh krožečih teles dobiti dovolj močen signal, primeren za opazovanje 

na astronomskih razdaljah, bi morali biti masi zelo veliki, razdalja med njima pa zelo majhna. 

Za izvor gravitacijskega valovanja so zato zanimivi zelo masivni objekti, ki imajo majhno 

velikost. Zvezde in planeti ne pridejo v poštev. Edini objekti z dovolj veliko maso in dovolj 

majhno velikostjo so nevtronske zvezde in črne luknje. Predvsem zanimivi so sistemi dveh 

črnih lukenj, ki krožita okoli skupnega težišča (slika 2).  
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Slika 2. Umetniška uprizoritev sistema dveh črnih lukenj, ki krožita okoli skupnega težišča in 

sevata gravitacijske valove [6]. 

 

Izviri gravitacijskega valovanja ne sevajo izotropno, temveč kot (gravitacijski) kvadrupol. Za 

vir gravitacijskih valov na oddaljenosti 𝑑, je gostota toka odvisna od kota (𝜗), merjenega od 

pravokotnice na ravnino kroženja. Za 𝜗 = 90° je od nič različna le komponenta amplitude 𝑎+ 

[2]: 

𝑎+ =
4𝐺2𝑚1𝑚2

𝑐4𝑟𝑑
    .                                                         (14) 

 

V tem primeru je tenzor amplitude gravitacijskih valov (enačba (11)) diagonalen in je njegova 

geometrijska interpretacija enostavnejša, ker v enačbi (4) ni prepletanja komponent 𝑑𝑥 in 𝑑𝑦. 

Amplituda 𝑎+ pada obratno z oddaljenostjo 𝑑 od izvira, podobno kot velja za jakost 

električnega polja pri elektromagnetnem valovanju, ki se izseva pri nihanju električnega dipola. 

To pomeni, da gostota energijskega toka, ki je sorazmerna s kvadratom amplitude, pada s 

kvadratom oddaljenosti od izvira. Ocenimo amplitudo gravitacijskega valovanja. Za izvor 

gravitacijskih valov vzamemo sistem dveh črnih lukenj na oddaljenosti 𝑑 = 410 Mpc, ki 

krožita okoli skupnega težišča na medsebojni razdalji 𝑟 = 800 km. Obe črni luknji imata maso 

po 30 Sončevih mas. Podoben sistem so zaznali ob prvi detekciji gravitacijskih valov. 

Amplituda teh gravitacijskih valov na Zemlji je: 

 

𝑎+ = 7,8 ∙ 10−22    .                                                         (15) 

  

Če primerjamo rezultat z gravitacijskim potencialom na površini Zemlje (enačba (8)), vidimo 

da je amplituda gravitacijskega valovanja izjemno majhna. Izviri gravitacijskih valov so v 

vesolju zelo redki, zato valovi, ki jih zaznamo, prihajajo od zelo daleč. Zaradi astronomskih 

razdalj so amplitude teh gravitacijskih valov zelo majhne. Zato so vplivi gravitacijskih valov 

na okolico v večini primerih zanemarljivi, njihova detekcija pa toliko težja. 
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2.4 Detekcija 

 

Gravitacijski valovi so bili dolgo nepotrjena zanimivost Einsteinove splošne teorije gravitacije. 

Minilo je skoraj sto let od njihove napovedi leta 1916 do prve direktne detekcije. Dne 14. 

septembra 2015 je kolaboraciji LIGO uspelo prvič zaznati gravitacijsko valovanje. Z analizo 

signala in primerjavo s teoretično napovedjo so ugotovili, da je gravitacijsko valovanje prišlo 

iz dveh črnih lukenj, krožečih okoli skupnega težišča, ki sta se na koncu zlili v eno samo črno 

luknjo. Tako so s prvo meritvijo gravitacijskega valovanja hkrati tudi prvič nedvoumno potrdili 

obstoj črnih lukenj. Dne 15. junija 2016 so zaznali podoben pojav in s tem potrdili uspešnost 

projekta LIGO [2]. 

 

Naprava, s katero so zaznali gravitacijsko valovanje, je nekoliko modificiran Michelsonov 

interferometer (slika 4). V dveh, med seboj pravokotno postavljenih krakih, sta dve zrcali v 

razmiku 4 km. Zrcala so v vakumu in obešena na posebnem sistemu, ki zmanjšuje tresljaje, ki 

prihajajo iz okolice. Vir svetlobe je laser. Svetloba iz laserja se na polprepustnem zrcalu, 

postavljenim pod kotom 45°, razdeli v dva delna žarka. V vsakem kraku gre žarek skozi 

polprepustno zrcalo in se odbije od drugega. Delna žarka se na zrcalu, postavljenim pod kotom 

45°, združita in interferirata. Zrcala v krakih so naravnana tako, da je svetloba iz enega kraka v 

protifazi s svetlobo z drugega kraka, ko ni gravitacijskega valovanja. Ob prisotnosti 

gravitacijskega valovanja se razmik med zrcaloma v enem kraku poveča, v drugem pa zmanjša. 

Zaradi tega dobimo med žarkoma fazni zamik, ki ga detektor zazna. Zrcali v posameznem kraku 

tvorita Fabry-Perotov interferometer, s čemer se natančnost interferometra bistveno poveča [2].  

 

S tako postavitvijo je kolaboraciji LIGO uspelo meriti ℎ z natančnostjo večjo od 5 ∙ 10−22. 

Postavljena sta bila dva taka detektorja, en v Hanfordu in drugi Livingstonu, na medsebojni 

razdalji 3002 km, tako da je bilo mogoče na podlagi zakasnitve med prejetima signaloma 

sklepati na smer izvora [2]. 

 

 
Slika 3. Shematični prikaz delovanja detektorja LIGO; L je laser, D je detektor, DŽ je delilnik 

žarka, PPZ je polprepustno zrcalo in Z zrcalo. 
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3 Gravitacijsko lečenje 
 

Splošna teorija gravitacje je napovedala tudi, da foton, ki potuje blizu masivnega telesa, ne 

potuje po premici, ampak se zaradi ukrivljenega prostor-časa njegov tir odkloni. Če 

obravnavamo grvitacijsko lečo v približku kot tanko lečo, se tir fotona, ki potuje vzporedno z 

optično osjo na oddaljenosti 𝑟, skozi ukrivljen prostor v okolici točkaste mase 𝑀, odkloni za 

kot ∆𝜑 (slika 4): 

∆𝜑 =
4𝐺𝑀

𝑟𝑐2
    .                                                             (16) 

 

Ta enačba je zelo podobna enačbi (7) za gravitacijski potencial ℎ00, saj je kotni odmik direktno 

povezan z ukrivljenostjo prostora. Čeprav je gravitacijska leča v osnovi podobna stekleni leči, 

obstajajo med njima bistvene razlike. Klasična leča lomi žarke svetlobe, ki so bliže optični osi 

manj, kot žarke, ki so dlje od optične osi. Pri gravitacijski leči je ravno obratno, saj je kot 

odklona obratno sorazmeren z oddaljenostjo žarka od osi (enačba (16)). Žarki, ki so bliže 

optični osi, se odklanjajo bolj kot žarki, ki so dlje od optične osi.  

 

 
Slika 4. Žarek, ki potuje vzporedno z optično osjo na razdalji 𝑟 od telesa z maso 𝑀, se odkloni 

za kot ∆𝜑. 

 

V posebnem primeru, ko so leča, opazovalec in izvor poravnani in ležijo na optični osi, leča pa 

je simetrična in homogena, je slika izvira obročasta (slika 5). Tako sliko imenujemo Einsteinov 

obroč. Polmer Einsteinovega obroča 𝑅𝐸 je [1]: 

 

𝑅𝐸 = (
4𝐺𝑀

𝑐2

𝐷𝑑

𝐷 + 𝑑
)

1
2

   ,                                                     (17) 

 

kjer je 𝑑 oddaljenost izvira od leče, 𝐷 pa je točka kjer lomljeni žarki sekajo optično os. Če je 

vir gravitacijskih valov izven naše galaksije, postane 𝐷 majhen v primerjavi z 𝑑. Polmer 

Einsteinovega obroča v tem primeru postane: 
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𝑅𝐸𝑃 = (
4𝐺𝑀𝐷

𝑐2
)

1
2

   .                                                         (18) 

 

 

 
Slika 5. Slika skoraj popolnega Einsteinovega obroča [5]. 

 

 

4 Faktor ojačitve 
 

Enako kot ukrivljen prostor-čas v okolici masivnih teles ukrivlja smer razširjanja 

elektromagnetnih valov, ukrivlja tudi smer razširjanja gravitacijskih valov. Obravnavajmo 

sistem, prikazan na sliki 6. Imamo izvor gravitacijskih valov, za katerega predpostavimo, da je 

zelo daleč, in gravitacijsko lečo z maso 𝑀. Po enačbi (18) bo gravitacijska leča preslikala žarke, 

ki so vzporedno z optično osjo in od nje oddaljeni za 𝑅𝐸𝑃, v točko na optični osi na razdalji 𝐷 

za telesom.  

 

Razlika med gravitacijskimi valovi in elektromagnetnim valovanjem je, da imajo gravitacijski 

valovi veliko večje valovne dolžine. Zaradi tega se lečeni valovi ne zberejo v točki na optični 

osi, ampak zaradi interference tvorijo uklonski vzorec. Približen polmer sredinskega 

maksimuma v uklonskem vzorcu je določen z polmerom 𝑅𝑓, na katerem pade moč na polovico 

maksimalne vrednosti. Ta približek je ustrezen, saj so gravitacijski valovi zelo šibki in nas 

zanima le amplituda ojačitve. 𝑅𝑓 za lečene gravitacijske valove z valovno dolžino 𝜆 na razdalji 

𝐷 od leče je [1]: 

𝑅𝑓 = 0,175
𝜆𝐷

𝑅𝐸𝑃
    .                                                         (19) 

 

Predpostavili smo, da je izvir gravitacijskega valovanja zelo oddaljen, zato lahko za izračun 

polmera Einsteinovega obroča uporabimo enačbo (18). Ojačitev v amplitudi gravitacijskih 
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valov v območju z polmerom 𝑅𝑓 je odvisna od razmerja površin (𝐴) med površino 

Einsteinovega obroča in površino zajeto s polmerom 𝑅𝑓 (slika 6): 

 

𝐴 =
2𝑅𝐸𝑃∆𝑅𝐸𝑃

𝑅𝑓
2     .                                                          (20) 

 

Žarki na večji oddaljenosti od optične osi 𝑅𝐸 + ∆𝑅𝐸 bodo sekali optično os na večji razdalji 𝐷 +

∆𝐷. Iz slike 6 lahko iz podobnih trikotnikov zapišemo: 

 

𝑅𝑓

∆𝐷
=

𝑅𝐸𝑃 + ∆𝑅𝐸𝑃

𝐷 + ∆𝐷
    .                                                       (21) 

 

V naslednjem koraku v enačbi (18) za Einsteinov polmer, nadomestimo 𝑅𝐸𝑃 z  𝑅𝐸𝑃 + ∆𝑅𝐸𝑃 in 

𝐷 z 𝐷 + ∆𝐷: 

𝑅𝐸𝑃 + ∆𝑅𝐸𝑃 = [
4𝐺𝑀

𝑐2
(𝐷 + ∆𝐷)]

1
2

    .                                        (22) 

 

Enačbo (22) vstavimo v Enačbo (21) in dobimo: 

 

4𝐺𝑀

𝑐2
∆𝐷2 + 𝑅𝑓

2∆𝐷 + 𝑅𝑓
2𝐷 = 0    .                                            (23) 

 

Rešimo enačbo (23) za ∆𝐷 in rezultat vstavimo v enačbo (21), kar nam da ∆𝑅𝐸𝑃 ≈ 𝑅𝑓 2⁄  [1]. 

Izpeljano enačbo za ∆𝑅𝐸𝑃 skupaj z enačbama (19) in (18) vstavimo v enačbo (20). Sledi, da je 

razmerje površin: 

𝐴 =  22,6
𝐺𝑀

𝑐2𝜆
    .                                                           (24) 

 

Ker je gostota energijskega toka sorazmerna s kvadratom amplitude sledi, da je faktor ojačitve 

amplitude gravitacijskih valov sorazmeren s korenom razmerja površin 𝐴. Iz enačbe (24) je 

razvidno, da je faktor ojačitve sorazmeren s korenom mase gravitacijske leče 𝑀, in obratno 

sorazmeren s korenom valovne dolžine gravitacijskih valov 𝜆. Zanimivo je, da faktor ojačitve 

ni odvisen od oddaljenosti gorišča od gravitacijske leče, kar pomeni, da bo enak na vseh 

oddaljenostih 𝐷 na optični osi. 

 

Za izpeljavo faktorja ojačitve (enačba (24)), smo za polmer Einsteinovega obroča uporabili 

enačbo (18). Ta enačba je izpeljana z modela šibkega gravitacijskega lečenja, kar pomeni, da 

velja samo za oddaljenosti 𝐷, na katerih je polmer Einsteinovega obroča veliko večji od 

Schwarchildovega polmera 𝑟𝑆𝑐ℎ gravitacijske leče z maso 𝑀 : 𝑟𝑆𝑐ℎ = 2𝐺𝑀 𝑐2⁄ . Ocenimo 

Schwarchildov polmer za črno luknjo Sagittarius A* v središču naše galaksije in polmer 

Einsteinovega obroča, ki bi ga videli na zemlji. Masa Sagittarius A* je 4,1 milijona Sončevih 
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mas. Masa sonca je 2 ∙ 1030 kg. Oddaljenost Zemlje od središča naše galaksije je približno 

8 kpc. Schwarchildov polmer za Sagittarius A* je: 

 

𝑅𝑆𝑐ℎ = 1,2 ∙ 1010 m    .                                                      (26) 

Polmer Einsteinovega obroča je: 

𝑅𝐸𝑃 = 1,7 ∙ 1015 m    .                                                       (27) 

 

Iz tega je razvidno, da je polmer Einsteinovega obroča veliko večji od Schwarchildovega 

polmera, kar pomeni, da je enačba (24) v tem primeru veljavna. Najmanjša oddaljenost 𝐷, pri 

kateri je enačba (24) še veljavna, je 0,1 kpc. 

 
Slika 6. Shema sistema z virom gravitacijskih valov na razdalji 𝑑 od gravitacijske leče z maso 

𝑀. Žarki na Einsteinovem obroču, med 𝑅𝐸 in 𝑅𝐸+∆𝑅𝐸, se preslikajo v območje z polmerom 

𝑅𝑓 na razdalji 𝐷 za gravitacijsko lečo. 
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5 Lečenje na Sagittarius A* in NGC 1277 
 

Izpeljano enačbo za faktor ojačitve bomo obravnavali na dveh realnih primerih. Najprej bomo 

pogledali faktor ojačitve za gravitacijske valove lečene na črni luknji Sagittarius A*, ki se 

nahaja v središču naše galaksije, in nato še na največji zaznani črni luknji, ki se nahaja v  

središču galaksije NGC 1277.  

 

Poglejmo, kako se gravitacijski valovi lečijo na črni luknji Sagittarius A*. Masa Sagittarius A* 

je 4,1 milijona Sončevih mas [7]. Kot vir gravitacijskih valov vzamemo dve črni luknji, ki 

krožita okoli skupnega težišča, na oddaljenosti 𝑑 = 410 Mpc. Enak primer je zaznala 

kolaboracija LIGO v prvi detekciji gravitacijskih valov. Tik pred zlitjem je sistem seval 

gravitacijske valove s frekvenco 150 Hz. Moč sevanja gravitacijskih valov je največja tik pred 

zlitjem črnih lukenj, preden se dogodkovni horizonti začnejo prekrivat. Faktor ojačitve, ki ga 

izračunamo po enačbi (24), je v tem primeru 260. Če pogledamo sliko 7, vidimo, da je velikost 

območja z ojačano amplitudo reda velikosti 1010 m, kar je približno enako polmeru orbite 

Merkurja (5,8 ∙ 1010 m). Območje, v katerem bodo gravitacijski valovi ojačani, je glede na 

astronomske razsežnosti, zelo majhno. Zato črna luknja v centru naše galaksije ni uporabna kot 

leča, saj je verjetnost, da se zgodi poravnava med Zemljo, Sagittariusom A* in izvorom 

gravitacijskega valovanja, zanemarljiva.  

 

Vzemimo za gravitacijsko lečo še največjo zaznano črno luknjo v vesolju. Najmasivnejša črna 

luknja se nahaja v centru galaksije NGC 1277, ki je od nas oddaljena 73 Mpc. Masa te črne 

luknje je neverjetnih 1,2 ∙ 109 Sončevih mas [8]. Gravitacijsko valovanje naj bo isto kot v 

prejšnjem primeru, s frekvenco 150 Hz in izvorom, ki je  oddaljen 410 Mpc. Faktor ojačitve v 

tem primeru znaša 4500. Če pogledamo sliko 7, vidimo da je polmer območja z ojačano 

amplitudo reda velikosti 109 m, kar je še manjše, kot v prejšnjem primeru. 

 

 
Slika 7. Polmer območja z ojačano amplitudo (𝑅𝑓) v odvisnosti od oddaljenosti na optični osi 

(𝐷) za a) črno luknjo v središču naše galaksije Sagittarius A* in b) črno luknjo v središču 

galaksije NGC 1277. 
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6 Zaključek 
 

V diplomskem seminarju smo obravnavali ojačitev gravitacijskih valov zaradi gravitacijskega 

lečenja. Gravitacijske leče ojačajo gravitacijske valove vzdolž optične osi, zato bi lahko bile 

uporabno orodje pri detekciji gravitacijskih valov. V tem seminarju smo se omejili le na lečenje 

gravitacijskih valov na črnih luknjah. Izpeljali smo enačbo za faktor ojačitve po optični osi in 

jo uporabili na dveh realnih primerih. Faktor ojačitve za črno luknjo Sagittarius A* v središču 

naše galaksije je 260, kar je premalo, da bi bistveno ojačalo amplitudo gravitacijskih valov. 

Hkrati je območje z ojačano amplitudo tako majhno, da je verjetnost poravnave med izvirom, 

gravitacijsko lečo in Zemljo zanemarljiva. Pokazali pa smo da za večjimi črnimi luknjami lahko 

opazimo faktor ojačitve reda velikosti 103. Kot primer smo obravnavali lečenje gravitacijskih 

valov na največji odkriti črni luknji v vesolju, ki se nahaja v galaksiji NGC 1277. Faktor ojačitve 

amplitude valov v tem primeru je 4500. 

 

Naslednji korak na tem področju, bi lahko bila preučitev gravitacijskega lečenja gravitacijskih 

valov na večjih objektih, kot so galaksije in jate galaksij. Kot smo pokazali, je faktor ojačitve 

na optični osi konstanten. Zato bi lahko jate galaksij služile kot leče za ojačitev signalov, ki bi 

zaradi oddaljenosti izvira drugače bili skriti. S potrditvijo obstoja gravitacijskih valov se nam 

odpirajo nova okna za opazovanje pojavov v vesolju, utegnemo celo prvič zaznati dogajanja ob 

samem velikem poku. 
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