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1. Uvod 
 
Vesolje je polno eksotičnih astronomskih pojavov, med katerimi so gravitacijske leče gotovo 
eden najzanimivejših: veliki svetleči loki oddaljenih galaksij se navidezno razprostirajo okoli 
galaktičnih kopic, kvazarje vidimo pomnožene ali pa kot svetleče obroče, ki obdajajo oddaljene 
galaksije… In vse to zaradi odklona svetlobe v gravitacijskem polju masivnih astronomskih teles. 
Gravitacijske leče niso le spektakularna igra svetlobe in gravitacije, temveč so orjaški naravni 
teleskopi, ki nam odpirajo pogled do najbolj oddaljenih kotičkov vesolja in pomagajo iskati 
odgovore na vprašanja o sestavi in usodi vesolja samega. 
Fiziki so se z vprašanjem o vplivu gravitacije na svetlobo resno ukvarjali že v začetku 19. 
stoletja.Tako je Johan Soldner, astronom Berlinskega observatorija že leta 1804 izdal članek, v 
katerem je opisal izračun odklona svetlobe ob površini Sonca. Izračun je bil zaradi uporabe 
Newtonove mehanike napačen, pravilen fizikalni model za izračun tega pojava pa je uspela 
podati šele splošna teorija relativnosti Alberta Einsteina. Einstein je v splošni teoriji relativnosti, 
ki jo je objavil leta 1916, predlagal nov pogled na gravitacijo. Njegova ugotovitev je bila, da 
masivna telesa v svoji bližini ukrivljajo geometrijo prostora-časa, ki je štiridimenzijski prostor s 
tremi geometrijskimi dimenzijami in časom kot četrto dimenzijo. Ob tem, da je teorija razložila 
nepravilnosti v gibanju planetov, je napovedala tudi, da svetloba, ki potuje blizu takega telesa, ne 
potuje po premici, temveč po krivulji. Einstein je napovedal, da lahko telo, če je dovolj masivno, 
deluje kot gravitacijska leča. Tako lahko masivna astronomska telesa spremenijo sliko svetlih 
astronomskih teles, ki ležijo za njimi.  
Astronomske raziskave gravitacijskih leč so se pričele pred 25 leti, danes pa postajajo vse bolj 
pomembne pri odkrivanju zelo oddaljenih galaksij, raziskavah struktur kvazarjev in galaksij ter 
iskanju temnih astronomskih teles znotraj naše galaksije. V seminarju bom predstavil 
astronomske pojave gravitacijskega lečenja in teoretične osnove, ki so pomembne za 
razumevanje le-teh. 

2. Odklon svetlobe v gravitacijskem polju 
 
Oglejmo si, kako gravitacijsko polje telesa vpliva na tir delca, ki se giblje mimo telesa. 
Izračunajmo odklon delca, ki potuje mimo telesa z maso M. Izhodišče koordinatnega sistema 
zaradi lažjega računa postavimo v središče telesa M (Slika 1).  

 
Slika 1: Delec in telo v koordinatnem sistemu 
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Če je kot odklona delca od začetne poti majhen, bo njegova pot skoraj premica. Položaj delca 
lahko opišemo z enačbama: 

   ,    .    (1) 
Pri tem sta in enotska vektorja v dvodimenzionalnem prostoru. 
Dolžina krajevnega vektorja je torej: 

 .     (2) 
 
Prečni sunek gravitacijske sile, ki deluje na delec pri prehodu mimo telesa M, je enak spremembi 
njegove gibalne količine v smeri y: 

.      (3) 

 
Komponenta y gravitacijske sile, ki deluje na delec, je: 

  .     (4) 

 
Pri tem je G gravitacijska konstanta, M masa telesa, m pa masa delca. Videli bomo, da masa delca 
ne vpliva na izračun kota odklona, zato lahko enačbo (4) uporabimo tudi za fotone, ki nimajo 
mase. V enačbo (3) za Fy vstavimo enačbo (4), za r pa enačbo (2) in integriramo v mejah od 

do . Dobimo gibalno količino delca v smeri y po sunku sile: 
 

 .    (5) 

 

 
Slika 2: Komponenti gibalne količine delca po odklonu v gravitacijskem polju. 
 
Ker je imel delec pred odklonom le gibalno količino v smeri x, lahko kot odklona α izračunamo 
iz razmerja med py in px (slika 2). Pri tem je . Ker je odklon majhen, velja: 

  .    (6) 

 
Enačbo (6) smo izpeljali za dva masna delca in hitrosti, ki so mnogo manjše od hitrosti svetlobe 
c. Če naredimo podobno izpeljavo za fotone v okviru splošne teorije relativnosti in upoštevamo 
ob ukrivljenosti prostora še podaljšanje časa v bližini masivnega telesa, dobimo enačbo, 
popravljeno s faktorjem 2 [8]: 

 .      (7) 
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Ko svetloba potuje po prostoru blizu masivnega telesa, se njena pot odkloni za kot α, ki je 
sorazmeren z maso leče M in obratno sorazmeren z oddaljenostjo a žarka od telesa. 
Da eksperimentalno potrdimo veljavnost enačbe (7), lahko med popolnim sončnim mrkom 
opazujemo odklon svetlobe ob površini Sonca. Sliko zvezde, ki je navidezno blizu površine 
Sonca, bomo videli zamaknjeno glede na dejansko lego zvezde (Slika 3).  
 

 
Slika 3: Odklon svetlobe ob površini zvezde. Ko žarek potuje na razdalji r od središča zvezde z 
maso M, se njegov tir odkloni za α. Pri tem je I izvor svetlobe, I1 pa slika, kot jo vidi opazovalec 
O. 
 
Če v enačbo (7) vstavimo za M maso Sonca, (M = kg), za oddaljenost od  telesa a pa 
polmer Sonca, (a = m), dobimo kot odklona svetlobe ob površini Sonca . 
Pravilnost enačbe (7) in hkrati pravilnost Einsteinove splošne relativnostne teorije so prvič 
potrdili ob popolnem sončnem mrku leta 1919 [6]. 

3. Gravitacijska leča 

3.1. Lastnosti gravitacijskih leč 
 
Povedali smo, da telesa, katerih gravitacijsko polje odklanja svetlobo, imenujemo gravitacijske 
leče, sedaj pa bomo opisali še lastnosti sistema izvora, leče in opazovalca, ki vplivajo na položaj 
in obliko slik izvora, ki ga gledamo ''skozi'' gravitacijsko lečo. 
Ker so v astronomiji razdalje med izvorom svetlobe, gravitacijsko lečo in opazovalcem velike v 
primerjavi z velikostjo leče in izvora, lahko v veliki večini primerov uporabimo približek, da sta 
izvor in leča točkasta [9]. Opazovalec, ki gleda ''skozi'' dovolj močno gravitacijsko lečo, vidi v 
ravnini, ki jo določajo izvor, leča in opazovalec, zmeraj najmanj dve sliki. Navidezna oddaljenost 
slik od izvora je odvisna od poravnave med izvorom, lečo in opazovalcem (slika 4). 

 

 
Slika 4: Osnovna konfiguracija gravitacijske leče [9]. Leča L med izvorom I in opazovalcem O 
povzroči nastanek dveh slik izvora: I1 in I2  . Ukrivljenost tira fotonov  na sliki je pretirana.  

30102 ×
8109,6 × °= 751,1a
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Ker je velikost leče majhna v primerjavi z razdaljo med izvorom in opazovalcem, lahko 
uporabimo približek tanke leče in hiperbolično pot svetlobe nadomestimo z asimptotama 
hiperbole [9]. Če so koti med optično osjo in sliko (δ), med optično osjo in izvorom (β) ter med 
sliko in izvorom (α) (slika 5) veliko manjši od 1, kar velja za večino astronomsko zanimivih 
primerov, velja za odklon svetlobe α enačba (7). 

 
Slika 5: Prikaz razmerij med posameznimi koti pri enostavni gravitacijski leči. Koti  α, β in δ so 
veliko manjši od 1.  
 
Iz slike 5 je razvidno, da velja zveza: 

.       (8) 
 
Koti so dovolj majhni, da velja tgα ≈ α, tgβ ≈ β in tgδ ≈ δ. Enačbo (8) lahko zapišemo: 
 

 .     (9) 
 

in iz dobljene enačbe izrazimo kot β med zveznico med opazovalcem in lečo ter dejansko 
pozicijo izvora: 

 

 .     (10) 

 
Za lečo z maso M  je kot odklona α podan z enačbo (7). Če jo vstavimo v enačbo (10), razdaljo a 
med lečo in tirom svetlobe pa izrazimo kot , lahko enačbo (10) zapišemo tako:  

 

 .     (11) 

 
V posebnem primeru, ko so leča, opazovalec in izvor poravnani in ležijo na optični osi, leča pa je 
simetrična in homogena, je slika izvora obročasta (Slika 6). Ker je kot β = 0, dobi enačba (11) 
obliko: 
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 .    (12) 

Kot δE, ki je kotni polmer obročaste slike, imenujemo Einsteinov radij, sliko pa Einsteinov obroč 
[9]. 

 
Slika 6: Sistem idealne gravitacijske leče. Pri sferni simetriji leče L in točkastem viru I, je slika S, 
ki jo vidi opazovalec O, obročasta [10]. 
 
Čeprav je gravitacijska leča v osnovi podobna stekleni leči, obstajajo med obema sistemoma 
bistvene razlike. Idealna klasična leča odklanja žarke svetlobe, ki so bliže optični osi manj, kot 
žarke, ki so dlje od optične osi. Pri gravitacijski leči je kot odklona obratno sorazmeren z 
oddaljenostjo žarka od leče (enačba (7), zato se žarki, ki so bliže optični osi, odklanjajo bolj kot 
žarki, ki so od optične osi bolj oddaljeni. Za gravitacijsko lečo je značilen akromatični odklon, 
kar pomeni, da leča odklanja vse valovne dolžine svetlobe enako močno [10]. 

3.2. Učinek gravitacijske leče na sliko ozadja 
 
Za astronome je pomembno, kako gravitacijska leča vpliva na sliko svetlih astronomskih teles, ki 
ležijo za lečo. Ta telesa imenujemo ozadje gravitacijske leče [10]. 
Zelo masivne gravitacijske leče ustvarijo pomnožene slike izvora (slika 4). Pomnožene slike 
nastopajo v parih, tako da je število slik zmeraj večkratnik števila 2, sliki pa sta zrcalno 
simetrični.  Kadar izvor leži za gravitacijsko lečo, ga neposredno ne moremo videti, opazujemo 
lahko le slike. 
Ker gravitacijska leča ne zmanjša navidezne svetlosti izvora, sliki pa sta najmanj dve, je skupna 
svetlost izvora povečana. Povečava svetlosti izvora je največja, ko je poravnava med lečo, 
opazovalcem in izvorom idealna, slika pa ima obliko Einsteinovega obroča. Pri taki poravnavi je 
lahko povečava točkastega izvora teoretično neskončna. Če se leča ali izvor gibljeta relativno na 
opazovalca, se slika izvora zaradi spreminjanja konfiguracije leče premika. Premik je premo 
sorazmeren z maso leče in obratno sorazmeren z oddaljenostjo svetlobnega žarka od leče. 
Če je izvor svetlobe dovolj velik, lahko opazimo, da se žarki ob gravitacijski leči ne odklonijo 
enakomerno. Žarki, ki so bliže središču leče, se odklonijo bolj kot tisti, ki so od središča leče bolj 
oddaljeni, slika vira pa je popačena. Slika pa je lahko popačena tudi zaradi nehomogene leče, ki 
zaradi nepravilne porazdelitve mase v različnih delih različno močno odklanja svetlobo.  
Sedaj, ko poznamo osnovne lastnosti gravitacijskih leč in njihov učinek na sliko ozadja, si 
oglejmo še njihov pomen v moderni astronomiji. 
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4. Astronomski pojavi 
 
Odklon svetlobe ob leči nam lahko pomaga pri raziskavi izvora in telesa, ki deluje kot 
gravitacijska leča. Ker je odklon svetlobe sorazmeren z maso leče, so masivnejša telesa ''boljše'' 
leče. Zaradi masivnosti in oddaljenosti od Zemlje so zelo dobre leče galaksije.  
Če je leča dovolj masivna in če je poravnava med opazovalcem, lečo in izvorom dobra, lahko 
zaznamo učinke močnega lečenja: pomnožene kvazarje, velike svetleče loke galaksij ali 
Einsteinove obroče. Šibko lečenje [1], ki ga težje opazimo, je značilno za manj masivne leče in 
slabše poravnave.  
 
Za astronomsko uporabo gravitacijskih leč moramo poznati razdaljo do leče in do izvora svetlobe 
(predpostavljamo, da je izhodišče na Zemlji). V astronomiji splošno uporabljana metoda za 
merjenje razdalje do zelo oddaljenih astronomskih teles je merjenje valovne dolžine svetlobe, ki 
ji ta telesa izsevajo. 
Ker se vesolje širi, se astronomska telesa medsebojno oddaljujejo. Valovna dolžina svetlobe, ki jo 
seva telo, ki se oddaljuje od opazovalca, je premaknjena proti nižjim vrednostim. Premik valovne 
dolžine je sorazmeren s hitrostjo oddaljevanja telesa. V astronomiji je pomembno razmerje z, ki 
mu pravimo rdeči premik: 

.      (13) 

Pri tem je λ izmerjena valovna dolžina izsevane svetlobe gibajočega telesa, λ0 pa mirovna 
valovna dolžina izsevane svetlobe istega telesa. Pozitivna vrednost z pomeni, da se telo od 
opazovalca oddaljuje [3]. Zanimivo je, da se bolj oddaljena telesa oddaljujejo z večjo hitrostjo in 
imajo večji rdeči premik. Povezavo med hitrostjo oddaljevanja telesa in njegovo oddaljenostjo 
določa Hubbleov zakon [7]: 

,      (14) 

kjer je v hitrost oddaljevanja telesa, izračunana iz rdečega premika tega telesa, D razdalja do 
telesa v megaparsekih (Mpc), H0 pa Hubbleova konstanta, ki določa hitrost raztezanja vesolja. 
Hubbleovo konstanto so zelo natančno določili znanstveniki odprave WMAP [11], rezultati pa so 
na voljo od februarja 2003. Vrednost H0 je 71  km/(sMpc). Vrednost H0-1 je starost 
vesolja in znaša 13,7  milijard let. 

4.1. Lečenje kvazarjev 
 

Kvazarji [2] so astronomska telesa z zelo močnim izsevom, ki se nahajajo v zelo oddaljenih 
galaksijah. Velik rdeči premik kvazarjev kaže, da so oddaljeni več milijard svetlobnih let. Tako 
so to najbolj oddaljena astronomska telesa, ki jih še lahko opazujemo. Kljub veliki oddaljenosti 
so kvazarji dovolj svetli, da jih lahko astronomi opazujejo z močnimi optičnimi teleskopi. To 
pomeni, da so izsevi tipičnih kvazarjev več tisočkrat  večji od izseva galaksij. Ker so kvazarji 
tako zelo oddaljeni od Zemlje se zdijo skoraj točkasti, kot taki pa so skoraj idealen izvor svetlobe 
za gravitacijske leče.  
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4.1.1. Navidezno pomnoženi kvazarji 
 

Prvi opazovan primer gravitacijskega lečenja je slika dvojnega kvazarja Q0957+561, ki so ga 
astronomi odkrili leta 1979 [6]. Najprej so menili, da gre za dva zelo podobna kvazarja, vendar je 
bilo nenavadno, da imata kvazarja enak rdeči premik z = 1,41 in sta torej enako oddaljena od 
Zemlje.  
Da bi ugotovili, če gre za podvojeno sliko zaradi učinka gravitacijske leče, so kvazarja 
podrobneje raziskali. Med njima so našli galaksijo z rdečim premikom z = 0,36, torej bližje, kot 
oba kvazarja, ki bi lahko delovala kot gravitacijska leča. Po primerjavi spektrov obeh kvazarjev 
so ugotovili, da se izseva skoraj popolnoma ujemata.  
Poglavitni dokaz je prineslo merjenje spreminjanja izseva, ki je značilno za večino kvazarjev. 
Ugotovili so, da se kvazarjema izsev spreminja enako, le z zamikom približno Δt = 417 dni. Do 
zamika pride, ker svetloba do Zemlje zaradi učinka gravitacijske leče potuje po dveh različno 
dolgih poteh in za pot potrebuje različna časa.   
Slike kvazarjev zmeraj nastopajo v parih, zato lahko opazujemo dvojne, četvorne in še večkrat 
pomnožene kvazarje. Navidezno pomnoženih kvazarjev je razmeroma malo. Med 10.000 znanimi 
kvazarji jih je takšnih trenutno 64, kar je približno 0,6% [9]. Število je tako majhno, ker je 
verjetnost, da je kvazar poravnan s primerno gravitacijsko lečo, majhna. Še manjša je verjetnost, 
da je kvazar z lečo tako popolno poravnan, da je slika Einsteinov obroč.  

4.1.2. Einsteinovi obroči 
 
Kot smo omenili v poglavju o lastnostih gravitacijskih leč, dobimo sliko v obliki Einsteinovega 
obroča ob natančni poravnavi točkastega izvora, na primer kvazarja in kroglaste gravitacijske 
leče, običajno galaksije. Ker je kotni polmer obroča povezan z maso gravitacijske leče (enačba 
(12), je mogoče z merjenjem kotnega polmera Einsteinovega obroča δE izračunati maso 
gravitacijske leče, če poznamo razdalji do leče in do izvora.  
Verjetnost primerne poravnave galaksije in kvazarja, da nastane slika v obliki Einsteinovega 
obroča, je sorazmerno majhna, zato lahko maso galaksij merimo na tak način le v redkih 
primerih. Trenutno je poznanih 15 Einsteinovih obročev. Čeprav je popolnih Einsteinovih 
obročev malo, lahko z meritvijo delnega obroča ocenimo, kolikšen bi bil δE ob popolni poravnavi 
in tako ocenimo maso leče. 

4.1.3. Mikrolečenje kvazarjev 
 

Povedali smo, da mora biti gravitacijska leča, ob kateri lahko opazujemo idealen odklon svetlobe, 
homogena in simetrična. Galaksije, ki predstavljajo večino astronomskih teles z učinkom 
gravitacijske leče, pa niso homogene, ampak jih sestavlja več milijard zvezd, planetov, meglic in 
drugih masivnih teles, ki vsako zase rahlo odklanjajo svetlobo izvora. Ti mikroodkloni so zaradi 
razmeroma majhne mase teles, ki jih povzročajo, reda velikosti mikro kotne sekunde. Taka telesa 
zaradi šibkega učinka, ki ga imajo na pot svetlobe, imenujemo kompaktne leče ali mikroleče.  
Ker mikroleče tako neznatno odklanjajo svetlobo, jih z optičnimi teleskopi ponavadi ne moremo 
opaziti. Pri zaznavanju le-teh nam pomaga dejstvo, da se zvezde in druga telesa znotraj galaksij 
gibljejo okrog središča galaksije. Zaradi tega se konfiguracija leče s časom spreminja.  
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Ker je povečava leče odvisna od poravnave med lečo, opazovalcem in izvorom, se s časom 
spreminja tudi povečava, ki doseže vrhunec ob popolni poravnavi. Če opazimo, da se kvazarju 
izsev navidezno poveča in nato spet zmanjša, lahko to pomeni, da je pot svetlobe med kvazarjem 
in opazovalcem prešla mikroleča.  
Ker je izsev kvazarjev že sam po sebi spremenljiv, moramo spremljati navidezno pomnožene 
kvazarje in hkrati preverjati vse slike. Če se navidezni izsev ene od slik kvazarja poveča, ostale 
pa ostanejo nespremenjene, je verjetnost, da je pot svetlobe med kvazarjem in opazovalcem 
prešla mikroleča, velika.  
Svetlost slike kvazarja ob prehodu mikroleče počasi narašča, nato pa naglo pade. Pri manjših 
kvazarjih je ta prehod hitrejši, ker mikroleča potrebuje manj časa, da prečka sliko kvazarja. 
Sprememba je hitrejša v modrem delu spektra kvazarja kot v rdečem delu, zaradi česar lahko 
sklepamo, da je notranjost kvazarja, ki je manjša in jo mikroleča hitreje prepotuje, bolj vroča in 
seva zato močneje v modrem spektru, zunanjost pa je hladnejša in seva močneje v rdečem 
spektru. 

4.2. Lečenje galaksij 
 

Seveda lahko gravitacijske leče vplivajo tudi na EM-valovanje, ki ga sevajo galaksije. Ker 
galaksije niso približno točkasta telesa, kot so kvazarji, ampak lahko njihove dimenzije izmerimo, 
je učinek gravitacijskega lečenja nanje drugačen, slike pa so vidno deformirane. Podobno kot pri 
lečenju kvazarjev nam lahko lečenje galaksij pomaga pri raziskavah galaksij, ki delujejo kot izvor 
in tistih, ki delujejo kot leča.  
Do nedavnega je bil eden največjih izzivov v astronomiji vprašanje o količini temne snovi v 
vesolju. Temne snovi ne moremo zaznati neposredno, saj ne oddaja EM-valovanja. Optično jo 
lahko opazimo le, če zastre pogled na neko drugo, svetlo telo. Znan primer je temna meglica 
Konjska glava (B 33), ki jo lahko vidimo le, ker delno zastira pogled na svetlo meglico IC 434. 
Teoretični dokaz za obstoj temne snovi je hitrost gibanja zvezd okoli središč galaksij. Hitrost je 
večja, kot bi sklepali, če bi galaksije vsebovale le ''svetlo'' snov. Dodaten dokaz za obstoj temne 
snovi je stabilnost kopic galaksij. Računi kažejo, da so lahko kopice od začetka vesolja obstale le, 
če so pretežno iz temne snovi [9].  Količina temne snovi v vesolju je znana od začetka leta 2003, 
ko je NASINA odprava WMAP objavila rezultate o sestavi vesolja [11]. Vesolje je sestavljeno iz 
4% barionske snovi, 23% nebarionske temne snovi in 73% temne energije, katere izvor še ni 
znan. Barionska snov je sestavljena iz atomov in je lahko svetla ali temna, sestava nebarionske 
snovi pa še ni poznana – znanstveniki, ki se ukvarjajo s fiziko osnovnih delcev menijo, da jo 
sestavljajo neznani eksotični delci, ki pa jim jih še ni uspelo zaznati. 

4.2.1. Veliki svetleči loki 
 

Večina galaksij v vesolju je združena v kopice s premerom 1 do 10 Mpc in maso okoli 1015 

Msonca. Ker so kopice galaksij tako masivne, so zelo močne gravitacijske leče. Vpliv, ki ga imajo 
na sliko galaksij v ozadju,  nam pomaga razumeti tudi sestavo kopic samih. Slika galaksij ozadja 
je pri lečenju ob kopicah povečana, podaljšanja in deformirana.  
Ker je slika galaksij ozadja povečana, lahko tako opazujemo galaksije z zelo velikimi rdečimi 
premiki, ki kažejo na njihovo veliko oddaljenost in jih drugače s teleskopi sploh ne bi mogli 
opaziti.  
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Zelo oddaljene galaksije vidimo v zgodnjih fazah njihovega nastanka, zato lahko z opazovanjem 
učinka gravitacijskih leč proučujemo zelo mlade galaksije, morda celo protogalaksije, kakršne so 
bile kmalu po Velikem poku. 
Slike galaksij vidimo na loku, katerega radij pri lečenju na kroglasto simetričnih kopicah 
približno ustreza radiju Einsteinovega obroča. Kljub temu, da je znanih približno 100 kopic, ki 
tvorijo slike ozadja v obliki lokov, pravega Einsteinovega obroča pri lečenju galaksij astronomi 
še niso odkrili [4]. Verjetnost, da bi bili dve kopici galaksij na pravi oddaljenosti in popolnoma 
poravnani, je očitno premajhna. Če poznamo razdaljo do kopice galaksij in do galaksij v ozadju, 
lahko z uporabo enačbe (12) približno izračunamo maso kopice galaksij. Ko izračunano maso 
primerjamo z maso opazovane svetle snovi v kopici galaksij, ugotovimo, da približno 90% vse 
snovi v galaksijah tvori barionska in nebarionska temna snov [9]. Če upoštevamo še nepravilno 
porazdelitev snovi v galaktičnih kopicah, ugotovimo, da je večina temne snovi zbrane v središčih 
galaksij. 

4.2.2. Statistično lečenje 
 

Medtem, ko je opisanih močnih učinkov gravitacijskega lečenja malo, je šibkega lečenja zelo 
veliko. Pravzaprav prihaja do gravitacijskega lečenja kamorkoli pogledamo, saj na pot vsakega 
fotona v vesolju vsaj minimalno vpliva gravitacija teles, mimo katerih potuje. Odklon svetlobe ob 
šibkih gravitacijskih lečah je zaradi izjemno majhnih odklonov zelo težko zaznati. Učinek šibke 
leče lahko, podobno kot učinek močne leče, izvor navidezno premakne, poveča ali deformira, le 
da so učinki bistveno manjši – pravzaprav so spremembe tako majhne, da jih lahko opazimo le s 
statistično analizo velikega števila meritev.  
Ker nam učinek, ki ga ima gravitacijska leča na svetlobo iz izvora pomaga izvedeti veliko o leči 
sami, lahko šibko lečenje uporabimo za kartiranje porazdelitve snovi v vesolju med nami in 
oddaljenimi galaksijami, s katerih svetloba prihaja.  
Ob napredku tehnologije CCD kamer, ki omogočajo izdelavo teleskopov z zelo visoko 
ločljivostjo, so astronomi z upoštevanjem meritev učinka šibkih gravitacijskih leč lahko 
izračunali model porazdelitve snovi v vesolju. 

4.3. Strukture znotraj naše galaksije 
 

Ob tem, da učinki gravitacijskih leč astronomom pomagajo pri preučevanju zelo oddaljenih 
astronomskih teles in vesolja kot celote, lahko veliko pripomorejo tudi k preučevanju naše 
galaksije. Ugotovili smo, da galaksije pretežno gradi temna snov. Predpostavljamo lahko, da ima 
tako sestavo tudi naša galaksija.  

4.3.1. Mikrolečenje zvezd 
 
Temna snov se v galaksijah nahaja v jedru in v zunanjem robu galaksije, ki ga imenujemo halo. 
Temno snov, ki se nahaja v halu, gradijo barionski elementarni delci ali astronomska telesa  in 
nebarionska temna snov. Najobičajnejši hipotetični predstavniki temnih astronomskih teles v halu 
so rjave pritlikavke, ki so zvezde, katerih masa ne presega 0,08 MSonca, zaradi česar je njihova 
temperatura jedra prenizka za začetek fuzije vodika. Njihov izsev je večinoma v IR spektru in je 
v glavnem prešibak, da bi ga zaznali s teleskopi.  
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Rjave pritlikavke, osamljene črne luknje in druga astronomska telesa v halu, ki ne oddajajo 
močnega EM valovanja, imenujemo telesa MACHO [12] (MAssive Compact Halo Objects – 
Masivna kompaktna telesa v halu). Zaznamo jih lahko z opazovanjem gravitacijskega lečenja. Če 
telo MACHO preide optično os med Zemljo in dovolj močnim in primerno oddaljenim izvorom 
svetlobe, lahko opazujemo navidezno pojačanje izvora.  
Primeren izvor svetlobe za opazovanje teles MACHO v naši galaksiji je Veliki Magellanov oblak 
(VMO), pritlikava galaksija, ki je od Zemlje oddaljena le 180.000 svetlobnih let. Če opazujemo 
vse zvezde v VMO, lahko občasno opazimo navidezno povečanje izseva posameznih zvezd. 
Verjetnost, da opazimo tak dogodek, je izredno majhna, saj mora biti telo MACHO, da pride do 
povečave izvora, od optične osi oddaljeno največ za Einsteinov radij. Navidezno povečanje 
izvora traja toliko časa, kolikor ga potrebuje telo MACHO, ki deluje kot gravitacijska leča, za 
prehod Einsteinovega radija. Ta čas je navadno nekaj mesecev in je odvisen od relativnega 
gibanja opazovalca, leče in izvora, oddaljenostji med opazovalcem, lečo in izvorom in mase leče. 
Spremenljivk je preveč, da bi maso leče izračunali z eno samo meritvijo. Trenutna opazovanja 
kažejo, da halo naše galaksije tvori približno 50% teles tipa MACHO [9]. 

4.3.2. Iskanje planetov zunaj Osončja 
 
Če opazujemo zvezdo, ki v nekem trenutku močneje zasveti, nato pa se njen izsev vrne v prvotno 
stanje, lahko to pomeni, da se je svetloba z zvezde odklonila v gravitacijskem polju planeta, ki 
kroži okoli nje. Da lahko učinkovito opazujemo tak dogodek,  mora biti krožnica planeta 
poravnana tako, da planet periodično prečka zveznico med zvezdo in Zemljo. Ob primerni 
poravnavi lahko tudi manjši planeti navidezno opazno povečajo izsev zvezde, zato nam 
odkrivanje planetov s pomočjo učinka gravitacijske leče omogoča, da odkrijemo razmeroma 
majhne planete. Tudi take, ki so po velikosti podobni Zemlji.  
Ker je masa planetov bistveno manjša od mase zvezd in mase teles MACHO, jih je še posebno 
težko zaznati. Z uporabo učinka gravitacijske leče so do sedaj dokazano zaznali le šest planetov 
zunaj Osončja [13]. 
 

5. Prihodnost 
 
Ker je njihova uporabnost v astronomiji nesporna, gravitacijske leče že več let niso le 
astronomska zanimivost, temveč so močno orodje v rokah astronomov, gravitacijsko lečenje pa 
ena najhitreje rastočih panog astronomije.  
Največji obeti za uporabo gravitacijskih leč so v raziskavah mikrolečenja ob temni snovi znotraj 
naše galaksije in raziskavah strukture vesolja, ki jih omogoča statistično lečenje. Z izboljšavami v 
tehnologiji teleskopov bo mogoče opazovanje učinke šibkejših gravitacijskih leč, rjavih 
pritlikavk in črnih lukenj v halu naše galaksije ter Zemlji podobnih planetov v orbitah okoli 
oddaljenih zvezd.  
Ker gravitacija vsaj minimalno vpliva na tir vsakega fotona v vesolju, učinki gravitacijskih leč pa 
bodo z razvojem teleskopov z vedno višjo ločljivostjo vedno bolj opazni, gravitacijsko lečenje 
verjetno ne bo ostalo le ena od panog astronomije, temveč bo z astronomijo neločljivo povezano. 
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