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Нобелова награда за откриће гравитационих таласа: 
да ли ће их бити још? 

Горан С. Ђорђевић, Данило Делибашић, Љубиша Нешић 

Департман за физику, Природно-математички факултет у Нишу, Србија 

Апстракт. Пре нешто више од једног века, Алберт Ајнштајн је формулисао Општу теорију 
релативности, као класичну теорију гравитације. Једно од предвиђања ове теорије, на чију 
се потврду најдуже чекало, су гравитациони таласи. Фантастичан напредак технологије 
довео је до прве детекције гравитационих таласа 2015. године на детектору LIGO. За 
допринос овом открићу Нобелова награда за физику за 2017. годину додељена је Рајнеру 
Вајсу, Берију Беришу и Кипу Торну, са образложењем: „за одлучујући допринос ЛИГО 
детектору и опажање гравитационих таласа“. Теоријска основа, техничке карактеристике 
детекције и опажени астрофизички процеси који су извори таласа су тема овог рада. 
Такозвани примордијални гравитациони таласи, које предвиђа Стандардни космолошки 
модел, посебно његов део – „Теорија инфлације“, још увек нису регистровани. Шта су 
примордијални гравитациони таласи и какве су могућности за њихово детектовање је такође 
размотрено.  

Кључне речи: општа теорија релативности, гравитациони таласи, Нобелова награда за физику, 
примордијални гравитациони таласи.  

УВОД 

Може се рећи да је наше разумевање Свемира, његове структуре и динамике, 
засновано на детектовању и разумевању таласа. Електромагнетни таласи су нам пружили 
далеко највећи део информација које поседујемо о планетама, далеким звездама и 
галаксијама. Уска област спектра, која нам је дуго била једина доступна – видљива 
светлост, је постепено проширена када су на сцену ступиле нове области астрономије – 
инфрацрвена, радио и високо-енергетска астрономија. Сваки нови „прозор“ који је 
отворен је представљао револуцију у астрономији и пружао нам све дубљи увид у природу 
Свемира.  

Прва детекција гравитационих таласа, емитованих у колапсу бинарног система црних 
рупа, се одиграла 14. септембра 2015. године [1]. Значај ове детекције је двострук. Најпре, 
овим је последње „велико“ предвиђање Опште теорије релативности коначно потврђено. 
Затим, откриће гравитационих таласа пружа непроцењиву, квалитативно нову могућност 
за изучавање Свемира. Астрономија заснована на „телескопима“ који „посматрају“, или, 
боље речено, „слушају“1, гравитационе таласе је рођена и очекивања која се у њу полажу 
су веома велика.  

Иако у повоју, астрономија заснована на гравитационим таласима нам је већ пружила 
непроцењиве информације – први пут је директно детектовано спајање црних рупа и 
потврђено постојање бинарних система црних рупа. Након прве детекције, регистровано 

                                                                 
1 Иако је природа гравитационих таласа веома различита од природе звука, типичне фреквенције недавно 

детектованих гравитационих таласа су у опсегу фреквенција звука које је људско уво у стању да детектује [2]. 
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је још пет сигнала који потичу од колапса бинарног система црних рупа. Најновији сигнал, 
регистрован 17. августа 2017. године, потиче од колапса бинарног система неутронских 
звезда [3]. Тада је први пут истовремено посматрано електромагнетно (класичним 
телескопима) и гравитационо зрачење неког система, а детектори гравитационог зрачења 
су постали својеврсан аларм-систем за телескопе широм света.  

Грацитациони таласи би нам у будућности могли много тога рећи о евентуалном 
постојању огромних једнодимензионалних тополошких дефеката формираних у раном 
Свемиру – тзв. космичких струна, затим о процесу космолошке инфлације2, који се одиграо 
непосредно након Великог праска и који је праћен емитовањем примордијалних 
гравитационих таласа. Откриће ових таласа би готово сигурно заслужило доделу нове 
Нобелове награде за физику.  

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ГРАВИТАЦИОНИХ ТАЛАСА 

Гравитациони таласи се јављају као (једно од) решења основних једначина Опште 
теорије релативности (ОТР), коју је формулисао Алберт Ајнштајн, 1915. године. Ајнштајн је 
из корена променио перпцепцију гравитације, као и самог времена и простора. Најпре, 
простор и време је објединио у јединствени ентитет – простор-време. У оквиру ОТР, може 
се рећи да гравитација више није схваћена као сила, већ као „закривљење“ простор-
времена које изазивају масивна тела. Растојање између две (инфинитезимално блиске) 
тачке простор-времена у Ајнштајновој ОТР је дато следећим изразом: 

 

 𝑑𝑠 = √𝑔𝜇ν(𝑥)𝑑𝑥𝜇𝑑𝑥𝜈 ,   𝜇 = 0,1,2,3, (1) 
 

где су xμ просторно-временске координате, а gμν представљају компоненте метричког 
тензора – функције просторно-временских координата које садрже информацију о 
геометрији простор-времена. Основне једначине ОТР – Ајнштајнове једначине [4, 5] су 
дате у тензорском облику: 

 𝑅𝜇𝜈 −
1

2
𝑅𝑔𝜇𝜈 =

8𝜋𝐺

𝑐4 𝑇𝜇𝜈, (2) 

где су Rμν и Tμν  компоненте Ричијевог тензора и тензора енергије-импулса, респективно, 
R – Ричијев скалар, G – универзална гравитациона константа, а c – брзина светлости (у 
вакууму). Грубо говорећи, лева страна једначине (2) описује геометрију простор-времена, 
десна страна материју, а читава једначина даје везу између одговарајућих величина.  
 Сада можемо видети на који начин се гравитациони таласи природно јављају као 
решења Ајнштајнових једначина (2) у вакууму3: претпоставимо најпре да је амбијентна, тј. 
позадинска геометрија простор-времена дата компонентама метричког тензора 

означеним са 𝑔𝜇𝜈
(0)

. Претпоставимо сада да се кроз простор-време простире неки мали 

„поремећај“, тј. пертурбација, тако да је „укупна“ метрика дата изразом: 

 𝑔𝜇𝜈 = 𝑔𝜇𝜈
(0)

+ ℎ𝜇𝜈 , (3) 

где величина hμν карактерише интензитет тих пертурбација. Уношењем израза (3) у 
једначине (2), добија се Даламберова таласна једначина [4, 5]: 

 □ℎ𝜇𝜈 = 0. (4) 

                                                                 
2 Имати у виду да, иако постојање периода космолошке инфлације још увек није дефинитивно директно 

потврђено, теорија инфлације данас представља подразумевани део Стандардног космолошког модела.  
3 У вакууму је 𝑇𝜇𝜈 = 0.  
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Сада јасно сагледавамо природу гравитационих таласа – оно што се „таласа“ је само 
простор-време! Услед проласка гравитационих таласа, растојање између две тачке 
простор-времена се периодично повећава и смањује, а пертурбације компоненти 
метричког тензора hμν дају меру промене овог растојања – прецизније, оне представљају 
релативну промену растојања између две тачке простор-времена. 

Нагласимо важну разлику између гравитационих и електромагнетних таласа: при 
разлагању електромагнетног зрачења по мултиполима, утврђује се да је монополно 
зрачење забрањено услед закона одржана наелектрисања. Зрачење најнижег дозвољеног 
реда је диполно зрачење. И у случају гравитационих таласа је монополно зрачење 
забрањено, због закона одржања енергије, али је и диполно зрачење забрањено, због 
закона одржања импулса. Зрачење најнижег дозвољеног реда је квадруполно зрачење. 
Систем који емитује овакво зрачење је врло лако реализовати – чине га два масивна тела 
у орбити једно око другог. Амплитуду гравитационих таласа које производи један овакав 
систем је могуће проценити и помоћу њутновског разматрања и димензионaлне анализе 
[6] – нумеричка вредност добијеног резултата4 је ℎ𝜇𝜈~10−20 (егзактно добијена вредност 

помоћу ОТР је нешто мања од ове). С обзиром на то да је амплитуда гравитационих таласа 
генерално изузетно мала, постаје јасно зашто се на њихову детекцију чекало готово 
стотину година од када је Анјштајн5 сугерисао њихову егзистенцију, а готово 60 од када је 
први пут предложен метод њихове детекције [7].  

ДЕТЕКЦИЈА, ЛИГО И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ГРАВИТАЦИОНИХ ТАЛАСА 

Детекција 

Истакнимо најпре да је постојање гравитационих таласа индиректно потврђено 1979. 
године на основу посматрања бинарног пулсара. Расел Алан Халс и Џозеф Хутон Тејлор -
млађи су утврдили да овај систем губи енергију која је у складу са емисијом гравитационих 
таласа. Ово откриће им је донело Нобелову награду 1993. године.  

Детектори који се употребљавају за директну детекцију гравитационих таласа се деле 
на: механичке, интерферометарске и високофреквентне [8]. Проучимо детаљније једине 
(за сада) детекторе који су забележили позитиван исход мерења – интерферометарске.  

Принцип рада интерферометарског детектора се базира на појави ласерске 
интерференције и приказан је на слици 1. Ласерски сноп извора се дели на два, који путују 
кроз различите кракове интерферометра. Снопови се затим поново спајају, при чему 
долази до њихове интерференције – интензитет новонасталог снопа се мери помоћу 
фотодетектора. Иницијална конфигурација је таква да се постиже деструктивна 
интерференција (лакше је регистровати промену са нулте осветљености, него са ненулте). 
Пролазак гравитационих таласа изазива „таласање“ простор-времена унутар 
интерферометра – јавља се промена путне разлике између два снопа, која „ремети“ 
коначни интерферентни сигнал који региструје фотодетектор. Промена интерферентног 
сигнала значи позитивну детекцију гравитационих таласа.   

                                                                 
4 Приказана вредност се односи на бинарни систем који се састоји од две типичне црне рупе, у ситуацији 

када се њихови хоризонти догађаја додирују.  
5 Сам Ајнштајн је веровао да гравитациони таласи никада неће моћи бити детектовани. 
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СЛИКА 1. Принцип рада интерферометарског детектора. Извор: http://space.mit.edu/LIGO/more.html 

Лиго 

Досадашњи сигнали су детектовани од стране колаборације6 ЛИГО (LIGO – Laser 
Interferometer Gravitational-Wave Observatory), која се састоји из три детектора – два су 
лоцирана у Хенфорду, Вашингтон и један у Ливингстону, Луизијана (САД). Однедавно је 
оперативна и ВИРГО (VIRGO – по Вирго кластеру галаксија) лабораторија, лоцирана близу 
Пизе (Италија). Лабораторије су током свог рада претрпеле бројне надоградње, ради 
побољшања осетљивости мерења, тако да сада носе префиксе „а“ (a – advanced).  

Да би стекли мало бољи увид у саму комплексност ових експеримената, истакнимо 
какве све „фине“ ефекте ЛИГО и ВИРГО морају узимати у обзир, с обзиром на изузетно 
ниске амплитуде гравитационих таласа, да би се избегле „лажне“ детекције сигнала: 
квантни ефекти у ласерима, термално кретање атома на површини огледала, разни 
сеизмички ефекти (нпр. ударање морских таласа у обале), итд.  

Интерпретација 

Осврнимо се укратко и на интерпретативни аспект гравитационих таласа, тј. на само 
простор-време као „медијум“ кроз који се гравитациони таласи простиру. Можда је 
интересантно начинити аналогију са механичким таласима и поставити питања везана за 
„материјал“ од кога је простор-време сачињено? На пример – да ли је могуће израчунати 
Јангов модул еластичности простор-времена?  

У литератури [9] се може наћи неколико приступа у покушају да се утврди вредност 
Јанговог модула ЕY простор-времена: најпре претпостављајући да је простор-време 
састављено од танких плоча ширине Планкове дужине, затим да је оно сачињено од 
изузетно танких, кратких „струна“, као и на основу Казимировог ефекта7. Сваки од ових 

приступа је давао приближно идентичне и огромне вредности 𝐸𝑌~10113 𝑁

𝑚2.8 Овакве 

процене сугеришу да је Јангов модул еластичности простор-времена за око 100 редова 
величине већи од модула еластичности било ког познатог материјала, што „објашњава“ 
јако мале вредности амплитуда гравитационих таласа.9  

                                                                 
6 Први сигнали су детектовани једино у лабораторији ЛИГО – последњи сигнал је први који су детектовале и 

ЛИГО и ВИРГО.  
7 Казимиров ефекат представља појаву привлачне силе слабог интензитета између две паралелне 

(ненаелекетрисане!) плоче. Ова сила се јавља услед квантних вакуумских флуктуација електромагнетног поља.  
8 Поређења ради, вредност Јанговог модула еластичности дијаманта износи  𝐸𝑌~1012 𝑁

𝑚2
. 

9 Имати у виду да је ово само рудиментарна процена, заснована у великој мери на механи(цисти)чким  

аналогијама. Питање природе простор-времена је далеко од разрешеног.  
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ИЗВОРИ ГРАВИТАЦИОНИХ ТАЛАСА 

У најкраћем, гравитационе таласе изазива убрзано кретање (које није сферно 
симетрично) објеката ненулте масе. Стога је Свемир дом и сцена многобројних и 
разноврсних извора гравитационих таласа са веома широким спектром могућих 
фреквенција (од веома малих – 10-16 Hz до реда kHz, барем када је реч о њиховој 
реалистичној „детектибилности“) [6].  

Извори гравитационих таласа се могу поделити у 4 основне групе: 
1) Кратко-живећи и теоријски добро моделовани системи; 
2) Кратко-живећи и слабо проучени системи; 
3) Дуго-живећи и теоријски добро моделовани системи; 
4) Дуго-живећи, широко распрострањени – дифузни извори. 
До сада је откривено 7 извора гравитационих таласа и сви они спадају у прву групу. Реч 

је о процесима „судара“ или стапања црних рупа, као и сличним процесима између 
неутронских звезда [3]. У другу групу спадају супернове, а пулсари у трећу. У следећој 
секцији ћемо рећи нешто више о изворима 4. групе, који можда имају највећи значај за 
даљи развој физике и космологије и за чије се детектовање тренутно улажу знатна 
средства! 

ИНФЛАТОРНИ СВЕМИР – ИЗВОР ГРАВИТАЦИОНИХ ТАЛАСА 

Као и у случају гравитационих таласа, савремена космологија се базира на 
Ајнштајновим једначинама (2).  У раду објављеном 1922. године Александар Фридман, уз 
претпоставке о „садржају“ свемира (густини и притиску), долази до једначина решења 
које описују Свемир који се шири или сажима. Потврда ових модела стигла је 1929. године 
из посматрања Едвина Хабла. Основе модела Великог праска, идеје која потиче од Жоржа 
Леметра, поставио је Џорџ Гамов са сарадницима 1946. године. Теорија је предвиђала и 
постојање заосталог зрачења, насталог у врелом и густом свемиру, потврђеног 
детектовањем космичког позадинског зрачење (Cosmic Microwave Background, CMB) 1964. 
године. 

Стандардни космолошки модел није могао да објасни бројне проблеме, посебно 
геометрију свемира („равност“), хоризонт догађаја, итд. Допуна модела, кроз увођење 
фазе убрзаног, инфлаторног ширења свемира, почиње 80-их година прошлог века радом 
бројних истраживача (Алексеј Старобински, Алан Гут, Андреј Линде, итд).  

Суштина решавања Ајнштајнових једначина, самим тим и сваког космолошког модела, 
лежи у налажењу непознате просторно-временске метрике. У просторно хомогеном и 
изотропном свемиру, са одговарајућом метриком, проблем се своди на налажење 
динамике фактора (ширења) скале a(t): 
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Након уношења података и претпоставки о „садржају“ свемира (густини материје-

енергије  и притиска p) долази се до две Фридманове једначине које омогућавају 
налажење промене фактора скале, као и његовог „убрзања“: 
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У следећим еквивалентним случаjевима долази до експоненцијално брзог увећања 
фактора скале – инфлаторног ширења свемира: 
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одређеног Хабловим параметром H. 
Сваки од многобројних инфлаторних модела предвиђа креацију „стохастичке“ 

позадине гравитационих таласа и „кодира“ јединствену информацију о физици раног 
Свемира. Бројни су механизми продукције гравитационих таласа – од квантних 
флуктуација гравитационог поља и продукције честица из извoрног скаларног поља током 
инфлације, до каснијих фаза поновног загревања Свемира. У основи већине инфлаторних 
модела лежи Лагранжева теорија једног скаларног поља: 
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Грубо говорећи, (почетне – примордијалне) тензорске осцилације метрике довешће до 
једначине гравитационих таласа [10] сличних изразима (3) и (4).  Креирани гравитациони 
таласи ће током инфлације (која траје око 10-34 s) и каснијег, споријег ширења знатно 
изменити почетне таласне дужине и фреквенцију, тако да њихове кодиране трагове треба 
тражити у ефектима поларизације микроталасног позадинског зрачења [11]. 

ЛИЗА 

Планирани положај, а нарочито кретање „ЛИЗЕ“ у Свемиру, нису сасвим нове идеје, 
али су врло интересантне, технички захтевне за реализацију и даће велике предности у 
детекцији изузетно слабих сигнала примордијалних гравитационих таласа. Принцип 
детекције је такође интерферометарски, али, за разлику од детектора ЛИГО и ВИРГО – који 
се налазе на површини Земље, ЛИЗА ће се налазити у орбити око Сунца. Састојаће се од 
три свемирске станице, на (средњем) међусобном растојању од око 2.5 милиона km. 
Промене растојања између станица ће бити праћене, у потрази за онима које су изазване 
проласком гравитационих таласа. Тест мисија под називом ЛИЗА Патфајндер (LISA 
Patfinder) је лансирана 2015. године, са циљем да докаже реализабилност ЛИЗА мисије – 
која је успешно доказана и мисија ЛИЗА је 20. јуна 2017. званично добила одобрење од 
стране Европске свемирске агенције. Шематски приказ ЛИЗЕ је дат на слици 2.  

 

 

СЛИКА 2. Шематски приказ ЛИЗЕ и њеног положаја у 
Сунчевом систему. Извор: 
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-
missions/content/-/article/lisa-pathfinder 
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ЗАКЉУЧАК 

Откриће гравитационих таласа је један од најзаначајнијих научних догађаја у 
последњих неколико деценија, чији се ефекти и потенцијал вероватно не могу сада у 
потпуности сагледати. Посебно у физици. Поред директне потврде једне од „последњих“ 
преосталих предвиђања ОТР, оно отвара нове хоризонте у астрофизици и космологији и 
може представљати један од кључних корака у развоју теорије која измиче 
најбриљантнијим умовима већ близу 100 година – Теорији квантне гравитације. Такође,  
скициране теоријске поставке, технолошка достигнућа и мултидисциплинарни приступ 
хиљада истраживача у периоду од око једног века, надамо се помажу да се стекне увид у 
тријумф науке и технологије нашег доба, као и суштинску једноставност физичких процеса 
који леже у основи читавог феномена. 

Надамо се да ће креативни истраживачи, наставници, студенти, ученици у нашој 
средини наћи начина да део изложеног, и још много тога више изван овог кратког текста 
и приложених референци, искористити као мотивацију и инспирацију да на педагошки и 
једноставан начин гравитационе таласе представе свом окружењу. 

Већ постојеће „гравитационе опсерваторије“ и оне које ће ускоро бити у функцији, као 
еЛИЗА, која би требало да буде оперативна кроз 16 година, што је на овом ниову науке 
практично „сутра“,  ће сигурно донети нова узбудљива открића (са великим шансама за 
доделу једне или више Нобелових награда!) и бити инспирација за даље укључивање 
наших истраживача у актуелна истраживања, постојеће и будуће колаборације на 
светском нивоу. 
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