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POVZETEK 
V seminarju obravnavam Einsteinovo splošno teorijo relativnosti in poskuse s katerim so jo 
potrdili. Najprej je razložena ukrivljenost prostor-časa. Sledi ji povezava ukrivljenosti prostor-
časa in mase, ki jo zapišemo z Einsteinovo enačbo. V naslednjem poglavju opišem gibanje v 
ukrivljenem prostor-času, ki ga izpeljemo s pomočjo načela enakopravnosti. Sledijo opisi 
eksperimentov: primerjanje gravitacijske in vztrajnostne mase, merjenje rdečega premika, 
merjenje odklona svetlobe v statičnem gravitacijskem polju. Posebno poglavje pa je 
namenjeno zadnjemu odmevnemu eksperimentu ki sta ga izvedla Kopeikin in Fomalont. 
Poskušala sta izmeriti hitrost gravitacije s pomočjo odklona svetlobe v spremenljivem 
gravitacijskem polju. 
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1. UVOD 
 
Gravitacijska sila je privlačna sila med telesi z maso in je prisotna povsod. Pri proučevanju 
naravnih pojavov je pogosto najpomembnejša sila, na primer: let letala, plimovanje morja, 
potovanje na Luno ali Mars, Sončev sestav… Našteti in podobni primeri motivirajo fizike, da 
poskušajo razvozlati njene zakonitosti.  
 
Resno so začeli gravitacijo proučevati v 16. stoletju. Galileo Galilei (1564-1642) je znan po 
legendi, ki pravi, da je s poševnega stolpa v Pizi spustil dve različno težki topovski krogli. 
Gledalci pod stolpom naj bi videli in slišali, da sta krogli hkrati prileteli na tla. V resnici je 
proučeval gibanje teles na klancu, kar ga je privedlo do zaključka, da vsi predmeti padajo z 
enakim pospeškom. Isaac Newton (1642-1727) je kot prvi sistematično opisal gravitacijo. 
Dokazal je dve pomembni trditvi. Prva pravi, da gravitacijska sila pada s kvadratom razdalje 
med telesi, druga pa poveže vsoto sil na telo s pospeškom telesa in tako opiše gibanje teles 
zaradi gravitacije. Naslednji velik korak k razumevanju gravitacije je naredil Albert Einstein s 
splošno teorijo relativnosti [1-3]. Ta je povezala gravitacijo z ukrivljenostjo prostor-časa. 
 
V seminarju bom predstavil nekaj osnov te teorije in eksperiment, s katerim so poskušali 
izmeriti hitrost gravitacije [4], da bi preverili Einsteinovo teorijo relativnosti. Newtonova 
teorija namreč predvideva neskončno hitrost gravitacije, Einsteinova pa končno hitrost, ki bi 
naj bila enaka svetlobni. Če bi na primer Sonce v trenutku izginilo, bi njegovo svetlobo videli 
še dobrih osem minut. Kako pa bi bilo z učinkom gravitacije? Če ima prav Newton, bi izginil 
v trenutku, če pa ima prav Einstein, bi ga čutili še tako dolgo, kot bi videli svetlobo. 
 
Doslej so hitrost gravitacije poskušali izmeriti predvsem z gravitacijskimi valovi. Poskus, ki 
ga bom predstavil, pa je opazoval učinek gravitacije na svetlobo v bližini gibajočega se izvira 
gravitacijskega polja, to je planeta Jupitra. 

2. UKRIVLJENOST PROSTOR-ČASA 
 
Da bi lahko razložili ukrivljenost prostor-časa, bomo za začetek problem nekoliko 
poenostavili in bomo govorili o ukrivljenosti prostora v dveh dimenzijah [1]. Zamislili si 
bomo dvodimenzionalnega opazovalca – »ploskovca«, ki živi na ravnini in se ne zaveda tretje 
dimenzije, ker je slep in nima domišljije. Po analogiji bomo nato sklepali na 
štiridimenzionalni prostor-čas, kjer si mi kot tridimenzionalna bitja težko predstavljamo četrto 
dimenzijo. 
 
Dvodimenzionalni primer 
 
Opazujmo tri »ploskovce« v ravnini. Prvi naj bo na ravni ploskvi, drugi na sferi, tretji pa na 
ravni ploskvi z različno temperaturo na različnih mestih. Ker so »ploskovci« - opazovalci 
slepi, ne opazijo razlike med sfero in ravno ploskvijo. Vsa ravnila, opazovalci in vsi predmeti 
so narejeni iz enakega materiala, ki se enako odziva, razteza in krči, ko spreminjamo 
temperaturo. Opazovalec zato ne more zaznati različne temperature na različnih mestih. Za 
naš primer si bomo zamislili posebno ploskev. V središču ploskve bo točka z najnižjo 
temperaturo, proti robu pa temperatura narašča (slika 1). 
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Slika 1. Tri različne ravnine na katerih prebivajo ploskovci: a) ravna ploskev, b) krogla, c) 
ploskev z določenim temperaturnim poljem. 
 
Sedaj se bodo opazovalci preizkusili v Evklidovi geometriji. Dostopna so jim preprosta orodja 
za risanje ter merjenje razdalj in kotov. Najprej bodo poskušali narisati ravno daljico, ki jo 
bodo definirali kot najkrajšo razdaljo med dvema točkama. Prvi bo zares narisal ravno črto. 
Drugi opazovalec na sferi bo dobil najkrajšo daljico, ko bo risal po glavnem loku. Menil bo, 
da je to ravna črta, ne ve pa, da obstaja krajša pot med obema točkama v treh dimenzijah 
(slika 1b). Tretji bo poskušal narisati več črt in izbral tisto, pri kateri bo potreboval najmanj 
dolžinskih enot. Najprej bo poskusil narisati naravnost. Risal bo skozi območja z manjšo 
temperaturo, kjer se bo ravnilo skrčilo in zato bo potreboval več merskih enot. Najmanj pa jih 
bo nameril, ko bo črta nekoliko upognjena proč od središča (slika 1c). 
 
Videli smo, da se je Evklidova geometrija zalomila že pri tako preprostem primeru, kot je 
ravna črta. Primer je poučen, ker nazorno predstavi razliko med opazovalčevim 
dvodimenzionalnim in našim tridimenzionalnim pogledom na svet.  
 
Sedaj se še nekoliko poigrajmo z geometrijo. Opazovalci naj znajo poleg ravnih črt narediti 
tudi pravi kot. Kvadrat narišejo po navodilih, in sicer tako, da najprej naredijo sto enot dolgo 
ravno črto, nato pravi kot in nato oboje še trikrat ponovijo, tako da končajo v začetni točki. 
Prvi opazovalec nariše kvadrat in konča v začetni točki. Tudi drugi in tretji se držita navodil, 
vendar ne končata v začetni točki (slika 1). Zato sklepata, da je nekaj narobe. Možna razlaga 
bi bila, da je njun svet ukrivljen. 
 
Opazovalci nadaljujejo z risanjem kroga. Naredijo ga tako, da rišejo enako dolge daljice v 
vseh smereh iz središča, konce pa povežejo v iskani geometrijski lik - krog. Nato izmerijo 
dolžino narisanega kroga – obseg (O). Prav tako izmerijo eno izmed daljic - polmer kroga 
(rizmer.) Izmerjeni obseg in polmer primerjajo. Prvi opazovalec izračuna, da je razmerje med 
obsegom in polmerom kroga enako 2π. To razmerje velja za neukrivljen – raven svet, kjer 
izračunamo iz obsega predvideni radij (rpred) z enačbo 
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.        (1) 

 
Druga dva opazovalca izmerita drugačen radij od predvidenega. Odstopanje izmerjenega od 
predvidenega radija vpeljemo kot odvečni radij  
 
   .       (2) 
 
Drugi opazovalec je izmeril pozitiven odvečni radij, tretji pa negativnega. Odvečni radij je 
merilo ukrivljenosti prostora. V splošnem poznamo dve vrsti ukrivljenosti: pozitivno in 
negativno (slika 2). Ukrivljenost je lahko tudi funkcija prostora, ki se od točke do točke 
spreminja. 

 
Slika 2. Različne ukrivljenosti dvodimenzionalnih ravnin. 
 
Tridimenzionalni primer 
 
Podobno kot v dveh dimenzijah lahko definiramo ukrivljenost tudi v treh dimenzijah. 
Namesto kroga uporabimo kroglo, tako da je odvečni radij enak 
 

   ,      (3) 

 
kjer je Sizmer izmerjena površina krogle. Tako definiran odvečni radij je merilo za povprečno 
ukrivljenost prostora. V splošnem pa je ukrivljenost lahko odvisna tudi od smeri.  
 
Einstein je v splošni teoriji relativnosti povezal povprečno ukrivljenost prostora z gostoto 
snovi. Novembra 1915 je zapisal tako imenovano Einsteinovo enačbo [2] 
 

   .      (4) 

 
Izraz na levi strani enačbe se imenuje Einsteinov tenzor in opisuje ukrivljenost prostora in 
časa.Rμν je Riccijev tenzor, gμν je metrični tenzor, R pa tenzor ukrivljenosti. V ukrivljenem 
prostoru elementi metričnega tenzorja niso nujno po velikosti enaki 1 kot v posebni teoriji 
relativnosti  
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 ampak so lahko tudi funkcije prostora. Izraz na desni strani Einsteinove enačbe je tenzor 
gostote energije Tμν pomnožen z ustrezno konstanto, tako da se enačba v limiti majhne gostote 
ujema z Newtonovim gravitacijskim zakonom. Matematika splošne teorije relativnosti je 
razmeroma zahtevna in je na primer poljudno opisana v [2], bolj podrobno pa v učbeniku [3]. 
Če je gostota snovi v neki sferi konstantna in dovolj majhna, se Einsteinova enačba v prvem 
približku razvoja v Taylorjevo vrsto poenostavi v [1] 
 

   ,     (5) 

 
kjer je m masa znotraj sfere, κ gravitacijska konstanta in c0 hitrost svetlobe v brezzračnem 
prostoru. Ukrivljenost je tako neposredno povezana z izvirom gravitacijske sile, to je z maso.  
 
Ali je naš prostor zares ukrivljen? Predpostavimo, da je masa enakomerno razporejena in 
uporabimo enačbo (5) za izračun odvečnega radija. Ko vstavimo maso Zemlje, dobimo 1,5 
milimetra, za Sonce pa 0,5 km. 
 

3. GIBANJE V UKRIVLJENEM PROSTORU 
 
Za opis gibanja v ukrivljenem prostoru izhajamo iz Einsteinovega načela relativnosti. V 
posebni teoriji relativnosti to načelo pravi, da imajo naravni zakoni enako obliko v vseh 
inercialnih opazovalnih sistemih. V splošni teoriji relativnosti je načelo posplošeno, tako da 
velja za vse opazovalne sisteme, tudi za pospešene. Kaj to pomeni? 
 
Zamislimo si raketo, ki pospešuje s pospeškom g. V njej eksperimentira astronavt, ki spusti 
žogo. Ta začne pospeševati s pospeškom –g glede na raketo. Sedaj ko vemo, kako pada žoga 
v pospešeni raketi v vesolju, se preselimo na zemeljsko površje. Astronavt ponovi 
eksperiment. Žoga se giblje z enakim pospeškom kot v vesolju. Torej samo z opazovanjem 
gibanja žoge ne moremo ugotoviti, ali opazujemo pospešeni sistem ali inercialnega v 
gravitacijskem polju. 
 
Zamislimo si še naslednji miselni eksperiment. V glavo pospešene rakete postavimo uro A in 
v rep rakete uro B. Če primerjamo uri, ko ladja pospešuje ugotovimo, da ura A teče hitreje kot 
ura B. Kako se prepričamo? Zamislimo si, da ura A vsako sekundo odda svetlobni signal. Mi 
kot opazovalci sedimo v repu in primerjamo svetlobne signale s sekundami druge ure. Ker 
pospešujemo, mora vsak naslednji signal oddan iz ure A do ure B prepotovati krajšo pot in 
zato potrebuje manj časa. Mi opazimo, da vsak naslednji signal prispe prej in ura A teče 
hitreje od ure B. Sedaj pa si zamislimo, da imamo raketo, ki miruje na površini planeta v 
gravitacijskem polju. Če opazujemo uri na tleh in na stropu, se nam bo zdelo, da ura, ki je 
nižje, teče hitreje. Razliko v časovni enoti smo že dokazali s pospešenim sistemom. Prepričali 
smo se, da v različnih točkah gravitacijskega polja čas teče različno. Dobili smo nekaj, kar je 
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podobno topli ravnini tretjega opazovalca – »ploskovca«, kjer so v različnih točkah ravnine 
dolžinske mere različno velike. 
 
Iz načela relativnosti tako sledi, da pri večjem pospešku teče čas počasneje.  
 
V splošni teoriji relativnosti opišemo gibanje v štiridimenzionalnem prostor-času. Zakon 
gibanja lahko zapišemo z načelom maksimalnega časa: če na telo deluje le teža, se telo med 
dvema točkama v prostor času giblje tako, da je njegov lastni čas med obema točkama 
maksimalen. 
 
Poglejmo nekaj preprostih primerov, na primer gibanje v inercialnem opazovalnem sistemu v 
odsotnosti sil. Zamislimo si da potujemo od točke A v točko B in prispemo tja, ko bo kazala 
druga ura čas sto sekund. Kako se naj gibljemo, da bo naša ura tekla najhitreje. Najbolje bo, 
da potujemo premočrtno s konstantno hitrostjo. Če bi zavili in hkrati hoteli priti v B ob 
enakem času, bi morali pospešiti in povečati hitrost. Zato bi naša ura tekla počasneje in kazala 
manjši čas. V resnici se telesa vedno ko ni prisotnih zunanjih sil gibljejo po tiru, ki je za njih 
premočrten. 
 
Poglejmo si še primer ob prisotnosti gravitacijskega polja. Potujemo iz točke A v točko B, 
toda tokrat sta obe točki na zemeljskem površju v homogenem gravitacijskem polju. Kako se 
moramo gibati, da bo naša ura pokazala največji čas? Potovati moramo nad površjem po loku, 
saj bo takrat ura tekla hitreje. Ne smemo pa previsoko, kar bi pomenili večjo hitrost in večjo 
časovno enoto. Rešitev problema je parabola [1], ki jo poznamo že iz Newtonove mehanike 
za gibanje na zemeljskem površju pri poševnem metu. Telo se je tudi tokrat gibalo po ravnem 
tiru, vendar smo zaradi ukrivljenosti prostor-časa mi videli parabolo. 
 
Kot zadnji primer si poglejmo, kako se giblje svetloba. Posebej nas zanima žarek svetlobe, ki 
se giblje mimo planeta ali zvezde.  
 
Zastavljen problem lahko rešimo klasično iz Newtonovega zakona gibanja. Podrobna 
izpeljava je v seminarju Gregorja Veka Gravitacijske leče. Kot odklona, ki ga dobimo, je enak  
 

.        (6b) 

 
Povsem drugačen način reševanja pa uberemo, ko uporabimo Einsteinovo splošno teorijo 
relativnosti. Odklonu svetlobe prispevata dva pomembna faktorja: ukrivljenost prostora in 
ukrivljenost časa. Odklon žarka svetlobe  
 

           (6c) 

 
dobljen po Einsteinu je tako ravno za faktor dva večji od klasičnega rezultata. Razdalja r in 
kot φ sta vrisana na sliki 3. 
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Slika 3. Shematski prikaz poti svetlobnega žarka od zvezde mimo Sonca. Zaradi gravitacijske 
sile Sonca se svetlobni žarek odkloni za kot φ, tako da se navidezna lega zvezde ne ujema z 
njeno dejansko lego. 

4. EKSPERIMENTI 
 
Pravilnost teorije, v našem primeru splošne teorije relativnosti, preverimo tako, da potrdimo 
ali ovržemo njene napovedi z eksperimenti. Načelo relativnosti so preverili s primerjanjem 
težke in vztrajne mase ter z merjenjem rdečega premika. Povezavo med ukrivljenostjo 
prostor-časa in maso pa so preverjali z odklonom svetlobe v gravitacijskem polju in z 
zakasnitvijo svetlobe v gravitacijskem polju. 
 
Gravitacijska in vztrajnostna masa 
 
Najprej poglejmo, kako so preverili načelo relativnosti. V II. Newtonovem zakonu nastopa 
vztrajna masa merjena v pospešenem sistemu brez gravitacije. V Newtonovem zakonu 
gravitacije pa nastopi težka masa tokrat merjena v inercialnem sistemu v gravitacijskem polju. 
Zakona ne določata enakosti mas, vendar če velja načelo relativnosti, morata masi biti enaki. 
Masi so primerjali s pomočjo ničelnega merilnega načina. Merilno pripravo sestavimo iz dveh 
uteži z enako gravitacijsko maso, ki jih pritrdimo na konca vodoravne prečke. Ta je obešena 
na nitko z znanim torzijskim koeficientom. Na utež poleg sile teže in vrvice deluje še 
sistemska sila, posledica vrtenja Zemlje okoli svoje osi in okoli Sonca. Sistemski sili 
povzročata navor na prečko, ki se zato zasuče. Ne poznamo pa mirovne lege brez navora, zato 
meritev ponovimo tako, da celotno pripravo zasučemo za 180° okoli navpične osi. Sedaj se 
priprava odkloni v drugo smer kot pred zasukom. Odklon prečke merimo z laserjem, ki se 
odbija na zrcalu, ki je pritrjeno na nitko. Če se legi pred  zasukom za 180° in po njem 
ujemata, potem lahko trdimo naslednje. Različni telesi z enako gravitacijsko maso imata 
enako vztrajnostno maso. 
 
Rdeči premik 
 
Naslednji eksperiment, ki je potrdil splošno teorijo relativnosti, je merjenje rdečega premika. 
Merimo frekvenco ν' EM valovanja v pospešenem sistemu s pospeškom a' in na oddaljenosti 
x glede na mirujoči sistem. Ta oddaja valovanje s frekvenco ν. Merjena frekvenca je enaka  
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   .      (9) 
 
katere izpeljavo najdete v [2]. Zaradi načela relativnosti predvidevamo enak pojav pri 
nepospešenih sistemih z gravitacijskim poljem. Namesto pospešenega sistema s pospeškom a' 
imamo nepospešen sistem z gravitacijskim pospeškom g. V enačbi (9) dobimo člen (g·x),  
ki spominja na razliko klasičnega gravitacijskega potenciala (Φ'-Φ). Φ je potencial na mestu, 
kjer oddajamo valovanje s frekvenco ν, Φ' pa potencial, kjer sprejemamo frekvenco ν' 
 
         (10) 
 
Za merjenja so najprej uporabili Sončevo svetlobo. Na Zemlji so merili valovno dolžino 
svetlobe, ki jo absorbirajo stroncijevi atomi v Sončevi atmosferi. Dobljeno valovno dolžino so 
primerjali z že znano valovno dolžino. Izmerjeni relativni premik frekvence je znašal(ν'-ν)/ν = 
2,1×10-6, kar se je ujemalo s napovedanim premikom. Meritve so torej v okviru natančnosti 
potrdile načelo relativnosti. 
 
Odklon svetlobe v gravitacijskem polju 
 
Za eksperimente, ki sem jih predstavil do sedaj, smo lahko teoretične napovedi izpeljali brez 
splošne teorije relativnosti. Za naslednjega to ne velja. Za rezultat iz enačbe 6c nujno 
potrebujemo splošno teorijo relativnosti. Z njim je Einstein napovedal odklon svetlobnega 
žarka z zvezde pri prehodu mimo Sonca. Če vstavimo maso in polmer Sonca v enačbo 6c, 
namreč dobimo odklon 1,7 kotne sekunde. Newtonova teorija napove za polovico manjši 
odklon. Znan eksperiment lorda Eddingtona leta 1919 in tudi poznejši eksperimenti so potrdili 
Einsteinovo napoved [2]. S tem eksperimentom je Einstein dobil veliko priznanje in postal 
slaven tudi v širši javnosti, saj se je njegova napoved izkazala za resnično. 
 
Zakasnitev svetlobe v gravitacijskem polju 
 
Novejši eksperiment merjenja zakasnitve žarka elektromagnetnega valovanja v gravitacijskem 
polju je predlagal I. I. Shapiro, in sicer merjenje zakasnitve radarskih valov [5]. Te pošljemo 
proti planetu, kjer se odbijejo in potujejo nazaj mimo Sonca. Izbrati moramo čas, ko so 
poravnani Zemlja, Sonce in eden izmed bližnjih planetov. Merjenja so izvedli s pomočjo 
Merkurja. Kot zanimivost: oddajnik je oddajal z močjo 300 kW, energijski tok, ki so ga 
sprejemali po odboju, pa je bil enak 10-21 W. Zakasnitev valov je znašala 160 μs z 20% 
napako, kar je v skladu z napovedmi splošne teorije relativnosti. 
 

5. HITROST ŠIRJENJA GRAVITACIJE 
 
Za konec pa si oglejmo trenutno zelo odmeven eksperiment. 8. septembra 2002 so izvedli 
meritve hitrosti gravitacije. Za avtorja ideje velja S. M. Kopeikin, ki je predlagal merjenje 
hitrosti gravitacije z merjenjem zakasnitve in uklona svetlobe v gravitacijskem polju. Na že 
omenjeni datum so bili poravnani kvazar (QSO J0842+1835), Jupiter in Zemlja. Curek 
elektromagnetnega valovanja, katerega izvor je bil kvazar, je tako potoval mimo Jupitra.  
 
Do sedaj smo že povedali, kako se giblje svetloba v krogelno simetričnem gravitacijskem 
polju, katerega izvor miruje. Jupiter pa se premika s hitrostjo v, torej se izvir gravitacijskega 
polja premika, tako da bi učinki hitrosti gravitacije lahko bili opazljivi. Če je hitrost 
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gravitacije neskončna, kot je predlagal Newton, čuti svetloba gravitacijsko polje, ki izvira iz 
trenutne lege planeta. Če pa je enaka svetlobni hitrosti, čuti svetloba gravitacijsko polje, ki 
izvira iz retardirane lege Jupitra (slika 4). Učinki gravitacijske sile bi potem bili odvisni od 
hitrosti gravitacije. 

 
Slika 4. Svetloba prihaja s kvazarja in potuje mimo Jupitra pri čemer se žarek svetlobe 
odkloni. Če je hitrost gravitacije neskončna, moramo pri izračunu odklona upoštevati trenutno 
lego Jupitra, če pa je hitrost gravitacije končna, moramo upoštevati retardirano lego. 
 
 
Kopeikin je izračunal, da se gibanje v premikajočem gravitacijskem polju razlikuje od gibanja 
v statičnem polju za člen, ki je sorazmeren z vj/cg. Pravokotna komponenta hitrosti planeta 
glede na smer žarka svetlobe je vj, hitrost gravitacije pa cg. Lega kvazarja na nebu se zaradi 
statičnega gravitacijskega polja premakne za 1190 µ ločnih sekund. Če ima Kopeikin prav, pa 
se ta lega v primeru, da je hitrost gravitacije enaka svetlobni, spremeni še za dodatnih 51 µ 
ločnih sekund.  
 
Za meritev tako majhnega odklona pa potrebujemo natančne priprave. Raziskovalci so se 
pošalili, da bi s tako ločljivostjo lahko našli kovanec na Luni. Na Zemlji do tedaj ni bilo 
sistema naprav zmožnega česa takega, zato so morali zasnovati novega. Fomalont je uporabil 
mrežo 25-metrskih radio teleskopov VLBI v ZDA in 100-metrski Effelsbergov radijski 
teleskop v Nemčiji. S pomočjo interferometrije in meritev pred pojavom in po pojavu so 
odpravili motnje kot so ionosfera Jupitra, atmosfera Zemlje in napake v samih teleskopih. 
Kopeikin je dobljene rezultate preračunal in dobil rezultate za parameter  
 
   ,        (11) 
 
ki so navedeni v tabeli 1. Ti rezultati povedo, da je hitrost gravitacije enaka 0.98 ± 0.19 
hitrosti svetlobe v brezzračnem prostoru. 
 

10 -= ccgd
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Slika 5. Lege Jupitra in kvazarja, ki jih vidimo na nebu za pet različnih trenutkov. Če 
vzamemo trenutek 1, črtkana slika Jupitra predstavlja trenutno lego tega planeta, polna pa 
predstavlja retardirano lego. Lega kvazarja v primeru neskončne hitrosti gravitacije je na 
zeleni krivulji. V primeru končne hitrosti gravitacije pa se kvazar nahaja na rdeči krivulji. 
Razmik med obema legama predstavlja razliko, ki so jo morali meriti raziskovalci. 
 
 
Po mnenju mnogih je Kopeikin rezultate objavil prehitro, saj niso bili ustrezno pregledani. 
Izgleda namreč, da je Kopeikin napravil napako pri teoretični izpeljavi in dobil napačen 
rezultat popravka zaradi premikajočega gravitacijskega polja [6-9]. Namesto izračunanega 
popravka 51 µ ločnih sekund bi naj bil pravilen popravek vsaj dva velikostna reda manjši. 
Najbolj verjetna razlaga je, da je Kopekinov eksperiment dejansko izmeril hitrost svetlobe, 
medtem ko bi za meritev hitrosti gravitacije potrebovali bistveno bolj natančno merilno 
tehnologijo ali drugačno zasnovo eksperimenta.  
 
Teleskop δ 
Hancock, NH -0,02±0,25 
Los Alamos; NM -0,20±0,35 
Kitt Peak; AZ +0,52±0,38 
Owens Valley, CA -0,45±0,42 
Pie Town, NM +0,30±0,44 
Fort Davis, TX -0,09±0,52 
Nort Liberty, IA -0,37±0,53 
Brewster, WA +0,14±0,62 
Saint Croix, VI -0,82±0,85 
Effelsberg, Germany +1,94±0,19 
< δ > -0,02±0,19 

Tabela 1: Meritev parametra δ z mrežo natančnih radijskih teleskopov VLBA. 
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6. ZAKLJUČEK 
 
Einsteinova splošna teorija relativnosti je ob izidu bila tako nova in drugačna, da je njenega 
iznajditelja takoj povzdignila v medijsko zvezdo. Njena osnovna ideja je, da so vsi opazovalni 
sistemi, vključno s pospešenimi, enakovredni.  Še bolj nenavaden je opis gravitacije z 
geometrijo prostor-časa. Ta je ukrivljen v bližini mas, tako da tam ne velja Evklidova 
geometrija. Einsteinov zakon gibanja pravi, da se telesa brez vpliva zunanjih sil razen sile teže 
gibljejo tako, da je njihov lastni čas maksimalen. Zato se na primer svetloba, ki potuje mimo 
Sonca,  odkloni. 
 
Že vse od nastanka splošne teorije relativnosti jo uspešno preverjajo z eksperimenti. Z enim 
izmed zadnjih so poskusili izmerili hitrost gravitacije [4]. Izgleda, da je bila natančnost 
meritve premajhna in je rezultat meritve narobe interpretiran, tako da hitrost gravitacije še ni 
izmerjena [5]. Kljub temu pa je eksperiment pokazal nov možen način merjenja hitrosti 
gravitacije, ki pa zahteva tako veliko natančnost, da je z obstoječo tehnologijo še ne moremo 
doseči. Na odgovor bomo torej morali počakati tako dolgo, da bo nekdo izmeril gravitacijske 
valove ali pa bo tehnologija dovolj napredovala, da bo možno izvesti Kopeikinov eksperiment 
z bistveno večjo natančnostjo. 
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